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cuv ANT ÎNAINTE 

lată-ne la al şaselea tom al AMS - Botoşani, cu n-rul VII-VIII, 2008-2009, care 
include şase secţiuni tematice, cu diverse contribuţii inedite şi edite, preluate din unele 
periodice şi volume puţin cunoscute şi accesibile în Botoşani. Cele şase secţiuni acoperă 
istoriografic spaţiul românesc de la Tisa până la Nistru şi Marea Neagră, din Carpaţii Orientali 
până la Dunăre, temporal de la eneoliticul Culturii Cucuteni până în 2009. S-a acordat, 
bineînţeles, atenţia ştiinţifică cuvenită şi zonei Botoşani, cu fostele judeţe şi raioane Botoşani şi 
Dorohoi. 

Prima secţiune, intitulată: 570 de la atestarea oraşului Botoşani, include contribuţii 
tematice referitoare la evoluţia aşezărll Botoşani, între secolele XV-XX. Ea cuprinde 4 contribuţii 
inedite, referitoare la cunoaşterea oiconimului Botoşani (Ioan V. Prăjinaru), la ocolul târgului 
(Daniel Botezatu), la două hotarnice urbane ale acestei aşezări (Alexandru Pânzar), la zonele 
funcţionale ale municipiului Botoşani, în perioada c. 1950-2008 (Delia Vieru, Paul Narci Vieru). 

A doua secţiune, cu titlul generic: De la antichitate la modernitate, cuprinde 8 contribuţii, 
cu o paletă temporală foarte largă: vase cu motive antropomor

f
e de la Ripiceni-Holm, faza A-B a 

Culturii Cucuteni (Aurel Melniciuc); aşezări umane pe Jijia superioară la începutul mileniului 1 
d.Hr. (D. Ciucălău), influenţa tătară în spaţiul geografic extracarpatic românesc în secolele XIII
XN (D. Ciucălău), Transilvania- bimilenar pământ românesc (1. Fetcu), Personalitatea lui Şr ifan 
cel Mare la 505 ani de la trecerea în eternitate (G. Manole); trei documente otomane inedite desr e 
relaţiile otomano-române din perioada 1595 - <1602>- (Mihai Maxim); lupta de la Verbia (160î -
jud. Botoşani (Şt. Cervatiuc); restaurarea unor elemente de piatră de construcţie şi sepulcralr >. 
Fărtăiş) sau piese ale costumului medieval românesc (E. Sidoriuc). 

Secţiunea a 111-a, cu două studii numismatice, cuprinde prezentarea teza 
medieval de la Cordăreni Uud. Botoşani) şi a monedelor otomano-ungare din sec. xv.· 
descoperite în inter-râul Prut-Nistru (L. Dergaciova). 

Următoarea secţiune, a N-a, intitulată Secolul al XIX-lea: căile modernizării, inel 
contribuţii referitoare la evoluţii politice (restaurarea domniilor pământene - 1822 - C. Neag 
demografice (a oraşului Dorohoi - V. Adăscăliţei), educaţionale (Liceul "Laurian" din Botoş ... u 
între 1859-1989 - l. Onofrei, S. Nistorică, 1. Mihai), culturale (în Botoşani - M. Comaci şi în 
Europa - l .  Bejenaru), istoriografice (bibliografia Al.I. Cuza- Unirea din 1859- D. Prodan). 

Penultima secţiune, a V-a, cu subtitlul sugestiv: Secolul al XX-lea: Pa , războt, 
cultură, grupează 13 contribuţii despre: Primul război mondial (S. Balanovici, Gh. M ·an), al 
Doilea război mondial (memorialistica lui Ion Mibalacbe), evoluţiile complexe ale perioadei 
interbelice (R. Filipescu, G. Manole, L. Baroi, C. Coajă), ecouri cultural-muzeografice (Gh. 
Median, 1. Bejenaru, S. Băltuţă, V. Damascbin, L. Pârvan). 

Ultima secţiune, a VI-a, In Memoriam !, oferă medalioane despre viaţa şi opera unor 
modele de activitate profesională şi conduită moral-civică: prof. Aurel Dorcu (omagiat de l. 
Bejenaru), prof. Doru Vilbem (omagiat de Dan Prodan şi Virgil Vântu). 

Voi. VII-Vlll al AMS include, de asemenea, un Cuvânt înainte, lista abrevierilor 
utilizate şi a colaboratorilor la volum, cuprinsul în limbi străine, alcătuite de D. Prodan. 
Patemitatea şi responsabilitatea ipotezelor, afirmaţiilor, concluziilor etc. din contribuţiile 
incluse în A MS, VII-VIII, 2008-2009, aparţin, conform art. 206 CP, exclusiv autorilor acestora. 
Imperfecţiunile tehnice ale prezentului tom sunt asumate integral de către cei doi redactori 
coordonatori. Aceştia mulţumesc autorilor pentru contribuţiile ihnedite oferite spre publicare şi 
pentru permisiunea acordată de a republica diferite izvoare istorice importante editate anterior. 
Redactorii responsabili lansează, şi cu această ocazie, invitaţia adresată autorilor interesaţi să 
colaboreze cu articolele şi studiile lor la alcătuirea numărului următor al AMS, IX, 2010, cu o 
tematică diversă, subsumată aniversărilor anului 2010. 

Dan Prodan 
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Ioan V. PRĂJINARU 

SECŢIUNEA I: 
570 DE ANI DE LA ATESTAREA 

ORAŞULUI BOTOŞANI 

NOI CONTRIBUŢI I LA CUNOAŞTEREA 
ORIGINI I OICON I M ULU I BOTOŞANI 

1. Câteva consideraţii generale de principiu 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o gamă tot mai largă de 
cercetători (lingvişti, istorici, geografi) şi-au îndreptat studiile asupra procesului de formare a 
limbii române, denumirilor aşezărilor omeneşti (sate, târguri, oraşe), apelor, formelor de relief 
etc., în acest mod luând naştere o nouă ştiinţă - toponimia. Importanţa toponimiei pentru 
cunoaşterea istoriei poporului nostru, a originii unor localităţi, a fost subliniată deseori de către 
toţi specialiştii din acest domeniu. 

Bogdan Petriceicu Haşdeu numea toponimia ca "limbă geografică"\ iar Ovid 
Densuşianu spunea că "Numele noastre de localităţi, ca şi cele de persoane, au fost foarte puţin 
studiate până acum, cu toate că în ele găsim o sumă de fapte preţioase pentru cunoaşterea 
trecutului nostru. O cercetare amănunţită asupra mai multor nume din toponimia noastr e-au 
arătat că în ele se păstrează şi astăzi forme care au dispărut cu desăvârşire în limba romi dar 
care au trebuit să existe într-o epocă anterioară

"
2. 

Mai aproape de zilele noastre, Iorgu lordan definea toponimia ca "istoria nescrisă ui 
popor, o adevărată arhivă unde se păstrează amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte mai 
mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat 
într-un chip oarecare sufletul popoarelor'.J. Din a doua jumătate a secolului al XX-lea, studiile de 
toponimie devin tot mai numeroase, mai profunde şi mai complexe. Autorii, pe baza cercetării 
evenimentelor istorice, fenomenelor sociale şi rela�ilor românilor cu alte popoare din decursul 
timpului, au subliniat influenţele străine asupra formării limbii române, precum şi a unor toponime. 

Pentru argumentarea opiniei noastre referitoare la originea oiconimului Botoşani, am 
apelat doar la cele mai semnificative evenimente şi fenomene istorico-sociale ce au determinat, în 
mare măsură, formarea unor cuvinte noi şi nume de familii care, în anumite împrejurări, au fost 
atribuite aşezărilor omeneşti. Începutul pătrunderii în vocabularul în formare a poporului român, a 
cuvintelor de origine străină îl reprezintă epoca marilor migraţii. În expansiunea lor, populaţiile 
migratoare, trecând şi pe la noi, au coabitat un timp cu localnicii, influenţând limba poporului stabil 
cu expresii, forme gramaticale, fonetice, denumiri de locuri şi alte elemente lingvistice. De pildă, de 
la slavi, care au staţionat mai mult pe teritoriul noastru, ne-au rămas numeroase cuvinte legate de 
munca câmpului, unelte agricole, starea socială a populaţiei, creşterea animalelor, comerţ etc.: 
prelipcă, cobâlă, plug, coasă, breaslă, boroană, grajd, târg, târguială etc.4 

Tătarii, în timpul invaziei din 1240 spre Europa Centrală, au trecut şi prin nordul 
Moldovei, iar mai târziu, prin repetate incursiuni de jefuire, au ajuns până la Botoşani. Astfel s
au stabilit în mod forţat, între popula�a locală şi cotropitori, relaţii militare, politice, economice 

1 Haşdeu B.P., Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1 875, p. 88; idem, în Negru Vodă, Bucureşti, 1 898, C.C.L., IV. 
2 Densuşianu Ov., Urme vechi de limbă În toponimia românească, în Anuand Seminarului de Istoria limbii şi 
literaturii române, Bucureşti, 1 898, p. 1 .  
3 Iordan 1 . ,  Toponimia românească, Bucureşti, 1 963, p. 2. 
4 Dicţionand limbii române moderne, Edit. Academiei RPR, 1958, sub voce. 
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şi sociale, creându-se condiţiile cele mai potrivite de pătrundere în vocabularul nostru a o serie 
de cuvinte de origine tătară, amplificate în timpul dominaţiei otomane: han, hangiţă, hangiu, 
hagi etc. 

Dominaţia otomană, resimţită la noi timp de aproape cinci secole, a creat alte condiţii 
pentru pătrunderea în vocabularul limbii române a numeroase cuvinte turceşti. Dintre cele 
păstrate până astăzi menţionăm doar câteva: ilie, işlic, ibric, condur, turban, fes, hatâr, havuz, 
iminei etc. Altele redau forme de comerţ: băcănie (băcălie), băcan, chilipir, altele fixează 
funcţia socială îndeplinită de slujbaşi: ceauş, beşleagă, başa, agă etc. Din contopirea acestora 
au rezultat în limba română nume de familii ca Bacalbaşa (şef peste băcali), sau forme simple 
ca Ceauşu, Bacalu, Buicliu, Hagiu etc., întâlnite frecvent printre numele de familie de la noi. 

La originea toponimului se află şi fenomenele social-economice, demografice şi istorice, 
printre care se remarcă migrarea ardelenilor la est de Carpa�. Documentele istorice demonstrează că 
între popula�a din Ardeal, Maramureş şi cea din exteriorul Carpa�lor au existat permanent, încă din 
timpul dacilor, strânse legături economice şi psihosociale. Carpa�i, cu numeroase depresiuni, văi, 
pasuri, trecători, cu un climat propice, cu plaiuri întinse şi resurse naturale bogate şi variate, nu 
numai că nu au constituit un zid de netrecut, dar au oferit şi condi�i de vieţuire. Aici, din timpuri 
străvechi, s-au înfiinţat sate şi oraşe, dezvoltându-se o viaţă economică şi spirituală caracteristice, cu 
meşteşuguri, artă populară şi tradiţii, păstrate aproape intacte până astăzi. Puterea economică, 
densitatea aşezărilor, specificul vie�i erau atât de puternic înrădăcinate, încât în feudalismul mediu 
s-au format aşa numitele 

"
ţări" (Ţara Oaşului, Ţara Maramureşului, Ţara Domelor). Aşezările mai 

dense în depresiuni se înşirau în lungul văilor şi se continuau pe plaiurile şi culmile mai înalte cu 
aşezări temporare ale păstorilor, stâne şi sălaşe pentru animale. 

Locuitori satelor se deplasau din cele mai vechi timpuri dintr-o localitate într-alta în 
scopuri de rudenie sau economice, ori cu ocazia unor obiceiuri tradi�onale şi religioase. La acestea 
se mai adaugă şi transhumanţa. Păstorii ardeleni şi din zona montană se deplasau cu turmele pentru 
iernat până în valea Prutului. Astfel, deplasările ardelenilor şi maramureşenilor la răsărit de Carpaţi 
s-au manifestat permanent, cu intensitate mai mare în anumite perioade istorice, constituind factorul 
esen�al în fom1area unită�or de limbă şi tradiţii ale poporului român. Un grup de maramureşeni 
conduşi de Dragoş, apoi al�i sub conducerea lui Bogdan, au trecut munţii şi au întemeiat statul 
Moldova, printre care, s-ar fi aflat şi un Botăş, considerat de unii, întemeietorul târgului Botoşani. 
Mai târziu când nu mai puteau suporta starea de robie impusă de austro-ungari, unii ardeleni din 
nordul Ardealului şi din Maramureş au migrat peste munţi în Moldova5. 

în secolul al XVU-lea cei veni� din Ardeal erau numi� 
"

unguri", pentru că proveneau din 
teritoriile ocupate de unguri. Stabiliţi în Moldova, unii au luat numele de Ungureanu, familii foarte 
răspândite în această zonă a ţării. După ce o parte din nord-vestul Moldovei a fost răpită de austrieci 
(1775), luând apoi numele de Bucovina-grupuri de bucovineni au trecut graniţa impusă (cordunul, 
cordonul) şi s-au stabilit în Moldova liberă. Aici au găsit nu numai libertate dar şi terenuri întinse, 
bune pentru agricultură, o populaţie cu acelaşi grai şi aceleaşi obiceiuri. Boierii i-au primit cu 
uşurinţă pentru că, popula�a fiind mai rară, aveau nevoie de braţe de muncă la lucratul pământului. 
Când erau în număr mai mare au întemeiat sate cu nume foarte sugestive: Ungureni (pe Jijia), 
Unguroaia (în comuna Cristeşti), Cordun din comuna Flămânzi (de la Cordun-graniţă). 

2. Scurt istoric al opiniilor privitoare la originea toponimului Botoşani 
şi rolul lui Botăş în formarea târgului Botoşani 

Până în prezent nu s-au făcut studii profunde asupra oiconimului Botoşani, cu toate că 
acesta este utilizat deseori de diverşi cercetători ca argument în interpretarea modului de 
întemeierea a aşezării, deşi apare menţionat în treacăt în lucrări cu caracter general de 
lingvistică, istorie şi geografie. Ca în toate cazurile, ipotezele formulate sunt pline de 

5 Tudose D., Asupra urbanonimului Botoşani, în H, l, 1 978, Botoşani, pp. 3 1 1 -3 1 5 .  
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controverse. Din conţinutul lor se desprind doar două puncte· comune: unul este că toţi 
consideră că Botoşaniul îşi trage numele de la Botăş şi doi, că apare menţionat prima oară de 
Grigore Ureche în opera sa "Letopiseţul Ţării Moldovei", în care cronicarul reproduce 
evenimentele după un alt vechi letopiseţ moldovenesc, ce cuprinde viaţa şi faptele domnitorilor 
de la Dragoş Vodă până la Petru Şchiopul. Ureche menţionează: 

"
Scrie letopiseţul nostru, că în 

anul 6947 ( 1 439) noiembrie 28, intrat-au în ţară oastea tătărească, de-a prădat şi ars până la 
Botoşani şi a ars şi târgui Botoşani"6• 

Prima încercare de a explica originea toponimului Botoşani aparţine lui D. Frunzescu 
( 1 872), care afirma: ,,Judeţul Botoşani, numit astfel de la Batus Hanu, căpitanul tătarilor care au 
năvălitu mai întâi pe acest loc"7. Opinia sa a fost preluată apoi de diverşi autori şi introdusă în 
manuale, în diferite lucrări, fie ca punct de vedere al autorului, fie ca legendă, dominând literatura de 
specialitate până la sf'arşitul secolului al XIX-lea. Pe atunci studiile de lingvistică şi istorie fiind la 
început, s-a adoptat cu uşurinţă părerea că hanul tătarilor care în 1 240 a prădat Europa din Polonia 
până în Bulgaria, trecând prin Moldova şi Transilvania, ajungând până în Serbia, Silezia, Croaţia, 
Bulgaria şi-ar fi stabilit tabăra în zona Botoşanilor de astăzi, loc care a luat apoi numele hanului 
tătar, Batus Han. Ipoteza formulată de Frunzescu, neavând nici un suport ştiinţific, a fost supusă 
unor critici severe şi negată de toţi cercetătorii. 

La numai 1 5  ani, adică în 1 887, Al. Papadopol Callimach enunţă o nouă ipoteză, mai 
aproape de adevăr, bazată pe documente istorice, fenomene sociale şi lingvistice. Pentru a 
înlătura unele confuzii reproducem identic argumentele sale: . ,În vechime Botoşanii se zicea 
Târgu Botăş, cum dovedeşte vechea sa pecete municipală ce s-a păstrat pe o carte a târgoveţilor 
din Botoşani, din august 1670, despre judecata vornicilor de Botoşani Gheorghiţă logofătul şi 
Dumitraşco vistiernicul precurmătoare prigonirii dintre Apostolache Traistă şi Căldăruşe, 
pentru un loc de casă ce a fost a lui Traistă în mijlocul târgului - carte ce se păstrează in 
original în Arhivele Statului din Bucureşti. Pe acea carte pecetea târgului are marca un păun cu 
coada întinsă şi imprejur, după o cruce, inscripţia cu litere slavoneşti aşa: pecetea târgu (lui) 
Botăş(ani) ,,s. 

S-a zis de unii că Botoşanii şi-ar trage numele de Ia chanul tătarilor Batus-chan ., car 
a năvălit şi a prădat in 1240 Polonia, Moldova, Valachia, Transilvania, Silezia, Croaţia 
Serbia şi Bulgaria dunăreană şi care şi-ar fi stabilit reşedinţa sa aici la Botoşani (D. 
Frunzescu, 1872). Dar nu se poate admite aceasta " . ., Ceea ce este pozitiv şi ceea ce se 
întăreşte după vechea sa pecete municipală, este că Botoşanii şi-au luat numele de la un Botăş, 
Botoşanu sau Botăşan, care a fost de bună seamă, cel dintâiu proprietar al acestei localităţi şi 
întemeietorul acestui târgu: târgu Botăş ". Apoi citează din D. Cantemir: ., nu este nici un nume 
boieresc in Moldova, care să nu-şi aibă numele său împrumutat satului pe care l-a făcut el 
întâi, fiindu-i dăruit de domnii vechi ai ţării pentru vitejia sau slujbele sale " 9. 

,Jn Moldova a existat vechea familie Botăş sau Botăşan, de la fuga voievod şi de mai 
înainte. Botoşanii fşi are numele şi începutul de la această familie: târgu lui Botăş". Şi 
menţionează în continuare: "Un urie de la Ştefan cel Mare, din 6996 (1487) octombrie 16, care se 
păstrează în original în actele episcopiei de Roman, zice: "şi aşişderea veni înaintea noastră şi 
înaintea a noştri moldoveneşti boieri, Niagşa, fiica lui Băilă de la Racova, nepoata lui Botăş, de a 
sa bunăvoie, de nime nevoită, şi nici silită şi vinde a sa dreaptă ocină de la al său drept urie, un sat 
pe Moldova, la Câmpul Pârâu lui, anume partea lui Botăş, unde fo moşul ei Botăş, însuşi domniei 
mele, pentru 60 zloţi tătărăşti, şi au plătit Domnia mea toţi cei mai sus scrişi bani, 60 zloţi la mâna 
Neagşăi, fiica lui Băilă de la Racova inaintea no�stră şi înaintea a noştri boiari "10. ( • • .  ) . .,Această 
familie Botăş, Botăşan, care a lăsat numele său târgului Botoşani, a fost o familie de frunte in 

6 Ureche Gr., Letopiseţul Ţării Moldovei, Edit. Tineretului, Bucureşti, 1 958, p. 53. 
7 Frunzescu D., Dicţionarul topografic al României, Bucureşti, 1 872. 
8 Callimacb Papadopol Al., Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, în AARMN, s. li, t. IX, 1 887, Bucureşti, p. 3.  
9 Ibidem, pp. 1 1 , 46. 
10 Vezi dec. în DRH, A. Moldova, lll ( 1 487- 1 504), Bucureşti, 1 980, pp. 77, 79-80. 
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Moldova. Doamna lui Ieremia Movilă voevod (1595) era născută Botăşan şi avea un frate pe 
boerul Botăşan, care la 161 O a fost pus în ţeapă de Ştefan vodă Tomşa, adus la domnie de turci şi 
de tătari, în locul domnului legitim al ţării Constantin Movilă voevod, fiul lui Ieremia Movilă 
Voevod"(. .). "Etimologiceşte numele de Botăş este vechiu moldovenesc: Botăş vrea să zică, în 
Moldova, viţă de vie sădită de un an "1 1• 

Familia Botăş era cum se vede, din Maramureş. Istoricul Samoil Budino Lobacens, în 
istoria cuceririi cetăţii Sziget, capitala Maramureşului, la marginile Moldovei, de către sultanul 
Suleiman, la 29 august 1 566, ne spune că între vitejii care au căzut luptându-se contra păgânilor era 
şi Petru Botoş, "Voevodul pedestrimii maramureşene"12. 

În 1 89 1 ,  V.C. Nădejde şi l. Ţiţu, pe baza aceloraşi documente menţionate mai sus, 
întăresc opinia lui Callimach şi scriu: "Ceea ce este pozitiv şi ceea ce se întăreşte, după vechea 
sa pecete municipală este că Botoşanii şi-au luat numele de la un Botăş, Botoşan sau Botăşani, 
care desigur că a fost proprietarul şi întemeietorul târgului numit târgui Botăş". Apoi menţionează 
că "Numele Botăş este vechi, moldovenesc: Botăş, va se zice în Moldova viţa de vie răsădită de un 
an. Această familie, după cum se poate constata este din Maramureş, căci istoricul Samoil Budino 
Lobacens în istoria cuceririi cetăţii Szeget (Sighet) la 29 august 1566 atacată de Suleiman se spune 
că între vitejii ce au căzut în luptă era şi Petre Botoş vicevoievodul pedestrimei Maramureşului ". 
Ideea este continuată cu un citat din D. Cantemir: " căci în vechime nu era nici un nume boieresc în 
Moldova care să nu-şi aibă numele său împrumutat satului pe care l-a făcut el întâi fiind dăruit de 
domnii vechi ai ţării pentru vitejia sau slujbele sale "13• 

La începutul secolului al XX - lea, Nicolae Iorga, pornind de la inscripţia de pe cea 
mai veche pecete a târgului Botoşani, ,,Pecetea târgu Botăş", scria: " Botăş a fost strămoşul. 
De la el s-a început viaţa locuitorilor satului care s-a prefăcut mai târziu, destul de târziu, într
un târg. El cu ai lui a întemeiat acel sat. Aşezat într-un loc oarecare, departe de apa cea mare 
a Prutului, într-un ţinut care n-avea altă bogăţie decât a vitelor, ce găseau păşune înaltă şi 
grasă pe povârnişurile dealurilor de lut ce se întroloacă aici - satul Botoşani/ar nu făcea să 
se prevadă prin nimic un viitor mare. Dar unul din drumurile cele mari de negoţ ale Moldovei 
lui Bogdan întemeietorul, lui Alexandru cel Bun şi lui Ştefan cel Mare îl atingea "14• 

Referindu-se la apelativul Botăş, Iorga spunea: "Botăş e un nume care trebuie pus alături de 
Bontăş, cu Motăş, cu Crasnăş, cu Hasnăş. Finala "aş "  se adaugă la unele nume de oameni pentru a 
face nume nouă. Cele de mai sus vin de la Bontea, Motea, Crasnea, Hasnea sau de la formele şi mai 
vechi: Bontul, Motul etc. Botăş vine de la Batea sau Botul. E un nume care se află în toate părţile 
româneşti: în Ţara Bârsei, în Banatul Timişan "15. Părerea lui Iorga a fost preluată, adoptată şi citată de 
către cei mai numeroşi autori de lucrări apărute ulterior. 

Artur Gorovei ( 1 926) spunea că: " Părerea domnului Iorga este hotărâtoare "16, citând ca 
argumente aceleaşi date istorice ca şi Papadopol Callimach, menţionând în plus că la 1 1  iunie 1 856 
un l. Botăş semnează actul de adeziune a judeţului Dorohoi la programul Unirii. Aceeaşi menţiune 
apare şi în "

Botoşanii în 1 932. Schiţă monografică". De remarcat este faptul că toţi sunt de părere că 
Botoşanii se trag de la un Botăş care a fost întemeietorul şi stăpânul târgului, că este o denumire 
românească şi că înseamnă " viţă de vie sădită de un an ". Iorgu Iordan ( 1 963) explică originea 
toponimului Botoşani din apelativul botuşe (le) - botâşe care sunt " un soi de opinci "1 7. N.A. 
Constantinescu ( 1 963) este de părere că Botaş provine din apelativul bot şi Botăş de la botă18, iar V. 
Bogrea crede că provine de la bulgarul butuşar- adică cizmar1 9. 

1 1  Ibidem, pp. 1 2- 1 3 .  
12  Ibidem, p .  3 .  
1 3 Nădejde V.C., Ţiţu 1 . ,  Dicţionarol geografic al judeţului Botoşani, (la anul I89I), Bucureşti, 1 895, p. l O 
14 Iorga N., Istoria românilor În chipuri şi icoane (capitolul Un oraş românesc: Botoşanii), voi. li, Bucureşti, 1 905, p. 1 68. 
15 Ibidem. 
1 6 Gorovei A., Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, 1 926, pp. 1 -2. 
1 7  Apud Tudose 0., op. cit., p. 3 1 2. 
1 8 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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Cea mai nouă ipoteză referitoare la originea toponimului Botoşani aparţine lui D. Tudose 
( 1978). Acesta este de părere că "urbanonimul Botoşani îşi are originea în radicalul Botăş sau într-una 
din variantele sale foarte apropiate semnalate în decursul timpului, cum ar fi: Botoş, Botuş şi mai 
curând Botaş. Obârşia acestui radical trebuie căutată dincolo de munţi, în Transilvania, probabil în 
nordul ei, dacă nu chiar în Maramureş, unde a fost atestat documentar din secolul al XVI-lea şi de unde 
a fost adus de emigranţii transilvăneni"20• Pentru susţinerea opiniei sale, autorul aduce câteva 
argumente pe care le prezentăm succint în continuare. Familia Botăş apare în documentele vechi 
printre românii din Maramureş, cum este Petru Botăş, comandantul pedestrimei mararnureşene, despre 
care s-a vorbit mai sus. 

Maramureşenii şi transilvănenii, ca răspuns la tendinţa de robire austro-ungară, " au  
descins prin pasurile Prislop şi  Mestecăniş, cu mai bine de şase secole În urmă în frunte cu 
voievozii lor Dragoş şi Bogdan ", îndreptându-se spre Moldova, unde populaţia ftind mai rară, 
datorită epiderniilor şi deselor incursiuni ale tătarilor se simţea lipsa braţelor de muncă. Aici au găsit 
nu numai un trai liber dar şi terenuri întinse bune pentru agricultură. La emigrări s-a adăugat şi 
transhumanţa, prin care păstorii, în căutare de păşune în anotimpul r�ce se deplasau cu turmele peste 
munţi. Emigrările transilvănenilor au continuat tot timpul istoriei. Incepând cu secolul al XVII-lea 
cei ce veneau dincoace de munţi erau numiţi ungureni. Unele sate întemeiate de ei erau numite 
Ungureni (Ungureni pe Jijia, Unguroaia din comuna Cristeşti). Altele şi-au luat numele după 
localitatea de origine ale ardelenilor (Bârsăneşti de la Bârsa, Sălăgeni de la Sălaj, Orăşeni de la 
Orăşa etc.). Printre acestea se numără şi satele "satele Botoşana din judeţul Ilfov şi Botoşana din 
judeţul Suceava ". 

Faptul că originea raclicalului Botăş sau Butâş, Botuş, Botoş se află în Transilvania sau 
Maramureş este doveclit de prezenţa toponirnelor tot mai numeroase în zona montană: Botoş, sat pe 
Moldova în amonte de Fundu Moldovei; Botoşelul, afluent al Moldovei; Botoşan, munte între Crucea 
şi Ostra; Botoşan, munte lângă Pângăraţi. Acelaşi radical se întâlneşte şi în alte judeţe: Botoşeşti, jud. 
Mehedinţi; Botoşanca, denumirea veche a satului Manoleşti-Deal din vestul oraşului Botoşani, astăzi 
înglobat în perimetrul acestui oraş etc. Din această distribuţie a toponimelor cu radi ul Botoş se poate 
trage concluzia că cei mai mulţi emigranţi s-au oprit în zona montană şi doar câteva cazuri au ajuns 
până în zona Botoşani ului. În final, D. Tudose conchide: "Ernigranţij transilvăneni au adus cu ei în 
mod incontestabil un bagaj lexical şi toponimie specific, inclusiv un apelativ ca botaş (botoş) sau nume 
de persoană ca Botăş (Botoş). Însă numele de Botoşana dat unor aşezări ca cele menţionate, întemeiate 
de ernigranţii transilvăneni, constituie cea mai bună dovadă în acest sens

"2 1 • 

3. Câteva observaţii critice asupra ipotezelor privitoare 
la originea oiconimului Botoşani 

Ca în toate cazurile, din lipsă de documente pentru perioada timpurie a întemeierii aşezărilor 
umane şi în problema elucidării originii toponimului Botoşani s-au ivit controverse, neclarităţi, 
exagerări şi inexactităţi. Dintre toate am încercat să subliniem doar cele mai vizibile. 

3. 1 Cu privire la originea oiconimului Botosani de la Batus-chan. Nu cu mult timp de la 
enunţarea acestei ipoteze de către D. Frunzescu, au apărut noi opinii, care au adus explicaţii mai 
aproape de adevăr şi supunând unor critici severe au determinat părăsirea ei din literatura de 
specialitate, fiind citată apoi, doar ca legendă. Referindu-se la originea toponirnului Botoşani, V. 
Tufescu ( 1938) scria: "Unii au emis părerea destul de comică prin care porecla oraşului s-ar trage de 
la Batus-chan care a venit în fruntea hoarde lor tătăreşti şi a cucerit jumătate din Europa în 1 240, care 
şi-ar fi avut reşedinţa în Botoşani

"22. Pentru a întări opinia lui Tufescu aducem câteva explicaţii. 
Se ştie că tătarii, în expansiunile lor, urmăreau localităţile bogate în vite, cereale, pentru a 

le jefui, printre acestea târgurile şi oraşele erau ţintele principale. Deci, dacă admitem că au trecut 

20 Ibidem, p. 3 1 3. 
21 Ibidem, pp. 3 1 3-3 1 4. 
22 Tufescu V., Un oraş în declin-Botoşanii în Sociologie românească, an m, 1 938, nr. 1 0- 1 2, Bucureşti, p. 476. 
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prin Botoşani, înseamnă că târgul exista în 1 240 ca loc de schimb (comerţ) ales de populaţia satelor 
din împrejurimi şi purta un nume. Deci existau câteva locuinţe şi construcţii care serveau ca adăpost 
pentru călători, negustori, mărfuri şi animale. Acestea erau în proprietatea unei persoane, poate a lui 
Botăş, care mai târziu au fost numite ,,han" (loc de adăpost). Pentru că stăpânul era un Botăş, i s-a 
spus hanul lui Botăş, pe scurt Batus-chan. Aşa s-au petrecut faptele mai târziu cu Hanul lui Manuc, 
Hanul lui Mânjoală, Hanul Ancuţei etc., denumiri care reflectă proprietarul hanului. Însă, pentru ca 
o localitate să ia numele unei personae, trebuie ca acesta să fie întemeietorul, să se stabilească un 
timp în acel loc, ori tătarii erau mereu în deplasare pentru cuceriri şi jefuiri de noi teritorii. 

Dacă admitem că tătarii au trecut prin Botoşani, ei nu şi-au instalat tabăra niciodată în 
acest loc. Se ştie că în operaţiunile militare, totdeauna comandantul oştirii îşi alege pentru refacere 
un loc aproape de o sursă de apă şi pădure de unde luau lemn pentru foc. Hoardele tătare formate 
din zeci de mii de ostaşi călări aveau nevoie de un râu cu debit suficient pentru adăpatul animalelor. 
Ori pârâul Cacaina, cu debit mic şi intermitent, nu asigura apa necesară unei armate atât de 
numeroase. Astfel că hanul, căpetenia oştirii tătare şi-a căutat de drum şi a poposit undeva pe malul 
altui râu. 

Mai există un aspect demn de luat în seamă. Documentele istorice nu menţionează nici un 
conducător tătar cu numele de Batus-chan, care a comandat oştirile până la noi. Astfel, ipoteza că 
numele Botoşani se trage de la Batus-chan, care şi-ar fi instalat tabăra în acest loc, cade cu desăvârşire. 
Nu este exclusă posibilitatea ca în formularea ipotezei sale autorul să fi luat în consideraţie grafia în 

care apare trecut Botoşaniul în notele călătorilor străini, care ne-au vizitat ţara sau pe lucrările 
topografice întocmite de austrieci. Iată cîteva exemple. 

Abatele dalmatin Boscowicz, trecând prin Moldova în 1 762, a scris în notele sale de 
călătorie, ,,Potoschan". Walenta, tăcând o descriere a atacului din anii 1 789-1 790 a scris "Batuschan". 
Călătorul englez Adam Neale, trecând prin Moldova în 1 805, scria 

"
Botussano" şi exemplele pot 

continua Sub aceeaşi formă, Botoşaniul apare scris şi pe lucrările cartografice străine ale timpului. 
Cartografii militari austrieci, întocmind harta atacului de la Botoşani dintre trupele austriece sub 
comanda lui Fabry şi cele turceşti ale lui lbrahim Nazir Paşa, la 1 9  martie 1 788, au scris pe titlul hărţii 
,,Botuschani"23• Sub aceeaşi formă grafică, Botoşaniul este trecut şi pe lucrările topografice ale 
tipografului Trattner care a publicat între 1 788- 1 791  o serie de planuri şi planşe cu scene de luptă din 
regiunea cuprinsă între Botoşani şi Suliţa. Pe planşa VII, care cuprinde două planuri şi o vedere, 
intitulată ,,Harta atacului de Ia Botoşani între trupele austriece sub comanda lui Fabry şi trupele turceşti 
ale lui lbrahim Paşa, la 1 9  martie 1 788", cu o legendă detaliată, oraşul este scris Batuschanl4. 

D. N. Ducan, în studiul 
"

Lucrările cartografi ce despre războiul din 1 787- 1 79 1  ", citează că 
oraşul este scris sub aceeaşi formă grafică - Botuschani25. Peste câţiva ani, în 1 805, germanul Wolf, 
în urma unei călătorii prin Moldova, scria cartea "Beschreibung der Moldau" în care numele 
oraşului apare scris Botuschani26. Pe harta "Transilvania, Ţara Românească, Moldova. 1 635" 

întocmit de Nicolas Sanson, Botoşaniul este scris 
"

Boticzane"27. Pe harta 
"

Moldova în 1 737" 

întocmită de Cantemir, Botoşaniul apare scris 
"

Botoshanii" şi făcea parte din districtul Hârlău28. În 
secolul al XIX-lea se părăseşte grafia străină şi odată cu aceasta evoluează şi cuvântul Botoşani, atât 
în texte cât şi pe hărţi. Pe harta "Dacia Modernă-1868 " intitulată " Charta Daciei moderne " de A 
T. Laurian, apare scris Botoşiani29. 

Trebuie avut în vedere că străinii, necunoscând limba română scriau denumirile localităţilor 
în grafia limbii lor, în cazul de faţă în cea germană în care grupul de litere 

"
ch" se citesc 

"
ş". Ca 

23 Gorovei A., op.cit., pp. 1 9-20. 
24 lbidem. 
25 lbidem. 
26 lbidem. 
27 Din Atlas istorico-geograftc, Ed. Acad Române, Bucureşti, 1 996. Harta era intitulată ,,Estats, de L'empire des turcs en Europe; 
et Pays circumvoitins; entre lesquiis font Hongrie, Transilvanie, Yalaque, Moldaviae, Petit Tatarie. Suits, au tribulaires des Twqs. 

Par N. Sanson d' Abberville, Geographe ordinar du Poy. Avrx prisitege, pur 20 ans, 1 655". 
28 ibidem. 
29 Ibidem. 
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urmare este vorba de Botoşani şi nu de Batus-chan. Aceeaşi formă de scriere a fost utilizată şi de către 
cărturarii moldoveni până prin secolul al XIX-lea. Sistemul a pătruns la noi prin relaţiile comerciale cu 
Liovul, unde se stabiliră numeroşi negustori şi meşteşugari nemţi, care îşi impun dreptul de 
Magdeburg, legiferat prin decretul din 1 7  iunie 1 356. 

3.2 Cu privire la originea toponimului Botosani din butas-vită de vie sădită de un 
ga. Analizând din punct de vedere semantic, constatăm că între substantivele butaş şi Botoşani 
nu există nici o legătură. Butăşul este un fragment din coarda viţei de vie obţinut prin 
secţionare, lung de cea 50 cm apoi sădit pentru a obţine o nouă plantă - butucul viţei de vie. În 
popor, din cele mai vechi timpuri se numea "cârlig", pentru că pentru a se prinde (a da 
rădăcină) la nodul de pe coarda principală de unde pornea o altă ramură se lăsa din acesta din 
urmă un fragment de 5-7 cm, luând aspectul de cârlig. Termenul este vechi şi utilizat de 
populaţia rurală de când a început cultivarea viţei de vie şi până astăzi. Termenul de "butăş" 
este mult mai nou şi este utilizat de regulă de personalul specializat în viticultură şi numai 
foarte rar de ţărani. 

În Moldova de nord, şi mai cu seamă în judeţul Botoşani, populaţia a atribuit nume 
unor persoane după meseria practicată, considerate ca specialişti în cadrul obştei. Pentru 
aceasta persoana în cauză trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
- să fie calificată într-o ramură productivă încât să se detaşeze de ceilalţi membri ai societăţii 
care practică altă meserie. 
- să fie unic în cadrul obştei sau să fie atât de perfecţionat în meserie încât să-i domine pe toţi 
ceilalţi din aceeaşi ramură. 
- meseria trebuie să solicite din partea persoanei pricepere, exerciţiu, practică, îndemânare atât 
de profunde încât ceilalţi să nu se poată califica cu uşurinţă. 
- să se ocupe numai de această meserie şi doar colateral să fie antrenat în alte ramuri. 

Aşa au apărut numele de familie Cojocaru, Lemnaru, Croitoru, Cizmaru, Prisacaru etc. 
Acest fenomen lingvistic nu s-a petrecut în cazul butăşirii din mai multe motive: 

- în Moldova de nord, cultura viţei de vie nu reprezintă o ramură importantă în agricultură. wr în 
zona montană şi în Maramureş, datorită condiţiilor climatice, lipseşte cu desăvârşire. 
- culturile restrânse de viţă de vie din zona Botoşani ului s-au plantat cu mult timp după 
înfiinţarea târgului, deci pe acele vremuri nu existau butaşi şi nici Botăş. 
- butăşirea nu necesită o calificare specială, oricine poate secţiona o coardă de viţă de vie sub 
formă de "cârlig" (butăş) şi s-o sădească, care apoi se prinde cu uşurinţă. Nu a existat niciodată 
un specialist în această operaţiune care să ia numele de Botăş. Ca urmare printre numele de 
familie nu s-au întâlnit asemenea cazuri. 

Mai apare o problemă de ordin lingvistic, semnalată corect de C.C. Giurescu şi anume 
că substantivul "butaş" accentul cade pe ultima silabă, iar în apelativul Botăş/Botuş acesta cade 
pe prima silabă, schimbându-i total întelesul. Fenomenul este des întâlnit în l imba română. De 
pildă: lături-latUri, compânie-compani;, opus-opus etc. Aşadar, din cele relatate mai sus, rezultă 
că numele Botăş nu-şi are originea în butaş, viţă de vie sădită de un an, ci - aşa cum vom vedea -
este de origine psihică. 

3.3. Cu privire la originea toponimului Botosani de la apelativul .. botusan!'. După V. 
Bogrea, "botuşan", de origine bulgară înseamnă cizmar, opinci30, deci o diferenţă esenţială între un 
obiect şi altul. Trebuie luat în consideraţie faptul că populaţia locală se încălţa cu opinci din timpul 
dacilor şi această încălţare avea un nume, iar cizmă este un cuvânt mai nou, de origine maghiară. 
Astfel, analizând cuvintele din punct de vedere semantic, constatăm că între "botuşar" ( opinci, 
cizmă) şi Botoşani (de la Botoş, Botăş) care provine, cum vom vedea de la poreclă, nu există nici o 
legătură. 

° Constantinescu N.A.,  Dicţionm11l onomastic românesc, Edit. Acad. RPR, Bucureşti, 1 963, sub voce. 
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3.4. Cu privire la originea toponimului Botosani de la apelativul "botusefle)". După 
lorgu Iordan "botuşe(le) sunt un soi de opinci de unde a provenit numele Botuş31 .  Însă în zona 
noastră, precum şi în alte zone ale ţării, botoşei înseamnă ciupici sau papuci, croşetaţi de mame, din 
lână groasă pentru copiii mici şi nu se poartă decât în copilărie. Pentru confecţionarea lor nu era 
necesară o anume calificare, toate femeile ştiu să croşeteze asemenea încălţări. Ca urmare nu s-a 
atribuit un nume de Botoş la fiecare gospodină, de unde să provină toponimul Botoşani. 

3.5. Cu privire la originea toponimului Botosani de la apelativul "botă ';32• Opinia lui 
N .A. Constantinescu precum că Botaş provine de la "bot", iar Botăş de la "botă" este mai 
verosimilă. Noi aducem câteva precizări. ,,Bot" înseamnă o faţă urâtă, cu gura şi nasul pronunţate, 
ieşite din comun, amintind de botul animalelor, de unde provine porecla "botos" (pluralul "botoşi") 
atribuită persoanei în cauză. "Botă" are un dublu înţeles. În unele zone prin botă se înţelege un vas 
de lemn, de forma trunchiului de con, astupat la ambele capete, cu o deschizătură la capacul de 
deasupra, care serveşte la transportul şi păstratul apei pentru băut mai ales la muncile agricole. 
,,Botă" mai are înţelesul şi de bâtă. Aceasta este un băţ lung de peste 1 ,5 m confecţionat din lemn 
dur de obicei din corn, ce se· purta în trecut de bărbaţi peste tot: la păstorit, la deplasările în ţarină 
pentru a constata starea recoltelor spre iarmaroace folosit ca armă de apărare împotriva hoţilor, la 
petreceri, la cârciumă. La capătul superior avea o măciulie, iar în lung era omamentat cu figuri 
geometrice (cercuri, triunghiuri, romburi, linii drepte sau spiralate, cu flori, frunze etc.). O formă 
evoluată a bâtei era bastonul, purtat permanent în trecut de persoanele cu rang superior (boieri, mari 
funcţionari, intelectuali etc.) la plimbări prin oraş, prin parcuri, în vizite, la teatru etc. Pălăria şi 
bastonul, pe timpuriu, erau două obiecte indispensabile persoanelor de rang mai înalt. 
Confecţionarea "botei" ("bâtei") şi bastonului cerea îndemânare şi talent, astfel au apărut adevăraţi 
meşteşugari cărora li s-a spus la un moment dat porecla "bâtă", "botă", "botăşan". Termenii sunt 
regionalisme şi au apărut în procesul muncii. Aşa găsim aceste denumiri în zona montană şi podişul 
Sucevei, unde prelucratul lemnului este o preocupare veche şi frecvent întâlnită. în Botoşani existau 
meşteşugari şi ateliere de confecţionare a bâtelor, câJjelor, bastoanelor, până în 1 937. 

4. O nouă modalitate de interpretare a originii oiconimului Botoşani 

Analizând procesul de formare a limbii române, ajungem la concluzia că, deşi există 
numeroase cuvinte de origine străină, nu trebuie exagerate şi extinse în explicarea toponimelor, pentru 
că realitatea demonstrează că majoritatea sunt pur româneşti, formate de populaţia locală, care pornind 
de la elementele cadrului natural, activităţile economice, relaţiile sociale, starea economico-socială a 
populaţiei a creat cuvinte şi expresii noi cu uzi tare largă şi permanentă.Astfel, pe aria judeţului 
Botoşani, ca şi în alte zone din ţară, găsim aşezări care au luat numele de la starea economico-socială a 
primilor locuitori : Flămânzi, Prelipca, Soroceni. Alte sate şi-au luat numele de la preocupări ale 
populaţiei: Lingurari de la meşteşugul confecţionării vaselor de lemn pentru bucătărie (linguri, 
străchini, căuş etc).; Prisăcani - de la prisacă; Cobâla, de la crescătorii de iepe de prăsilă etc. 

în cazul toponimului Botoşani, apare un fenomen lingvistic, neluat în seamă până în 
prezent şi anume că pentru a ajunge la cunoaşterea originii şi semnificaţiei sale, trebuie pornit de la 
cognomine (porecle). în susţinerea acestei idei aducem următoarele argumente: în mediul rural se 
practică din vechime obiceiul de a atribui porecle unor persoane. Acestea s-au inventat în timpul 
vieţii, în procesul muncii şi în anumite momente de psihologie socială: 
- unele reflectă meseria practicată de persoana în cauză, subliniind importanţa economiei în cadrul 
obştei: Prisacaru, Fieraru, Cojocaru, Lemnaru, Croitoru etc.; 
- alteori, cei ilarianţi, pentru a se distra pe seama altora sau pentru a se răzbuna, adresează unor 
persoane porecle. Dintre acestea unele reflectă aspectul neplăcut sau defectele fizice: Şchiopul, 
Negru, Bolfosu, Buzilă etc.), altele subliniază aspectul plăcut (Balan, Frurnosu, Albu etc.). în fine, 

31 Iordan 1., Toponimie românească, Ectit. Acad. RPR, 1 963, pp. 1 63- 1 64. 
32 Constantinescu N.A., op. cit., sub voce. 
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altele subliniază o serie de trăsături de caracter (Creţu - rău de suflet, Lupu - hrăpăreţ şi răutăcios ca 
lupul, Vulpe - şiret ca vulpea etc.), iar altele reflectă puterea fizică (Ursu, Bivolu etc.) 

Deseori poreclele au fost atribuite din necesitate de a deosebi persoanele cu acelaşi nume de 
familie. Acestea circulă paralel în vocabularul populaţiei, fără a se renunţa la numele din acte}e 
oficiale. Nume de fumilie provenite din porecle se găsesc în număr mare şi în judeţul Botoşani. In 
vremurile trecute, boierii, negustorii, meşteşugarii dintre care unii deţineau funcţii administrative 
însemnate (sau în viaţa economico-socială a oraşului) au primit porecle purtate apoi generaţii după 
generaţii şi fiind cunoscute în societate numai după aceste epitete şi I-au trecut la nume de familie în 
actele oficiale. În catagrafiile din 1 820 şi 1 832 figurează fumilii ca Albineţ, Bou, Caţichi, Covrig, 
Furculiţă, Hol ban, Hrănaci, Ouatu, Moţoc etc. 

Sugestive sunt numele no� româneşti, atribuite armenilor. Acestea, în momentul stabilirii în 
Botoşani purtau nume armenesc, însă localnicii pronunţându-le cu dificultate, le-au atpbuit porecle 
inspirate din aspectul fizic sau conduita morală trecute după un timp în actele oficiale. In catagrafiile 
din 1 820 şi 1 832 apar armeni cu nume ca Pelin Albu, Cheli-Albă, Moşorul, Ciomag, Bolfosu etc.33 

Pornind de la aceste considerente, ajungem la concluzia că Botoş era localnic. Un fapt aproape 
imposibil de elucidat este dacă Botoş era un boier moldovean sau negustor armean. Se ştie că 
domnitorii făceau deseori danii boierilor care-i slujeau cu credinţă. Ca urmare nu excludem ipoteza că 
acest Botoş fie că era la început căpetenia obştei, fie că a obţinut hrisov domnesc de întărire a 
proprietăţii asupra târgului datorită iscusinţei în treburile administrative. Nu excludem posibilitatea ca 
Botoş să fi fost armean. Armenii, după ce s-au aşezat în târg, au acaparat tot comerţul devenind mari 
negustori, organizatori şi administratori de nemtrecut. Pentru aceste calităţi mai târziu unii au ajuns în 
fruntea administraţiei oraşului. 

4. 1 Cu privire la originea toponimului Botosani de la apelativele Botos. Botu,ş, Botos. 
Astăzi este recunoscut în unanimitate de către toţi cercetătorii că oraşul Botoşani îşi trage numele de la 
un Botăş, care a avut în perioada de început un rol important în administraţia şi econon : târgului. 
Problemele neclarificate până în prezent, aşa cum rezultă din paginile anterioare, sunt · · ologia 
apelativului Botăş, originea familiei Botăş şi rolul lui Botăş în întemeierea târgului. Pe b.....:J analizei 
procesului de formare a vocabularului din limba română, am ajuns la concluzia că omonimul Botăş îşi 
are originea in cognomine (porecle). 

La început viitorul Botoş purta alt nume, apoi populaţia, din motive necunoscute, i-a 
adresat porecla "botos", cum s-a procedat şi în numeroase alte cazuri (ca Bolfosu, Buzilă etc.). 
Botos (botoş) înseamnă persoană cu gura şi nasul mare, cu buzele dezvoltate sau o persoană mereu 
supărată (botoasă), poreclă asemănătoare cu "bolfos", adică cu obrajii umflaţi, gras la faţă sau 
"buzat", "buzilă" - apelative frecvent întâlnite în zona Botoşaniului. De la substantivul "bot" au 
derivat expresii şi adjective care redau caracteristicile persoanei: "a sta botos" - a sta supărat, drept, 
ţeapăn sau "botos''(oasă) - persoană rigidă, Iară maliabilitate, puternică, îndrăzneaţă, stăpână pe 
situaţie. Porecla i s-a adresat abia atunci când persoana în cauză, devenind lider al obştei şi stăpân pe 
târg, s-a evidenţiat prin capacitate organizatorică, rolul ce-l avea în comerţ, ajungând stăpânul 
târgului. De unde şi expresia 

"
Târgu lui Botăş". Astfel porecla din adjectiv substanţial s-a 

transformat in substantiv propriu şi prin sufixare s-a ajuns la Botoşani, Botoşeni. 
După mult timp numele provenit din poreclă, fiind jignitor, sau descendenţii având altă 

înfăţişare, cu altă comportare morală, persoanele în cauză şi-au schimbat numele. Aşa au dispărut 
numele de Botoşan, Bolfosu etc. Un Botoş mai apare în documente la 1 1  iunie 1 856, semnând 
alături de alţii un act de adeziune a judeţului Dorohoi la Unirea Principatelor din 1 85934• 

Privind astfel lucrurile ajungem la concluzia că Botăş sau Botuş era localnic şi nu venit din 
alte zone ale ţării. Fiecare localitate sau regiune geografică îşi are Botoşii, Bolfoşii, Buzaţii, Buzeştii 
etc. ei, de la care în unele cazuri a provenit şi denumirea localităţii, de la aceştia fiind primii locuitori 
ai aşezării sau stăpânii locului s-a tras şi numele cătunului. Asemenea exemple sunt numeroase în 

33 Gorovei, op. cit., pp. 97- 1 4 1 . 
34 Tudose D., op. cit., p. 3 1 2. 
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judeţul Botoşani. De pildă la Miorcani există. un loc al satului denumit ,,La Culici" sau "La trei 
Culici", denumire dată. de la cei trei fra� Culică care şi-au construit primele locuinţe mai departe de 
sat unde aveau loturi pentru casă. Astăzi este numit înglobat la satul Miorcani. La Nicşeni există un 
loc denumit 

"
La Bulgaru", după numele proprietarului care şi-a construit locuinţa la cea 2,5 k:m 

distanţă de sat. 
Toponime care îşi au rădăcina în Botoş se găsesc răspândite în toată ţara acestea 

reprezentând un argument în acest sens şi nu că provin de la familii emigrate din Transilvania sau 
Maramureş. Amintim doar pe cele menţionate de autorii unor lucrări : Botoşana, Botoşaniţa Mare şi 
Botoşaniţa Mică (Podişul Sucevei - jud. Suceava); Botuş, Botuşel (Obcinile Bucovinei - jud. 
Suceava). Deci să re�em: trei toponime în zona podişului şi două în zona montană. Botoşani -
numele unui munte între Ostra şi Crucea Gud. Suceava), muntele Botoşanul, lângă Pângăra� Gud. 
Neamţ), Botoşeşti Gud. Mehedin�), Botoşeşti (fostul jud. Tutova). 

Sugestive sunt aşezările men�onate de D. Frunzescu care îşi au rădăcina în Botoş: Boteni 
(Ilfov); Boteni - locuinţă izolată. în jud. Mehedin�; Boteşti - locuinţă separată în jud. Prahova; Boteşti 
(Slobozia) - locuinţă izolată în fostul judeţ Râmnicul Sărat; Botoşinu - locuinţă izolată în judeţul 
Teleorman. D. Frunzescu mai men�onează Boteni Gud. Dâmboviţa), Botenii Pământeni Gud. Muscel), 
Boteşti Gud. Bacău), Boteşti Gud. Putna), Boteşti (Râmnicu Sărat), Boteşti (Fălciu), Botosasci Gud. 
Mehedin�)35. Toate, în 1 872, erau cătune în formare şi prin urmare nu se poate face nici o legătură cu 
Botoş originar din Maramureş36. 

Este imposibil de admis că atâtea familii de Botoş au migrat din Maramureş şi s-au aşezat 
în Moldova şi Ţara Românească, întemeind sate care astăzi le poartă nun1ele. Şi mai este un aspect 
de ordin social. Emigran� totdeauna se grupează pe bază de rudenie sau rela�i sociale şi se aşează 
în aceeaşi zonă, nu se împrăştie ca potârnichile. Mai men�onăm că dintre aşezări le cu denunUri ce
şi trag rădăcina din Botăş, numeroase sunt mult mai noi decât perioadele de emigrare a 
maramureşenilor, când domnitorii stăpâni pe toată avu�a ţării dădeau hrisoave care consfinţeau 
dreptul de proprietate. Originea acestui sat se poate determina cu precizie. 

În alte cazuri, aşezările mai noi au împrumutat numele de la cele vechi. De exexmplu, 
satul Botoşana a luat numele de la oraş, deci din apropiere, Botoşanca, podiş situat la NV de 
Botoşani, a fost denumit de populaţia care i-a dat acest nume. în acest mod au fost denumite şi 
râurile care curg prin sat sau prin vecinătate (ex. Botoşaniţa din jud. Suceava). Deci toate 
acestea nu au nici o legătură cu emigranţii din Maramureş. 

4.2 Cu privire la rolul lui Botăs în viata economico-socială a târgului Botosani. 
Atribuirea numelui târgului Botosani. 

Pornind de la înscrisul de pe prima pecete a târgului ,,Pecetea târgu Botăş" din şi de la 
obiceiul timpului de a denumi aşezările după numele celui care le-au înfiinţat sau au ajuns în posesia 
proprietarului moşiei, unii cercetători, mai cu seamă istorici, au considerat că întemeietorul satului 
Botoşani, care a devenit apoi târg, a fost Botăş. Această opinie apare doar ca o afirma�e fără a fi 
susţinută. de vreun document şi este calea cea mai simplă şi simplistă de a explica întemeierea 
aşezărilor, în cazul nostru a târgului Botoşani. Realitatea este că, aşa cum arată. V. Tufescu, la 
originea Botoşaniului stă iarmarocul, târgui şi nu satul. întrucât clarificarea acestei chestiuni necesită 
un spa�u mai larg şi ar depăşi scopul acestei lucrări, vom enunţa numai câteva argumente care 
demonstrează că Botoşaniul a apărut ca târg, ca urmare a ac�unii unui complex de factori 
economici, sociali şi naturali. 

Totdeauna, din neolitic şi până astăzi, cătunele, satele au luat fiinţă în lungul râurilor, pe 
terase sau la poalele versan�lor, în apropierea sursei de apă. După cum se constată, Botoşaniul este 
aşezat pe platoul colinei dintre Sitna şi Dresleuca, iar izvoarele lipsesc, pânza freatică atlându-se la o 
adâncime imposibil de captat în perioada când s-a înfiinţat aşezarea. De altfel, lipsa apei a constituit 
o problemă pentru orăşeni până cînd s-a construit acumularea de la Bucecea. Săpăturile arheologice 

35 Frunzescu D., op. cit., sub voce. 
36 Ibidem, sub voce. 
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sau descoperirile întâmplătoare de pe vatra oraşului n-au dat de nici o urmă a vreunei aşezări rurale, 
in schimb s-au găsit numeroase obiecte şi instalaţii care demonstrează funcţionarea sa ca târg 
(monede, obiecte) care atestă existenţa timpurie a comerţului. 

Caracteristic pentru toate oraşele înfiinţate ca târguri este structura radiar concentrică a 
b'amei stradale. în Botoşani pătrund 1 O drumuri dintre care unele au fost - până la construirea căii 
ferate - mari artere comerciale europene. Toate se intersectează în Piaţa Halei, unde a fost nucleul 
iniţial al târgului, locul unde se făcea comerţ. Toate documentele istorice, cât şi operele cronicarilor, 
menţionează târgul Botoşani şi nu satul Botoşani. Nici ipoteza că Botăş ar fi venit din Maramureş şi 
a întemeiat satul, care a devenit mai târziu târg, nu se poate admite. Istoria demonstrează că din 
comuna primitivă şi până astăzi orice comunitate umană şi-a ales un lider, care şi-a impus puterea 
asupra obştei şi nu a acceptat niciodată pe cei veniţi să le ia locul. Aşa cum s-a arătat Botăş era 
localnic, care a ajuns proprietarul târgului, cel mai mare negustor cu toate drepturile administrative. 
Astfel târgul a luat numele "Târgu lui Botăş". Botăş a ajuns proprietarul târgului prin mai multe 
împrejurări. Poate s-a impus prin capacitatea de bun administrator şi conducător după ce a fost ales 
de obşte să conducă aşezarea sau pentru că stăpânea întregul negoţ. Trebuie luat în seamă că 
domnitorii ţării făceau deseori danii unor boieri de frunte, sate, târguri şi oraşe. Doamna Elena Rareş 
a primit târgul Botoşani ca danie de la Petru Rareş, care astfel a devenit apanajul doamnei Moldovei 
- iar Botoşaniul a luat numele de "Târgu Doamnei

" dar aceasta nu înseamnă că ea a fost 
întemeietorul. Desigur târgurile apărute pe acele vremuri aveau fizionomia unui sat şi principala 
ocupaţie era agricultura, iar funcţia comercială se manifesta numai la trecerea caravanelor şi în zilele 
de târg, dar aşezarea a fost de la început un punct de concentrare pentru comerţ a produselor agricole 
şi meşteşugăreşti denumite "târg"

. 

Botoşaniul a apărut în perioada anterioară întemeierii Moldovei ca urmare a a ţiunii 
unui complex de factori, naturali, social-economici şi istorici, dintre care ultimii au avut r lui 
determinant şi a parcurs de-a lungul istoriei stadiul de târg, oraş şi astăzi municipiu. Afinr.,,ţia 
este întărită de prima atestare documentară în care este menţionat ca târg (Gr. Ureche -
Letopiseţul Ţării Moldovei; Pecetea târgului din 5 august 1 670). 

Botoş (Botos) a fost localnic şi numele său provine de la porecla "bot " de la care 
prin sufixare au apărut formele Botăşani, Botăşeni, Botoşani. Celelalte denumiri d sate, ape, 
forme de relief (Botoşana, Botoşanca, Botoşăniţa etc.) îşi trag numele de la târ 1.l Botoşani. 
Acestea subliniază legăturile spaţiale şi social-economice cu oraşul în apropierea căruia se află. 

NEW CONTRIBUTIONS REGARDING THE ORIGINS OF THE BOTOŞA 1 NAME 
(Summary) 

In the present work, the author - beginning with the process of formation ofthe family names and with 
the toponymy works published so fur - brings his contribution to the knowledge of the origins of th name 
Botosani. The introduction gathers some general considerations referring at the importance ofthe toponymy in the 
history of the human settlements, runs over the opinions of some researchers who worked on the name origins of 
Botosani and in the last part it presents the personal view on this matter. The author opinions that Botosani 
appeared as a borough before the foundation of Moldavia and is the result of a multitude of natural, socio
economical and historical factors, the Jast ones having the decisive role, without the involvement of a certain 
person. Long after its foundation, the borough took this name from a person called Botas who, in unknown 
circurnstances, became the master of the borough or of the whole trade made here. He might have been an 
inhabitant from other parts ofthe country. As fur as the origins ofthe name Botas are concemed, on the hasis of a 
social and linguistic analysis, the author draws the conclusion that it comes from a nickname given by the natives to 
this master of the borough, owing either to his physical appearance or to his moral features, that is angry and 
severe, as he was seen in society. 
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Daniel BOTEZA TU 

OCOLUL DOMNESC AL BOTOŞANI LOR 

1 .  Sate d in  ocol dăruite de  domni mănăstirilor 

Ocolul iniţial al târgului trebuie să fi fost destul de mare de vreme ce Petru Şchiopul, 
primul domn care face danii din acest ocol, va dărui mănăstirilor patru sate din componenţa 
sa1 •  Primul dintre aceste sate este M ăcicăteni, pe Jijia (azi Măşcăteni, corn. Albeşti, jud. 
Botoşani) . Despre originea toponimului, în lipsă de informaţii documentare, putem face doar 
presupuneri. El pare să derive din adjectivul măşcar, un regionalism specific zonei în discuţie, 
care e posibil să fi fost cognomenul, ulterior numele, întemeietorului aşezării, o persoană cu o 
statură impresionantă. La fel de bine s-ar putea ca termenul să derive din substantivul măciucă, 
forma adjectivală măciuca!, având aceeaşi conotaţie3 sau desemnând, poate, obligaţia militară a 
locuitorilor de acolo, de a servi ca măciucaşi în oastea ţării ,  în caz de nevoie. 

La 1 august 1 583, Petru Şchiopul voievod întărea schimbul făcut de călugării de la nou 
zidita mănăstire Galata, cu Gavril şi fratele lui, Albotă şi Costin miedar şi fraţii lui, Tiron şi Toader 
şi alt Toader şi fratele lui, Costin şi Nicoară şi alt Toader, fiul Anuşcăi, călugării dându-le celor din 
urmă satul Măcicăteni, pe Jijia, fost drept domnesc şi ascultător de ocolul târgului Botoşanilor, 
primind în schimb jumătate din satul Hrişcani, de la ţinutul Sucevei4• Probabil satul fusese dăruit de 
domn ctitoriei sale, Galata din Deal (vechea ctitorie Galata din Jos, a neamurilor Balica şi Movilă, 
se prăbuşise între timp), între octombrie 1 582 şi l august 1 583, când construcţia era gata. 

Rămâne controversat documentul din < 1 5 83- 1 590> septembrie 2, dat din laşi şi semnat de 
Stroici, mare logofăt, prin care acelaşi Petru Şchiopul dăruia Galatei satul Măcicăteni, pe Jijia, "care 
a fost al nostru drept domnesc şi ascultător de ocolul Botoşanilor

"
5. În favoarea ideii falsului 

pledează două documente ulterioare. În primul dintre ele, din 25 noiembrie 1 588, în fapt un Catastif 
al averii mănăstirii Galata6, satul Măcicăteni nu apare printre cele aflate în proprietatea mănăstirii, 
dar apare în schimb satul Hrişcani, întreg. În al doilea, de la Aron vodă Tiranul, din 20 martie 1 592, 
domnul întărea schimbul de moşii între monahii mănăstirii Galata şi "Costin miedariu şi fraţii lui şi 
cu verii lor, Albotă şi cu fraţii lui şi Toader cu fratele lui", primii luând de la aceştia din urmă "satul 
Măcicăteni, din ţinutul Hârlău, care era danie de la Petru voievod şi fusese drept domnesc ascultător 
de Hârlău, dându-le în schimb satul Hrişcani, din ţinutul Sucevei'. 

1 !nfom1aţii mai ample în legătură cu motivaţiile reale şi urmările daniilor din ocoalele domneşti ale târgurilor, �cute de Petru 
Şchiopul şi donmii care i-au urmat, se regăsesc la l. Caproşu, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până la mijlocul sec. 
al XVIJJ-lea, pp. 1 02-1 1 3; vezi şi Cătălina lliescu, Petru Şchiopu/, iniţiator al procesului desfiinţării ocoalelor domneşti în 
Moldova, în AIIXJ, X:XXVU, 2000 - Omagiu profesorului M Petrescu- Dîmboviţa, laşi, Edit. Acad. Române, pp. 69-78. 
2 Vezi cuvântul măşcat din DEX, Edit. Academiei, Bucureşti, 1 975, p. 534. 
3 În Moldova medievală existau mai multe sate cu nume aproximativ identic, oricum având temă comună: Măcicăteşti 
(Macicăteşti, Macicatovţi), pe Suceava în ţin. Suceava, Măcicăuţi (Macicăuţi), azi în Republica Moldova, Măciuca, sat la 
Tutova, azi în jud. Vaslui, Măciucarii de Gios, pe Bârlad, ţin. Tutova şi Măciucaşii de Sus, pe Bârlad. ţin.Bârlad (cf. Alexandru 
l. Gonţa , Indicele numelor de locuri, p. 1 54). 
4 DIR, A, Moldova, veac XVI, voi. lll, p. 224, nr. 276. 
5 Cifra unităţilor veleatului - 7090 ( 1 5 8 1 )  septembrie 2 - ne face să ne îndoim de veridicitatea acestui document, pentru că la 
acea dată domn al Ţării Moldovei era Iancu Sasul. Nici data de 2 septembrie 1 582 nu ar fi cea reală, întrucât tot atunci Iancu 
Sasul a mai dat un act din Suceava, semnat tot de Stroici vei logo�t. În acest caz, fie că documentul este un fals, plăsmuit 
probabil de călugării Galatei, fie că domnul dăruia, din nou, acest sat, ctitoriei sale, după ce îl luase de la noii proprietari, în 
intervalul 1 583 - 1 590, lucru greu de crezut, cu atât mai mult cu cât în act ar fi trebuit să apară formula de întărire a daniei şi nu 
de danie propriu- zisă. 
6 Documente privitoare la istoria oraşului/aşi, voi. 1. Acte interne (1408-1660), editate de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc, 
Edit. ,,Dosoftei", laşi, 1 999, pp. 47-54 (în continuare DIOJ). 
7 DIR, A, Moldova, veac XVI, voi. rv, p. 5 1 ,  nr. 6 1 .  
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Ulterior, satul va fi luat din nou de Ia mănăstire şi dat lui Ionaşco Dobrenchi şi rudelor sale. 
La 3 iunie 1 634, Vasile Lupu voievod le întăreşte acestora stăpânirea asupra satului, cu iaz şi cu 
mori pe Jijia, în "ocolul târgului Botoşani", în urma judecăţii cu Borăleanul. În acelaşi document se 
mai precizează că jumătate din Măcicăteni îi fusese dăruită lui Dobrenchi de către Miron 
Barnovschi voievod8. 

Mai târziu, domnul va reveni asupra dispoziţiei sale. Astfel, din Botoşani, la 1 635 
<octombrie, după 5 - în. de 23>1 1 636 <iunie, după 5, în. de 20> (7 144), Vasile Lupu întăreşte 
mănăstirii Galata de Sus "satul Măcicăteni, care este din ocolul târgului nostru Botoşeni", după ce 
egumenul şi cu tot soborul Galatei arătaseră domnului "drese de danie şi rniluire pe acest sat de la 
Petru voievod (Şchiopul, n.D.B.) şi, de întărire, de la Ererniia voievod şi de la alţi domni foşti mai 
înainte". Ionaşcu Dobrenchi uricar, ale cărui "drese" de la Miron Barnovschi şi Alexandru voievod 
(Coconul, sau poate Alexandru lliaş (?), n. D.B.) s-au dovedit a fi făcute cu "vicleşug" şi "s-au rupt" 

înaintea domnului, este dat rămas "din toată legea ţării", iar călugărilor li se reîntăreşte stăpânirea 
asupra satului, punând şi ferâia cuvenită, de 24 de zloţi, în vistieria domnului9. 

Din nou satul nu a rămas prea mulţi ani în stăpânirea mănăstirii, pentru că la 1 3  iunie 1 645 un 
oarecare Bejan Balşe, fiul lui Lupu Balş, biv vei sluger10, mărturisea printr-un zapis că a primit de la 
Gligoraşco Jora toţi banii pe care el îi dăduse călugărilor de la Galata pe satul Măşcăteni, de pe Jijia, 
pentru care avusese şi judecată la Divan1 1 •  Doar câţiva ani va stăpâni satul Gligoraşco Jora pentru că, la 
25 septembrie 1 652, Vasile Lupu întărea "Măcicătianii, de la ţinutul Hârlăului", lui Necula neguţător, 
fără a se preciza modalitatea prin care acesta din urmă devenise stăpân al satului12. Din acest moment, 
pentru o lungă perioadă de timp, documentele nu mai pomenesc nimic despre acest sat. Probabil în 
contextul reformei administrative întreprinse în 1 74 1 ,  în a doua sa domnie în Ţara Moldovei, de către 
Constantin Mavrocordat, prilej cu care sunt instituite ocoalele, ca subdiviziuni administrative ale 
ţinutului13, satul este luat de la ocolul târgului Botoşani şi alipit unuia din ocoalele ţinutului Hârlău, din 
care se desprinsese, pe la jumătatea veacului al XVTII-Iea, ţinutul Botoşanilor. 

într-adevăr, în catagrafia rusească din 1 0  iunie 1 77414, Măcicătenii nu figurează în nici 
unul din ocoalele ţinutului Botoşani, cum nu figurează nici în alte catagrafii ulterioare: Botoşanii. 
Catagrajie ce s-au făcut tuturor lăcuitorilor acestui ţănut (1 802)'5, Condica liuzilor, din 1 803 16 
Condica Visteriei Moldovei din 18161 7. După Regulamentul Organic, arondarea teritoriului 
Moldovei a fost reorganizată18, prilej cu care Măşcătenii sunt înscrişi la ocolul Miletinului, de 1 
ţinutul Botoşani, în condiţiile în care desfiinţându-se ţinutul Hârlăului, satele acestuia trecuseră part 
la Botoşani, parte la Iaşi, adică la ţinuturile învecinate. Din 1 838, satul trece în ocolul Jijiei 
rărnânând la ţinutul Botoşanilor19. 

Un alt sat din ocolul Botoşanilor pe care Petru Şchiopul îl va înstrăina este Teişoara 
(Teişori), azi înglobat în satul Roma - Botoşani. Forma feminină a toponimului, folosită în locul 
genului gramatical masculin, cum era normal, ne face să bănuim că se datorează apei pe care a fost 

8 DRH, A, Moldova, vol. X:XH, p. 1 70, nr. 1 50. 
9 DRR, Moldova, voi. XXII� pp. 295-296, nr. 252 (pentru datarea actului vezi explica!ilile de la sfârşitul transcrierii docwnentului). 
10 Vezi fam. Balş Lupu, în N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 34 1 .  
1 1  ASB, Documente istorice, CLX:XXV/ 1 78. 
1 2 ldem, CCV1/ 1 75.  
13  Adrian Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei Între anii 1832 şi 1862 ( 1 ), în A11AXJ, laşi, XIX, 1 982, 
p. 363 (despre men�onarea, la 1 742, a tinutului Botoşani, vezi ibidem, p. 361 ). 
14 P. G. Dmitriev, Moldova în epocafeudalismu/ui, voi. VU, partea a Il-a, Editura .,Ştiinţa", Chişinău, 1 975, pp. 1 84-209. 
15 ASB, Docwnente istorice, CX:XXVVI 04. 
16  Theodor Codrescu, Uricariul, vol. Vlll, p. 309 şi unn. 
1 7 Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, de Corneliu Istrati, în Al/AXI, supliment (!), Iaşi, 1 979, pp. 95-99. în schimb, 
satul Măşcăteni, ,,a dumisale <banului> Gheor-ghie Donici, cu 8 liudi ai aceluiaşi ban, făcea acwn parte din ocolul Jijiei, de la 
�nutul Hârlăului. 
18 Reorganizarea s-a făcut după .,Tabla obştimelor săteşti a Prin�patului Moldaviei alcătuită după observa�a comisiilor 
ţânutale, 1 835"; cf Adrian Macovei, op. cit., (V), pp. 1 79-1 99. 
19 Ibidem, p. 1 82. La 1 829, satul era în proprietatea banului Gheorghe Donici, fiul slugerului Gheorghe Donici (cf Alexandru 
V. Perietzianu - Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi În ţară la 1829 (Jll) M Ţinutul Botoşanilo1; în AG, Il (Vll), 
1 995, nr. l -2, p. l 6 1 .  
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întemeiată aşezarea, în hotarul târgului Botoşani, apă care, la rândul ei, şi-a căpătat numele de la teii 
ori teişorii de pe malurile sale, ajungând astfel să i se spună Teişoara - apa Teişorii, nume pe care-I 
va da apoi şi aşezării20. La 1 9  septembrie 1 584, doamna Maria a lui Petru Şchiopul voievod întărea 
mănăstirii Galata acest sat, pe care îl dăruise mai înainte soţul său şi care aparţinea ocolului 
Botoşanilor, urmând a da doar "dabilele împărăteşti, iar pentru alte munci sau angării nimeni dintre 
slugile domneşti sau dintre slugile domniei mele să nu aibă a-i învălui cu nimic

"
2 1 •  Ureadnicului de 

Botoşani (aceasta este, de altfel, prima menţiune documentară a sa) i se poruncea "să nu aibă nici o 
treabă cu acel sat''. De altfel, aceasta era o formulă clasică în cazul satelor din ocol închinate 
mănăstirilor, regimul lor fiscal fiind unul privilegiat faţă de cel al satelor boiereşti, bunăoară, tot din 
ocolul domnesc, nemaivorbind de satele din ţinut, ale căror obligaţii faţă de domnie erau, în multe 
cazuri, împovărătoare. Abuzurile dregătorilor domneşti vizau însă, şi aceste sate, în ciuda statutului 
lor diferit, şi de aceea domnii, dar şi doamnele ţării, le cereau explicit acestora să nu se amestece în 
acele sate, să nu le facă impuneri, altele decât cele stabilite prin actul domnesc de întărire. 

Dintr-un suret al unui ispisoc de la acelaşi voievod, Petru Şchiopul, din 2 februarie 
1 5 88, aflăm că acesta întăreşte "dăruire ce au făcut doamna mării sali, pe satul Teişoara, ce au 
fost loc domnesc, supt ascultare ocolului de Botoşani"22• Documentul învederează, practic, 
coparticiparea doamnei la actul de danie, ca una direct interesată, de ce nu chiar iniţiatoare a 
gestului, în luarea unor decizii ce priveau bunuri care îi aparţineau şi de unde îi veneau 
beneficiile. La 25 noiembrie 1 588, conform "catastihului" averii mănăstirii Galata, satul Teişoru, 
"cu halâşteiu", dădea acesteia "6 1 stogure de fânu, 1 stogu de malaiu, 5 1  stogure de făn de la 
Hrişcani, 60 stogure la Petreşti, de Îanu, 60 de stupi"23, oferindu-ni-se o imagine şi asupra 
profilului agricol al aşezării, axat mai mult pe producerea de furaje şi nu pe creşterea animalelor, 
cum era cazul satului Plopi (ocolul Cotnari, ţinutul Hârlăului), de exemplu, care dădea mănăstirii 
1 92 de vite (vaci, buhai, viţei, viţele şi bouleni), 1 08 cai, 1 030 de oi şi berbed4• în acel moment, cu 
cele 1 6  sate pe care le deţinea, cărora li se adăugau locuri cu vie la Cotnari, prisăci, bucate, vin, 
unelte de uz casnic, icoane, veşminte, podoabe bisericeşti din aur şi argint, cărţi şi bani ce urma a le 
primi, mănăstirea Galatei dispunea de o avere cu adevărat impresionantă, îndatorată fiindu-i pentru 
aceasta ctitorului şi binefăcătorului ei, Petru Şchiopul. 

Ulterior, mai mulţi voievozi vor întări dania sus-pomenitului domn : Ieremia Movilă, la 4 
noiembrie 1 5 98, poruncind "slugilor

" 
domneşti, "vornicii doamnei şi ureadnicii de Botoşani să nu 

aibă a intra acolo, nici a globi şi nici a se amesteca, ci dabila ce va fi acelui sat mai sus scris să-şi dea 
el dabilele după înscrierea cu ocolul"25, acelaşi domn, mai înainte, la 6 mai 1 598, cu aşezământul de 
a se trece la pomelnic pe Maria, mama domnului, pe Elisaveta, soaţa sa, pe fiul Constantin şi 
domniţele Maria, Irina şi Ecaterina, pe fraţii, moşii şi părinţii săi26; la 1 9  februarie 1 6 1 7, Radu 
Mihnea va întări, la rându-i, satul Teişori "din nou ziditei" mănăstiri Galata, "care acel sat a fost dat 
sfintei mănăstiri de Petru voievod şi ascultător de ocolul Botoşani

"
27. 

În două rânduri, urmare probabilă a unor abuzuri ale dregătorilor domneşti, reclamate de 
călugării Galatei, Alexandru lliaş voievod porunceşte "ureadnicului din Botăşani", mai întâi la 1 8  
martie 1 62028, apoi la 7 noiembrie acelaşi an, să lase în pace de orice obligaţii oamenii mănăstirii 
Galata din satul Teişorii, "acolo la Botăşani, la ocolul târgului", să nu-i apuce la lucrul domnesc, 
precum se proceda cu ceilalţi ţărani29. Şi pentru că abuzurile dregătorilor de la ţinutul Botoşani30 

20 Vezi explica�a oferită de lorgu Iordan, Toponimie românească, p. 388. 
2 1 Paul Mihail, Documente inedite moldoveneşti, în SRdl, XVll, 1 964, p. 346-347. Un rezumat românesc din sec. XIX este 
publicat în DIR, A, Moldova, veac XVI, vol. lll, p. 263, nr. 3 1 8. 
22 Ibidem, p. 376, nr. 466. 
23 DIOI, voi. I, p. 53, nr. 3 1 .  
24 Ibidem, pp. 52-53. 
25 DIR, A, Moldova, veac XVI, voi. IV, p. 1 3 1 ,  nr. 1 68. . 
26 Satul Teişori era întărit cu iazuri şi cu loc de moară; cf. DIOI, voi. I, p. 68, nr. 45. 
21 ASB, Fond Mănăstirea Galata, 002. Publicat în DIR, A, Moldova, veac XV IL, voi. IV, p. 1 00, nr. 1 38. 
28 Ibidem, p.435, nr. 564. 
29 ASB, Fond Mănăstirea Galata, 003. Publicat în DIR, A, Moldova, veac XYll, voi. IV, p. 503, nr. 638. 
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asupra acestui sat mănăstiresc nu mai conteneau, la 1 2  noiembrie 1 629 Alexandru Coconul voievod, 
fiul lui Radu Mihnea, le porunceşte acestora, dar şi şoltuzului şi pârgarilor şi tuturor slujitorilor din 
ocolul târgului, să lase în pace satul de r.dvoade, dăjdii, cai de olac şi de toate dările, plătind, ca şi 
până atunci, numai dajdia împărătească 1 .  Teişorii fiind în hotarul târgului, acolo unde, de fapt, se 
termina acesta, este posibil să fi apărut anumite litigii, care au dus la intervenţia şoltuzului târgului şi a 
pârgarilor de acolo, în calitatea lor de reprezentanţi şi apărători ai intereselor obştii târgoveţilor. 

Alt domn care va întări acest sat mănăstirii Galata va fi Moise Movilă voievod, la 1 7  
august 1 63032, când porunceşte vonticilor doamnei şi ureadnicilor din Botoşani să-i lase în pace pe 
locuitorii Teişorii de toate dările, în afară de dabila cu care sunt scrişi, şi la 3 septembrie 1 633, în a 
doua sa domnie, reînnoind porunca pentru "ureadnicii de Botăşani şi alţi slujitori să nu aibă nici o 
treabă cu acel sat Teişori, numai să dea darea lor, cum sînt scrişi, cu alte sate din ocol"33. Apropierea 
faţă de hotarul târgului era de natură a genera câteodată conflicte, aşa după cum am mai afirmat, 
între călugării mănăstirii Galata - stăpânii satului Teişorii - şi târgoveţii din Botoşani, atunci când 
interesele de proprietate ale acestora veneau în conflict. Astfel, la 3 iulie 1 635, Dumitru biv vornic al 
târgului Botoşani era în judecată cu mănăstirea Galata "pentru nişte heleştei ce tatăl lui Dumitru 
vor<ni>c li ave făc\lte pe hotarul satului Teişoara şi în (un, n. D.B.) heleşteu <m hotarul> târgului 
Botoşanii, pe Teişori"34. Vasile Lupu voievod întăreşte cu acest prilej lui Dumitru heleşteu! tăcut de 
tatăl său pe Teişoara, în ocolul târgului Botoşani. 

La 8 martie 1 660, Luca armeanul, feciorul Petrei din Botoşani, cumpără de la lstratie Ciocan 
heleşteu! lui Dragosin, pe valea Teişoarei35, pe care, la 6 iulie 1 66 1 ,  Ştefăniţă Lupu voievod li-1 întărea 
lui Luca şi fratelui său Isac36. Câţiva ani mai târziu, satul Teişori dobândeşte un nou regim fiscal. 
Astfel, la 6 aprilie 1 673, Ştefan Petriceicu voievod dă un înscris satului Teişori, osăbindu-1 "de darea ce 
iaste pe ţară", urmând să dea cu rupta, de două ori pe an, câte zece ughi, de Sf Dumiuu şi Sf 
Gheorghe. Banii urmau a fi luaţi de egumenul Galatei şi daţi de către ace ta domniei. Vornicilor de 
Botoşani şi feciorilor domneşti de la ocol li se poruncea să nu-i pună pe locuitorii Teişorii la 
sau la alte cheltuieli37. Trei ani mai târziu, la 8 ianuarie 1 676, Antonie Ruset voievod întă • 

înscris, cerându-le din nou slujitorilor din ocolul târgului Botoşani să-i lase în pace pe locuitori oate 
dările şi angarale le, iar vornicilor din ocolul Botoşanilor să nu-i supere pe sătenii din Teişori cu goştina 
de oi, desetina de stupi, podvezi, conace sau altă cheltuială38. Înlesnirilor fiscale faţă de do · li se 
contrapuneau obligaţiile faţă de căJugării mănăstirii Galatei. Pentru respectarea acestui pr' ; iu, 
doamna Anastasia, soţia lui Gheorghe Duca voievod, le poruncea, la 5 august 1 680, slugilor sale de la 
ocolul Botoşanilor, goştinarii de oi şi de mascuri şi deseatnicilor de stupi să lase în pace satul Teişori, 
care dă aceste obligaţii egumenului mănăstirii Galata39. 

Cwnplita apăsare fiscală din timpul celei de-a a treia domnii moldovene a lui Gheorghe 
Duca, foametea din 1 684, desele confruntări dintre turci şi poloni, având ca teatru de operaţiuni Ţara 
Moldovei, cărora li se adăugau samavolniciile dregătorilor însărcinaţi cu strângerea dărilor şi cele 
ale oamenilor rânduiţi de mănăstiri în acelaşi scop, toate au dus la băjenirea locuitorilor din satele 
mănăstireşti, inclusiv din Teişoara. Încercând să limiteze proporţiile dezastrului, care-i afectau 
nemijlocit şi veniturile, Constantin Duca voievod, fiul lui Gheorghe Duca, al cărui stărşit de domnie 
1-a descris atât de savuros Neculce, scria, la 4 iulie 1 693, slujitorilor de la ţinutul Cârligătura, că 

30 Nu este un caz singular acesta în care, într-un act original, Botoşanii şi ocolul domnesc al lor sunt menţionaţi cu titulatura de 
ţinut, urmare probabilă a statutului aparte, de apanaj al Doamnei, înainte ca această condiţie, de a fi ţinut, să capete o 
consacrare administrativă fermă; vezi actul din 4 noiembrie 1 595, de la Ieremia Movilă voievod, prin care acesta întăreşte 
Teişorii, de la ţinutul Botoşani, mănăstirii Galata (ASB, Fond Mănăstirea Galata, IX/1 ). 
31 ASB, Fond Mănăstirea Galata, VI/ 1 8. 
32 ldem V1/20 
33 DRH

'
, A, M�ldova, voi. XXI, p. 479, nr. 380. 

34 DRH, A, Moldova, voi. XXfll, p. l 93, nr. 1 57. 
35 ASB, Achiziţii Noi (în continuare A.N.), CCXXXVIn/2 (nr. l ), rez. 
36 ldem, CCXXXVIl l/2 (nr.3), reg. 
37 ASB, Fond Mănăstirea Galata, 005. 
38 Idem, 1 X/7. 
39 ASB, A. N., Ms. nr. 628, ff. 202v-203. 
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fiind ţara la slăbiciune şi oamenii mănăstirilor împrăştiindu-se de prin satele acestora, pentru a avea 
de cine se sluji mănăstirea Galata din Deal, scuteşte de toate dările şi angaralele 24 de oameni, 
vecini ai mănăstirii, din mai multe sate ale acesteia, inclusiv oamenii mutaţi de la Teişori, aşezaţi la 
siliştea mănăstirii Galata, la Mânjeşti40• Venind pentru a treia oară în scaunul Ţării Moldovei, 
Constantin Mavrocordat voievod introduce şi aici reformele cărora le dăduse curs, ceva mai înainte, 
în Ţara Românească. Astfel, el scuteşte "de dajdie" mănăstirile, invocând o practică existentă deja în 
"alte părţi creştineşti", desfiinţează "dajdia" preoţilor şi, foarte important, introduce un nou sistem 
de plată a dărilor, în "patru sferturi pe an. cu cisJe drepte la tot omul, pe capete şi pe bucate'"'1 •  în 
acest context, al schimbărilor pe care le introdusese, domnul scrie, la 30 noiembrie 1 74 1 ,  
egurnenului Galatei, să fie voinic a-şi stăpâni în continuare oamenii din satele mănăstirii, printre 
care şi Teişoara, de la ocolul Botoşanilor, precizând ca dufă ce aceşti oameni îşi vor plăti 
"ciferturile

" 
în rând cu ţara să nu mai fie datori cu nimic altceva4 • 

O singură dată se face referire la un alt probabil stăpân al Teişoarei decât mănăstirea 
Galatei. Astfel, pe la 1 8 1 0, neamul Stihieştilor, din părţile Botoşanilor, adresează o jalbă Divanului 
Cnejiei Moldovei. Ei arată că .în 1 780, moşii şi părinţii lor au stat la învoială cu un Theodosă 
Buhăescu, monah de la Neamţ, făcând schimb între dânşii pentru părţile de moşie împărţitoare după 
neamul lui Ilarion Diiaconu. în urma acestei împărţiri, neamul Stihieştilor trebuia să stăpânească 
părţi din mai multe sate, inclusiv "o moşie Teişoara, de la Botoşani, cu vatră de iaz'"'3, urmând ca 
numitul ieromonah să stăpânească alte părţi, din alte moşii de la ţinutul Neamţ. 

De la un moment dat, mănăstirea Galata e închinată la Stăntul Mormânt, devenind metoh 
al acestuia, împreună cu moşiile sale, care vor fi administrate de persoane numite de acolo. În martie 
1 82 1 ,  moşia Teişori, de la ţinutul Botoşanilor, a mănăstirii Galata, metoh la Sf'antul Mormânt, era 
luată de mai mult timp în arendă de veci de supusul austriac Theodor Musteaţă, un bogat şi influent 
negustor de origine grecească44, ajuns în timp baron austriac, prilej cu care îşi va adăuga, în faţa 
numelui, particula nobiliară von. El se afla la acea dată în pricină, de mai mulţi ani, cu proprietarii 
moşiilor megieşe, lpoteşti, Cucorăni, Loeşti, Cerviceşti, Şarba, Costineşti, Dragomăneşti, care i-ar fi 
încălcat moşia sa, Teişoara45. Se arată că această pricină, veche de altminteri, îşi are originea în jalba 
hatrnanului Emanoil Manu, către voievodul Scarlat Alexandru Callimah, cum că i-ar fi fost 
împresurate hotarele moşiilor sale Cucorăni, Loeşti şi a cincea parte din lpoteşti, de către moşia 
Teişori. Din porunca domnului, se dă curs acestei jalbe, hotarnic fund între timp răposatul vei vornic 
al Ţării de Jos, Theodor Balş. în respectiva hotarnică se arăta că "din obârşiea Botoşan<u>lui au tras 
linie drept la un iaz ce este în apa Teişorii, numit Balta Huciului, până în care linie au scoborât atât 
moşiile dumisale hat<manului> Manul, cât şi a celorlalţi megieşi ( . . .  ]", moşiile acestora lovind "cu 
capitile în coastile moşiei Teişorii'"'6. 

în faţa Divan ului, după ce se scot şi hărţile inginereşti, Theodor Musteaţă arată scrisori mai 
vechi pentru moşia Teişori, începând cu actul din 9 septembrie 1 584, prin care Maria, Doamna lui 
Petru Şchiopul voievod, afieroseşte mănăstirii Galata satul Teişori, de la ocolul Botoşanilor. Sunt 
menţionate hrisoavele întăritoare ale Galatei, pentru acest sat, de la Petru Şchiopul şi Vasile Lupu, 
alte mărturii hotarnice ale Teişorilor şi satelor învecinate cu acesta (Popăuţi, despărţit la 5 octombrie 

40 ASB, Fond Mănăstirea Barnovschi, VI/6. O poruncă asemănătoare dă şi Antioh Cantemir voievod, la 3 1  ianuarie 
1 696, cerând însă de la fiecare dintre vecinii mănăstirii Galata, de la acea silişte, trei galbeni pe an, plătiţi în două 
rânduri, la Sf. Dumitru şi Sf. Gheorghe (Theodor Codrescu, Uricariu/, voi. V, pp. 244-245). 
41 Cf. Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. IU 1 o p. 1 84. 
42 Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. lll, nr. 1 306. 
43 ASB, Documente istorice, CXIJ46. Stihieştii mai arată că îndată după săvârşirea acelei învoieli, murindu-le moşii şi 
părinţii lor şi risipindu-se acele scrisori, monahul a rămas stăpânitor pe una din părţile de sat care li se cuvenea lor. Cât 
despre moşia Teişori, cu vatră de heleşteu, aceasta le-a fost dată ca un lucru străin, lipsind de la mâna lor, aflându-se 
practic sub stăpânirea altora. De atunci, Stihieştii au făcut mai multe jalbe, partea monahului fiind apărată de Şerban, 
feciorul acestuia, pentru ca în final să li se dea dreptate. 
44 Aşa reiese dintr-un document fără an, probabil din 1 823, în care se arată faptul că Theodor Musteaţă era negustor 
grec (ASL, Documente, CCLXXX:VI/ 1 23). 
•s Jdem, CDUI OO. 
46 ldem, CDUI OO. 
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1 65 1  de către Teişori, după un hotar ce începea "din Măzărica, pe matca Botoşanii, până în 
heleşteu<!> Ţâcşii, pri unde au pus şi stâlpi", Ruşi, Brăieşti, Popeni, Nicşeni, Pârsteşti, Pituluşăni şi 
Leorda). Toate aceste topice, multe dintre ele desemnând sate existente şi astăzi, oferă o idee despre 
întinderea deosebită a hotarelor acestui vechi sat al Teişorii, dispunând de impresionante resurse 
naturale, care i-au asigurat o bună bucată de vreme prosperitatea, sieşi dar şi Galatei, la care era 
închinat din vechime. Tot pe baza acestor topice, dar şi a altora, men�onate în hotarnicele invocate 
mai sus, opinăm că locurile Teişorii se aflau la nord de Ciuşmea, la vest de Costeştii de pe Sitna şi 
de Nicşeni, cuprinzând p� din actualul sat Cotârgaci (dacă nu în întregimea sa), din localitatea 
Roma, spre apus "izbindu-se" în locurile şi în hotarele Ipoteştilor, Cucorănilor, Cerviceştilor, 
Costineştilor, Leordăi, Popenilor, Vâlcelelor şi Brăieştilor. 

Din aceste documente, invocate de una sau alta dintre p�le împricinate, mai aflăm că 
Theodor Musteaţă (mai târziu ajuns şi stăpân sau arendaş al mai multor locuri şi sate răscumpărate 
de la Clirosul Bucovinei) avea în arendă Teişorii din anul 1 793 ("chir Theodor Mustaţă", cum apare 
într-o mărturie hotarnică din 3 octombrie acelaşi an, în urma unei jalbe a egumenului Galatei), de 
atunci judecându-se necontenit cu stăpânii locurilor învecinate, în multe cazuri neprezentându-se la 
vadelele (termenele, n. D.B.) convenite, dar reluând judecata ori de câte ori voia, cu o obstina�e 
îndărătul că;eia întrezărim un caracter puternic, o fire voluntară şi o influenţă sprijinită, rară doar şi 
poate, pe o avere ce trebuie să o presupunem ca fiind impresionantă. Lipsa de complexe a acestui 
personaj,  a cărui avere se întemeia, presupunem în bună parte, pe specula�ile imobiliare, se 
întrezăreşte fie şi din simpla lecturare a numelor celor care, stăpânind moşii megieşite celei a 
Teişorii, se vor judeca pentru pricini de hotar cu el: banul (la 1 O noiembrie 1 8 1 3), ulterior (martie 
1 82 1 )  spătarul Constantin Miclescu, stăpân peste Şarba şi Cerviceşti, din familia ce a dat Ţării 
Moldovei pe mitropoliţii Sofronie şi Calinic Miclescu, Vâmăveştii, hatmanul Emanoil Manu, 
logofătul Constantin (Costache) Balş, stolnicul Iordache Murguleţ, jitnicerul (în 1 820 c· · ) 
Ştefan Gherghel, care stăpânea Brăeştii, Iordache Bucşinescu, stăpân la 1 8 1 3  al moşiilor Cuco 
Loeşti. într-un final însă, prin Anaforaua boierilor din Logofeţia cea Mare a Moldovei, din e 
1 82 1 ,  cea deja invocată de noi şi în care apar o sumedenie de informa�i şi referiri nu numai la 
Teişori, ci şi la alte sate învecinate, se dă dreptate stăpânilor moşiilor megieşite cu Teişoara lui 
Musteaţă, hotărâre poslăduită la 5 noiembrie 1 823 de către spătarul Constantin M iclescu47. 

Tenacele negustor nu se va împăca, nici de această dată, cu hotărârea care îl dezavantaja şi 
urmare probabilă a unor noi jalbe către domnie, aceasta îl orânduieşte ca hotarnic pe Andronache 
Donici. La 8 octombrie 1 823, acesta scrie hatrnanului Emanoil Manu şi celorlal� boieri megieşi "ce 
să hotărăsc cu moşie Teişori", chemându-i la faţa locului, pe ei sau pe vechilii lor, "spre a statornici 
pietrile", după porunca ,,măriei sale lui vodă'"'8. La 28 noiembrie acelaşi an, din Botoşani, 
Andronache Donici şi ceilalţi hotarnici trimit o anafora către domnul Ioan Sandu Sturdza voievod, 
arătând cercetarea ce au tăcut-o la moşia Teişori, a mănăstirii Galata, "ce o are în �ere de veci 
baronul Tbeodor Mustiaţă, în pricină cu megieşitele moşii Brăeşti, Pârsteşti, Popeni, Levârda, 
Dragomăneşti şi Costineşti, pentru călcare'"'9. La 5 februarie 1 824, vechii al lui Musteaţă pentru 
moşia Teişori era vornicul Alecu Callimach50! 

în sfărşit, la 1 3  aprilie 1 835, Teişorii erau în proprietatea comisului Alecu Ventura51 . La acea 
dată, hatmanul Emanoil Manu, fiind despăgubit de către moştenitorii baronului Theodor Musteaţă cu 
300 de galbeni olandezi, din venitul moşiei Teişoara, declara că nu mai are nici o preten�e asupra 
respectivului venit. Banii aceştia îi primise hatmanul din venitul locului ce îi fusese dăruit de către 
Sfăntul Mormânt. În toate catagrafiile de până la 1 83552, Teişorii lui Musteaţă sunt menţiona� în 

47 ASI, Documente, CDU ! OO. 
48 ldem, CCLXXX:lll/54. 
49 ASB, Documente istorice, CCV!/204. 
50 ASl, Documente, CDU ! OO. 
5 1 ldem, DCCXll/58. 
52 Vezi supra, notele ! 4- ! 8. 

3 1  



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

ocolul Câmpului, de la ţinutul Botoşani. În 1 835, Teişorii din Vale se aflau în oc:olul Târgului, alătwi 
de Odaia Cotârgaci, devenită mai târziu sat53, pe unul din locurile vechi ale Teişorii. 

Un alt sat din ocolul târgului Botoşani, pe care Petru Şchiopul îl va înstrăina, dăruindu-1 
unei mănăstiri, este Unţeni (Onţeni, Onţăni). La 25 septembrie 1 587, voievodul pomenit întărea 
mănăstirii Moldoviţa "satul Onţăni, fost domnesc, ascultător de ocolul târgului Botoşani"54, dania 
fiind aşadar mai veche. La 20 decembrie 1 588 reînnoieşte dania sa pentru mănăstirea Moldoviţei, în 
prezenţa mitropolitului Sucevei, a episcopilor Romanului şi Rădăuţilor, "satul anume Onţăni, ce 
acel mai sus numit sat au fost al nostru drept domnescă şi alăturat Ia ocolul târgului Botoşenilor',s5. 
În document, atunci când se descrie hotarul satului, se face referire şi Ia toponimul Oanţă56, care nu 
poate fi decât numele întemeietorului aşezării. Alte toponime din respectiva hotarnică, sunt "Valea 
Cordariului", "Gura Prisăcii", ,,Adâncatele", "Obârşia Românesei", ,,Drumul Cordariului", "Obârşia 
Custurilor", ,,Matca Ursoaii". Ulterior, dania va fi reconfirmată de către Ştefan Răzvan57, Ieremia 
Movilă58, Ştefan l l  Tomşa59 şi Gaşpar Graţiani60 voievozi. Vasile Lupu va întări şi el acest sat, 
îmEreună cu un heleşteu, mănăstirii Moldoviţa, mai întâi la 1 9  iunie 1 63861 , apoi la 1 6  iulie acelaşi 
an 2• Heleşteu] fusese revendicat de popa Costin din Botoşani şi de gelepul de acolo, care au rămas 
însă "de toată legea ţării", iar mănăstirea şi-a pus ff:rie în vistierie. Se pare că mai exista, totuşi, o parte 
a Onţenilor aflată încă în proprietate particulară pe care, la o dată după 1 649, Ionaşco Cujbă, scos din 
dregătoria de mare vornic al Ţării de Sus de către Vasile Lupu voievod63, o lăsa prin diată surorii sale 
Solomia şi copiilor ei, fiindu-i lui cumpărătură acea a patra parte din Onţeni de la nepoţii lui Simion 
Horciog, cu 50 de galbeni64. 

La 1 3  ianuarie 1 796, Onţenii se aflau într-o pricină de hotar cu Uriceni (fost Medveja, azi 
înglobat în satul Soroceni) şi un sat nou înfiinţat, Sorocenii. La acea dată, Onţenii erau reprezentaţi la 
judecarea pricinii de "giupânul Năstasă, vechilul dumnealui giupânului Tudurii Mustaţă'.65. Este 
menţionat şi un "Luca solonari cupeJ, ce-au ţinut moşii Onţăni mai înainte, în anii trecuţi". În 
Catagrafia ţinutului Botoşani la 180:1'6, în dreptul Onţenilor se spesifica "a clirosului din Cordun", 
adică din Bucovina (la 1 775, odată cu alipirea Bucovinei, austriecii luaseră şi mănăstirile acesteia, 
inclusiv Moldoviţa). Satul era înscris în ocolul Câmpului, avea 75 de locuitori birnici, nici un scutelnic. 

Cum ajunsese Musteaţă stăpân al Onţenilor ne lămureşte un ,,Jzvod asupra tuturor 
scrisorilor pi moşiile clirosului din Bucovina, care moşii să află În Moldova şi au căzut de la 
mănăstire la cliros şi s-au vândut prin contract dumisale lui Todori von Musteaţă şi tovarăşii 
dumisale"61, izvod din 27 septembrie 1 804. Printre satele enumerate în pomenitul izvod se numără 
şi Onţăni. Foarte interesant este faptul că din cele nouă sate ce aparţinuseră mănăstirilor din 
Bucovina, devenită între timp pământ austriac, nu mai puţin de opt (Stăuceni, Bătrâneşti, Mândreşti, 
Mănăstireni, Ne<c>şeni, Feredieni, Orăşeni şi Onţeni) erau din ocolul Botoşanilor. 

În fapt, Musteaţă se întovărăşise pentru cumpărarea acestor moşii cu câţiva mari boieri, 
sau, mai aproape de adevăr, acei boieri şi-! luaseră ca tovarăş pe Musteaţă, mizând pe relaţiile pe 

53 Adrian Macovei, op. cit., (V), p. 1 8 1 .  
54 Gb. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXIV, p .  1 83, nr. 1 57. 
55 ASI, Documente, CCCXII/ 1 . 
56 Trei surse diferite dau însă trei traduceri diferite: "Bordeiul Oanţei", într-un suret nedatat (ASI, Documente, 
CCCXIl/ 1 ), "Pivniţa Oanţii", într-o copie din 30 iulie 1 787, tălmăcire a uricului lui Petru Şchiopul, în care se 
menţionează faptul că acesta avea mai multe locuri în care "sânt ştersă slovele" şi, în sfărşit, "mormântul lui Oanţă", în 
DIR, A, Moldova, veac XV1, voi. m, p. 4 1 1 ,  nr. 501  (trad. după original). 
57 ibidem, voi. V, nr. 1 58. 
58 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXIV, p. 1 95, nr.  1 70. 
59 ibidem, p. 1 98, nr. 1 74. 
60 ASB, A.N., CLX.X.XY/4 (nr. 1 2) .  
61  ASI, Documente CLXX/1 09.  
62 Idem, CLXX/ 1 1 0. 
63 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 392. 
64 CDM, supliment l, p. 225, nr. 683. 
65 ASI, Documente, CCCllJ30. 
66 ASB, Documente istorice, CXXXVI/1 04. 
67 Idem, CCLIX/3. 
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care acesta şi le consolidase în Bucovina austriacă. Printr-un hrisov din 1 8  aprilie 1 805, Alexandru 
Moruzi voievod întărea biv vei logofătului Neculai Roset, biv vei vistiernicului Iordache Balş, biv 
vei vistiernicului Iordache Ruset, biv vei căminarului Panaite Cazimir şi negustorului Theodor 
Mustaţă, stăpânirea peste moşiile cumpărate în tovărăşie, de la guvernul cezaro-crăiesc al Austriei, 
prin intermediul Agiei, moşii printre care se numără şi cea a Onţenilor68• Partea lui Neculai Roset şi 
a fiului său, Iordache Roset, era formată din satele Stăuceni, Bătrâneşti, Mănăstireni şi Onţeni69. La 
1 8 1 6, Onţenii erau incluşi în ocolul Câmpului, de la ţinutul Botoşanilor, în proprietatea 
vistiernicului Iordache Ruset. Satul avea 95 de locuitori birnici, care dădeau bir un "cifert'' de 300 
de lei. Vistiernicul Roset avea acolo trei scutelnici70. La 1 O mai 1 829, Iordache Ruset încredinţa 
fiului său, Neculai, o procură pentru mai multe moşii date în arendă supusului austriac Andrieş 
Focşăneanul, printre acestea aflându-se şi Onţenii7 1 .  În sfârşit, în 1 835 Onţenii fuseseră transferaţi la 
ocolul Târgului, în acelaşi ţinut al Botoşanilor72. 

Ultimul sat dăruit de Petru Şchiopul din ocolul Botoşanilor este Stăuceni (Stănceni, 
Stavciani, Stauciani, Stăvciani)73• La 14 octombrie 1 5 88, Petru Şchiopul întărea mănăstirii 
Putna stăpânirea pe satul Stăuceni, "care este pe Sitna"74• Dania este reconfirmată la 1 O iulie 
1 5 89, domnul dând mănăstirii Putna "satul Stăvcenii, cu heleşteu şi cu loc de mori pe Sitna, în 
ţinutul Hârlăului", care sat a fost "al nostru drept domnesc, ascultător de ocolul târgului 
Botăşani"75. Câţiva ani mai târziu, la 1 5  mai 1 592, Aron vodă Tiranul întărea mănăstirii Putna 
stăpânirea pe "un iaz cu moară ce este în hotarul satului Stavciani"76, ce-i fusese danie de la 
Petru Şcbiopul. Acelaşi lucru îl  făcea, la 12 mai 1 668, Iliaş Alexandru voievod77• În timpul ultimei 
domnii din Moldova a lui Gheorghe Duca, în condiţii la care ne-am referit deja, Stăucenii se 
risipiseră, devenind selişte. La 25 februarie 1 679, domnul scria dregătorului şi vatamanului de la 
seliştea Stăuceni, a mănăstirii Putna, pentru a nu supăra cu nici un fel de dări oamenii străini, <lin 
alte ţări, fără de cislă, ce se vor stabili pe acea selişte până la împlinirea anilor de scutire ce li s-au 
dat de către voievod78. La 6 februarie 1 7 1  O, Nicolae Mavrocordat îi scutea pe locuitorii satului 
Stăuceni, al mănăstirii Putna, de toate obligaţiile faţă de ocol, rărnânând de "posluşenie" 

mănăstirii79. Acelaşi lucru îl va face, la 1 6  septembrie 1 728, Grigore al IT-lea Ghica voievod, în 
cartea căruia se precizează şi de către care obligaţii ale celorlalţi ocolaşi sunt scutiţi oamenii 
mănăstirii de la Stăuceni, anume de "dări" şi de "clăci'.s0. 

După 1 775, când austriecii anexează Bucovina, mănăstirea Putnei aflându-se în teritoriul 
anexat, satele acesteia, inclusiv Stăucenii, intră la rându-le sub un regim fiscal şi administrativ nou. 
Ca şi în cazul celorlalte proprietăţi mănăstireşti rămase în ţara Moldovei, dincoace de "Cordon", 
austriecii vor fi destul de abili să îngăduie răscumpărarea contra cost a acestora, doritorii fiind destul 
de numeroşi. Astfel, la 29 mai 1 789, Grigoraş Sturza spătar, vornic de Botoşani, scria "Creisantului" 

Bucovinei că este dispus să cedeze părţile sale de moşie în schimbul satului Stăuceni, de la ţinutul 
Botoşanilor8 1 • Pentru "a căuta trebuinţa aceasta", spătarul îl face vechii al său pe nimeni altul decât 
Theodor Musteaţă. Până la urmă, nu Sturza va deveni stăpânul Stăucenilor, care a fost cumpărat "la 

68 ldem, CDLXII/22. S-au plătit 33 1 .000 de florini, actul de vânzare fhcându-se la Liov, cu autorităţile austriece (au 
fost cumpărate moşii din 1 2  �nuturi). 
69 Idem, DCCXCI/7. 
7° Condica Visteriei Moldovei din anu/ 1816, p. 97. 
71 ASI, Documente, CDLXXXIV/69. 
72 Adrian Macovei, op. cit., (V), p.  1 8 1 .  
73 Toponimul este derivat din cuvântul slavon stav, în poloneză sub forma staw, care înseamnă iaz, heleşteu (cf. lorgu 
Iordan, op. cit., p. 53 1  ). 
74 DIR, A, Moldova, veac XV!, voi. ni, p. 399, nr. 496. 
75 Ibidem, p. 438, nr. 526. 
76 Ibidem, voi. IV, pp. 56-57, nr. 70. 
77 ASB, Fond Mitropolia Moldovei, CL0/6. 
78 ASf, Documente, CCXJV495. 
79 ldem, CCXW496. 
80 Idem, CCXIU497. 
81 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, IV, p. 250, nr. 1 62. 
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pachet" cu alte moşii mănăstireşti ale clirosului din Bucovina de aceeaşi 
"

tovărăşie" de boieri la care 
ne-am referit. La 6 noiembrie 1 804 s-a făcut ,,Preţăluire şi împărţire moşiilor din Moldova care mai 
înnainte au fost a mănăstirilor din Bucovina şi s-au cumpărat de veci de cătră noi, tovarăşii mai gios 
iscaliţi [ . . .  ] Neculaiu Rosăt biv vel log<o>f<ă>t i dumi<lui> Panaite Cazimir biv vel caminar82• 
Conform acestui act, Onţenii au costat 32.000 de lei, iar Stăucenii, împreună cu Bătrâneştii, 65.000 
de lei, o sumă deloc de neglijat. Intermediarul acestei afaceri a fost, după cum s-a arătat deja, Theodor 
Musteaţă. La 1 5  decembrie 1 805, Stăucenii împreună cu alte trei moşii foste mănăstireşti, din vechiul 
ocol domnesc al Botoşanilor, va fi întărit lui Neculai şi Iordache Roset, de către Alexandru Constantin 
Moruzi voievod, fiindu-le lor cumpărătură de la curtea austriacă83• Nu ştim de ce, dar Stăucenii nu 
figurează în Catagrafia din 1 802 a ţinutului Botoşani, în schimb în Condica Visteriei Moldovei din 
1 8 1 6  satul este înscris în ocolul Târgului, ca proprietate a vistiernicului Iordache Roset, având 1 1 0 
locuitori birnici, care dădeau un "cifert" de 2 8 1  de lei84.Vistiernicul avea acolo opt scutelnici. Ca şi în 
cazul celorlalte moşii răscumpărate de la Clirosul Bucovinei, vistiernicul Iordache Roset dă fiului său, 
Neculai, pe care îl numise aşa după numele tatălui său, Neculai Roset biv vel logofăt, o procură pentru 
Stăuceni, dat în arendă, împreună cu celelalte moşii, supusului cezaro-crăiesc Andrei Focşăneanul85. 
La 1 835, Stăucenii erau înscrişi, în continuare, în ocolul Târgului Botoşani86. 

Seria daniilor din ocolul domnesc al Botoşanilor continuă şi în domniile ce au urmat celeia a 
lui Petru Şchiopul. Astfel, la 1 8  marti.e 1 6 1 5, Ştefan al IT-lea Tomşa voievod dă urie ctitoriei sale şi a 
m.itropolitului Anastasie Crimca, mănăstirea Solca, pentru satele Costeşti, cu mori pe râul Siret şi 
Mănăstireni, foste domneşti, ascultătoare de ocolul Botoşani87. Despre toponimul Costeşti putem 
aprecia, fără urmă de îndoială, că derivă de la numele Coste-Costea, necunoscutul întemeietor al 
aşezării (topicul este foarte des întâlnit în Moldova, numai în ocolul Botoşanilor existând trei sate cu 
acest nume: cel în discuţie, pe Siret, cel de pe Jijia, sub Cozance, azi dispărut şi cel din câmp, de pe apa 
Teişorii). Celălalt toponim, Mănăstireni, ne face să presupunem că aşezarea fusese o slobozie, poate pe 
un loc sterp, poate pe o selişte, dată unei mănăstiri pentru a o coloniza, rămânând în tot acest timp în 
ocolul târgului. Cum menţiuni mai vechi ale satului nu se cunosc, el nefigurând înainte de această dată 
în stăpânirea nici unei mănăstiri, putem merge mai departe cu presupunerea: poate chiar Ştefan al IT-lea 
Tomşa, ctitorul Solcăi, a cărei construcţie începuse la 1 6 1 2, va aduce aici oameni pentru a sluji 
mănăstirii, pe un loc pustiu sau pe o selişte din ocolul Botoşanilor, de la care fapt noua aşezare îşi va 
căpăta şi numele de Mănăstireni, adică oameni ai mănăstirii. 

Câteva zile mai târziu, la 1 8  martie 1 6 1 5, domnul întăreşte Solcăi dania celor două sate, 

"
foste drepte domneşti, ascultătoare de ocolul şi de curţile noastre din Botoşani", foste 

"
de slujbă" 

curţii domneşti de acolo88. Radu Mihnea voievod întărea şi el mănăstirii Solca, la 1 5  aprilie 1 6 1 8, 
satele ,,Mănăstireni şi Costeşti pe Siret şi cu mori la Siret care au fost ascultătoare de ocolul 
Botoşanilor"89, precum şi două fălci de vie la Cotnari, în Dealul lui Ţombric, pe care le cumpărase 
ctitorul mănăstirii, Ştefan Tomşa, dăruindu-le de asemenea Solcăi. Şi în a doua sa domnie în scaunul 
Ţării Moldovei, Radu Mihnea va întări mănăstirii Solca daniile ctitorului său, 

"
Monăstirenii şi 

Costeştii şi cu mori pe Siret", foste ascultătoare de ocolul Botoşanilo?0. 
La 30 iunie 1 64 1 ,  Evloghie, episcopul Romanului şi tot soborul sfintei mănăstiri Solca 

arată că Ursu Vartic, biv vornic (de poartă, n.D.B.)91, pretinde pe baza unui urie de la Bogdan vodă 
(Lăpuşneanu, n. D.B.) ca mănăstirea să-i dea satul Costeşti, pe Siret, din ocolul Botoşanilor, ce-i 

82 ASI, Documente, DCCXCU54 1 .  
83 ldem, DCCXCU539. 
84 Condica Visteriei Moldovei, p. 96. 
85 ASI, Documente, CDLXXXfV/69. 
86 Adrian Macovei, op. cit., (V), p. 1 8 1 .  
87 ASl, Documente, CCCXIU5. 
88 DIR, A, Moldova, veac XVH, voi. l l l, pp. 202-204, nr. 303. 
89 Ibidem, voi. V, pp. 266-267, nr. 32 1 .  
90 Actul de întărire, nedatat, este din < 1 624 martie 24> (vezi ibidem, p. 274, nr. 362). 
91 Cf. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 335. Acest Ursu Vartic era nepotul lui Petru Vartic, dregător al 
lui Petru Rareş şi Iliaş Rareş, ucis la 1 548 din porunca ultimului (ibidem, p. 334). 

34 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

fusese făcut danie mănăstirii de Ştefan I I  Tomşa. Cum mănăstirea tocmai îşi vânduse un alt sat al 
său, Lămăşani, la ţinutul Sucevei, logofătului Cârstiian92, care se angajase ca în preţ să ridice şi un 
turn mănăstirii, nemairidicându-1 ulterior, episcopul cere lui Cârstiian să-i dea bani lui Ursu Vartic 
pentru a rămâne Costeştii ai mănăstirii, lucru pe care logofătul promite că îl va face93• La 1 6  
septembrie 1 64 1 ,  Ursu V artic şi rudele sale îi pârăsc la domnie pe călugării mănăstirii Solca pentru 
satul Costeşti, "ce sâmtu de ocolul Botăşenilor, pe apa Siriatului, şi cu mori în Siriat", arătând că 
satul a fost danie şi miluire unei moaşe a lor de la Bogdan vodă (Lăpuşneanu, n. D.B.), stăpânindu-1 
Vartic şi rudele sale până în prima domnie a lui Ştefan al I I -lea Tomşa, când acesta a luat satul şi 1-a 
dăruit ctitoriei sale de la Solca. Cum călugării Solcăi n-au putut prezenta urice mai vechi decât cel al 
neamului lui Vartic, pentru acel sat, călugării de la Solca au rămas de legea ţării, iar Vartic şi ai lui 
"au pus fierâia, ca să aibă a ţinea satul Costeştii, de pre Siriat, cu tot vinitul, ce iaste de ocolul 
Botăşenilor"94. Mai apoi, se arată în cuprinsul aceluiaşi document, Ursu Vartic şi rudele sale au 
vândut satul Costeşti lui Ionaşco Cârstiian şi fraţilor săi, Ghiorghiţă şi Durnitraşco, feciorii lui 
Cârstiian logofătul, pentru 300 de galbeni. Cei trei fraţi redau apoi satul mănăstirii Solca, în contul 
unui turn pe care trebuia tatăl lor să-I facă la acea mănăstire şi n-a mai apucat, din cauza morţii. 

In legătură cu aceste două ultime documente asupra cărora ne-am referit se cuvin a fi 
făcute nişte precizări. În primul rând, sunt de apreciat tenacitatea, dar şi abilitatea deosebite de 
care dau dovadă călugării Solcăi în a păstra satul Costeşti, pentru a cărei stăpânire dania lui 
Ştefan I l  Tomşa constituia mai mult decât un suficient temei, cel puţin în ceea ce-i privea. Cum 
au realizat acest lucru? Vânzând un alt sat, danie a lor tot de la domnul sus-menţionat dar 
vânzându-1 fostului proprietar, de la care domnul îl luase la un moment dat şi făcându-1 pe 
fostul proprietar să le fie şi dator pe deasupra. În contul acelei datorii, călugării cer şi vor 
obţine de Ia urmaşii cumpărătorului răscumpărarea celuilalt sat, Costeşti, pe care t în urma 
unui abuz li-1 dăruise lor Ştefan al I I-lea Tomşa şi pe care reuşesc, în final, să îl recapete cu 
restul de bani de la vânzarea primului sat. 

în al doilea rând, coroborând informaţiile (atât cele explicite cât şi cele care s r oar 
întrezări) din cele două urice de danie de la Ştefan al I I-lea Tomşa, pentru ctitoria sa, 1 tirea 
Solca şi cu precizările din aceste ultime documente, se poate aprecia că satul Costeşti, pe S era 
în ocolul târgului Botoşani cel puţin din timpul domniei lui Bogdan Lăpuşneanu ( 1 568- 1 572 şi aşa 
îl putea el dărui rubedeniei lui Ursu Vartic, după cum, pe acelaşi temei, pe care ţine "-1 şi 
sublinieze, anume că fusese drept domnesc, ascultător de ocolul şi curţile de la Botoşani, de lujbă 
curţii domneşti de acolo, Ştefan II Tomşa il putea relua şi dărui cui voia el, conform îndătina: ui 
principiu dominium eminens. La 1 9  ianuarie 1 775, mănăstirea Solca îi dă jupânesei Maria, văduva 
răposatului jitnicer Gheorghe Canano, spre veşnică stăpânire, moşia Costeşti, de pe apa Siretului, în 
ocolul târgului Botoşani, în schimbul a opt munţi ce intră în proprietatea mănăstirii95. Câţiva ani mai 
târziu, moşia era împresurată de către megieş� aşa încât Ia 1 5  martie 1 786, în urma plângem biv vei 
stolnicului Şerban Canano, fiul Mariei şi al lui Gheorghe, cum că moşiile sale "Costeştii şi Vlădenii, 
care fiind nebotărâte s-ar fi împresurând de cătră împregiuraşi [ . . . ] să să hotărască aceli moşii şi să-i 
stâlpască cu pietri hotare împregiur despărţitoare de către moşiile altor răzăşi şi împregiuraşi, ca să şi le 
poată stăpâni cu pace"96, domnul Alexandru Mavrocordat I l  (Firaris) porunceşte lui Nanu şi Iordache 
Lazu, vornici de Botoşani, să rânduiască din mazilii acelui ţinut oameni vrednici pentru a face drepte 
hotare celor două moşii dinspre moşiile împrejmuitoare. 

La 1 7  septembrie 1 8 1 3, Logofeţi a cea Mare îi scria agăi Andronache Donici să 
cerceteze şi să facă o hotarnică pentru despărţirea moşiei Costeşti, pe Siret, de către Brehueşti, 
întrucât proprietarul acestui din urmă sat nu putea veni la faţa locului, neavând actele la 

92 De fapt îşi răscumpărase satul, ce-i fusese lui proprietate, dar îl dăruise Ştefan al U-lea Tomşa ctitoriei sale de la Solca (vezi 
şi Al. L Gonţa, Indicele numelor de locuri, p. 144). La fel procedase domnul şi în cazul Costeştilor. 
93 DRH, A, Moldova, voi. XXVI, pp. 1 5 1 - 1 52, nr. 1 56. 
94 Ibidem, pp. 2 1 7-2 1 8, nr. 26 1 .  
95ASBT, Documente, XllU4. 
96 ldem, Documente, XU2. 
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îndemână97. În sf'arşit, la 20 septembrie 1 828, în timpul ocupaţiei şi administraţiei militare ruse, 
Divanul Moldovei dă o carte prin care întăreşte "starschii sovednicului" Stamu stăpânirea peste 
Costeşti, pe Siret, cumpărat prin mezat de la postelnicul Iancu Cănănău98• Faptul că satul nu 
mai este menţionat în Catagrafia din 1802 a ţinutului Botoşani, acolo unde, în ocolul Siretului, 
este pomenit doar satul "Comu, a spăt<a>r<ului> Şărban Canano"99, nici în Condica vistieriei 
Moldovei din 1816 W1de, din nou la ocolul Siretului, sunt trecuţi "Cornii, a dumisale spătarului 
Iancu Canano"100 şi nici în situaţia statistică din 1 835 101,  unde iar apare doar satul Corni, tot în 
ocolul Siretului, coroborat cu actul din 1 828, prin care moşia Costeştilor, scoasă la mezat de către 
postelnicul Canano, este adjudecată de un alt proprietar, ne determină să credem că satul se risipise, 
nemaiprezentând interes pentru fostul proprietar. Este posibil ca o bună parte dintre locuitorii săi să 
fi fost aduşi de postelnic pe cealaltă moşie a sa, anume la Corni, acolo unde în statistica din 1 802, cu 
cei 222 de birnici, Cornii aveau cel mai mare număr de persoane din această categorie dintre toate 
celelalte sate ale ţinutului Botoşani, spătarul Canano beneficiind şi de serviciile a opt scutelnici102• 

Cât despre celălalt sat dăruit de Ştefan al il-lea Tomşa ctitoriei sale, mănăstirea Solca, anume 
Mănăstirenii, soarta sa e asemănătoare cu cea a altor proprietăţi ale mănăstirilor din nordul Moldovei, 
partea anexată de austrieci în 1 775 şi cunoscută de atW1ci sub numele de Bucovina. La 27 septembrie 
1 804, într-un ,/zvod asupra tuturor scrisorilor pi moşiile clirosului din Bucovina, care moşii să află în 
Moldova şi au căzut de la mănăstire la cliros şi s-au vandut prin contract dumisale lui Todori von 
Musteaţă şi tovarăşii dumisale"103, SW1t pomeniţi şi Mănăstirenii. Prin hrisovul din 1 8  aprilie 1 805, 
Alexandru Moruzi voievod întărea biv vel logofătului Neculai Roset, fiului său, biv vei vistiernicului 
Iordache Roset, biv vei vistiernicului Iordache Balş, biv vel cărninarului Panaite Cazimir şi 
negustorului Theodor Musteaţă stăpânirea peste cumpărăturile lor, moşiile foste ale mănăstirilor din 
Bucovina, printre care şi Mănăstireni104. La 6 noiembrie 1 804, când se făcea preţăluirea acelor moşii, 
valoarea Mănăstirenilor era de 45.000 lei, doar Stăucenii şi Bătrâneştii la un loc valorând mai mult, 
dintre celelalte sate din ţinutul Botoşanilor, anume 65 .000 lei105• La 20 iunie 1 805, domnul Alexandru 
Moruzi poruncea megieşilor moşiei Mănăstireni să se prezinte cu toate documentele ce au la hotărnicia 
numitei moşii de către Dimitrie Sturdza, mare vornic al Ţării de Sus şi Ioan Tăutu, fost mare 
paharnic106

• În aceeaşi zi, într-un alt document, se arată că moşia Mănăstireni aparţinea acum biv vei 
logofătului Neculai Roset, fiindu-i lui cumpărătură de la "Crăiasca Îropărăţie

"
107. La 20 decembrie 

1 805, Enache Vârnav, biv vel ban, se învoieşte cu Iordache Roset, biv vel vistiernic, pentru despărţirea 
şi stăpânirea moşiilor Mănăstireni şi Călugăreni de la Botoşani108. La 1 2  iunie 1 806, potrivit acestei 
învoieli, Ioan Tăutu paharnic face măsurătoarea şi stâlpirea numitelor moşii109• 

La 1 0 mai 1 829, Iordache Roset, care primise Mănăstirenii şi alte moşii, foste ale clirosului din 
Bucovina, ca moştenire de la tatăl său, Neculai Roset biv vel logofăt, le lasă, la rându-i, fiului său, numit 
Neculai, ca şi bunicul, încredinţându-i o procură pentru aceste moşii, care la acea dată erau date în arendă 
suditului austriac Andrieş Focşăneanul1 10. Cu prilejul recensământului rusesc din 1 0  iunie 1 774, 

97 ASI, Documente, CCLXXXII/24. 
98 Idem, CDLXII/ 1 06. 
99 ASB, Documente istorice, CXXXVI/ 1 04. 
100 Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 98. La acea dată, Comii aveau 1 20 de locuitori bimici, care plăteau 
într-un "cifert" 220 de lei; spătarul Canano avea acolo 1 O scutelnici. 
101 Adrian Macovei, op. cir., (V), p. 1 8 1 .  
102 ASB, Documente istorice, CXXXVI/ 1 04. 
103 ASI, Documente, CCLIX/3. 
104 ldem, CDLXW22. "Publicaţia

" 
de vânzare se făcuse încă de la 1 798. 

1 05 ldem, DCCXCI/54 1 .  
106 ldem, CCXII/5. 
107 Idem, DCCXCI/7; vezi şi actul din 1 5  decembrie 1 805, de întărire, dat de Alexandru Moruzi voievod boierilor 
Neculai şi Iordache Roset, pentru Mănăstireni şi alte ·trei moşii ( ldem, DCCXCI/539). 
108 fdem, CCXJl/505. La 1 835, în ocolul Târgului, la ţinutul Botoşani, era înscrisă şi Odaia Călugăreni;  cf. Adrian 
Macovei, op. cit. , (V), p. 1 8 1 .  
1 09 ASI, Documente, CCXIV506. 
1 10 Idem, CDLXXXTV/69. 
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Mănăstirenii sunt pomeni� la ocolul Câmp ului, de la ţinutul Botoşanilo� 1 1 , la fel ca în Catagrafia din 
1 802 a ţinutului Botoşani, în care satul încă aparţinea "olirosului din Cordun", având 69 de birnici şi 1 1  
scutelnici1 12• Tot la ocolul Câmpului erau înscrişi Mănăstirenii "dumisale vistiernicului Iordachi Roset

" 

şi la 1 8 1 6, când 85 de birnici dădeau într-un "cifert'' 265 de le� vistiernicul având acolo şi 1 0  scutelnici1 13. 
În schimb, în 1 835 Mănăstirenii trecuseră între timp la ocolul Câmpului, unde vor fi şi la 1 8381 14• 

Un sat mai deosebit, din punctul de vedere al temei în discuţie, este cel al Cristineştilor 
(Cârstineşti, Cărstineşti, Cârstăneşti, Cârstieneşti, Cristieneşti) de la Dorohoi. La 2 
septembrie 1 622, Ştefan al I I -lea Tomşa voievod întărea mănăstirii Solca satul Cristieneşti, pe 
Iubăneasa, de la Dorohoi, cu heleştee, mori, casă, velniţă, livezi şi fănaţ, cumpărate cu 400 de 
taleri de argint de la feciorii lui Gheorghe Dorohoncean fost comis, cel care stăpânise odinioară 
satul1 15• La 1 2  februarie 1 625, Evloghie, episcopul Rădău�lor, împreună cu întreg soborul 
mănăstirii Solca, dau mănăstirii Suceviţa mai multe sate, printre care şi "Cârstăneşti, de ocolul de 
Botoşani", danie de la Ştefan voievod (fiul Tomşei, n. D.B.), primind în schimb un sat şi două 
selişti1 16. Dacă documentul pe care tocmai l-am invocat este o copie târzie, din 1 787, tăcută de un 
Daşcovici, şi originalul românesc se referă la sat în aceiaşi termeni: "Cârstineşti", fost aparţinător 
de ocolul Botoşanilor, "ce ne-au fostu dare de la Ştefan vodă"1 1 7• 

Cum în toate documentele ulterioare satul e men�onat în ocolul Dorohoiului, lucru de 
altfel firesc, �nând cont de pozi�onarea sa geografică şi cum ipoteza că documentul din 1 625 n-ar fi 
veridic este pu�n verosimilă, deoarece, chiar dacă l-am putea bănui pe copistul din 1 787 de 
greşeală, actul original men�onează Cristineştii la ocolul Botoşanilor, rămâne ipoteza că după ce a 
dăruit satul mănăstirii Solca, la 1 622, Ştefan al IT-lea Tomşa 1-a înscris la ocolul Botoşanilor, unde 
se aflau deja Costeştii pe Siret şi Mănăstirenii, celelalte două danii ale sale pentru aceeaşi ctitorie a 
sa, probabil din dorinta de a le uşura călugărilor de acolo mai buna administrare a celor trei noi 
stăpâniri. În final, satul ajunge în proprietatea boierilor Roseteşti, în acelaşi mod pe care l-am 
prezentat deja în cazul celorlalte sate foste proprietăţi ale mănăstirilor din Bucovina. 

La 26 mai 1 604, sătenii din Necşeni pârăsc pe fiii lui Albotă vornic118  pentru un hlabnic ce 
este în faţa satului Vlădeni, peste Jijia, la vechea matcă a Jijiei, până la drum, apoi pe drum la vale, 
până la hotarul satului Căcăceni (azi Dirnăcheni, n. D.B.), zicând că acel hlabnic este ascultător de 
hotarul lor. Fiii vornicului Albotă îi arată domnului Ieremia Movilă, în faţa căruia se judeca pricina, că 
hlabnicul fusese din hotarul satului Vlădeni şi tăcându-se acolo moarte de om hotarul a fost tăcut 
domnesc. Mai târziu, cneaghina cea bătrână a vornicului Albotă a dat patru cai buni domnului Petru 
voievod (Şchiopul, n. D.B.) şi a răscumpărat acel hlabnic. În urma judecă� efectuate, din poruncă 
domnească, de către Pătraşcu, urednicul de Botoşani, Nicşenii ,,au rămas de toată legea, iar fiii lui 
Albotă au pus ferie 1 2  zloţi1 19. 

O rninută slavă de prin < 1 6 1 0- 1 6 1 1 >, în fapt o încercare de întărire domnească pentru 
seliştele Cârsteni şi Necşeni, date strănepo�lor lui Cârstea diac, invocă nişte privilegii mai vechi pe 
acele selişti, ale lui Cârstea cliac, de la bătrânul Ştefan voievod120• Cum la 1 604, anul pricinii de 
hotar dintre sătenii Necşenilor şi fiii lui Albotă, ce moşteniseră Vlădenii de la tatăl lor, acest din 
urmă sat tăcea parte din ţinutul Dorohoiului, fiind şi mai aproape de târgul Dorohoiului, faptul că 
domnul apelează la ureadnicul de Botoşani pentru a cerceta pricina ne determină să credem că, la 

1 1 1  P.G. Dmitriev, op. cit., voi. VII, partea a U-a, pp. 1 84-209, passim. 
1 12 ASB, Documente istorice, CXXXVVI04. 
1 1 3  Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 97. 
1 14 Adrian Macovei, op. cit. (V), p. 1 8 1 .  
1 1 s  ASI, Documente, DCCXCV84. 
1 16 Jdem, DCCXCV66, f. 56-56v (copie). 
1 17 DIR, A, Moldova, veac XVU, voi. V, p. 3 1 8, nr. 42 1 .  
1 1 8  Este vorba despre Petre Albotă, mare dregător în timpul domniilor Lăpuşnenilor, inclusiv mare vomic al Ţării de Sus, 
avându-i ca fii pe Gheorghe, Petru şi Ioan (cf. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători , p. 290). 
1 19 DIR, A, Moldova, veac XVII, voi. l, p. ! 57, nr. 223. Aici se afla şi hotarul dintre ţinuturile Hârlău şi Dorohoi, 
pentru că Vlădenii făceau parte din ţinutul Dorohoiului. 
12°CDM, voi. l, Bucureşti, 1 957, p. 34 1 ,  nr. 1 489. 
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acea dată, Necşenii făceau parte din ocolul Botoşanilor şi cel mai în măsură să facă acea cercetare 
era tocmai dregătorul domnesc de acolo. Pe de altă parte, documentul din < 1 6 1 0- 1 6 1 1 >, care 
aminteşte de privilegiile lui Cârstea diac pentru seliştea Necşeni, conţine câteva informaţii care 
trebuie mai mult deduse decât apar ele explicit Faptul că în timpul lui Ştefan cel Mare Necşenii 
erau o selişte, coboară vechimea aşezării până la un moment anterior, nu ştim care anume, când 
Necşenii erau sat. Pe de altă parte, împrejurarea că acelaşi domn dă privilegiu pentru satul Necşeni 
lui Cârstea diac duce spre aceeaşi concluzie a unei vechimi mai mari a satului, al cărui întemeietor 
trebuie să fi fost un Neag-Neacşu - Neagşu. 

în intervalul < 1 626 aprilie - 1 627 decembrie>, Miron Barnovschi voievod rniluieşte 
mănăstirea Dragornirnăi, ctitorie a rnitropolitului Anastasie Crimca, dar la care domnul ridicase 
zidurile împrejmuitoare cu turnuri, "cu un sat anume Necşenii, în ţinutul Hârlăului"12 1 .  Formularea 
este mai explicită în actul de danie din 3 iunie 1 626, al aceluiaşi domn, arătându-se că "Necşănii, în 
ţinutul Hârlăului", sat cu care Barnovschi rniluia Dragornirna, "a fost drept domnesc, ascultător de 
ocolul târgului Botoşanilor"122• Dania este întărită printr-un nou act, din 22 august 1 622, mănăstirea 
Dragornirnei primind Necşenii "cu vecinii şi cu tot venitul neclintit niciodată în vecii vecilor"1 23• La 
4 august 1 636, Vasile Lupu voievod va întări, la rându-i, acest sat călugărilor Dragornirnei124, la fel 
cum o va face, la 23 martie 1 654, şi Gheorghe Ştefan, după ce călugării de la mănăstire se jeluiseră 
domnului că vechile lor "preveleghii şi alte drese de danie şi rniluire şi de întăritură de la domnii 
răposaţi, cari au fost înaintea noastră şi de la ctitorul, răposatul Miron Barnovschi voievod, asupra 
satului Necşanii ,  care iaste în ţinutul Hârlăului, alăturat cătră ocolul Botoşenilor [ . . . ], acele 
privileghii toate s-au pierdut de cazaci, când au venit Timuş Hrnilniţchi cu cazaci zaporojeni 
împreună cu tătari până la cetatea Sucevei, ca să ia pe doamna lui Vasilie voievod, când Timuş cu 
oastea sa de cazaci au bătut şi au dobândit pe sf'anta monastire Dragornirna şi au luat toate odoarele, 
veşmintele, vasele cele sfinte ale monastirei"125. 

Deşi aflat în stăpânirea mănăstirii, scutit în consecinţă de orice dări faţă de domnie, în afară 
de "darea cea împărătească", satul nu era ferit de abuzurile dregătorilor domneşti fiind nevoie, în 
repetate rânduri, de intervenţia domnului. La 3 iunie 1 675, de pildă, Durnitraşcu Cantacuzino voievod 
îi scrie lui Vasile cuparul, "ce-au fostu vornic la Botoşeni", că i se jăluiseră Gligorie, " vătămanul din 
Năgşiani " şi cu Andronic, "vătămanul din Mănăstiriani", că li s-au luat nişte bani mai mulţi când a fost 
Vasile vornic la Botoşani. Domnul îl somează pe fostul dregător de Botoşani să înapoieze celor doi 
galbenii "până la ultimul ban"126. 

Mănăstirea Dragornirna aflându-se pe teritoriul anexat de austrieci la 1 775, proprietăţile sale 
vor avea aceeaşi soartă ca şi altele, ale altor rnănăstiri bucovinene. Prin urmare, Necşenii se află printre 
moşiile răscumpărate de Theodor Musteaţă şi asociaţii săi de la Clirosul Bucovinei, cum o arată 
izvodul din 27 septembrie 1 804127, căzând chiar în proprietatea negustorului supus şi nobil austriac. 
Acesta va intra în conflict cu vechilul Mănăstirii Doamnei, proprietara satului Costeşti de la câmp, care 
i-ar fi împresurat hotarele Necşenilor. La 30 august 1 8 1 3, Scarlat Callimachi voievod poruncea biv vei 
agăi Andronache Donic� vornic de Boto� să stâlpească hotarul despărţitor dintre moşia Costeştilor, 
a Mănăstirii Doamnei şi Necşeştii (sic!) lui Musteaţă, după hotarnica şi hrisovul cel vechi al 
mănăstirii128. Tot atunci, domnul scria şi megieşilor moşiei Costeşti să fie la faţa locului, cu scrisorile, 
când vor fi pe teren boierii botarnici129 (celălalt hotarnic fiind biv vel banul Ioan Tăutu). Cum nici 
Theodor Musteaţă, nici vreun vechii sau trimis al său nu veniseră la termenele convenite la faţa locului, 

121 DRH, A, Moldova, vol. XIX, nr. 32. 
1 22 ibidem nr 76 
1 23 Ibidem

'
, n;. 1 09. 

1 24 DRH, A, Moldova, vol. XXIT l, p. 533, nr. 472. 
125 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. IV, pp. 1 25- 126, nr. 1 37. Năvălirea cazacilor, la care se face referire în 
document, a avut loc în anul 1 650. 
1 26 ASB, Documente istorice, CXXX.IX/1 1 6. 
127 ASl, Documente, CCLIX/3. 
1 28 ldem CCLXXXIU20 
129 ldem: CCLXXXn/2 1 : 
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pentru a se putea face hotarnica, la 1 2  septembrie 1 8 1 3  vechilul Mănăstirii Doamnei, "Cliiant 
Gheorghiadis", îl anunţa pe domn că prea se amână hotămicia cerută între Costeşti şi Necşeni, fapt 
pentru care Scarlat Callimachi cere boierilor hotarnici urgentarea cercetării şi lichidarea pricinii130• 

Într-un document din 23 ianuarie 1 8 1 4131, în care se va da şi rezolu�a domnească în acest 
litigiu, se face un istoric al pricinii.  Astfel, la 30 august 1 805, după cererile amânduror p�le, domnul 
de atunci, Alexandru Moruzi, a rând uit doi boieri hotarnici pentru a face cercetarea. Aceştia, împreună 
cu vechilul mănăstirii ,  merg la faţa locului, unde stau 1 3  zile, dar unii dintre megieşi, deşi anunţa�, nu 
s-au prezentat. Negustorul face presiuni pentru a se grăbi cercetarea, invocând cheltuielile şi pierderea 
de timp, astfel încât la 1 2  septembrie 1 805 Alexandru Moruzi voievod dă o nouă carte domnească, 
poruncind megieşilor şi împrejuraşilor sau vechililor acestora să vină Ia faţa locului cu scrisorile ce le 
au pe moşii, în caz contrar efectuându-se hotărâtura numai cu scrisorile ce vor fi, iar eventualele 
împresurări ale moşiilor celor ce nu s-au prezentat vor rămâne, nemaifăcându-se altă hotărâtură. 

Vechilul mănăstirii aduce mărturie de cercetare şi o hartă a moşiilor mănăstirii "cu 
meşteşug ingineresc", arătând că după o aşteptare de două luni de zile acolo, la faţa Jocului, nu au 
venit nici Musteaţă, nici vreun vechii de-al său, deşi cercetarea o ceruse chiar Musteaţă. După o a 
treia poruncă de a se prezenta la cercetare, s-a dat sîarşit cercetării la faţa locului, pricina mutându
se la Divan. Aici s-au prezentat ambele părţi, cu scrisori originale, reprezentantul mănăstirii cerând 
atât Jocul luat de Musteaţă din Jocul Costeştilor cât şi venitul acestuia, însuşit pe nedrept de către 
negustor timp de trei ani. Divanul dă câştig de cauză mănăstirii, căreia i se înapoiază locul 
împresurat şi moşia sa dreaptă Costeşti, urmând ca Musteaţă să plătească mănăstirii venitul -1 
ob�use pe acel loc, stăpânit pe nedrept, în baza unei învoieli între timp anerisite, încheiate cu un 
Theofan ieromonah, fals egumen al mănăstirii Doamnei, după mărturia "prea sfin�tului proin 
patriarh al Ţarigradului". În continuare, Musteaţă se arată nemulţumit de hotărâre, tfel încât 
pricina ajunge din nou în faţa Divanului, negustorul fiind reprezentat de vechilul său inginerul 
Vasile Pavlovici (de observat abilitatea supusului austriac de a aduce în faţa Divanult , ca vechii al 
său, un specialist în domeniu), iar mănăstirea de vechilul "Cleanthi Gbeorghiades", prez · fiind şi 
agentul austriac, dar şi Cantemir dragomanul, vădindu-se astfel grija ambelor părţi de a-şi apăra cu 
cât mai mul� sorţi de izbândă interesele. 

Sunt rearnintite hotarnica făcută Necşenilor, la 20 octombrie 1 805 şi învoiala în scris, din 5 
iunie 1 8 1  O, dintre Musteaţă şi acel Theofan ieromonah, autointitulat egumen al mănăstirii Doamnei, 
rară ca negustorul austriac să mai arate şi alte înscrisuri în plus faţă de cele arătate deja până atunci. 
Vechilul mănăstirii precizează că de la hotarnica făcută Costeştilor, la 6 octombrie 1 750, întărită şi prin 
hrisov domnesc de Constantin Mihai Cehan Racoviţă voievod, timp de 55 de ani, până în 1 805, 
mănăstirea nu a avut vreo pricină pentru Costeşti cu megieşii acelei moşii după care, în 1 805, ajungând 
Musteaţă stăpân al Necşenilor, fără nici un temei, "decât numai cu zisuri din gură", a ajuns să conteste 
acea hotarnică veche a Costeştilor, afirmând despre cei doi boieri hotarnici că unde trebuiau să zică 

"spre răsărit" au zis ,,miazănoapte" şi unde trebuiau să zică ,,miazănoapte" au zis "spre apus". 
Este anerisită învoiala din 1 8 1 0, dintre Musteaţă şi acel Theofan, pretins egumen al 

Mănăstirii Doamnei, în baza şi a mărturiei din 1 august 1 8 1 1 ,  a "proin patriarhului Ţarigradului, chir 
Grigorie", precum că acel Theofan "tâlhăreşte" mănăstirea, punând stăpânire pe ea şi moşiile sale fără 
voia sau carte cu pecete a Rusicon-ului, izgonindu-1 şi pe pitarul Constantin, ce fusese din partea 
mănăstirii. Prin rezolu�a Divanului, Theodor Musteaţă este dat rămas, el trebuind să despăgubească 
mănăstirea Doamnei pentru acel loc stăpânit pe nedrept. În schimb, mănăstirea Doamnei urma a 
stăpâni Costeştii potrivit vechii hotarnice din 6 octombrie 1 750. Ulterior, însă, ieromonahul Sava, 
egumenul Rusicon-ului şi ieromonahul Procopie, vechii al mănăstirii Doamnei din partea Rusicon-ului, 
se adresează lui Scarlat Callimachi voievod, arătându-i că vor să vândă moşiile Costeşti şi Mănăstirea 
Doamnei, cu Li vada, fiind aceste moşii la depărtare şi cu cheltuială a le �e. Banii rezulta�, se arată mai 
departe, vor fi folos* pentru stingerea unor datorii, repararea Rusicon-ului şi cumpărarea altor acareturi în 

130 Idem CCLXXXW22 
1 31 ldem: CCLXXXII/30: 
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locul acestor moşii132• La 1 7  martie 1 8 1 4, îşi dau încuviinţarea pentru vânzare, pe acelaşi act, Veniamin, 
mitropolitul Moldovei, Meletie episcopul Huşilor şi veliţii boieri pentru ca, Ia 2 1  martie acelaşi an să-şi 
dea încuviinţarea şi Scarlat Callimachi voievod, acesta rânduindu-1 pe Constantin Cantacuzino vei vornic 
să-i poruncească lui telal-başa să strige la mezat moşiile sus pomenite. 

Din nou, în îndfujirea şi semeţia sa de om neobişnuit şi neîmpăcat cu ideea de a pierde, 
bogatul şi influentul negustor Musteaţă pune în mişcare sistemul care să-I ajute în finalizarea 
demersului său. Aşa se face că la 6 mai 1 8 1 4, Nicolae Stratilat vei vornic scria Agenţiei K.K. 
(Cezaro-Crăieşti, n.ns.) din Iaşi, la care apelase probabil negustorul, comunicându-i aprobarea 
domnului pentru a face cercetarea cerută de Theodor Musteaţă, privind pricina moşiilor Necşeni, dar 
şi a Teişoarei, care îi aparţineau acestuia, cu moşia mănăstirii Doamnei scoasă la mezat, anume 
Costeştii din câmp133.În final, respectivele moşii vor fi cumpărate de Smaranda Callimachi, soţia 
voievodului Scarlat Callimachi, atunci în scaunul Ţării Moldovei. Musteaţă cere, din nou, 
rejudecarea cazului, chiar dacă acum cea cu care se judeca era soţia domnului şi fiică a unui fost 
domn muntean, Nicolae Mavrogheni134• La 1 0  martie 1 8 1 5 ,  boierii Divanului dau carte de judecată 
în pricina dintre Theodor Musteaţă şi Smaranda Callimachi, pentru o împresurare de hotar, 
cercetându-se actele vechi şi hărţile moşiei Costeşti135. 

În Catagrafia ţinutului Botoşani din 1 802, "Necşănii a clirosului din Cordun" aveau 1 09 
locuitori birnici şi doi scutelnici, fiind înscrişi în ocolul Cân1pului 136. Câţiva ani mai târziu, la 1 8 1 6, 
moşia îşi schimbase stăpânul, noul proprietar fiind comisul Alecu Ralet. Satul avea 95 de locuitori 
birnici, care dădeau un "cifert" de 4 1 0  lei. Comisul Ralet avea acolo şi şapte scutelnici137. Obosind 
probabil să mai lupte pentru o cauză pierdută, M usteaţă vânduse moşia Necşenilor, neîndoindu-ne 
însă că a obţinut un preţ bun pe ea. în srarşit, la 1 835 satul era înscris în ocolul Târgului Botoşanilor, 
împreună cu "cătunul Nicşănilor", desprins între 1 8 1 6  şi această dată138• 

Alt sat din ocolul Botoşanilor care va ajunge în stăpânirea mănăstirii Dragomirna, va fi 
Brătineşti, al cărui nume derivă din cel al întemeietorului, Brat - Bratul139 (în unele documente, în 
urma coruperii prin metateză apare şi forma Bătrâneşti). La 1 decembrie 1 626, Miron Bamovschi 
Movilă voievod dă şi întăreşte mănăstirii Dragomirna "siliştea Brătineştii, care a fost sub ascultarea 
ocolului de târgul Botoşani"140• Dintr-un urie din 20 august 1 636, prin care Vasile Lupu voievod îi 
întărea lui Dumitru Roşea, ispravnic de laş� stăpânirea asupra unui heleşteu din hotarul satului 
Brătineşti, şi a altuia din hotarul Botoşanilor, reiese că satul îi aparţinea tot lui (Roşea arată, la un 
moment dat, că acel heleşteu nu era în hotarul târgului, ci în hotarul satului lui, Brătineşti), fiindu-i dat 
de Miron Bamovschi14 1 .  

în document se mai precizează că Dumitru Roşea avea heleşteul din hotarul Brătineştilor 
cumpărătură de la Drăgostin şi de la Gulîie şi de la nepotul lor, Costin, feciorul lui Guţan din târgui 
Botoşani, din zilele lui Miron Barnovschi voievod, tot atunci dându-i-se lui şi satul Brătineşti. Cum 
la 1 636 Vasile Lupu îi întăreşte lui Roşea doar heleşteu! din hotarul satului Brătineşti, nu şi satul ca 
atare, înseamnă că la acea dată satul aparţinea în continuare mănăstirii, fiind de bănuit că fusese luat 
de Miron Barnovschi anterior datei de 1 decembrie 1 626, când îl va dărui Dragomirnei. Faptul că la 

1 32 Idem, CCLXXXW27. 
133 Idem, CCLXXXII/28. Prin intermediul aceleiaşi Agenţii ce�Jăieşti, Musteaţă solicită să se revină asupra �dulei de sultan 
mezat a moşiei Costeşti, dat fiind diferendul de hotar cu Nicşenii săi, însă Departamentul Pricini lor Străine îi răspunde că este prea 
târziu să se mai modifice acea �dulă, dar după ce se va încheia mezatul, dacă se va constata, după botărâtură, că într-adevăr o parte 
a moşiei Costeşti �ne de fapt Necşenilor, se vor lua măsurile potrivite. 
1 34 C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, ediţie îngrijită de Ionel Mafiei, vol. U, Chişinău, 1 99 1 ,  p. 223. 
1 35 ASI, Documente, CCLXXXIIbis/26. 
1 36 ASB, Documente istorice, CXXXVI/1 04 .  
1 37 Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p .  97. 
1 38 Adrian Macovei, op. cit., (V), p. 1 8 1 .  
1 39 Vezi cazul satului Brătiani, sub Cărpeniş, azi Pădureni, jud. Botoşani (unde a fost Bratul Pleşescul), dar şi al altor 
aşezări cu aceeaşi temă a numelui (cf. Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 42). 
1 40 ASI, Documente, CLXX/1 42, f. I 34 .  
141 DRH, A, Moldova, vol. x:xm, p. 545, nr. 484. Acest Dumitru Roşea este menţionat în mai multe rânduri, între 1 640 
- 1 676 şi ca vomic sau fost vomic al Botoşani lor. 
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. 1 636 Roşea spune despre Brătineşti că este satul lui poate fi un reflex de fost stăpân, fie şi pe termen 
l imitat, al acestui sat, al cărui orgoliu nu s-a împăcat cu pierderea sa (se poate presupune că la mij loc 
a fost un abuz al domnului, pe de altă parte el putea însă dispune după bunu-i plac de satele din ocol, 
cum era şi cel al Brătineştilor). Pentru localizarea acestui sat, azi dispărut, să reţinem faptul că 
heleşteu! revendicat de Guliiasa şi Drăgostineasa cu ai lor avea, conform aceluiaşi urie din 1 636, 
iezi tura şi o treime din apă în hotarul Brătineştilor, "iar celelalte celelalte două părţi din sus, cât ţine 
apa", erau în hotarul Botoşanilor142. Tocmai pentru a nu împărţi celelalte două treimi ale heleşteului 
cu Guliiasa şi ceilalţi, Dumitru Roşea îl cumpărase pe tot. 

Faptul că în acest timp satul Brătineştilor rămăsese al Dragomimei este dovedit printr-un alt 
urie de la Vasile Lupu voievod, din 1 8  iulie 1 649, întăritor mănăstirii pe acel sat, care-i era danie de la 
Barnovschi voievod143• Câţiva ani mai târziu, la 23 martie 1 654, domnul Gheorghe Ştefan întărea 
mănăstirii privilegiile ,,şi alte drese de danie şi miluire şi de întăritură" de la voievozii anteriori, pe 
satele Necşeni şi Brătineşti, "cu heleştee şi cu tot hotarul"144, actele mănăstirii fiind distruse la 1 650, în 
urma nimicitorului raid al lui Bogdan, şi Timuş Hmielniţchi. Satul va fi întărit mănăstirii, la 1 6  aprilie 
1 658, de către Gheorghe Ghica voievod145• 

În timpul domniei lui Ştefăniţă Lupu, egumenul mănăstirii Dragomirna este în litigiu cu un 
lstrate Ciocan, pentru satul Brătineşti, de la ocolul Botoşanilor146. In urma judecăţii, domnul 
întăreşte mănăstirii stăpânirea acestui sat, cu vecini şi heleşteie, la 1 1  februarie 1 660147• Câţiva ani 
mai târziu, la 2 1  iulie 1 668, Iliaş Alexandru voievod scrie vornicilor de Botoşani că i s-a jeluit 
egumenuJ mănăstirii Dragomirna pe un Vărzărescul, armean din Botoşani, care ar fi făcut nişte odăi 
pe hotarul mănăstirii, stricând Îanaţul acesteia, existând neînţelegeri şi în ceea ce priveşte 
heleşteul148• Domnul porunceşte vornicilor să-I scoată pe armean de acolo. Cum acest lucru nu s-a 
realizat, la 25 ianuarie 1 669 noul domn, Gheorghe Duca, scrie aceloraşi vornici de Botoşani despre 
plângerea egumenului mănăstirii Dragomirna, că Vărzărescul, armeanuJ de la Botoşani, a făcut odăi, 
şi casă şi pohriabe pe hotarul mănăstirii, la Brătineşti, ,,mai jos de heleşteu! undi să chiamă 
Dracsănii"149. Vornicilor târguJui li se porunceşte să dărâme odăile, casa şi pohriabele de pe moşia 
mănăstirii, iar în ceea ce priveşte neînţelegerile cu heleşteu] se dă zi la domnie. Moşia Dragomirnei 
se extinde la 5 martie 1 673, când Ştefan Petriceicu voievod dă carte călugărilor mănăstirii să fie 
voinici a stăpâni heleşteu! DracsănuJui, "pre hotarul BrătineştiJor, la ocol Botoşănilor", cu acest 
prilej Vărzărescu fiind dat rămas de legea ţării150. 

De la un moment dat Brătineştii se pustiiseră, devenind selişte, fiind astfel de mai puţin folos 
Dragomimei, ea însăşi îndatorată peste măsură, într-o ţară a Moldovei care în ultimele două decenii ale 
secolului al XVII-lea a avut de făcut faţă exceselor fiscale ale unor domni precum Gheorghe Duca (a 
treia domnie), Constantin Duca-Duculeţ, fiul său (a doua domnie), Antioh Cantemir (a doua domnie), 
sau necontenitelor confruntări militare de pe teritoriul său, însoţite de toate nenorocirile acestora, 
creând o stare generală de insecuritate care-i făcea pe locuitori să băjenească pe meleaguri mai sigure. 
Aşa se face că la 9 ianuarie 1 706 Isaia, egumenul mănăstirii Dragomirna şi soborul vând lui Sava, 
fostul mitropolit15 1 ,  seliştea Brătineşti, cu vatră de sat, cu câmp, pădure şi Jocuri de beleşteie, cu 250 de 
lei, pentru plata unor datorii făcute în vreme "de răscoale şi de prăzi"152. În mărturia hotarnică din 1 8  

142 /bidem. 
143 ASI, Documente, CLXX/ 144, f. 1 35- 1 35v. 
144 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, pp. 125-1 26, nr. 137. După cum se observă din cuprinsul documentului, la această 
dată mănăstirea stăpânea şi heleşteu! din hotarul satului. 
145 ASI, Documente, CLXX/ 1 45, ff. 1 35v - 1 36.· 
146 Jdem, CLXX/ 1 46, ff. 1 36- 1 36 v. 
147 ldem, CLXX/ 1 47, f. 1 37. 
148 fdem, DCCXCI/1 48. 
149 Ldem, DCCXCI/ 1 49. 
150 ldem DCCXCI/1 50. 
1 51 Sava ([1), retras din func�a ecleziastică după 1 5  noiembrie 1701 .  Înainte de a fi fost mitropolit fusese episcop al Romanului 
(cf. Jstoria Românilor, vot. V, coord. acad Virgil Cândea, Ierarhii bisericii, sub voce (p. 1 037). 
152 ASI, Documente, CLXX/1 5 1 ,  ff. l 38 v - 1 39. 
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iunie 1 708153 satul Brătineşti, din ocolul Botoşanilor, figurează la ţinutul Dorohoiului, fiind înscris 
acolo din motive pe care nu le cunoaştem. În botarnică se precizează că moşia Brătineştilor se întindea 
între heleşteu! lui Cloşcă, Valea Popăscului, Valea lui Icbim şi moşia Uriceni (azi satul Soroceni). 
După ce, la 14 ianuarie 1 7 1 2, Nicolae Mavrocordat îi întărea fostului mitropolit Sava stăpânirea peste 
acest sat154, la 20 ianuarie, acelaşi an, Sava dăruieşte mănăstirii Putna, satul ,,Brătineştii de la 
Dorohoi", ocolul Botoşani, cumpărat de la mănăstirea Dragomirna155• 

Următoarele menţiuni documentare ale Brătineştilor, în fapt botarnice ale moşiei, oferă 
precizări suplimentare legate de poziţia geografică a acestui sat, astăzi dispărut. Astfel, la 28 iulie 
1 743, lzmană căpitan şi Toader Stihi târgoveţ din Botoşani măsoară moşia Brătineşti pentru a o 
despărţi de moşia lui Constantin Coşăteanul1 56• Într -o mărturie botarnică din 1 6  iunie 1 7  65, a moşiei 
Brătineşti, aparţinând mănăstirii Putna, se arată că respectiva moşie era împresurată la răsărit de 
moşia Soroceni, iar Ia apus de popa Lupu Coşeteanul, cu moşia sa157. La 3 septembrie 1 755, un 
ispisoc de la Matei Gbica voievod întărea mănăstirii Putna stăpânirea asupra Brătineştilor de la 
Hârlău158• După această dată, izbucneşte o pricină între mănăstirea Putna şi megieşul proprietăţii sale 
de la Brătineşti, stăpânul Coşotenilor. Obiectul disputei îl constituia un rediu al mitropolitului Sava, 
din pârâul Cacainii, hotărnicit la 1 8  iunie 1 756, din porunca lui Constantin Ceban Racoviţă voievod, 
de către Grigore Balş, fost mare armaş şi Petre Cbeşcu, fost mare şetrar159• În legătură cu acest rediu 
al mitropolitului Sava, Cbiril monahul, de la sihăstria lui Agafton, arată că sub vechiul nume, de 
Rediul Lăzăroaei, fusese stăpânit de mănăstirea Putna şi nu de Coşoteni160• 

Rezoluţia domnească pusă pe Anaforaua Divanului, dată la 6 decembrie 1 755, în urma 
judecăţii pricinii dintre mănăstirea Putna şi popa Coşoteanu, cu alte neamuri ale sale, pentru moşiile 
Brătineşti şi Coşoteni de la Doroboi, rezoluţie datând din 26 ianuarie anul următor, întărea 
mănăstirii Putna stăpânirea pe satul Brătineşti, conform hotarnicii lui Iordachi Cantacuzino paharnic 
şi Başotă şetrar161 . Cu aceasta, însă, disputa nu luase stărşit, pentru că la acel rediu Lupu Coşoteanu 
îşi făcuse o prisacă, aşa încât, la 1 O aprilie 1 757, Căimăcămia îi poruncea pabarnicului Ilie Costachi 
să trimită un om al său pentru a ridica stupii ce-i pusese Coşoteanul pe locul mănăstirii Putna, alături 
de moşia Stăucenilor162. Profitând de urcarea pe tronul ţării a unui nou domn, Scarlat Ghica, Lupu 
Coşoteanul încearcă să recapete stăpânirea asupra acelui rediu163, încercare repetată şi în timpul 
domniei lui Ioan Tbeodor Callimacbi164, dar prin hrisovul din 1 august 1 760 acesta întărea 
mănăstirii Putna stăpânirea moşiei Brătineştilor cu tot cu rediul mitropolitului Sava165• 

Zece ani mai târziu, însă, austriecii vor ocupa jumătatea de nord a Ţării Moldovei, cu 
mănăstirile de acolo, inclusiv cea a Putnei, unde odihnea trupul marelui voievod Ştefan cel Mare. Şi 
în acest caz, ca şi în celelalte, prezentate deja, "cartelul" condus de baronul von Musteaţă va 
răscumpăra moşia Brătineştilor de la Clirosul Bucovinei, ea revenind în stăpânire biv ve! logofătului 
Nicolae Roset şi a fiului său, biv vei vistiernicul Iordache Roset166• Conform "preţăluirii" făcută la 6 

m ldem, CLXX/1 52, ff. 1 3 9 v - 1 40. 
154 Idem, CLXX/1 53, ff. 1 40 v - 1 4 1 .  
155 Idem, CLXX/ 1 54, f. 1 4 1  v· 
156 Această moşie este satul Coşuteni - Coşoteni, azi Coşuleni, pe Sitna, în hotar cu Jolcăşani (azi inclus în Tocileni). 
157 Idem, CLXX/ 1 56, ff. 1 42 v - 1 43.  
158 ldem, CLXX/ 1 58, ff. 1 44 v - 1 45 .  
159 !dem, CLXX/ 1 57, ff. 1 43 v - 144. 
160 Idem, CLXX/1 59, ff. 145 v - 1 46. 
161 Jdem, CLXX/1 60, ff. 1 46 v - 1 47 .  
1 62 Idem, CLXX/1 62, f. 1 48. 
163 La 20 iunie 1 757, Scarlat Ghica voievod le poruncea lui Petre Cheşcu biv vei şetrar şi Mihalache Talpă, fost mare 
căpitan, să hotărnicească rediul mitropolitului Sava, al mănăstirii Putna, pentru care aceasta are pricină cu popa 
Coşoteanu (Idem, CLXX/ 1 63, ff. 148 v - 1 49). 
164 O nouă mărturie hotamică a moşiei Brătineştilor şi Rediului mitropolitului Sa va, în pricină cu Lupu Coşoteanu, e te făcută 
la 20 iunie 1 760, de către biv vei şetrarul lordachi Cantacuzino (ldem, CLXX/1 64, ff 149 v- 1 50). 
165 ldem, CLXX/ 1 65, ff. 1 5 1 - 1 52 v. 
166 La 20 iunie 1 805, Alexandru Constantin Moruzi voievod poruncea megieşilor moşiei Brătineştilor, cumpărată de la 
Împără�a Cezaro-Crăiască de către cei doi mari boieri, să vină cu toate actele ce le au Ia hotărnicirea respectivei moşii (ASI, 
Documente, CI..XX/ 1 66, ff 1 52 v - 1 53). 
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noiembrie 1 804, "Bătrâneştii", împreună cu Stăucenii, valorau 65.000 lei167• După hotărnicirea 
moşiei, de către Dumitru Sturza vornic şi Ioan Tăutu paharnic, la 9 septembrie 1 805 stolnicul 
Iordache Gioanu, stăpânul Tulburenilor vecini, declară că este mulţumit de hotărâtura tăcută168• 
Moştenită de la tatăl său, biv ve! logofătul Neculai Roset, moşia Brătineştilor (devenită între timp, în 
documente, Bătrâneşti), dată în arendă supusului austriac Andrieş Focşăneanul1 69, va fi încredinţată 
printr-o procură, la 1 0  mai 1 829, de către Iordache Roset fiului său, Neculai1 70• 

Satul Brătineşti nu este men�onat nici în statistica rusească din 1 774171 , nici în Catagrafia 
din 1802 a �utului Botoşani172, nu ştim din ce motive. La 1 803, Brătineştii erau incluşi, sub numele 
de Bătrân eşti, în ocolul Coş ulii, de la �utul Hârlăului 1 73, pentru ca în 1 8 1 6, "Bătrâneştii, a dumisale 
vistiernicului lordachi Roset", cu loc de hrană pu� şi în care 28 de locuitori birnici dădeau un 
"cifert" de 75 de lei, să facă parte din ocolul Târgului de la �utul Botoşani1 74• Şi la 1 835 Bătrâneştii 
erau înscrişi în ocolul Târgului de la �utul Botoşani175, dar în ocolul Jijiei apare Odaia Bătrâneşti, 
mutată în 1 838 la ocolul Miletinului, semn al faptului că satul se risipise într-atâta încât pu�i 
locuitori ce-i mai rămăseseră se vor fi mutat la acea odaie, aduşi poate de vreun proprietar de pe 
acolo în schimbul anumitor înlesniri. Pe locul acelei odăi există astăzi satul Bătrâneşti, din comuna 
Gorbăneşti, la mijlocul distanţei dintre localită�le Socrujeni şi George Coşbuc. Unde era vechea. 
aşezare a satului Brătineştilor? Pe baza mărturiilor documentare, cu precădere a hotarnicelor şi 
topicelor cuprinse în acestea, se poate aprecia că moşia sa se întindea la nord până la hotarul 
Sorocenilor, la răsărit până la Tocilenii actuali, la sud până la Coşuleni (fost Coşoteni), iar la vest 
hotarul se învecina cu cel al Stăucenilor şi al târgului Botoşani. Cât despre acel Rediu al 
rnitropolitului Sava, pomenit în mai multe rânduri ca fiind obiect de dispută între mănăstirea Putna, 
stăpâna Brătineştilor şi Coşotenii Lupului Coşoteanu, credem că este păduricea existentă şi azi la 
ieşirea pre Stăuceni, din Botoşani, pe partea dreaptă a drumului către Ştetăne · pădurice 
cunoscută şi acum cu acelaşi topic de demult, anume Rediu. 

Tot din ocolul Botoşanilor a tăcut parte şi satul Costeşti pe Jijia, sub C .ce, astăzi 
dispărut. Prima men�une documentară a satului este din 1 4  mai 1 629, când Mir arnovschi 
voievod îi dăruieşte lui Lupul, fost mare vistier, satul Costeşti, de la �utul Hârlăului, ct d de moară 
în Jijia, sat care fusese domnesc, din ocolul târgului Botoşani. Este, în fapt, o vânzru eghizată1 76, 
domnul justificând dania prin slujba lui Lupu, credincioasă ţării, dar şi pentru că acesta e domniei 
un cal şi bani la vistierie177 (acest Lupu vistier este chiar viitorul domn, Vasile Lupu, care va pregeta 
mai târziu să uneltească împotriva binetăcătorului său, n. D.B.). La 27 martie 1 635, asile Lupu, 
devenit între timp domn al Ţării Moldovei, dădea finilor săi "Pătraşco Ciogolea pârcălab şi 
cneaghinei lui, Maria, un sat, anume Costeştii, sub Cozance, cu loc de moară pe râul Jijia [ . . . ), care, 
acest sat, a fost drept domnesc, ascultător de ocolul târgului Botăşani, şi a fost Domniei Mele danie 
de la Barnovsch.i voievod"178. Satul nu va sta mult în stăpânirea lui Ciogolea, pentru că la 22 
octombrie 1 640 este menţionat "Costeşti, satul domnului de sub Cozanciu", căruia îi este alăturată 

167 Idem, DCCXCV54 1 .  
168 Jdem, CLXX/ 1 67, f. 1 53. 
169 Annean de origine, acesta era născut la Focşani, stabilindu-se de mic, împreună cu părinţii la Botoşani şi devenind apoi, la 
maturitate, supus austriac. Era căsătorit cu Zumrita, fiica anneanului botoşănean Ion Maoe. La 1 820 avea trei copii şi locuia în 
aceeaşi casă cu socrul său, în Mahalaua S( Gheorghe. Făcea comerţ cu marfă adusă de la Lipsea, în tovărăşie cu socrul său şi cu un 
alt annean botoşănean, loniţă Maoe, care se ocupa şi cu arendarea pe câte un an a moşiilor (probabil de la el va deprinde şi această 
îndeletnicire bănoasă). Tot în tovărăşie cu cei doi, Andrieş avea şi o dugheană cu llla.Ifi la Iaşi ( c( Catagrafie de toţi sudiţii din 
târgui Botoşani fn 1820 , apud Artur Gorovei, op. cit. , p. 88). 
170 ASI, Documente, CDLXXXN/69. 
171 Satul nu figurează in nici unul din �nuturile Botoşani (P. G. Dmitriev, op. cit., partea a 0-a, pp. 1 84-209, passim), Dorohoi 
(ibidem, partea 1, pp. 486-534, passim) sau Hârlău (ibidem , partea a 0-a, pp. 223-256, passim). 
172 ASB, Documente istorice, CXXXVV 1 04. 
1 74 Theodor Codrescu, Uricariul, voi. V !Il, pp. 3 1 9-329. 
1 74 Condica Visteriei Moldovei din anu/ 1816, p. 96. Vistiernicul Iordache Roset avea acolo cinci scutelnici. 
175 Adrian Macovei, op. cit. , (V), p. 1 8 1 .  
176 Vezi 1. Caproşu, op. cit., p . l  02 şi urm. 
177 ASB, Ms. nr. 578 (Condica mănăstirii Trei ierarhi), f. 302. 
178 DRH, A, Moldova, voi. XXIIL, p. 1 02, nr. 78. 
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seliştea Truşeşti, pe Jijia, din ţinutul Dorohoiului, cu loc de heleşteu şi moară, pe care Vasile Lupu o 
cumpărase de la Theofan, fostul mitropolit şi Galerie egumenul, împreună cu întreg soborul 
mănăstirii Slatina. În schimbul acestei selişti, domnul a ridicat şase chilii pentru mănăstire, a 
şindriluit-o în parte şi i-a mai făcut nişte mori pe Siret la un alt sat al ei, din ţinutul Cemăuţilor179• 

La 2 1  martie 1 64 1 ,  Vasile Lupu miluia ctitoria sa nou zidită de la Iaşi, având hramul 
Sfinţilor Trei Ierarhi, cu satul Costeşti, sub Cozance, "din ocolul târgului Botoşani", pe care îl avea 
încă din boierie de la răposatul Bamovschi voievod şi seliştea Truşeşti, pe Jijia, de la ţinutul 
Doroboiului, cumpărată cu vad de moară şi cu mori de la călugării mănăstirii Slatina1 80• La 1 2  
aprilie 1 64 1 ,  domnul îşi reînnoia dania, în termeni aproape identici, precizându-se în plus că 
Truşeştii, cu iaz şi cu mori în Jijia, fuseseră mai demult în ocolul târgului Ştefăneşti1 8 1 .  Mai târziu, la 
23 iunie 1 723, Mihai Racoviţă voievod porunceşte hotărnicirea moşiilor Truşeşti, pe Jijia şi 
Costeşti, tot de acolo, arătându-le că sunt danie de la răposatul domn Vasile Lupu pentru mănăstirea 
Trei Ierarhi182. Câteva zile mai târziu, la 27 iunie 1 723, acelaşi domn întărea mănăstirii Trei Ierarhi 
stăpânirea peste seliştea Costeşti, de la ţinutul Doroboi, pe apa Jijiei, pentru care avusese mănăstirea 
pâră cu Vasile Hăbăşescul, biv vei medelnicer, pentru o morişcă ce fusese făcută de Ion morariul 
într-un huc ce dă în matca Jijiei183. La această dată se pare că satul Costeştilor se risipise. El mai este 
menţionat într-un act din 22 iunie 1 725, care redă, în fapt, botamica făcută de Mihai Racoviţă 
voievod la 1 723, satelor Costeşti şi Truşeşti "ale sfintei mănăstiri Trisfetitelor"184. La un moment 
istoric neprecizat, între 1 725 şi 1 774, seliştea Costeştilor va fi cuprinsă în satul Truşeşti, cu aceasta 
încetând şi existenţa documentară a toponimului. Toate catagrafiile menţionate în acest capitol, 
începând cu cea rusească din 1 774 şi încheind cu cea din 1 835 185 menţionează doar Truşeştii, care la 
1 8 1 6  erau încă ai Trisfetitelor. O situaţie aparte o constituie cea a satului Feredieni, pe Sitna186, atestat 
în ocolul Botoşanilor într-un singur document, din 26 iunie 1 664, când Eustratie Dabija voievod 
poruncea vornicilor de Botoşani să aleagă hotarul acestui sat, al mănăstirii Humor "la ocolul 
Botoşenilor", de către alte botare187• 

În sfârşit, alte două sate din ocolul Botoşanilor care au ajuns în stăpânirea unei mănăstiri 
au fost Gorbăneşti şi Boziani (azi Buzeni). Gorbăneştii aparţinuseră lui Iorga188, grec precum 
vărul său Vasile Lupu, domnul Moldovei, căruia îi slujise încă înainte ca acesta să capete tronul şi 
care 1-a recompensat ulterior, făcându-şi-1 om de încredere al său, în calitate de mare postelnic, 
dăruindu-i poate şi satul Gorbăneşti189, despre care nu avem nici un fel de informaţie înainte de acest 
moment, cu excepţia unei scurte menţiuni, asupra căreia vom reveni. La 4 octombrie 1 660, Ştefăniţă 
Lupu voievod poruncea vatamanului şi tuturor locuitorilor din satele Bogdăneşti şi Gurbăneşti, care 
mai înainte aparţinuseră lui Iorga şi pe care acesta le dăruise mănăstirii Golia (unde vor fi, de altfel, 
îngropaţi el şi soţia lui), să se supună cu prestaţiile cuvenite acelei mănăstiri190• Celălalt sat, Boziani191 ,  
este menţionat la  20 august 1 666 în ocolul Botoşanilor192 .  La 27 iunie 1 79 1 ,  Divanul Cnejiei Moldovei 

1 79 ASB, Ms. nr. 578, E 3 1 9-320. 
1 80 DRH, A, Moldova, voi. XXVI, p. 50, nr. 58, publicat şi în voi. D/01, l, pp. 377-378, nr.297. 
1 8 1  DRH, A ,  Moldova, voi. XXVI, p. 72-73, nr. 77, publicat şi în voi. D/01, l ,  p. 380, nr. 298. 
182 Theodor Codrescu, op. cit., voi. Vl l, p. 46. 
1 83 ASB, Documente istorice, CXXXIX/3. 
1 84 ldem, CX:X:XIX/4. 
1 85 Verificarea noastră a vizat şi celelalte ţinuturi unde, teoretic ar fi putut fi înscris acest sat, ţinând cont de arealul său 
geografic, anume �nuturile Doroboi şi Hârlău. 
1 86 Pentru mai multe informaţii legate de acest sat vezi Daniel Boteza tu, Ocolul târgului Hârlău. Geneză şi evoluţie, în 
INBMJM, (serie nouă), l, Iaşi, 1 995, pp. 26-28. 
1 87 ASB, Documente istorice, MMDCCCLXXXV/3. 
188 N. Stoicescu, op. cit., p. 4 1 0. 
1 89 La 24 martie 1 650, când Iorga murise, un document de la Vasile Lupu, pentru averea biv vei postelnicului, men�onează, 
"Gurbăneştii de ocolul Botoşani lor"; ct: D. Ciurea, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (sec. X/V-XV/11), în 
AI/AX!, O ( 1965), laşi, p. 228. Aceasta e singura noastră sursă pentru acest document 
1 90 D. M.  Dragnev, A. N .  Nichitici, L. 1. Svetlicinaia, P. V. Sovetov, Moldova în epoca feudalismului, voi. IV, 
Chişinău, Edit. "Ştiinţa", nr. 1 43 .  
191 Vezi Alexandru 1. Gonţa, op. cit. , p. 38 (Bojii lui Petru, sub voce). 
1 92 ASB, Ms. nr. 572, f. 28. 
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trimitea poruncă vomicilor de Botoşani şi ispravnicilor de Hârlău să meargă şi "să desbată" hotarele 
moşiilor Gurbăneşti şi Bozieni, ale mănăstirii Golia193• Sunt men�onate şi câteva moşii vecine, printre 
care Silişcani, Tălpeşti şi Uriceni. La 1 O iulie 1 792, Alexandru Moruzi voievod dă carte lui Iordache 
Canano biv vei ban să cerceteze încălcarea moşiei Uriceni (Sorocenii de astăzi), de către Gwbăneşti şi 
Bozieni, ale mănăstirii Golia194• 

Succesorul la tron al lui Alexandru Moruzi, Mihai Şuţu voievod, întăreşte la 1 O 
septembrie 1 793, stăpânirea mănăstirii Golia asupra moşiei Gorbăneşti195• La 4 august 1 803, o 
mărturie hotarnică făcută la porunca vomicilor de Botoşani menţiona Gorbăneştii lui Ene 
(probabil vechilul mănăstirii Golia, pentru acest loc), ce se megieşeau cu moşia Prelipca a 
llenii, vorniceasa Tăutului 196• Într-o hotarnică a Gorbăneştilor, din 2 septembrie 1 805, se 
invocă un act din 1 589, de la Petru Şchiopul197, o mărturie indirectă a existenţei satului la acea 
dată. În anul 1 774, Gorbăneştii erau în ocolul Câmpului, iar Buzenii - cum se numeau acum 
Bozianii şi cum avea să le rămână numele până astăzi - erau în ocolul Târgului, ambele la 
ţinutul Botoşani 198. În Catagrafia din 1 802 a ţinutului Botoşani, Buzenii paharnicului Toma 
Cozma, de la ocolul Târgului, aveau 5 1  de locuitori birnici, fără nici un scutelnic, în timp ce 

"Gurbăneştii, a mănăstirii Golăi", aveau 74 de birnici, la fel nici un scutelnic199• În 1 8 1 6, 
,,Buzănii, a bănesii Catrina Cozmuleasa", cu loc de hrană puţin, erau tot la ocolul Târgului, 40 de 
locuitori birnici dând un "cifert'' de 80 de lei. Băneasa nu avea, din nou, nici un scutelnic200. La 
aceeaşi dată, "Gorbăneştii, a mănăstirii Golăia, loc de hrană îndestul" erau înscrişi, ca şi la J 802, în 
ocolul Câmpului, având de această dată 85 de birnici, ce dădeau un "cifert" de 330 de lei. De 
asemenea, nu era aici nici un scutelnic201 .  La 1 835, Gorbăneştii se aflau înscrişi la ocolul Târgului 
(din J 838 vor trece la ocolul Miletinului), iar Buzenii la ocolul Coşulii202• Cât despre satul Costeşti 
din câmp, din ocolul Botoşanilor, ajuns la rându-i proprietate mănăstirească, referiri mai ample 
asupra lui vom face într-un articol viitor, când vom aborda cazul particular al Mănăs · ·� Doamnei. 

THE PRINCELY COM M UNITY OF VILLAGES FROM BOTOŞ.A 
(Su m mary) 

The princely comrnunity of villages from Botoşani is very old, its origins dating back to 
Alexandru cel Bun' s reign, but Stefan cel Mare must have been the one who consolidated tbis 
comrnunity by substantial donations. Later, since the end of the sixteenth century, the rulers who followed 
started to alienate the villages, the main beneficiaries of these gifts being the monasteries. 

Petru Schiopul is the first ruler of whom there is evidence that he gave entire villages to 
monasteries 1 no less than four villages from Botosani comrnunity of villages - his gi fts being regularly 
confirmed by his successors. Other rulers who did the same thing were Stefan II Tomsa, Miron 
Bamovschi and Vasile Lupu. 

At the beginning of the l 91h century, a great part of these vi llages become the private property 
of a nob le Austrian merchant, Theodor Mustiaţă, and of his associates, these ones managing to buy them 
back after 1 775, when the separation of Bucovina forced many monasteries to come under Austrian 
occupation. A great number of these vil lages which become the property of the monasteries was to be 
mentioned in the historical registers from 1 774, 1 802, in "Condica liuzilor", from 1 803, and in the 
Treasury Register ofMoldavia, from 1 8 1 6. Many of these vil lages continue to exist nowadays, too. 

193 ASI, Documente CCLXXXVll/8. 
194 ldem, CCXCVll l/ 14.  
195 ldem, CCXCVll l/ 1 6. 
196 ldem, CCCL!l1/4. 
197 ldem, CCXCVJJ11 1 8. 
198 P. G. Dmitriev, op. cit., pp. l 84-209, passim. 
199 ASB, Documente istorice, CXXXVl/ 1 04.  
200 Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, p. 96. 
201 ibidem, p. 98. 
202 Adrian Macovei, op. cit. , (V), pp. 1 8 1 - 1 83. 
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Alexandru PÎNZAR 

DOUĂ HOTARNICE DIN TÂRGU L  BOTOŞANI LO R. O ÎNCERCARE D E  
RECONSTIT U I RE A TOPOGRAFIEI  UNEI  ZON E D I N  " T  ÂRGUL VECHI" 

BOTOŞANI DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVI II-LEA 

Acum nu mai mult de două sute de ani, mulţi proprietari funciari încă păstrau cu grijă, în 
lăzi, urice vechi de la începuturile Moldovei, pe care le prezentau la nevoie în Divan pentru a-şi 
proba drepturile. Au trecut anii de atunci, tăvălugul schimbărilor a mers din ce în ce mai repede, iar 
în ultima jumătate de secol a rupt aproape total legătura firavă care mai era cu vechea lume. În cea 
nouă hârtiile îngălbenite şi scrise cu caractere pe care nu le mai înţelegea nimeni nu au mai avut nici 
o valoare şi multe au sfârşit trist, în prozaice moduri. Puţine au scăpat, câteva păstrate poate pentru 
frumuseţe sau pentru valoarea lor sentimentală, şi de aceea şansa pe care am avut-o acum câţiva ani, 
de a achiziţiona un pachet de cinci documente ale câtorva locuri din centrul târgului Botoşaniului, 
datate la sfârşitul secolului al XVlll-lea şi începutul celui următor, a fost una de excepţie. 

Dacă frumuseţea a fost motivul pentru care au scăpat de distrugere, cu siguranţă a fost unul 
întemeiat. Două documente sunt impresionante, având 37x53 cm şi 38x56 cm (suportul de hârtie 
velină e dublu ca dimensiuni în ambele cazuri, fiind pliat în două), primul fiind un splendid hrisov de 
întărire din 1 814, semnat de mâna domnului Scarlat Callimachi, întărit cu pecetea lui mare în 
chinovar, şi caligrafiat în două culori de inconfundabila pană a diacului de Divan Teodor Gasparovici1 • 
Al doilea e un zapis din 1839, iar celelalte documente, de dimensiuni normale, sunt un alt zapis din 
acelaşi an şi două hotarnice, din 1 788 şi 1 794, ambele în copie din 1 8 1 0. Povestea pe care o spun e 
una cât se poate de tipică pentru Joc şi epocă. Izrail, evreu din laşi, moştenise de la un unchi din 
Botoşani, Calmăn, ginerele Hendii, un loc în Târgui Vechi, situat între Uliţa Veche, sau Uliţa Târgului 
Vechi, şi "Uliţa care merge spre Sfete Ghiorghi", biserica ctitorită de Elena Rareş, ,,nucleul celei mai 
vechi pieţe a oraşului'". Locul lui era învecinat cu două stăpânite de armenii Toader Triancul şi Lebădă 
şi cu un fost loc domnesc, dat de Alexandru Ioan Mavrocordat în 1 786 stolnicesei Ancuţa Hrisoverghi. 
Între aceşti vecini, în principal între Izrail şi Toader Triancul, au existat neînţelegeri cu privire la 
delimitarea proprietăţilo?, iar în toată afacerea a intervenit şi venalitatea funcţionarilor domneşti, după 
cum ne arată raportul stolnicului Gheuca din 1 794 către domn4, urmare a mărturiei hotarnice din 23 
august a aceluiaşi an (nr. 2 în anexă). 

Primele două documente din pachetul achiziţionat, mărturiile hotarnice din 1 788 şi 1 794, 
delimitează locul armeanului Triancul de cel al evreului. Atunci când ultimul l-a acuzat pe armean 
de "împresurare", acesta a putut arăta vornicilor un zapis de cumpărare din 1 742, care arăta că Jvan, 
fiul lui Bogdan Triancul, cumpărase locul cu casă, dugheană şi pivniţă de la Grigore Tiutiuliuc 
(Ciubotaru), ginerele lui Andrie{ Dar zapisul nu preciza nici o dimensiune a proprietăţii, şi cum 

1 Aceeaşi "ducţie uniformă, simetrie ce s-a realizat la marginile rândurilor, fineţe cu care s-a reprezentat, din loc în 
loc . . .  literele capitale" şi "modul în care s-a redat prin ligatură titulatura domnului" ca şi în cea mai celebră realizare a 
diacului, spiţa familiei Balş din 1 8 1 3 , cf. M. Dogaru, Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş 
dotată cu steme, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 52. 
2 E.  Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 7 1 .  
3 Moştenite de la proprietarii anteriori, unchiul Calmăn şi anneanul lsaiia Triancul, tatăl lui Toader. 
4 Raportul e datat 26 august 1 793 şi în el stolnicul Constantin Gheuca arată dedesubturile neînţelegerilor: " .. . şi am aflat că pah. 
Lazu, având interes să ei o bucată de loc din locul lui Lebădă armanul, flcându-1 loc domnesc, au dat lui lzdrail jidv. loc în 
locul Triancului, ca să iasă în uliţa Căsăpiei, şi ace bucată de loc din locul lui Lebădă o au luat şi o au dat danie stolnicesei 
Ancu�i Hrisoverghieoai; care bucată de loc mai pe urmă o au luat Lebădă iarăş înnapoi cu giudecată ... Lebădă annanu, fiind 
om sărac, şi având locul casei sale dezgrădit, îl învoe pe jidv. de umbla pe locul annanului la poarta sa ... ", cf. N. Iorga, 
Documente botoşănene, mai ales din colecţia d-lui Gr. Goilav, fost senator, în Studii şi documente cu privire la istoria 
românilor, Vll, Bucureşti, 1 904, m. 49, pp. 1 34-1 36. Paharnicul Lazu este vornicul de Botoşani care a hotărnicit locurile în 
1 788 (m. 1 în anexă). 
5 Publicat tot de Iorga, în op. cit. , m. 8, p. 1 23 .  
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evreul nu avea nici el acte, s-a recurs la mărturia "târgoveţilor bătrâni". Aceştia au arătat cum locul 
armeanului, învecinat la nord direct cu clădirea Căsăpiei, a fost împins înspre sud şi vest, înspre 
locul lui Izrail, pământul care-i fusese luat fiind dat bisericii Uspenia. Hotarnica din 1 788 a încercat 
să delimiteze proprietăţile în această configuraţie, dar nimeni nu a fost mulţumit, şi, după noi 
plângeri adresate domnului, cea din 1 794 a refăcut planul iniţial, redându-i atât armeanului pământul 
luat, cât şi lui lzrail locul în care intrase Toader Triancul. Conflictul se pare că s-a încheiat astfel, de 
vreme ce în 1 839 hotarnica din 1 794 era invocată drept temei al delimitării proprietăţilor (nr. 4 în 
anexă). Locul stolnicesei Hrisoverghi a fost vândut în 1 8 1 3 de câtre moştenitor, spătarul Alexandru 
Hrisoverghi, rudei şale, marele spătar Constantin Miclescu. Acesta primise danie de la Scarlat 
Callimachi, înainte în acelaşi an, o altă bucată de pământ, situată între cea cumpărată şi Uliţa 
Târgului Vechi, mai jos de armeanul Lebădă. Pentru cele două locuri a cerut şi a obţinut fiumosul 
hrisov de întărire din 1 8 14 (nr. 3 în anexă). După 25 de ani, vei vornicul Scarlat Miolescu, fiul lui 
Constantin, care cumpărase între timp şi terenul lui Izrail de la un moştenitor, Şulum sin Iancu, 1-a 
vândut pe acesta şi pe cel cumpărat de tatăl său în 1 8 1 3 vei clucerului Gheorghe Stihi. Acesta din 
urmă, care avea deja în zonă un loc, mai jos de Micleşti, a mai luat şi o altă bucată, probabil tot 
învecinată, de la un urmaş al lui Toader Triancul, Isaiia, în acelaşi an 1 839 (nr. 5 în anexă). Povestea 
se opreşte aşadar în 1 839, dar ne înfăţişează un fragment de istorie a târgului, din anii de înflorire în 
care "creşterea impetuoasă a comerţului de tranzit prin legătura cu Galaţi", "începuturile 
promiţătoare pentru industrie" şi "apariţia unui număr însemnat de boieri care participă la activitatea 
de negoţ"6 îl făcuseră al doilea oraş din Moldova după Iaşi. 

Îi vedem astfel pe "târgoveţii vechi"7 din Botoşani, moldoveni, armeni şi evrei, cum au făcut 
loc boierilor mari, care începuseră să se stabilească în târg, cumpărând proprietăţi cu precădere în 
zona Târgului Vechi, începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-Iea8. Îroplicarea boierimii în 
activitatea de negoţ a dus şi la coagularea, prin cumpărare, a unor insule compacte de dughene 
stăpânite de boieri importanţi9, precum îi vedem făcând pe Micleştii arătaţi în aceste documente. 
Despre această familie boierească şi legăturile cu Botoşanii s-a scris10 şi nu are rost să repet lucruri 
ştiute. La fel şi despre proaspăt boieritul1 1  şi prosperul Gheorghe Stihi. 

Altceva, mai important, mi-a atras atenţia încă de la o primă lectură. Cele ouă mărturii 
hotamice, împreună cu hrisovul de întărire din 1 8 14, cuprind un număr însemnat de repere topografice: 
două uliţe, Uliţa Veche şi "Uliţa ce merge spre Sfete Ghiorghi" (sau în sens opus, "Uliţa care urcă spre 
Căsăpie'') şi o , ,hudiţă", care "desparte pintre locul dum<i>sale post<elnicului> Iordache Caraonfilu şi 
pentre locul lui lzrail"; locaţia ,,şopronului Căsăpiei"; o seamă de vecini (armeanul Goilav peste drum 
de Triancul, alături de Izrail postelnicul Caraonfii-Crăstescu, la sud armeanul Lebădă şi stolniceasa 
Ancuţa Hrisoverghi, mai jos un loc al Micleştilor şi apoi al unui Stihi); amplasarnentul unor clădiri de 
pe aceste terenuri şi destinaţia lor comercială (dugheană, cârciumă sau şopron care adăposteşte 
trunchiurile casapilor) dar şi dimensiuni ale laturilor a patru locuri şi chiar ale unei uliţe. Cu atâtea date, 
am încercat mai întâi să locaJizez zona despre care vorbesc documentele. Una dintre uliţele menţionate 
în hotamice a fost localizată de Eugenia Greceanu, şi anume Uliţa Veche, sau Uliţa Târgului Vechi, al 

6 E. Greceanu, op. cit., p. 28. 
7 În recensământul din 1 774 armenii Iacob Lebădă şi Toader Triancul sunt număraţi între "armenii de loc", spre 
deo ebire de cei "streini ce au cartea Divanului"; purtători ai numelui Stihi sunt consemna� atât la bimici, ruptaşi, dar 
şi la mazili; tot între ruptaşi Gheorghe Păun iar purtători ai numelui Muste sunt socoti� între bimicii din mahalalele Sf. 
Gheorghe şi Vrăbieni, cf. Moldova în epocafeudalismului, Vll, partea a ll-a, Chişinău, 1975, pp. 203-209. 
8 E. Greceanu, op. cit., p. 26. 
9 Fenomen remarcat de Eugenia Greceanu, care a constatat că, în planul din 1 857 al "pieţei târgului", întreaga latură de 
nord era "ocupată de 2 1  de dughene ale lui Teodor Pisoţchi . . .  , precum şi de alte 2 1  de dugbene ale agăi Costache 
Ciolac.", cf. idem, p. 27. 
10 A. Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Fălticeni, 1 926, p. 1 32 şi A. Pippidi, Genealogia familiei Mic/eseu, după 
un izvor necunoscut, în AC, Vl(IX), 1 999, 1 -4, laşi, pp. 1 57- 167. 
1 1 Costandin Sion scrie câteva rânduri despre el: "STIHI.  Moldoveni, răzăşi de la ţinutul Botoşanii; întăi s-au râdicat la 
boierie un Gheorghe Stihi din Botoşani, făcându-se clucer în 1 827.", cf. C. Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 
1 973, p. 259. Date despre familia sa şi la A. Gorovei, op. cit. , p. 1 37. 
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cărei traseu se păstrează şi astăzi, cu numele Victoriei (în 1 978 Blănari)12, şi care merge înspre nord-vest, 
pornind de la biserica Sf. Gheorghe. Cum hotarnicele arată că Uliţa Veche era spre apus fuţă de locurile 
delimitate, iar drumul către biserică avea orientarea către sud, nu e greu de amplasat zona descrisă la 
sfărşitul secolului al XVIII-lea la nord de biserică, undeva în zona delimitată de actualele străzi Victoriei, 
Poştei şi Mioriţa (fig. 1 )  (sau cu numele din 1978: Blănari, Naţională şi Mioriţa - în fig. 2). 

Dar o simplă amplasare aproximativă nu foloseşte câtuşi de puţin multitudinea de informaţii 
din cele două hotarnice. Acestea pot fi folosite, şi asta voi şi încerca în cele ce urmează, pentru 
reconstituirea topografiei zonei descrise, un prim pas în rezolvarea unei probleme de care s-au lovit cei 
care au cercetat istoria oraşelor din spaţiul extracarpatic, descrisă sintetic de Eugenia Greceanu în 
introducerea cărţii sale de referinţă despre târgui Botoşanilor: "Cu toată bogăţia datelor documentare, 
studiul s-a izbit de obişnuita lipsă a transpunerii lor În planul oraşelor, precum şi de absenţa unor 
planuri vechi care să permită, de la început, delimitarea vetrei istorice"13. Cum cele mai vechi planuri 
ale Botoşaniului datează din 1 872 (parţial) şi 1 89914, reconstituirea unui plan de la sfărşitul secolului al 
XVIII-lea ar oferi date noi şi valoroase cercetătorilor, chiar şi pentru epoci mai vechi, întrucât 
configuraţia de la sfărşitul secolului al XVIII-lea era probabil mult mai apropiată de cea a începuturilor 
târgului decât cea de pe la 1 900 sau, cu atât mai mult, cea actuală. 

Fig. 1 .-Trarna stradală actuală în zona centrală 
a Botoşaniului 

Am pornit aşadar de la situaţia descrisă în 1 794, care ar trebui să fie aproape identică cu cea 
din 1 788, deosebiri fiind doar în partea în care locul lui lzrail se învecina cu cel al lui Toader 
Triancul. Latura de sud a locului evreului e descrisă la fel în ambele hotarnice, doar sensul în care s
a tăcut măsurătoarea diferind: "lungul locului, parte despre amia<ză>zi, alăture cu locul lui Lebădă, 
păr la un loc, iar de la un loc purcede cu locul dum<i>sale stol<ni>ce<sii> Ancuţăi Hrisoverghioai . . .  
şi pâră în faţa Uliţăi ce mergi spre Sfete Ghiorghi, unde s-au înplinit triisprăzăci stânj<ăni>" şi, 
respectiv, ,)ungul locului despre amiazăzi, alăture cu locul stol<ni>ce<si> Hrisoverghi şi a lui 
Lebădă până în Uliţa Veche. S-au găsât treisprăzăci stânj<ini>". În figura 3 am reprezentat latura 
sudică prin segmentul AB de 1 3  unităţi. Pentru rezolvarea situaţiei pe latura de est, alături cu Uliţa 
care merge spre Sf. Gheorghe, am făcut mai multe încercări, dar nici una nu a condus la un rezultat 
corect, până nu am ţinut cont de ceea ce au arătat târgoveţii în 1 788: "aceşti târgoveţi ce sânt mai sus 
arătaţi ni-au arătat că den poarta armanului ci era în faţa Uliţii care mergi înspre Sfete Ghiorghie, 
despre răsărit, să începe gardul ogrăzâi lui Izrail şi mergi ca doi-trei stânj<ăni>, drept cu Uliţa înspre 
Sfete Ghiorghii, apoi de acole să can cote gardul puţântel, ca trii stânj<ăni>, unde ave şură şi poartă, 
cari caută can spre răsărit, can spre amiazizi". Deci segmentul care trebuie trasat din punctul B 
înspre nord nu este perpendicular pe latura sudică, AB, ci aproximativ la un unghi de 45 de grade. În 

1 2 E. Greceanu, op. cit., p. 54. 
1 3 ldem, p. 2. 
14 Ibidem. 
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1 794 acest segment, probabil de curbă, este astfel descris: "de unde s-au sfârşât locul Triancului 
până în locul stol<ni>ce<si> Ancuţi Hrisove<r>ghi, s-au aflat 6 stânj<ăni> g<os>pod", pe când în 
1 788 avem "parte despre răsărit, şi alăture cu uliţa, în sus înspre Căsăpii şi pâră în locul Triancului 
arman, unde s-au înplinit doi stânj<ăni>". 

Fig. 2. "Piaţa Târgului Vechi" (piaţa Sf. Gheorghe), în configuraţia din 1 978, având marcate cu linie punctată traseele 
străzi lor din planul Târgului Vechi, alcătuit de inginerul Ştefan Emilian în 1 872. 
(apud E. Greceanu, Ansamblu/ urban medieval Botoşani, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 72) 

Diferenţa între cele două situaţii e explicată de către târgoveţii care dăduseră mărturie: 
"târgoveţii ni-au arătat că locul lui Tiutiuliuc care I-au cumpărat Triancul armanu întâi că ar fi ti t 
numai cât s-au arătat mai sus soma stânj<ănilor> şi al doile că ar fi fost şi mai înspre Căsăpii, înspre 
miiazănoapte şi mai înspre faţa uliţii înspre răsărit, şi s-au înpresurat atât despre Căsăpii, cât şi 
despre dughenile de piste uliţă, care caută cu faţa spre apus, care dugheni la o vremi arzând, nu li-au 
făcut pe locul lor, unde au fost mai nainte, ce au eşât mult la faţa uliţii şi I-au strâmtorit pe armanu, 
rămâindu drumul uliţii pe locul lui şi el au rămas întinsu în locul lui Izrail". Am desenat aşadar 
segmentul BC de 2 unităţi, la 45 de grade faţă de segmentul AB (cercul cu centrul în B are raza de 2 
unităţi) şi apoi restul laturii lui Izrail, de 4 unităţi, reprezentată de segmentul CD. în continuarea 
acestuia am desenat segmentul DE, având 5,5 unităţi, şi l-am folosit ca bază pentru a construi 
dreptunghiul DEFG, cu cealaltă latură de 5 unităţi, care reprezintă locul armeanului Triancul, 
întrucât suprafaţa acestuia e aceeaşi în ambele botarnice ("şi s-au făcut faţa locului 5 pol s �<ăni>. 
Şi, măsurându-să şi dosul locului, s-au aflat iarăş cinci pol stânj<ăni> şi lungul locului câte cinci 
stânj<ăni> de amândoî părţile", în 1 794, iar în 1 788 ,J s-au dat cinci şi giumătate, şi dosul asămine, 
iar lungul locului, unde au avut câte patru stânj<ăni> s-au dat câte cinci"). Iniţial am construit figura 
CDEFG astfel încât uliţa spre Căsăpie avea orientarea exactă N-S, adică segmentul CE era 
perpendicular pe AB. însă o altă măsurătoare din 1 794 contrazice această presupunere: "şi 
măsurându-să şi mijlocul locului din hudiţ<ă>, din colţu locului Treancului şi pân în margine 
locului despre arniazăzi, ce să răzăşeşti cu locul stol<ni>ce<si> Ancuţi şi cu Lebădă arman, s-au 
aflat unsprăzăci pol stânj<ini>". Aşadar perpendiculara trasată din punctul F până la intersecţia cu 
segmentul AB trebuie să măsoare 1 1  ,5 unităţi. Pentru a obţine acest rezultat am rotit figura CDEFG 
în jurul punctului C cu 7,8 grade în sens orar, până când segmentul FF a ajuns de dimensiunea dorită, 
şi anume 1 1 ,5 unităţi. Întrucât latura nordică, mărginită de ,,hudiţa" ce despărţea locul lui Izrail de cel 
al Crăstescului, avea 1 5  stânjeni, iar cea vestică, alături cu Uliţa Veche, avea 5,5 stânjeni, colţul de 
nord-vest al locului evreului se află prin intersecţia a două cercuri, unul cu centrul în F şi cu raza de 1 5  
unităţi, iar celălalt cu centrul în A şi cu raza de 5,5 unităţi. Am aflat astfel punctul H şi orientările Uliţei 
Vechi şi a ,,hudiţei" în raport cu latura sudică. Aşadar, în 1 794, locul evreului era delimitat de 
perimetrul ABCDGFH iar cel al lui Toader Triancul de perimetrul DEFG. 

49 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Topografia rezultată este corectă doar dacă poziţia şi tmghiurile hotarelor aflate conduc la o 
soluţie validă şi în cazul expus în hotarnica din 1 788. Atunci locul armeanului era împins înspre sud-vest, 
iar latura dinspre est a locului evreului era de doar 2 stânjeni. Segmentul AB este acelaşi, după cum am 
arătat, la fel şi AH, şi am început prin a desena segmentul BI de 2 unităţi, păstrând acelaşi unghi al uliţei 
către Sf. Gheorghe faţă de latura sudică. Am translat dreptunghiul care de�imitează locul armeanului până 
în punctul I, obţinând noul dreptunghi DKL, care arată poziţia din 1 788. In această configrnaţie mai stmt 
de verificat două dimensiuni, descrise astfel: "parte despre miiazănoapte, din colţul pietrii locului 
Triancului şi la vali, alăture cu hudiţa ce desparte pintre locul dum<i>sale post<elhicului> Iordache 
Caraonfilu şi pentre locul lui lzrail, păr în faţa Uliţăi Vechi, unde am început cu măsura întâi, s-au înplinit 
doisprăzăci stânj<ăni>. Şi măsurându-să şi fundul locului, parte de la dial, despre răsărit, alăture cu locul 
Triancului armanu, s-au aflat 8 stânj<ăni>, unde iarăş s-au pus piiatră". într-adevăr, segmentul KH 
măsoară aproape 12 unităţi ( 12,202 mai exact), iar dacă ţinem cont că latura KL are 5,5 unităţi, pentru a 
afla colţul din nord-est al locului lui lzrail trasăm un cerc cu raza 2,5 unităţi (8-5,5) şi obţinem punctul de 
intersecţie cu hudiţa M, iar măsurile din hotarnică se verifică, întrucât punctele M, K şi L stmt aproape 
coliniare. Aşadar, în 1 788, perimetrul ABILKMH delimita locul lui lzrail, perimetrul DKL îl delimita pe 
cel al armeanului Triancul, locul delimitat de perimetrul JNFMK era dat bisericii Uspeniei, iar pe latura 
FN era hotarul Căsăpiei. 

La această reconstituire putem adăuga cele două locuri descrise în hrisovul din 1 8 14, cel care 
fusese dat în 1 786 Ancuţei Hrisoverghi, de ,,şapte stânjini g<os>pod latul la amândoâi capitile, şi câte 
de optu stânjini cinci palme lungul la amândoâi marginile", ca şi cel învecinat, dat în 1 8 1 3  de Scarlat 
Callimachi lui Constantin Miclescu, de "trii stânjini g<os>pod latul şi lungul, din celalant locu ce s-au 
arătat mai sus şi până în Uliţa Târgului Vechiu, între Iacob Lebidă arman şi între Stihii", plasate cu 
linie punctată în reconstituirea din figrna 3, din lipsa mai multor date care să permită o mai precisă 
configurare a laturilor şi tmghiurilor dintre ele. Mai trebuie remarcată şi grija vornicilor de a asigrna 
lăţimea corespunzătoare drumurilor din zona comercială, în 1 794 stolnicul Costandin Gheuca stabilind 
lăţimea Uliţei care duce la Sf. Gheorghe la un stânjen şi şapte palme (4, 1 8 1 25 m, cu stânjenul domnesc 
de 2,23 m15), iar în 1 829 o altă hotarnică 
stabilindu-i lăţimea la 2 stânjeni (4,46 m). 

Dacă reconstituirea topografiei din 1 794 e 
plasată pe o hartă actuală (într-o poziţie 
aproximativă, datorată necunoaşterii scării, în fig. 
4), se remarcă imediat faptul că Uliţa Veche şi-a 
păstrat şi traseul şi orientarea, din secolul al 
XVIll-lea şi până acum, în schimb pe latura de est 
s-au petrecut modi.ficări faţă de situaţia de atunci. 
Dacă adăugăm la această constatare şi numele 
uliţei, s-ar părea că reconstituirea făcută validează 
ipoteza formulată de către Eugenia Greceanu, 
după care reţeaua de străzi din perimetrul Târgului 
Vechi păstrează elemente de structură urbană, 
poate nu chiar din secolul al XIV-lea, ci măcar din 
al XVI-lea, când a fost ridicată biserica Sf. 
Gheorghe în centrul târgului16. 

- · -
1 - - - - - - - - - - -

Fig. 3 .  Reconstituirea topografiei 
unui fragment din zona Târgului Vechi 

Rândurile de mai sus au demonstrat, cred, cu prisosinţă, importanţa studierii hotarnicelor 
orăşeneşti din secolul al XVID-lea şi începutul celui următor. Însă studiul trebuie făcut în paralel, dacă 
e posibil, folosind mai multe delimitări ale unui acelaşi loc, pentru a putea fi validate rezultatele, în 

1 5  N.  Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Bucureşti, 1 97 1 ,  p. 58. 
1 6  E. Greceanu, op. cit. , p. 53. 
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condiţiile în care reperele topografice şi dimensiunile date în hotarnice nu sunt foarte exacte. 
Rezultatele, chiar dacă în cazul de faţă par destul de modeste (o bucăţică mică dintr-un puzzle cu sute 
de piese), odată adunate şi asamblate ne vor dezvălui nu numai structura târgurilor de la sfârşitul 
perioadei fanariote, ci ne vor oferi şi o cale, care acum ne lipseşte, spre înţelegerea începuturilor lor. 

Fig. 4.-�lcercare de plasare pe harta "Pieţei 
Târgului Vechi", in configuraţia din 1 978, a 
reconstituirii propuse 

ANEXĂ 

Documentul nr. 1 17 

Facem ştire cu această mărturii hotamică că, după luminată poronca pre înnălţat domnul nr tru, 
mărie sa Alexandru Ioan Mavrocordat voevod, după carte g<os>pod ce ni-au adus Izrail jâd<o> den 
târgu Eşului, prin care ni să poronceşti pentru un loc de casă ci are numitul jâd<o>v aice, în Boto,ani, 
între Uliţa Veche şi între Uliţa ce mergi înspre Sfete Ghiorghii, care loc îl are rămas de la un un�.;hiu al 
său, care loc fii<n>d înpresurat de cătră locurile altor răzăş<i> şi înpregiuraş<i>, ni să poronceşti după 
scrisori şi alte dovez<i> ce va fi având numitul j id<o>v să-i alegim şi să-i hotărâm drept locul lui, osăbit 
stălpindu-1 şi cu pietri hotară. Deci, după poroncă mergând însuş noi la stare locului, unde strângând toţi 
răzăşii faţă, am întrebat pe Izrail jâd<o>v ca să ne arăte ce scrisori are pe locul casăi, el au răspunsu că 
scrisori nu are, numai den răzăş<i> şi înpregiuraş<i> ce să megieşăsc cu locul lui au ştiinţă că este locul 
drept al unchiului său, şi după cum aci ia vor mărturisî şi vor arăta stăpânire locului pe unde s-au urmat, şi 
el să va mulţămi. Deci fiindcă scrisori nu ne-au arătat pe locul casăi, pentru ca să aflăm adevărul am 
întrebat pe răzăşâi de este locul drept al unchiului lui Izrail şi, încredinţându-ne din răzăş<i> că este drept 
locul lui, fără de pricină, şi că I-au stăpânit fără de nici o supărare, am pus de s-au făcut stânjănu de optu 
pal mi g<os>pod, şi, după arătare răzăşâlor, pui<n>d doî pietri hotară la colţul locului dispre miiazin apte, 
s-au început a să măsura faţa locului despre apus şi alăntre cu Uliţa Vechi, pâră în locul lui Lebădă 
armanu, unde s-au înplinit cinci pol stânj<ăni>, şi iarăş s-au pus doî pietri hotară, chiotoare locului. De 
aco le s-au început a să măsura lungul locului, parte despre amia<ză>zi, alăture cu locul lui Lebădă, păr la 
un loc, iar de la un loc purcede cu locul dum<i>sale stol<ni>ce<sii> Ancuţăi Hrisoverghioai, care loc au 
fost g<os>pod şi s-au dat dum<i>sale miluire de mărie sa Alexandru Ioan Mavrocordat v<oie>v<o>d, şi 
pâră în faţa Uliţăi ce mergi spre Sfete Ghiorghi, unde s-au înplinit triisprăzăci stânj<ăni> şi iarăş s-au pus 
doî pietri chiotori locului. De acolo s-au început cu măsura fundului locului, parte despre răsărit, şi alăture 
cu uliţa, în sus înspre Căsăpii şi pâră în locul Triancului arman, unde s-au înplinit doi stânj<ăni> şi s-au 
pus doî pietri chiotori locului. Însă la acei doi stânj<ăni> s-au hotărât ca să-ş<i> facă lzrail poartă. Şi, 
întorcând cu măsura lungul locului, parte despre miiazănoapte, din colţul pietrii locului Triancului şi la 
vaii,  alăture cu hudiţa ce desparte pintre locul dum<i>sale post<elnicului> Iordache Caraonfilu şi pentre 
locul lui Izrail ,  păr în faţa Uliţăi Vechi, unde am început cu măsura întâi, s-au înplinit doisprăzăci 
stânj<ăni>. Şi măsurându-să şi fundul locului, parte de la dia!, despre răsărit, alăture cu locul Triancului 
armanu, s-au aflat 8 stânj<ăni>, unde iarăş s-au pus pi iatră. Şi cu aceste măsuri şi pietri s-au hotărât locul 

1 7 Publicat in regest de Iorga, cu data 1 iulie 1 786, în op. cit., nr. 43, p. 1 3 1 .  
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den giur înpregiur. Însă fiindcă în parte de la dial, la faţa Uliţăi ce mergi înspre Sfete Ghiorghii, despre 
răsărit, den colţul porţii lui Izrail, să începe şi locul Triancului armanu, alăture cu uliţa înspre Căsăpie, în 
sus, şi mai întâi vrându ca să deosăbim locul armanului de cătră locul lui Izrail şi apoi să alegim şi locul 
lui Izrail, şi fiindcă armanul nici o scrisoare la mâna lui n-au avut, den cari să ne încredinţăm cât loc au 
avut, fără numai au arătat un zapis de cumpărătura locului de la un Grigori Tiutiuliuc, în care nu arată 
soma stânjânilor cât au fost lungul şi cât curmezâşul, au rămas dar ca să ne încredinţăm de arătările altor 
răzăş<i> şi înpregiuraş<i> cât loc au avut Triancul armanu şi să i să aleagă. Care întâmplându-să la stare 
locului aceşti târgoveţi bătrâni, anumi Tanasi starosti de croitori i Ghiorghi Păunu i Costand Colăcelu i 
Neculai Muste i Toader Gulii, cum şi den jâd<o>v<i> Cerbul sân Avram j âd<o>v i Ilii sân Cerbul 
jâd<o>v i Uşăr sân Avram jâd<o>v i Solomon sân Moi sa jâd<o>v i Tancul sân Iani jâd<o>v şi alţi, care 
întrebându-să de cătră noi ca să ni arăte cât loc au avut Tiutiuliuc, care I-au cumpărat Triancul armanul, şi 
aşă ne-au arătat că să fi fost loc pe care au fost o dugheniţă, ca de un stânj<ăn> polu şi alăture o căsuţă ca 
de doi polu stânj<ăni> şi mai ave alăture loc, ca un stânj<ăn>, unde ave şi poartă, cât încăpe o căruţă, însă 
păr în poartă era şi trii şaranpoi, care tot locul faţă să fi fost 5 stânj<eni>, iar lungul locului ca patru 
stânj<ăni>, însă cu puţânte ogradă, cât încăpe o căruţă. Care târgoveţii au dat şi mărturie asămine la mâna 
lui Izrail, şi aşă, după arătare acestor târgoveţi bătrâni ca de şasăzăci de ani, ca şaptezaci de ani şi mai 
bini, care dentr-ace ştie unii să migieşăscu cu acest loc, am început să-i măsurăm locul, pre cât târgoveţii 
au arătat, şi să-I şi deosăbim cu pietri. Şi el deodată nimulţămindu-să, arătând că ar fi avându loc mai 
mult, atât la faţă, cât şi în lungu, şi de unde să începe colţul locului lui dispre Căsăpii şi alăture cu Uliţa ce 
mergi înspre Sfete Ghiorghi, ni-au dus loc ca de 9 stânjăni şi acolo, arătându că are piiatră hotar, am pus 
de au săpat şi s-au găsât o lespegioară bună de nimică fără de asămănare de hotar. Deci fiindcă iarăş 
aceşti târgove� ce sânt mai sus arătaţi ni-au arătat că den poarta armanului ci era în faţa Uliţii care mergi 
înspre Sfete Ghiorghie, despre răsărit, să începe gardul ogrăzâi lui lzrail şi mergi ca doi-trei stânj<ăni>, 
drept cu Uliţa înspre Sfete Ghiorghii, apoi de acole să can cote gardul puţântel, ca trii stânj<ăni>, unde 
ave şură şi poartă, cari caută can spre răsărit, can spre amiazizi. De acolo purcede gardul drept la vale, păr 
în locul lui Lebădă armanu, parte despre amiazizi, şi eşă la colţul casăi, în faţa Uliţii Vechi. Deci pentru 
ca să aflăm adevărul, de o parte am pus să caute hotarul Triancului armanu, după arătare lui, de altă parte 
am pus de au căutat stâlpii porţii lui Izrail după arătare târgoveţilor, şi pe unde au arătat Triancul că are 
hotar nu s-au aflat nimică, iar pe unde ne-au arătat târgoveţii că au fost poarta lui Izrail, cercându-să, s-au 
aflat şi stâlpii faţă, unde văzându armanu au rămas făr de cuvânt, neavând ce să mai răspundă, şi s-au aflat 
adevărul pe unde au fost locul lui Izrail. Jar armanul numai cu gura şi fără nici o dovadă arăta că are 9 
stânj ăni faţa, care dacă s-au găsât stâlpii porţii lui Tzrail, cu trei stânj<ăni> mai gios să scoborâsă armanul. 
Şi s-au cunoscut că umblă rău şi fără de caii, dovedindu-1 poarta lui lzrail. Cu toate aceste, macar că 
târgoveţii ni-au arătat că locul lui Tiutiuliuc care I-au cumpărat Triancul armanu întâi că ar fi fost numai 
cât s-au arătat mai sus soma stânj<ănilor> şi al doile că ar ti fost şi mai înspre Căsăpii, înspre 
miiazănoapte şi mai înspre faţa uli�i înspre răsărit, şi s-au înpresurat atât despre Căsăpii, cât şi despre 
dughenile de piste uliţă, care caută cu faţa spre apus, care dugheni la o vremi arzând, nu li-au făcut pe 
locul lor, unde au fost mai nainte, ce au eşât mult la faţa uliţii şi I-au strâmtorit pe armanu, rămâindu 
drumul uliţii pe locul lui şi el au rămas întinsu în locul lui Izrail, care măcar că nu era cu dreptate ca să i 
să de tot locul, pre cât au arătat târgoveţii că au avut, de vremi că I-au înpresurat alţii cu cari să-ş<i> ti 
căutat giudecată, dar, ca pentru ca să nu rămâi şi el fără de loc, am făcut pe Izrail jid<o>v de s-au priimit 
ca den dreptu locul lui i s-au înplinit neagiunsul locului Triancului, încă şi mai mult, căci unde au avut 
cinci stânj<ăni> faţa i s-au dat cinci şi giumătate, şi dosul asămine, iar lungul locului, unde au avut câte 
patru stânj<ăni> s-au dat câte cinci, însă la parte vin patru stânj<ăni>, şi aşa, cu aceste măsuri, s-au stâlpit 
şi cu pietre deosăbindu-să de cătră locul lui Izrail. Şi măcar că armanul fiind can îndărăpnic poate pe urmă 
să mai găsască pricini, dar nici o dreptate n-au rămas la cerire lui, rămâind dovedit la arătările ce au tăcut. 
Iar alţi răzăş<i> înpregiuraş<i> toţi au rămas mulţămiţi cu hotărâre ce s-au tăcut, neplângându-să nici 
unul că li s-au tăcut strâmbătate sau înpresurare, cât de puţin, locurilor lor ce au alăture cu locul lui Izrail. 

Deci am tăcut această mărturie hotamică la mâna lui Tzrail, ca să stăpânească locul cu pace şi 
întocmai după măsurile şi pietrile hotară ce s-au pusu, şi să-ş facă şi carte g<os>pod de întăritură pentru 
stăpâniri, în care iscălindu-ne s-au iscălit şi toţ<i> răzăşii şi înpregiuraşii care au fost faţă la hotărâre 
acestui loc. 

Iordachi Lazu pah<amic> 
1 788 iuli<i> 1 

Necolaie Haslan18 med<elni>ce<r> 

18 În original N icolae H. Aslan, în greceşte, cf. N. Iorga, op. cit. , nr. 43, p. 1 32. 
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Tănasă staroste de croitori m-am întâmplat 
Eu, Ghiorghi Păunu, m-am întâmplat la această hotărâre 
Eu, Costand Colăcel, m-am întâmplat 
Eu, Neculai Muste, m-arn întâmplat 
Eu, Toader Gulii, m-am întâmplat 
Eu, Iancu! sân Eni, j id<o>v 
Eu, I lie sân Cerbul 
Eu, Solomon sân Moisa 
Eu, Cerbul sân Marcu 
Eu, Uşăr sân Avram, iscăliţi jâd<o>veşti 

Documentul nr. 2 

Copie aceasta posleduindu-să din 
cuvânt în cuvântu cu ce adevărată 

este întocma. 
1 8 1  O dech<emvrie> 1 9  

Dimitrie Veleşcu, diiac de Divan 

Izrail jâd<o>v din Eş au adus luminată carti pre înnălţat domnului mărie sa Mihai Costandin 
Suţ<u> v<oie>v<o>d, prin care să poronceşti ca, prin jaloba ce au dat, au arătat că având ai ce, în târgu 
Botoşani, un loc de baştină părinţăsc, şi fiindcă să răzăşăşti cu un loc a lui Toader Triancul arman de aice, 
i s-ar fi tăcând înpresurare locului de cătră Toader Treancul, să poronceşti prin luminată carte mării sale 
ca să aducem pe Toader Triancul, unde fiind faţă şi jăl<uito>ri<ul>, să facim cercetare. Care, mergând 
însumi la stare locului, unde fiind şi alţi târgoveţi bătrâni,  am tăcut cercetare stării locului lui Izrail şi am 
cunoscut că să face înpresurare locului lui Izrail de cătră Toader Triancul .  Dar pentru ca să mă pot 
încredinţa mai cu temeiu, am cerut de la Toader Triancul ca să-m<i> arăte scrisori şi dovezi cât loc ari 
den vechi drept al său. Şi mi-au arătat întâi un zapis den Jet 725 1 noemv<rie> 1 7  de la Grigori Ciobotaru, 
ginirile lui Andrieş, prin care arată că au vândut lui Ivan, ficiorul lui Bogdan Triancul, casăle den târgu, 
ce este între casă şi o dugheniţă, şi supt casă şi pivniţă. Şi casăle au şi ogradă den dos, după cum arată 
gardu. Au mai arătat o carte de giudecată den Jet 1 765 noemv<rie> 1 2, iscălită de răposatul stol<nic> 
Manolache, den vreme ce-au fost vor<ni>c aice, prin care arată că, dând jalobă mării ale lui vodă, 
Cal măn j âd<o>v au arătat că i să înpresoară locul de cătră Isai ia Triancul. Şi atunce, după jaloba lui Calmăn, 
au rânduit pe potropopul Ivaşcu şi alţi târgoveţi bătrâni, şi la ace vreme trăind Ioana T<i>u<i>tuliceasă, fimeia 
vânzătoriului locului, au mers înnainte bisăricii şi au rădicat cu sufletul ei că pe unde s-au pus semne pe acolo 
este stăpânire locului ei, ce au vândut lui Isai.ia Treancul şi cum că nu să întinde nimică a mai lua den locul 
jâd<o>v<ului>. Mi-au mai arătat o mărturie de la târgoveţi de aice den let 1 793 săpt<emvrie> 2, prin care arată 
pentru o casă cu pivniţă ce-au avut-o Treancul, cumpărată de la Grigori Tiutiuliuc, şi s-au întâmplat de au ars, şi 
rămâind locu stărp câţva ani. Şi locul acesta să hotărăşti den sus cu poarta lui Goliav armanu, care şi stâlpi porţii 
sânt faţă, şi între poarta lui Goliav şi între crăcima Triancului era drum de trece un car cu doi boi. Şi din gios să 
hotărăşti cu locul lui Calrnăn jâd<o>v. Şi de vro câţva ani s-au culat câţiva den târgoveţi şi făr de nici o 
dreptate şi cu greşală au arătat că pivniţa Triancului ar fi mai den gios, şi I-au înpinsu pe locul jâd<o>v<ului>. 
Şi au luat den locul Triancului patru stânj<ăni> cu nume de loc domnesc şi I-au dat bisăricii Ospenii. Şi, vrând 
cel ce au luat locul cu bezmă<n> de la bisărică ca să-ş<i> facă dugbiană şi supt dughiană pivniţă, şi săpându, s
au găsât pivniţa cu argiao Triancului, cu lemnile arse. Am cerşut şi de la Izrail ca să-ş<i> arăte scrisori şi mi-au 
arătat o mărturie de la căţva târgoveţi, den care târgoveţi arată un Sămion Tălpălariu că au şăzut în casa lui 
Grigori Tiuti<liu>uc şi dă mărturie aceasta la mâna lui Calmăn zăt Hendii, pentru că aducând acest Calmăn 
carte de blăstăm de la preosvinţie sa părintile mitropolitul Gavriil, asupra cărora vor şti pe unde au fost ograda şi 
şura şi poarta a casăi Hindii, şi noi fiind mahalagii de aproapi şi temându-ne de frica lui D<u>rnnezău, n-am 
prii mit blăstăm şi am arătat pe unde au fost ograda şi şura şi poarta. 

Dar la casa lui Grigori Tiutiuliuc mai mult loc decât întra o căruţă pe după casă nu ave loc şi n-ave unde 
întoarce căruţa înnapoi şi poarta era alăture cu părerile casăi, numai cât era trii şaranpoi lângă păretile casăi, şi 
poarta era alăture cu gardul jâd<o>v<ului>, numai cât încăpe căruţa. Mi-au mai arătat Jzrail o mărturie de la 
târgoveţii den Jet 1 786 iuni<e> 25, prin care arată că, fiind rânduiţ<i> de dum<nea>lor vor<ni>ci<i> de 
Botoşani ca să facă cercetare locului lui Izrail, şi aceştia arată pentru locul Triancului tot după cum mai sus prin 
mărturie au arătat târgoveţii prin carte de blăstăm. 

Au mai arătat Izrail o carte de giudecată de la răposatul pah<amic> Iordache Laz<u> şi med<elnicer> 
Neculai Aslarn, den let 1 786 iuli<e> 1 ,  fiind vomici ai ce, prin care arată că după carte g<os>pod ce-au adus 
Izrail ca să-i hotărască locul, mărgând însuş la stare locului au tăcut cercetare, şi Treancul nici o scrisoare în 
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semne n-au avut ca să arăte până unde este Jocul, numai zapisul de cumpărătură, şi prin mărturie a oamini 
bătrâni care au ştiut locul casăi lui Tiutiuliuc după cum au arătat târgoveţii i-au dat cinci pol stânj<ăni> faţa 
despre uliţă şi fundul iarăş cinci pol stânj<ăni>, iar lungul pe de-amândoî părţile ia câte cinci stânj<ăni>. Şi 
măsurând şi locul lui lzrail den giur înpregiur dup<ă> cum îl arată prin carte de giudecată, I-au şi stâlpit cu 
pietri. Deci, fiindcă Toader Triancul după ce au văzut că pe locul ce s-au fost dat bisăricii Ospenii făcându-să 
dughiană pe loc şi săpând acel ce făce dughiana ca să facă pivniţă au dat de argeoa pivniţii cei vechi a 
Triancului, au cunoscut că locul lui este dat bisăricii, şi Juându mărturie de la târgoveţî au mers de au dat jalobă 
mării sale lui vodă, şi, după jaloba lui, i s-au scris carte cătră dum<nea>l<ui> cam<inarul> Grigori Ghica şi 
dum<nea>l<ui> pah<arnicul> Costandin Crup<enschi>, ca să cercetezi de este locul lui acel ce s-au dat 
bisăricii, şi după cercetare ce s-au făcut prin târgoveţi şi, dovadă fiind şi argeoa pivniţii vechi, s-au dat mărturie. 
Şi mergând la divan cu mărturie dum<nea>lor, divan<ul> au hotărât prin carte de giudecată ce-au avut cu 
epitropii bisăricii ca să-ş<i> ia Triancul locul la stăpânire. Şi, în vreme ce au hotărât pah<a>r<nicul> Lazu 
Jocurile aceste, nu era bina făcută pe locul ce să dedesă bisăricii. Era numai doî trunchiuri a casapilor, pe cari da 
bezmă<n> la bisărică. Pe urmă s-au făcut dughiana şi, fiindcă în mărturie târgoveţilor ce dau la mâna Triancului 
arată că între locul lui Goliav şi între Jocul Treancului au fost drum care încăpe un car cu doi boi, am măsurat 
drumul den capul trunchiului Căsăpii ce este pe locul diiaconului Bolfosul, lâsându o palmă din furca 
şopronului ce este deasupra trunchiului, şi am lăsat să fie drumul un stânj<ăn> g<os>pod şăpte palme. Şi, 
fiindcă este o bucată de dughiană ca un stânj<ăn> făcută pe drum, să să tragă dughiana pe Jocul Triancului 
să rămâe drumul după cum să arată. Aice, după ce am vrut să fac măsură să să de locul Triancului, au 
arătat Izrail că în vremi ce s-au făcut cercetare locurilor de cătră pah<arnicul> Laz<u>, fiindcă locul 
Triancului era dat bisăricii, pah<arnicul> Laz<u> au înplinit den locul său şi au dat Treancului, după cum 
însuş târgoveţii arată prin mărturie că I-au înpinsu pe locul jâd<o>v<ului>. Şi cerând Izrail ca să i să de 
Jocul înnapoi care I-au fost dat Treancului, neştiindu-să locul lui, am început a măsura locul ce s-au dat 
bisăricii, lăsând un stânj<ăn> şapte palme drum, după cum să arată mai sus. Şi pân la picătura streşinii 
şopronului Căsăpii s-au aflat patru pol stânj<ă>ni, unde s-au găsât piiatră. Şi, fiindcă în hotamica 
pah<a>r<nicului> Iordache Laz<u> scrie cinci pol stânj<ăni>, i s-au mai dat piste piiatră un stânj<ăn> 
den locul jâd<o>v<ului>, şi s-au tăcut faţa locului 5 pol stânj<ăni>. Şi, măsurându-să şi dosul locului, s
au aflat iarăş cinci pol stânj<ăni> şi lungul locului câte cinci stânj<ăni> de amândoî părţile, şi aşă s-au 
închiet tot Jocul Triancului. Apoi măsurându-să şi locul lui Izrail ,  faţa alăture cu drumul ce mergi spre 
Sfete Ghiorghi, de unde s-au sfârşât locul Triancului până în locul stol<ni>ce<si> Ancuţi Hrisove<r>ghi, 
s-au aflat 6 stânj<ăni> g<os>pod care pe această linie aproape de loc stol<ni>ce<si> Hrisoverghioae cu 
giumătate de stânj<ăn> s-au găsât o piiatră şi on stălpu, care dau samă că este a şurii ce au fost pe locul 
lui Calmăn, şi fiind locul atunce can cotit, piiatra caută drept la poarta ce-<a>u fost pe locul lui Calmăn, 
care până la această piiatră zâce Toader Triancul că este locul lui, dar nici o dovadă nu are. Una că piiatra 
s-au găsât la picătura streşini şopronului Căsăpii, al doile că toate scrisorile şi mărturiile lui adeveresc că 
i-au văndut casa cu loc denapoi, iar în lature nu scriie că au văndut loc, tăr decât alăture cu casa poartă cât 
încăpe o căruţă, şi, mai ales, mărturie târgoveţilor ce arată că I-au înpinsu pe locul jâd<o>v<ului>. Şi 
după această mărturie nu poate Triancul să să întindă mai mult decât locul ce i s-au dat. Şi de acolo am 
măsurat lungul locului despre amiazăzi, alăture cu locul stol<ni>ce<si> Hrisoverghi şi a lui Lebădă până 
în Uliţa Veche. S-au găsât treisprăzăci stânj<ini> şi de aice am măsurat şi alăture cu Uliţa Veche, despre 
apus, pănî în hudiţa ce desparte între locul Crăstescului şi mergi la deal spre Căsăpie. S-au aflat cinci pol 
stânj<ini>, şi de aice, măsurăndu-să alăture cu hudiţa pân în colţul locului Treancului, ce să hotărăşti cu 
hudiţa, s-au aflat cincisprăzăci stânj<ini>. Şi măsurându-să şi mijlocul locului din hudiţ<ă>, din colţu 
Jocului Treancului şi pân în margine locului despre arniazăzi, ce să răzăşeşti cu locul stol<ni>ce<si> 
Ancuţi şi cu Lebădă arman, s-au aflat unsprăzăci pol stânj<ini>. Şi cu această măsură s-au închiet locul 
lui Izrail, unde s-au pus şi sămne. Deci după cercetare ce am făcut, prin scrisori şi marturi, după cum am 
aflat am dat această mărturie hotarnică, la mâna lui Izrail .  

Costandin Gheuca stol<ni>c 1 794 avg<us>t 23 
Posleduindu-să copie aceasta cu ce adevărată este întocma. 

Dimitrie Velişcu diiac de Divan. 

Documentul nr. 3 

Cu mila lui Durnnezău, Noi Scarlat Alexandru Calimah Vo<ie>v<o>d, Domn Ţării Moldavii. 
Înştiinţare să face cu acestu hrisov, că al nostru cinstit şi credincios boeriu, dumnalui Costandin 

Miclescu biv vei spatar, cumpărând doaî Jocuri în târgui Botoşanii, în Târgu Vechiu, de la dum<nea>lui 
spat<ar> Alexandru Hrisoverghii, <a>u făcut rugămintea să i să întăriască vecinica cumpărătură şi de cătră 
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domniia me. Şi rânduindu-să la al nostru cinstit şi credinciosu boeriu, dum<nea>lui Constandin Balş vei 
log<o>f<ă>t al Ţării de Gios, au arătat ace scrisoare de cumpărătură, adică zapisul din trecutul anu 1 8 1 3, 
dechemv<rie> 1 5, în care s-au văzut iscălit dum<nea>lui spat<ar> Alecsandru Hrisoverghii, fiind atunce comis, 
adeverit şi de fraţi i  dumisale, cum şi de alţi boeri marturi, şi întărit de cătră dum<nea>lor veliţii boeri a 
Divanului din martie 1 6  anul curgător 1 8 1 4, prin care arată dum<nea>lui spat<ar> Hrisoverghii că, având în 
Botoşeni, în Târgui Vechiu, doî locuri şi, nefiindu-i de trebuinţă, li-au văndut dumisale spat<ar> Miclescu, 
fiindu-i rudenie. Şi măcar că li-au avutu în mezatu şi i să da mai mult, dar socotindu-să de rudenii durnisale, li
au văndut cu preţu drept 1 900 lei, şi priimindu banii deplinu, i-au dat şi toate scrisorile vechi şi noao ce au avut 
asupra acestor locuri, arătând că un loc ce are cuprindere câte şapte stânjini g<os>pod latul la amândoaî capitile, 
şi câte de optu stânjini cinci palme lungul la amândoaî marginile, îl are clironomie de la maica dumisale, care şi 
durnisale I-au datu danie domnul Alexandru Ioan Mavrocordat v<oie>vod, prin hrisovul domnii sale din 1 786 
iulie 23, fiind atunce stolniceasă dumniaei spătăriasa Ancuţa, maica dumisale spatarului Hrisoverghii. Şi că 
celalant loc, ci este de trii stânjini g<os>pod latul şi lungul, din celalant locu ce s-au arătat mai sus şi până în 
Uliţa Târgului Vechiu, între Iacob Lebidă arman şi între Stihii, îl are miluire cu hrisovul domniei mele din 
trecutul anul 1 8 1 3  septemvrie 1 O, cum şi alte scrisori pe lângă hrisoavile arătate, cărţi a Divanului şi mărturii de 
cercetare de la dumnialor boerii vomici de Botoşani, atât vechi, cât şi noaî, tot asupra acestor locuri. Din care 
luându-să bună pliroforie, că aceste arătate locuri au fostu drepte a durnisale spat<ar> Hrisoverghii, şi cu bună 
mulţămire le au văndut dumisale spat<ar> Miclescu, ca unii rudenii .  

lată că şi  de cătră domnie mea să întăreşte stăpânire durnisale spat<ar> Costandin Miclescu asupra 
arătatelor locuri, întocma după cuprindere hrisoavelor arătate şi a scrisorilor ce are asupra lor, şi în cuprinsul 
mărimei lor, ca să le stăpâniască în veci, tără nici o supărare despre nimene, nesupărat fiind cu cerire de 
protimisis de cătră cineva, pentru că I-au cumpărat dum<nea>lui spat<ar> Miclescu ca o rudenie, şi până acum 
de la vânzare au trecut îndestulă vremea şi ni mine nici cu o cerire nu s-au arătat. Drept aceia datu-s-au dumisale 
spat<ar> Costandin Miclescu acestu hrisov a domnii mele, ca să-i fie întăritură asupra acestor locuri, şi nerăşuite 
nici odinioară, în veci, care s-au întărit cu a noastră domniască iscălitură şi pecete. 

Scrisu-s-au hri ovul acesta la scaonul domniei mele în oraşul Iaşii, întru a doaî domnie a noastră la 
Moldavvie, în anul doile, în anii de la Hristos 1 8 14, martie. 

<semnătură>19 vel log<o>f<ă>t <indescifrabil> 
Alexandru Calimah agă procit 
S-au trecut la condică. Vt<ori> logof<ă>t 
<semnătură>19 

Documentul nr. 4 

Scarlat Miclescu vei vomic, fac ştiut cu acest zapis, ce dau durnisale Gheorghie Stihi biv vei clucer, că 
i-am vândut de veci doî locuri ce am în târgui Botoşani lor, şi anume un loc cumpărat de părintele meu, răposatul 
vomic Constandin Miclescu, în măsurile cuprinsă prin hrisovul domnesc din 1 8 1 4  mart<ie>, pe care loc să află 
şi trei dugheni supt un acoperământ şi pivniţă, şi alt loc alăture, cumpărat de mine de la Şulum sin Iancu jidovul, 
cu zapis din 1 832 dichemvrie 20, întărit de cinsti tu! Divan de apelaţie a Ţării de Sus, a căruia loc măsuri să arată 
prin hotarnici le din 1 794 avgust 1 O şi 1 828 fevr<uarie> 1 7, pe care loc este numai o şură. Şi fiindcă preţul de 
500 galbeni blanc, adică cinci sute galbini blanc, ci cu bună tocmală mi-au dat dumnealui cluceriu, i-am priimit 
deplin, apoi şi eu pe lângă acest zapis întărit de cinstitul Divan pe formă după pravila Obşteştii Adunări din 
următorul an 1 839 mart<ie>, înnalt întărită, care s-au publicat prin Buletinul sătesc no. 4 1 ,  articul în 1 iu, am dat 
dumisale şi toate docomenturile câte am avut asupra acestor doî locuri arătate mai sus, cu cari dum<nea>lui din 
ni am în niam în veci să aibă a le stăpâni în pace şi nesupărat. 

1 839 iunie 26. 

Scarlat Micl<e>s<cu> vei vor<ni>c adeverez 
Iordac<hi> Mic<le>s<cu> post<elnic> martur 
Costachi Micl<e>s<cu> martur 
Alecu Micl<escu> <indescifrabil> martur 
Ioan Neculce comis martur 
<semnătură>20 martur 

19 Ind esei frabilă. 
20 lndesci frabilă. 

55 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Divanul apelativ a Ţării de Sus 

Pentru că zapisul acesta esti supt adevărată iscălitura a vânzătoriului, Dl. vom<i>c Scarlat 
Miclescu, ceririi ci prin jalubă au făcut să adivereşti de cătră Divan, spre pacinica stăpânire a 
cumpărătoriului, potrivit articului 1 iu din pravila pentru mărginirile di protimisis. 

Cantacuzin<o> 
<semnătură>20 
<semnătură>20 
Directorul, Stamati 

Secţie 1 "  
No. 3934 
1 839, iunii, în 30 zile 

Documentul nr. 5 

Zapis 

Prin care jos iscălitul, neguţitoriul Isaiia Treancul, am vândut dumisale boeriului cluceriul 
Gheorghi Stihi un loc de dugheană, ci şi eu îl am cumpărat de la Hristea Popovici, care loc din trupul 
întreg s-au lămurit prin dumnalor boerii spat<a>r Costachi Rosset şi stolnic M ihalachi Mavrodin, după 
hotamica din 1 829 avgust 1 4, despărţindu-să doi stânjini gospod pentru drum şi acesta ci îl vând prin riza 
bazar, trei stânjini şasă palme, megieşit cu dughenile dumis<ali> aga Scarlat Miclescu din piaţul oraşului, 
unde să lucrează mesemiţă sau căsăpii, după cum pomenita hotarnică rosteşti, pe carea în orighinal, pe 
lângă acest zapis de veacinică vânzari, întărit după legile pământului, o am predstavsisit. Iar pentru totalul 
trup, osăbiti le locuri ci mai am vor sta în a mea păstrare. Şi, când la întâmplare cerând dumisale 
cumpărătoriului trebuinţa, mă îndatoresc a le înfă�şa. Deci, pentru că mi-am priimit banii cumpărăturii 
una sută galbini, bani acum în mâinili meali, va stăpâni şi dumnalui, şi urmaşii dumisali, din neam în 
neam, în veaci, nesupărat de cătră nimene. Şi pentru întimăierea pacinicii stăpâniri am iscălit, şi prin 
deosăbită jalubă am rugat pe cinst<ita> judecătorii ţinutului Botoşanii de au informăluit acest zapis de 
veacinică vânzare. Şi au iscălit şi copiii mei, pentru buna vânzare. 

1 839, iulii 6 
Botoşani 

Isaia Triancul21 

Donig a lui Isaia22 

Ovanes a lui Isaia22 

Anton a lui Isaia22 

<indescifrabil>22 

Gavril Marcovici am stăruit şi sânt martur. 
Hristia Popovici m-am întâ<m>plat. 

După cererea vânzătoriului, neguţitoriul Isaiia Treancul, am scris. Teodor Arhip 

Giudec<ătoria> ţân<u>t<ului> Botoşani 

Acest zapis di vecinica vânzare a trei stânjăni şasă pal mi ci sânt di aici, din oraşul Botoşani, urmat 
di cătră neguţătoriul Isaiia Triancu, cătră D. clucer Gheorghi Stihi, însuşi vânzătoriul, prin jaloba ci-au 
dat, au cerut di a să încredinţa. Deci, pi temeiul ţirculamicei marii logofiţii cu no. 1 804, pentru săguranţiia 
cumpărătoriului să adiverează vremelniceşte cu iscăliturile cuvinite şi punirea peceţii,  însă după 
împlinirea terminului publicarisirii, neivindu-să vreo pricină binecuvântată, cumpărătoriului i să va da şi 
osăbit altă desăvârşire întăriturii. 

1 839, iul<i>e I l  
<semnătură>23 

G. Sănjorj 

2 1 Iscă li tură annenească. 
22 Anneneşte. 
23 Indescifrabilă. 

<semnătură>23 

<semnătură>23 
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TWO DESCRIPTIVE ACCOUNTS FROM BOTOŞANI TOWN. A 
RECONSTRUCTI ON'S ATTEMPT OF THE TOPOGRAPHY OF BOTOŞANI 'S "OLD 

TOWN" ZON E, FROM THE END OF XVI I I™ CENTURY 

(ABSTRACT) 

Tbe paper attempts to reconstruct tbe 1 8'h century topograpby of an area situated in 
tbe old comrnercial beartb of Botoşani, tbe so-cailed "Oid Fair", centered around St. George's 
Cburcb. Tbe basis for tbe reconstruction are two descriptive accounts from 1 788 and 1 794, 
wbicb tried to settle tbe conflict between two neigbbours and provided landmarks and 
measurements for tbe area. As tbe earliest known plans for Botoşani, as well as for any otber 
town in Moldavia, date after tbe middle of the 1 9'h century, tbe need for earlier data is obvious, 
and was h.ighligbted by ali tbe bistorians tbat researched the urban pbenomenon in medieval 
and pre-modem Moldavia. The attempt presented in tbis paper sbows that it is possible to 
reconstruct tbe topograpby of even iarge areas of old towns, using th.is type of documents, witb 
interesting results. In tbe particular case studied, one important public comrnercial building of 
the 1 8'h century was located on tbe map and the direction and orientation of a comrnercial 
street was found preserved, dating probably from tbe 1 6'h century, when tbe area was 
configured after tbe building of St. George's Cburcb. The paper also emphasizes tbat the 
reconstruction must be double-cbecked using as many descriptive accounts of the same place 
as possible, to bypass the errors and approximations in the old accounts. 
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Nicoleta Delia VIERU 
Paul Narcis VIERU 

ZONELE FUNCŢIONALE ALE M UNICI P I ULUI  BOTOŞANI (I)* 

Cu toată faima trecutului său, bibliografia referitoare la acest oraş nu este foarte bogată, 
beneficiind doar de aten�a unor personalită� locale care au dorit să contureze trecutul acestei 
aşezări. Din acest motiv este necesară realizarea un studiu comparativ şi evolutiv la nivel intraurban, 
care să evidenţieze contrastele înregistrate înainte şi după 1 989. 

Figura nr. 1 -Limita sectoare/ar de cartier din municipiu În anul 2008 

Perioada catagrafiilor1 

Catagrafiile moldovenesti efectuate la sf'arşitul secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a 
sec al XIX-lea, prezintă singurele izvoare care ne oferă informa�i cu privire la demografia aşezării 
şi la structura social-economică a acesteia. Începând cu secolul al XIX-lea s-au înmul�t izvoarele 
statistice, iar apari�a catagrafiilor se suprapune unei oarecare periodicită� ( 1 803, 1 8 1 6, 1 820, 
1 83 1 /. La începutul secolului al XVIII-lea, a fost realizată remarcabila operă Descriptio Moldaviae 
a domnitorului şi cărturarului moldovean de valoare universală, Dimitrie Cantemir (1715-1716). 
Autorul prezenta detaliile din punct de vedere geografic şi economic, men�ona Botoşanii drept 

"târg înjloritof'. Această lucrare, deşi con�e informa�i eronate, insuficiente, explicate prin 
condiţiile perioadei respective, constituie un model pentru începuturile ştiinţei româneşti. 
Reprezentările cartografice sunt importante şi numeroase pentru această perioadă. Astfel, 
Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir, realizată ca anexă a lucrării, a fost primul document 
cartografic românesc, de importanţă istorică şi geografică, care a redat aşezările urbane a 
Moldovei şi împărţirea administrativă de la începutul secolului al XVII I-lea. 

Perioada apariţiei geografiei moderne în România (1860-1918) 
Primele recensăminte moderne ( 1 860, 1 899, 1 9 1 2), realizate în această perioadă, au 

determinat diversificarea datelor statistice şi apariţia operelor marilor geografi români Simion 

• Partea a 1 1-a a contribuţiei va apare în numărul următor al "A.M.S.". 
1 Această perioadă cuprinde primele informaţii referitoare la spaţiul pe care se afla municipiul până în anul 1 860. 
2 G. Ţurcănaşu, Evolutia şi stareo actuală a sistemului de aşezări din Moldova, Casa Editorială Demiurg, laşi, 2006, p. 15 .  
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Mehedinţi, George Vâlsan, Constantin Brătescu şi Vintilă Mihăilescu3• Sursele cartografice au o 
deosebită importanţă ca şi în perioada anterioară. Menţionăm aici Harta lui Filipescu Du bău (1864), 
ce inserează importante informaţii statistice de la recensământul din 1 860, Atlasul Moldovei şi 
Harta pădurilor de la I900, ce oferă informaţii  necesare despre această zonă. În lucrări cu caracter 
istoric apar menţionaţi Botoşanii, analizându-se punctele de vedere controversate ce existau în 
legătură cu toponimia localităţii. Se remarcă studiile realizate de: Dimitrie Frunzescu (I872), 
Alexandru Papadopol-Calimah (1887), Nicolae Iorga (I905), Artur Gorovei (1926). Numele actual 
al localităţii îl întâlnim menţionat pentru prima oară în "Letopiseţul Ţării Moldovef' al cronicarului 
Grigore Ureche (ed I 955), legat de evenimentele din anul 1 439. Lucrări stiintifice la nivel national 
şi articole monografice specifice epocii au apărut o dată cu înfiinţarea Societăţii Regale de 
Geografie şi a Buletinului Societăţii Române Regale de Geografie. 

Lucrări geografice la nivel judetean si regional pot fi menţionate pentru finalul 
secolului al XIX-lea şi începutul sec al XX-lea: ,,Dicţionarul geografic al judeţului Botoşani", 
publicat de V. Nădejde şi Ioan Ţiţu (I895), "Marele Dicţionar Geografic al Româniet' al lui 
George Ioan Lahovmy (I898-I 920), Lazăr Theodor (1 9I4) a analizat starea economică a 
judeţului Botoşani, ramurile şi importanţa manufacturilor din acea perioadă. Prima lucrare la 
nivel local a fost o monografie istorică, realizată de Arthur Gorovei în anul 1 926. Victor 
Tufescu ( 1 936, 1 938) şi-a început activitatea mai întâi cu lucrări despre populaţia oraşului şi  
apoi cu cele despre evoluţia economică. 

Perioada contemporană (1945-până în prezent) 
După 1 950 aspectele geografice ale municipiului Botoşani sunt tratate parţial în studii 

la nivel naţional, regional sau j udeţean în contexte diferite. Unele studii se referă strict la 
caracteristicile fizico-geografice, demografice sau economice, altele la funcţiile urbane. 
Municipiul Botoşani a atras atenţia în special istoricilor, studiile geografice sunt mai puţine, în 
general consacrate unor aspecte mai vechi ale oraşului. Studiile asupra zonelor funcţi(l ., e în 
această perioadă s-au intensificat şi au devenit mai complexe, abordând o varietate n are 
de probleme. Se remarcă lucrarea lui Mihai Apăvăloae ( 1 956) care a cercetat · tria 
municipiului Botoşani. Funcţiile urbane beneficiază de aceeaşi abordare istorică prin studiile 
lui Andrei Cardaş publicate în 1 980 şi 1 983, care prezentau "cadrul de inspiraţie 
eminesciană", cu "istoria sa zbuciumată", evoluţia social-economică. În perioada 
postdecembristă, o ultimă serie de studii aprofundate asupra acestui oraş le-a tăcut Ştefan 
Ciubotaru ( 1 997), într-o monografie istorică, ce oferă date din cele mai vechi timpuri şi până în 
primii ani ai perioadei de tranziţie. 

Vasile Nimigeanu (2004), într-un articol publicat în «Lucrările Seminarului "Dimitri 
Cantemir''», a analizat separat funcţia industrială a municipiului, restructurarea şi reorganizarea 
după 1 989. Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani nu au beneficiat, în toată perioada avută în 
vedere de nici un studiu complex, fiind prezentate în cadrul unor studii regionale sau naţionale, care 
prin specificul şi dimensiunea lor nu au permis o abordare aprofundată. Informaţiile despre oraşul 
Botoşani, cuprinse în aceste lucrări valoroase, prezintă o serie de neajunsuri: lipsa datelor la nivel de 
cartier, necesare pentru diferenţieri intra-urbane, lipsa studiilor asupra funcţiilor şi zonelor 
funcţionale urbane, lipsa unor abordări interdisciplinare. 

Componentele cadrului natural şi rolul lor in procesul de umanizare a teritoriu lui 
Poziţia geografică şi importanţa acesteia în accesibilitatea urbană 
Municipiul Botoşani este poziţionat în partea de nord-est a ţării, la 476 km distanţă faţă de 

Bucureşti pe calea ferată şi 429 km pe şosea, fiind străbătut de meridianul de 26°41 'E şi de paralela 
de 47°44'N. În cadrul judeţului, a cărui reşedinţă este, municipiul Botoşani se află în partea de vest, 
la convergenţa drumurilor naţionale DN28B: Târgu Frumos-Hârlău-Botoşani şi DN29B: Suceava
Săveni-Manoleasa şi DN29D: Botoşani - Ştefăneşti, a drumului judeţean DJ296 şi drumului 

3 Ibidem. 
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comunal DC6 1 .  Municipiul se află pe o cale ferată secundară, deficitară, care se ramifică din 
magistrala feroviară Bucureşti-Suceava. 

Botoşaniul4 este centrul urban cel mai important din compartimentul nordic al Câmpiei 
Moldovei, situat în imediata apropiere a contactului cu Podişul Sucevei, în faţa Şeii Bucecea care 
permite relaţii lesnicioase cu valea Siretului5. Structura geologică este caracteristică unităţii 
geologice denumită Platforma Moldovenească, formată din două etaje: 

- etajul inferior, reprezentat de un fundament foarte vechi constituit din roci cristaline 
cutate, precambriane (cele mai vechi depozite geologice din ţara noastră); 

- etajul superior, reprezentat de un pachet de roci sedimentare vechi paleozoice, mezozoice 
şi neogene, necutate, acoperite de o cuvertură subţire de formaţiuni cuatemare; 

Compoziţia litologică a terenului este specifică stratificaţiei generale a teritoriului de 
referinţă. Roca de bază este reprezentată prin mame, mamocalcare, calcare oolitice şi gresii 
calcaroase friabile, fosilifere, consolidate, lipsite de acumulări de apă subterană, de vârstă 
Sarmaţiană. Depozitele acoperitoare sunt constituite pe o grosime de maximum 1 5  m din strate de 
vârstă Cuatemar, neconsolidate/slab consolidate, umede-saturate, compresibile, reprezentate prin: 

- sol vegetal cu grosimea de 1 ,0-1 ,5 m; 
- urnpluturi neomogene, neconsolidate, de origină anorganică (resturi de la demolări, nisip, 

moloz etc.) sau organice (deşeuri menajere, lemnoase, industriale, agricole etc.), datorită fie 
demolărilor şi excavaţiilor pentru construcţiile civile, industriale sau hidrotehnice din ultimii 20-35 
ani, când au grosirni de 0,8-4,5 m, fie datorită prăbuşirii vechilor beciuri şi hrube cu 1 -2 niveluri de 
încastrare, când pot avea 8,0-1 1 ,0 m grosime şi tasări foarte mari de ordinul 2,0-3,0 m (un caz aparte 
îl constituie rambleierea albiei pârâului Cacaina în zona distileriei vechi); 

- sub stratul de sol vegetal sau, după caz, de umpluturi există un complex de argile 
prăfoase sau prafuri argiloase cafenii-gălbui, macroporice, loessoide, uscate-umede, de 3,0-5,0 m 
grosime, foarte compresibile, uneori nisipoase; 

- urmează o argilă, local cu intercalaţii nisipoase acvifere. De menţionat că aceste argile pot 
apărea foarte aproape de suprafaţa terenului, la 1 ,0- 1 ,5 m adâncime, ca de exemplu spre marginile 
platoului pe care este amplasat municipiul Botoşani. În acest caz au caracteristici de pământuri cu 
urnflări şi contracţii  mari şi sunt denumite pământuri contractile; 

- în bază, apare o argilă marnoasă, galben-verzuie, plastic vârtoasă-tare, cu intercalaţii 
de nisip, care se interfaţează cu roca de bază stratificată, rigidă şi având plastici tate redusă. 

Nivelul h:idrostatic al acviferului freatic este situat la adâncimi medii de - 1 ,00 m spre 
marginile platoului şi respectiv de -2,00;-3,00 m spre centrul municipiului, cu excepţia zonei 
sudice şi a celei sud-estice unde adâncimile pot atinge -3,50 - 4,00 m. 

În perioadele bogate în precipitaţii, adâncirnile nivelului hidrostatic au tendinţe de creştere 
cu 0,50-1 ,00 m şi de înmuiere a terenului care îşi pierde uşor stabilitatea în zonele de versanţi. 
Relieful aferent arealului municipiului Botoşani are următoarele caracteristici: 

- aspect general de platou jos, cu altitudini de 1 70-200 m (sectorul nordic) la 1 50- 1 60 
m (sectoarele central şi sudic); 

- energie de relief în medie 30-40 m; 
- limitele de nord şi est sunt traversate longitudinal de pârâul Sitna (cu afluentul său 

pârâul Luizoaia), iar limita de vest traversată de pârâul Dresleuca (cu afluentul său pârâul 
Teascu), conferă platoului un aspect de interfluviu suspendat între două văi relativ adânci ;  

- pantele morfologice dintre platou şi văi sunt relativ line spre nord şi nord-est sau 
abrupte spre est şi sud-vest, având aspect de pante deluviale; 

4A. Cardaş, (coordonator), Botoşani - Monografie, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, (colecţia Judetele Patriei), 1 980. pp. 
1 5-20; A. Cardaş, D. lgnat, Ghe. Slavic, Botoşani. Ghid turistic a/judeţului, Bucureşti, Edit. Sport-Turism, 1 983, pp. 
7- 1 0. 
5V. Băcăuanu, N. Barou, M. Pantazică, Al. Ungureanu, D. Chiriac, Podişul Moldovei. Natură, om, economie, EŞE, Bucureşti, 
1980, pp. 1 0-20. 
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- panta morfologică generală a platoului este orientată de la nord-vest spre sud-est, 
conformă cu panta reţelei hidrografice; 

- în ansamblu relieful prezintă un caracter sculptural, specific microraionului Botoşani
Dorohoi, datorat eroziunii diferenţiale a torenţilor permanenţi sau semipermanenţi; 

- procesele geomorfologice care au generat caracteristicile geografice actuale sunt în 
special ravenările, Jevigările, surpările şi alunecările de teren. 

Clima municipiului se caracterizează prin încadrarea în climă continentală, cu accentuate 
tente excesive specifice părţii de NE a teritoriului României. Altitudinea medie este de 1 60 m. În 
această zonă, factorii meteorologiei sunt determinaţi în principal de interferenţa a două câmpuri 
barice: anticiclonul Polar şi ciclonul Azoric. Din acest motiv, clima în zona municipiului are 
frecvente schimbări în funcţie de predominanţa unuia sau altuia dintre aceste câmpuri barice. De 
asemenea, o influenţă importantă o are orografia Carpaţilor, care orientează în mod specific curenţii 
de aer în zonă. 

Temperatura medie plurianuală este de 8,6°C, cu o repartiţie medie pe luni după cum 
urmează: 

Media temperaturilor din lunile de vară este mai scăzută decât în Câmpia Română, ca 
urmare a efectului atenuator al maselor de aer polar din NE. Valoarea maximă a temperaturii 
înregistrate a fost de 39,4°C, iar minima absolută de -30°C; fapt ce denotă un ecart de variaţie de 
peste 69°C, adică o climă excesiv-continentală. Data medie a apariţiei îngheţului la sol este I l  
octombrie, iar data medie de dispariţie a îngheţului de primăvară este 24 aprilie. Numărul mediu de 
zile pe an cu îngheţ continuu este de 1 40 zile, iar al zilelor f'ară îngheţ de 1 70 zile, fapt care califică 
clima drept relativ-rece faţă de restul zonei extra-carpatice. Nu s-au constatat fenomene de foehn şi 
frecvente inversiuni termice, dar trecerea temperaturii prin 0°C de circa 48 ori pe an favo1 i  cază 
fenomenul de gelivitate. 

Din măsurătorile efectuate la staţia meteorologică Botoşani rezultă că predomină vânturile 
din NV cu o frecvenţă de 24%, urmate de cele din SE cu o frecvenţă de 1 8%. Viteza medie a 
vântului după aceste direcţii este de 3,0rnls şi respectiv 2,4 rnls. Crivăţul de NE este mai puţin 
frecvent, adică iernile sunt mai blânde. Perioadele de calm atmosferic sunt prezente 28% din an, cu 
un maxim în decembrie de circa 4 1 %. Viteza maximă a vântului a depăşit 35 m/s (circa 1 26 kmlh), 
fapt ce solicită din plin rezistenţa construcţiilor supraterane. Precipitaţiile medii anuale p termen 
lung sunt evaluate la circa 580 mrnlan sau llrn2, faţă de media pe ţară de 630 mrnlan. Abateri! de la 
un an la altul sunt mari, de Ia 964 mm/an la 345 rnm!an (în 1 946). Distribuţia pe Juni a precipitaţiilor 
este următoarea: 

Luna 1 I l  I I I  IV V VI VI I  VI I I  IX X Xl XI I  Media 
hp (mm) 29,5 25,5 30, 1 45,5 66,3 8 1 ,6 8 1 , 1  6 1 ,5 49,7 39,0 33,6 30, 1 580 

l/m2 mm/an 

Variaţia nivelului de precipitaţii este relativ mare. Astfel, în unii ani s-au măsurat în luna 
iunie valori de 240 mm adică de 3,5 ori peste valoarea medie a acestei Juni. În Juna septembrie au fost 
cazuri cu zero mm precipitaţii. Intensitatea medie anuală a precipitaţiilor pentru zona Moldovei (mai 
mult de 95% din suprafaţa spaţiului hidrografic Siret-Prut). 

Repartiţia ploilor pe frecvenţe şi durate, necesare calculului canalizării pentru apele 
pluviale (în sistem unitar), se înscrie în nomogramele existente în ST AS. Cea mai intensă valoare a 
precipitaţiilor s-a măsurat în luna mai, de peste 1 00 mm în 5 ore, adică circa 20 mrnloră, fapt ce 
indică o reţea de canalizare dimensionată la ploi cu frecvenţa minimă de o dată la 3 ani. Ninsorile 
încep de regulă în prima decadă a lunii noiembrie, iar dispariţia lor are Joc până la mijlocul lunii 
aprilie; numărul de zile cu zăpadă este în medie de 22, predominant în ianuarie, februarie şi 
decembrie. Apele de suprafaţă sunt reprezentate de pârâul Sitna cu afluentul său pârâul Luizoaia şi 
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pârâul Dresleuca cu afluentul său pârâul Teascu, toate tributare râului Jijia, afluent al Prutului. 
Alimentarea acestor ape se face în proporţie de peste 86% din precipitaţij atmosferice, iar regimul 
scurgerii variază în timp în raport cu cantitatea acestora. Astfel, în cursul anului debitele cele mai 
scăzute se înregistrează toamna şi în prima parte a iernii (perioada septembrie-ianuarie), iar cele mai 
ridicate în martie-aprilie (cu valori de opt ori mai mari decât precedentele). 

Apele de suprafaţă cu scurgere nepermanentă sunt reprezentate de torenţii locali care 
devin activi în perioadele bogate în precipitaţii sau care sunt generaţi de izvoare de coastă având 
emergenţa la limita platoului natural, pe care este dezvoltat municipiul Botoşani. Aceşti torenţi 
favorizează declanşarea fenomenelor de instabilitate, în special alunecările de teren, fenomenele 
de eroziune din propriul bazin cât şi ravenarea şi sculptarea marginilor platoului natural, cu o 
valoare peisagistică însemnată. Apele de suprafaţă stagnante sau cu scurgere impusă sunt 
reprezentate de iazuri, bălţi şi smârcuri. Iazurile, deşi constituie amenajări inginereşti hidrotehnice 
prin poziţia şi suprafaţa lor, cât şi prin rolul lor deosebit în irigaţii, în atenuarea viiturilor şi 
dezvoltarea bazinelor piscicole, reprezintă elemente de peisaj specifice Câmpiei Moldovei, 
judeţului şi municipiului Botoşani. Astfel, pe pârâul Sitna există iazul Cătămărăşti cu suprafaţa de 
1 60 ha şi volumul acumulării de apă de 14 milioane m3; pe pârâul Luizoaia există iazurile Lipea, 
Jalba şi Luizoaia având suprafaţa totală de 1 5  ha; pe pârâul Dresleuca există iazul Curteşti cu 
suprafaţa de 39 ha, iar pe pârâul Teascu există iazul Gavril cu suprafaţa de 1 0  ha. Bălţile, 
smârcurile şi turarişurile ocupă 23 ha din albia majoră a pârâu lui Luizoaia. 

Fauna se corelează cu vegetaţia care reprezintă baza ecosistemelor existente. Ecosistemul 
de silvostepă respectiv din zonele de câmpie este constituit ca faună din rozătoare (popândăul, 
căţelul pământului, şoarecele de stepă, şobolanul de câmp, iepurele de câmp) şi mustelide (dihorul şi 
nevăstuica). Ecosistemul de pădure este predorninat de vulpe. Păsările sunt comune celor două 
ecosisteme: graurul, pitpalacul, ciocârlia de câmp, dumbrăveanca, uliul porumbar ş.a. Peştii sunt 
reprezentanţi de clean (în pârâul Sitna şi afluenţii săi), lin, biban, iar în iazuri există mreana, crapul, 
carasul, roşioara ş.a. Vegetaţia naturală este caracteristică pentru o sub unitate a Câmpiei Moldovei şi 
influenţată direct de clima continentală: vegetaţie ierboasă de stepă şi silvostepă, întreruptă de rare şi 
izolate petice de păduri de stejar în amestec cu tei şi ulm (204 ha în teritoriul administrativ, la care se 
adaugă 37,1 ha plantaţii speciale - Cornişa Sucevei). În jurul municipiului, pe o rază de 1 0  km, 
există în total 3 .448,7 ha pădure (gorun, stejar, carpen). În şesurile şi luncile pârâurilor existente 
cresc multe plante bidrofile ca de exemplu: papura, stuful, pipirigul , cât şi lernnoase ca de exemplu 
plopul şi salcia. Paj iştile, care ocupă suprafaţa de teren de 489 ha, cuprind asociaţii floristice 
reprezentate predominant de grarninee. 

Vegetaţia cultivată din teritoriul administrativ al municipiului Botoşani reprezintă o 
suprafaţă de teren agricol de 2 .6 1 0, 1  ha, culturile fiind diversificate în funcţie de caracteristicile 
pedologice existente (52% cemoziomuri cambice cu fertil itate bună, 1 1 % cemoziomuri cu 
potenţialul agroproductiv bun, 1 0% soiuri gleice formate sub influenţa apei freatice situate 
aproape de suprafaţă, cu productivitate scăzută, 6% erodisoluri, deci soiuri erodate foarte 
puternic sau excesiv, 2,4% protosoluri antropice rezultate din depozitarea gunoaielor menajere, 
6% soiuri ale alunecărilor active sau stabilizate având nivel scăzut de fertilitate etc.) .  

Suprafeţele plantate ocupă 76. 1 %  din teritoriul administrativ al municipiului, rezultând o 
suprafaţă plantată de 243 m2 aferentă unui locuitor. În intravilan, suprafaţa plantată este de 5 1 3,6 ha 
( 1 2,4% din administrativ şi 38,0% din intravilan). Suprafeţele plantate publice ocupă 263,2 ha 
(6,4% din teritoriul administrativ şi 20,4 m2/locuitor), dintre care parcurile, grădinile şi scuarurile 
reprezintă 1 0,9 ha (0,3% din teritoriul administrativ şi 0,8% din intravilan; 0,8 m2/locuitor). Din 
punct de vedere al spaţiilor acoperite cu vegetaţie, se poate afirma că municipiul Botoşani are o 
situaţie privilegiată faţă de celelalte municipii din Moldova. Analizând particularităţile 
geomorfohidrologice precum şi pe cele fitopedoclimatice putem spune că, în general, pentru 
municipiul Botoşani, acestea sunt relativ favorabile, deşi trebuie să se intervină, în continuare, 
pentru eliminarea disfuncţionalităţilor. Remarcabile sunt, grădinile şi parcurile din intravilanul şi 
centura periferică de spaţii verzi ale oraşului, cu funcţie estetico-decorativă, recreativ-distractivă, 
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social-culturală, turistică, de agrement, igienica-sanitară şi utilitar-economică. În acest sens pot fi 
menţionate parcurile 

"
Mihai Eminescu" şi ,,Parcul Tineretului". 

I nfluenţa factorilor istorici, politici, economici, demografici şi sociali 
asupra genezei şi evoluţiei oraşului Botoşani 

Localitatea Botoşani este atestată documentar la 28 noiembrie 1 439, dată Ia care 
cronica aminteşte că "tătarii au prădat Ţara Moldovei până la Botoşani şi au ars şi târgui 
Botoşanilor"6. Cercetările au relevat faptul că toponimul Botoşani, cu multiplele sale variante 
fonetice, este specific românesc, făcând parte "din marea familie a numelor topice terminate în 
- ani, - eni, -eşti, arătând descendenţa din întemeietorul sau primul stăpân cunoscut al 
aşezării". El s-ar putea traduce prin " urmaşii lui Botăş "1. Adevărata personalitate a 
Botoşanilor rezultă din istoria economică şi socială a aşezării, determinată de condiţiile 
naturale prielnice, fapt care a făcut ca Botoşanii să constituie o piaţă excelentă, atât pentru 
produsele agricole cât şi pentru comerţul cu animale şi de aşezarea la un punct de legătură 
favorabil  cu marile drumuri comerciale ale Moldovei medievale. Afirmarea factorului 
economic a fost legată, iniţial, de comerţul de tranzit. Cu timpul oraşul a devenit un important 
centru comercial şi meşteşugăresc. Funcţia de târg medieval a fost favorizată de existenţa 
pieţei de schimb. 

Din sec. al XV-lea şi până în sec. al XVIII-lea în Botoşani s-au organizat următoarele 
zone funcţionale ( 1 .  Prăj inariu, 2004): 
- nucleul central cu funcţie pur comercială, denumit şi Târgui Vechi; 
-nucleul dubălarilor cu case rudimentare, ateliere meşteşugăreşti, magazii ;  
-o zonă a locuinţelor boiereşti şi a negustorilor stabiliţi în târg. 

in secolele al XVIII - XIX-lea, comerţul a cunoscut o puternică dezvol e, oraşul 
devenind în această perioadă al l l-lea centru urban al ţării. Imaginea de ansamblu a Boto,anilor se 
compunea dintr-un centru dens construit, alcătuit din două nuclee principale Târgui Vechi sau 
Târgui de Sus şi Târgui Nou, ce avea două pieţe de schimb. Această 

"
inimă" a oraşului era 

înconjurată de insulele cu verdeaţă ale zonelor de locuinţe, individualizate şi ele prin siluetele 
bisericilor de breaslă sau ale etniilor respective. in a doua jumătate a sec. al XX-lea, conform 
politicii socialiste, oraşul Botoşani a devenit unul din marile centre industriale din zonă, cruar dacă 
atât resursele naturale cât şi condiţiile de desfacere ale producţiei nu erau factori favorizanţi. Această 
politică a dus la crearea unei industru supradimensionate, care depăşea posibilităţile economice, în 
mare parte neperformantă din punct de vedere tehnologic. Iniţiativa privată a fost mult restrânsă, 
industrializarea şi urbanizarea fiind procese forţate. 

Evoluţia teritorială a municipiului Botoşani 
Teritoriul municipiului Botoşani a evoluat, în mod similar altor târguri din Romania 

extracarpatică, prin înglobarea unor cartiere sau includerea unor noi sate ajunse mărginaşe. 
Nucleul oraşului (,,Târgui vechi") s-a închegat la intersecţia unor mari artere comerciale. 

Acest nucleu s-a· dezvoltat într-o etapă ulterioară spre nord-est, în lungul drumului spre Săveni, spre 

"
drumul Ştef'aneştilor" în partea de sud-est, în sud-vest limita fiind determinată de existenţa mlaştinei 

Cacaina (V. Tufescu, 1938). În sec. al XVIll-lea, prin dezvoltarea zonei cu locuinţe boiereşti şi 
negustoreşti, oraşul se extinde tot pe direcţia străzilor comerciale, în lungul bulevardului Mih� 
Eminescu şi Calea Naţională. În partea de nord-est s-a format Târgul Nou (azi Parcul Tineretului). In 
următoarea etapă de evoluţie, până la sf'arşitul sec. al XIX-lea, oraşul s-a extins către nord-vest 
înglobând satul Popăuţi, către est (unde apare micul cartier numit "Lipovenimea") şi către sud-vest. 
Oraşul îşi continuă extinderea şi spre vest, pe moşia Tătărăştilor, situată între Târgul Vecru şi satul 
Popăuţi. Limitarea extinderii către est, a fost compensată de înaintarea teritorială spre nord şi nord-vest. 
Cele două aşezări constituite în jurul polilor medievali (satul Popăuţi, în jurul Curţii Domneşti şi 

6Grigore Ureche vomicul şi Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie comentată de Constantin C. Giurescu, 
ediţia a ni - a, Edit. Scrisul Românesc, Cra.iova, 1 939, p. 9. 
7Al. Ungureanu, Oraşele Moldovei, Edit. Academiei RSR, Bucureşti, 1 980, p. 1 4. 
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Târgui Botoşanilor în jurul bisericii Uspenia) se unesc după construirea gării ( 1 87 1 )  amplasată între 
cele două localităţi. "Martorii de creştere" ai oraşului pentru sec. al XIX-lea sunt: Cimitirul Pacea (la 
vest), Cimitirul Evreiesc (la sud), Cimitirul Eternitatea (la est), Gara şi Biserica Popăuţi (la nord). 

În secolul al XX-lea, în unna repetatelor reforme administrative, suprafaţa administrativă a 
oraşului s-a mărit prin încorporarea satelor Cişmea şi Tulbureni. Perioada 1 967- 1 989 a adus modificări 
profunde în evoluţia teritorială a municipiului, modificări determinate de procesul rapid de 
industrializare şi de creşterea masivă a populaţiei. Procesul de industrializare socialistă s-a reflectat în 
evoluţia teritorială a oraşului prin crearea unei zone industriale de-a lungul căi ferate. Perioada 1 978-
1 989 s-a caracterizat printr-o expansiune teritorială, în principal a teritoriului intravilan (care a crescut 
cu cea 43%). Creşterea de 43% s-a manifestat în următoarele zone: În SE- prin preluarea din teritoriul 
administrativ şi înglobarea în intravilan a unei porţiuni din satul Tulbureni; În N- oraşul s-a extins până 
la pârâul Luizoaia, creându-se cartierul Luizoaia; în aceste zone s-au redus suprafeţele agricole şi s-au 
extins prioritar arealele cu locuinţe rurale; în NE- unde s-a depăşit limita naturală a pârâului Luizoaia, 
ajungându-se până la râul Sitna şi incluzându-se în intravilan zona Drumul Tătarilor; în S- prin 
extinderea suprafeţei Cimitirului Evreiesc; În SV- perimetrul străzilor I.C. Frimu - Cimitirului Pacea 
M. Eminescu (Bd. Lenin) devine cartier de locuinţe. După 1 989 oraşul s-a extins prin construirea 
cartierelor rezidenţiale în zonele favorabile, de platou, din nordul oraşului în cartierul Luizoaia (Platoul 
Cişmea), din estul în cartierul Tudor Vladimirescu, din sud-est în cartierul Tulbureni (Platoul 
Tulbureni) şi din partea de nord-vest în cartierul Manoleşti Deal. 

Populaţia municipiului Botoşani 
Evoluţia numerică a populaţiei 
Cea mai importantă creştere numerică a populaţiei municipiului a fost înregistrată in 

perioada 1 967- 1 989, când s-au înfiinţat numeroase obiective industriale, corelate cu construirea unui 
număr mare de locuinţe. Ritmul de creştere al populaţiei s-a menţinut ridicat, iar la recensărnântul 
din 7 ianuarie 1 992, s-a constat dublarea faţă de anul 1 977. în perioada 1 990- 1 997, creşterea 
numărului de locuitori (cu cea 3000), s-a datorat menţinerii unui bilanţ natural mediu relativ ridicat 
(6,7%o), comparativ cu media pe ţară, precum şi a unei valori medii pozitive a bilanţului migratoriu 
(6,2%o), după care a inregistrat o scădere importantă ce se continuă şi în prezent. 

După anul 1 997, numărul de locuitori din municipiu a scăzut. Astfel, dacă la data de 1 iulie 
1 997, populaţia Botoşanilor număra 1 29281 de locuitori (valoarea maximă), la recensământul din 2002 
era de numai 1 1 5069, deci o scădere cu 142 1 2  de locuitori; ulterior, cu unele oscilaţii, numărul populaţiei 
a ajuns la 1 1 6286 (in anul 2006). Scăderea numărului de locuitori are la bază mai multe cauze: 

-se înscrie parţial pe linia trendului descrescător manifestat după 1 990 la nivelul întregii 
ţări datorită natalităţii scăzute; 

-mi graţia forţei de muncă, în special a tinerilor, spre alte zone din ţară sau străinătate; 
-o dată cu restructurarea industrială şi privatizarea societăţilor comerciale o parte din 

populaţie s-a întors în mediul rural. 
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Figura nr. 2 - Evoluţia numerică a populaţiei În perioada 1960-2006 

După 1 990, deşi decalajele centru-periferie se menţin, se remarcă o creştere a numărului 
de locuitori şi în cartierele periferice, foarte multe persoane preferând avantajele unei case de la 
periferie (Doboşari, Tulbureni) în detrimentul apartamentelor mici din zona centrală. Dacă înainte 
de 1 989, locuitorilor le era impus cartierul unde trebuiau să locuiască, în prezent populaţia are 
libertatea de a alege, în funcţie de venituri, zona şi tipul de locuinţă. Analizând harta numărului de 
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locuitori pe cartiere, se poate observa că cele mai populate sunt Centrul, urmat de cartierele 
Primăverii şi Bucovina, deoarece in aceste zone predomină locuinţele colective. 

Legenda 
numar locuitori 

?41� v- 9985  
4235 
1 209  o 

N 
A. 1 .  Cartierul Central 

2.Cartierul Primaverii 

3.Cartierul Bucovina 

4.Cartierul Miorita 

5.Cartierul Grivita 

6.Cartierul Soseaua 

Iasului 

?.Cartierul Manolesti 

Deal 

8.Cartierul Luizoaia 

9.Cartierul Puskin 

1 O .Cartierul Tudor 

Vladimirescu 

1 1 .  Cartierul Cismea 

1 2 .  Cartierul Tulbureni 

Figura nr. 3 - Numărul de locuitori din cartierele municipiul Botoşani în anul 2006 

Evoluţia bilanţului natural 
Bilanţul natural al populaţiei oraşului Botoşani a înregistrat fl uctuaţ i i  semnificative 

de-a lungul timpului, menţi nându-se însă la valori superioare mediei naţionale, din cauza 
vitalităţi i  demografice moldoveneşti şi a unei structuri favorabile a populaţiei (o proporţie 
însemnată de tineri veniţi din mediul rural, având un comportament demografic tradiţionalist). 
Maximele bilanţului natural, înainte de 1 990, sunt legate de polit ica natal istă a regimului 
comunist; după 1 990 bilanţul natural a înregistrat o cădere bruscă, ajungând până la un minim 
de 2,5%o (în anul 2002). În prezent există o uşoară tendinţă de refacere a bilanţului natural .  
Rezultantă a celor două componente (natal itatea şi mortal itatea generală), bi lanţul natural 
rămâne factorul esenţial al dinamici i  populaţiei .  La evoluţia bi lanţului natural contribuie intr-o 
mare mă ură structura etnică ş i  confe ională a populaţiei, printr-o natal i tate ridicată în rândul 
populaţiei de etnie rromă şi a celor de rel igie adventistă sau penticostală. 
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Figura nr. 4 - Evoluţia ratei bilanţului natural între anii 1 966-2006 (%o) 
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Evoluţia bilanţului migratoriu 
Pentru municipiul Botoşani, fenomenul migrator apare încă de la înfiinţarea acestui oraş

târg, datorită importanţei econorruce, atrăgea un număr mare de negustori şi meşteşugari care se 
stabileau aici. Dezvoltarea func�ei industriale prin construirea unei platforme în zona de nord-vest a 
oraşulw duce la o creştere a bilanţului migratoriu, cu precădere în perioada 1 966- 1 985 şi datorită 
faptulw că din 1 968 Botoşanii au redevenit reşedinţă de judeţ. O altă consecinţă a aportului migratoriu 
a fost modificarea uşoară a structwii pe grupe de vârstă a popula�ei, evidentă în men�erea unui 
procent mare de populaţie tânără şi adultă, ceea ce duce la întârzierea fenomenului de îmbătrânire 
demografică. Valorile ridicate ale bilanţului migratoriu se menţin pe parcursul întregii perioade 
socialiste (o medie de 34,4%o). 

După 1 989 bilanţul migratoriu scade continuu iar din anul 1 996 devine negativ ( -0,4 %o în 
1 996, -8,2 %o în 2000 şi - 1 , 1  %o în 2006), datorită emigrărilor. Emigrarea devine un fenomen tot mai 
intens care se resimte deja printr-o oarecare lipsă a forţei de muncă specializate in diverse domenii 
precum cel sanitar, învăţământ etc. 
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Figura nr. 5 - Evoluţia ratei bi lanţului migratoriu între anii 1 966-2006 (%o) 
Putem afirma că rolul factorilor istorici, economici, sociali şi politici în evolu�a numerică 

populaţiei a fost foarte important, generând perioade de creşteri altemând cu perioade de stagnare şi chiar 
de scădere a popula�ei, în ultimii ani. în decursul istoriei, municipiul a parcurs fie perioade de progres, fie 
de stagnare a numărulw de locuitori . în prezent, tendinţa generală este cea de scădere a popula�ei totale 
ca urmare a bilanţului natural redus şi a deficitului migrator. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 
Unnărind structura populaţiei pe cele trei mari grupe de vârstă e observă fluctuaţii 

importante. Datele arată o creştere continuă a populaţiei tinere cu vârste cuprinse intre 0- 1 4  ani până la 
recensământul din 1 992. Dacă la recensărnântul din 1 977 popula�a tânără reprezenta 27%, la 
recensământul din 1 992 ponderea populaţiei tinere reprezenta 29% (din totalul de 1 26 1 45 locwtori ai 
municipiului). Această creştere s-a datorat menţinerii unei valori ridicate a natal ită�i în urma instituirii 
Decretului 779/1 966 de interzicere a avorturilor. Recensământul din 2002 a marcat o descreştere a 
populaţiei tinere, până la 1 9,9% (din totalul de 1 1 5 069 locwtori). Scăderea a continuat în 2005 ( la 
1 5,9%) şi 2006 ( la 1 5,2%). Principalele cauze care au determinat această involu�e sunt: creşterea 
nivelulw de trai, mentalitatea cu privire la naşteri, scăderea importanţei instituţiei matrimoniale, accesul la 
diferite mijloace contraceptive, migra�a populaţiei tinere feminine, emanciparea femeii, nesiguranţa 
locului de muncă şi a locuinţei. 

Cu privire la populaţia adultă, cu vârste cuprinse între 1 5-59 ani, se remarcă o propo�e de 65% 
în 1 977. Recensământul din 1 992 a inregistrat o scădere a populaţiei adulte la 63, 1 %, datorită ernigraţiilor 
populaţiei apte de muncă, pe fondul restructurării industriale după 1 989. O creştere importantă a avut loc 
în 2002, recensărnântul înregistrând o propo�e de 7 1 , 1  %, continuând în 2004 până la 74%, iar în 2006 la 
75,2%. Această creştere s-a datorat unei natalită� mai reduse şi unei revigorări economice (serviciile, dar 
şi confecţiile datorită lohn-ului) care a atras forţa de muncă în special din mediul rural. Grupa populaţiei 
vârstnice a inregistrat o involu�e pe fondul creşterii populaţiei tinere şi adulte, fapt observat la 
recensământul din 1 977, când aceasta reprezenta 8,3% şi din 1 992 la 8%. Începând cu anul 2002, 
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concomitent cu scăderea populaţiei tinere şi a îmbunătăţirii serviciilor sanitare, se remarcă un proces de 
îmbătrânire demografică determinat de creşterea populaţiei cu vârste de peste 65 ani, darşi a popul<ţiei 
adulte. Astfel, la recensământul din 2002 populaţia vârstnică înswna 8,9% din total, în 2004 procentul a 
crescut la 9,9%, în 2005 la 9,2%, iar în 2006 la 9,7% (Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani). 

1992 

7500 6000 4500 3000 1500 o 1100 3000 4500 6000 7100 7500 11000 4500 3000 1500 o 1500 3000 4500 1000 1500 

2002 2006 

7500 8000 <500 - 1500 o 1!00 - 4!00 8000 7!00 
1500 IIJOO <500 3000 1100 o 1500 !000 4500 IIJOO 7500 

Figura nr. 6 - Piramida vârstelor în anii 1977, 1 992, 2002 şi 2006 

Diferenţele apar în urma cetr:etării pe cartiere (pe baza anchetelor). Ele ne indică faptul că 
populaţia feminină este majoritară în aproape toate cartierele, decalajele nefiind foarte semnificative, 
cu excepţia cartierelor Puşkin şi Tudor Vladirnirescu, unde populaţia feminină înregistrează valori mai 
mari, din cauza nurriirului mare al populaţiei cu vârsta de peste 60 ani. Analiza detaliată a structurii pe 
grupe de vârstă la nivel de cartier evidenţiază o proporţie mare de tineri şi adulţi (grupele 6- 1 8  şi 1 8-40 
ani) în cartierele muncitoreşti Manoleşti Deal, Primăverii, Bucovina (construcţia minicartierului ANL 
Bucovina 1 şi I I  a atras în special populaţia cu vârsta până în 35 ani). Creşterea pronunţată a ponderii 
tinerilor are la b� un comportament demografic tradiţional al unei populaţii de origine predominant 
rurală, stabil ită în oraş în perioada industriali:zării. 
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Figura nr. 7- Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la nivel de cartier 
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În cartierul Central, Mioriţa şi Griviţa predomină populaţia adultă (grupa 20-60 ani şi peste 
50 ani), aceste cartiere conservând un procent important din vechii reziden�, dar manifestă o 
atractivitate pentru celelalte grupe de popula�e ca urmare a apropierii principalelor obiective de 
invăţământ, sănătate, cultură şi adrnini tra�e. În cartierele de locuinţe individuale Puşk:in şi Tudor 
Vlarumirescu e te în general bine reprezentată grupa vârstnicilor. Există, însă, şi persoane cu venituri 
mari care schimbă arhitectura cartierului prin construcţia tmor case de tip vilă. În cartierele Luizoaia şi 
Cişmea se remarcă o creştere a ponderii adulţilor (în special cei cu venituri medii) care au renunţat la 
apartamente, preferând locuinţa individuală (preţul terenurilor în aceste zone este mai accesibil). 

Structura economică şi profesională a populaţiei 
în perioada sociali tă, populaţia activă la nivelul municipiului Botoşani a cunoscut o 

evolu�e continuă pe fondul dezvoltării industriale şi implicit al înfiinţării unor noi locuri de muncă. 
Astfel, la recensământul din 1 956 ponderea popula�ei active era de 4 1 ,4% din totalul populaţiei, în 
1 966 de 45, 1 %, iar în 1 977 de 47,7%. Impactul puternic după 1 989 al schimbării sistemului politic 
şi economic, criza care a afectat nu numai economia municipiului Botoşani, ci şi a întregii ţări, -a 
reflectat asupra ponderii populaţiei active care a cunoscut moruficări sociale importante. 
Recensământul din anul 1 992 a înregistrat totuşi o uşoară creştere a popula�ei active, reprezentând 
50,8%, din cauza faptului că în primii ani după revoluţie ( 1 99 1 - 1 992), perioada de tranzi�e pre 
economia de piaţă abia incepuse, iar procesul de restructurare şi privatizare nu luase propo�i 
insemnate. Anul 2006 a reflectat însă, foarte bine, această criză economică, popula�a activă a 
oraşului scăzând la 29,3% din totalul popula�ei oraşului. 
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Figura nr. 8 - Evoluţia comparati vă a populaţiei totale, active şi inactive 

2006 

Gradul de diversificare al ocupa�ilor popula�ei active, al profesiilor şi al specialităţilor pe 
care aceasta le exercită, constituie un indiciu al dezvoltării şi al reprofilării economiei oraşului. în plus, 
structura profesională a populaţiei active reflectă nivelul atins in modernizarea proceselor tehnologice 
şi complexitatea activită�lor economice şi sociale. După 1 990, reorientarea profesională a celor 
rusponibiliza� din industrie şi intensificarea fluxurilor demografice a generat modificări structurale 
majore: o creştere a ponderii activi lor în sectorul te�ar, reprezentat in special de comerţ şi sănătate in 
cartierele muncitoreşti, dar şi in domeniul educa�onal, administrativ, transporturi şi finanţe. Evolu�a 
şomajului din municipiul Botoşani se află sub auspiciile continuării reformei economice şi a instaurării 
unei economii de piaţă funcţionale. în acest context, prevenirea şi combaterea şomaj ului constituie o 
problemă majoră şi o preocupare imediată. 
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Figura nr. 9 - Structura populaţiei active ocupată din principalele ramuri de activitate (mărimea cercurilor reprezintă 
numărul populaţiei active, a tfel: în 1 977 populaţia activă era de 30023, în 1 992 de 64222, în 2002 de 4 1 309 iar în 

2006 populaţia activă era de 35583 persoane). 
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Figura nr. 1 O - Evolu ia ratei şomajului în perioada 1 990-2006 

Anul 1 992 2002 
Populatia inactivă 62 1 53 73769 
Elevi,studenti 46.9% 49.2% 

Pensionari 1 6.9% 24% 

Persoane casnice 6% 7.5% 

Întretinuti de alte persoane 28.2% 1 7.3% 

Întretinuti de stat 1 %  1 %  

Alte situatii 1 %  1 %  

2006 
80687 
53 .3% 

30.2% 

5.2% 

1 0.3% 

0.6% 

0.4% 

Tabel nr 1 - Evoluţia şi stn1clura populaţiei inactive în perioada 1992-2006 
(Sursa:Agenţia Judeţeană pentru Ocupa re a Forţei de Muncă Botoşani) 

În ultimii ani, şomajul a înregistrat o scădere semnificativă de la un maxim 1 24 1 6  
persoane în anul 1 999 l a  2527 persoane în anul 2006. După 1 989 numărul pensionarilor 
botoşăneni aproape s-a dublat. Pensionări le "în cascadă" au imprimat o discrepanţă evidentă 
între numărul contribuabi l i lor şi cel al pensionari lor care s-a menţinut până în prezent. Foarte 
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multe persoane sunt pensionate pe caz de boală sau la cerere. Mulţi ani după regres 1 industriei 
botoşănene, persoanele rămase fără loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj,  au găsit în 
pensionare o soluţie salvatoare. 

Structura populaţiei după venituri 
în baza cercetărilor de teren efectuate în perioada 2006-2007, am dedus că veniturile 

popula�ei botoşănene sunt distribuite foarte neunifom1 şi diferă foarte mult atât de la un cartier la 
altul, cât şi de la un individ la altul în interiorul aceluiaşi cartier. Pentru o analiză a veniturilor 
populaţiei la nivel de cartier s-a recurs la analiza listelor cu persoanele care primesc ajutor pentru 
încălzire (cu venituri sub 600 ron, în iarna 2006-2007, dar şi la o anchetă de teren. Am concluzionat 
că Centrul este preferat de populaţia cu venituri de peste 1 000 ron, urmat de cartierul Primăverii .  
Popula�a cu venituri medii preferă fostele cartiere muncitoreşti : Griviţa, Bucovina, Mioriţa şi  
Primăverii care tind să devină din ce în ce mai scumpe şi greu accesibile pentru această clasă de 
venituri, deşi condiţiile de locuire nu sunt printre cele mai atractive, au avantajul că se află în zona 
pericentrală. Cartierul Manoleşti Deal a apărut şi s-a dezvoltat ca urmare a localizării industriale, 
majoritatea popula�ei care trăieşte aici fiind reprezentată de muncitori i, cu venituri modeste şi chiar 
reduse, de şomeri. În cartierele periferice (Luizoaia, Cişmea, Tudor Vladimirescu) se remarcă 
contrastul dintre marea masă a populaţie cu venituri mici şi medii (cu locuinţe modeste, cu confort 
redus, din materiale lipsite de rezistenţă) şi un număr redus de persoane cu venituri mari precum: 
manageri, investitori şi antreprenori locali care şi-au construit case luxoase (tip vilă) din materiale 
rezistente. 
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Figura nr. 1 1- Structura populaţiei 
după venituri (ancheta 2007) 
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Figura nr. 1 2 - Densitatea populaţiei 
pe cartiere în anul 2007 
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Densitatea şi distribuţia spaţială a populaţiei 
Municipiul Botoşani are o suprafaţă administrativă de 4 1 35,4 ha, ceea ce reprezintă 

0,85% din suprafaţa judeţului Botoşani, fiind, astfel, o localitate de dimensiuni medii cu o densitate 
generală de 28, 1 1 loc./ha la nivelul anului 2006. Suprafaţa intravilanului este de 1 953, 1  ha, iar 
densitatea specială în intravilan este de 59,5 loc/ha. Se observă descreşterea densităţi i  populaţiei de 
la centrul oraşului spre periferie. Densitatea specială in cartiere este mai ridicată în cartierele în care 
predomină locuinţele de tip bloc, în special cele cu 8- 1 O niveluri, ca în zona centrală, cartierul 
Central ( 1 93,6loc/ha), cartierul Primăverii ( 1 4 1 ,3 loc/ha), cartierul Mioriţa ( 1 1 3,2 loc-ha), cartierul 
Bucovina ( 1 04,5 loc/ha), Griviţa ( l 03,8 1oc/ha), Şoseaua Iaşului (60 loc/ha), dar şi în lungul străzilor 
principale: Calea Na�onală, George Enescu, Nicolae Iorga B-dul Mihai Eminescu. Valori medii ale 
densităţii se înregistrează în cartierele unde se găsesc atât locuinţe de tip bloc, cât şi locuinţe 
individuale: Puşkin (49,5 loc/ha), Cişmea (24,4 loc/ha), în zona industrială Manoleşti Deal (2 1 ,9 
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loc/ha). Cele mai mici valori ale densită�i popula�ei se înregistrează în cartierele în care predomină 
locuinţele individuale: Luizoaia (20 loc/ha), Tudor Vladim.irescu ( 1 7,7 1oc/ha), Tulbureni ( 1 3, 1  loc/ha). 

Zonarea funcţională a teritoriului municipiului Botoşani. Zonele cu unităţi industriale 
şi importanţa funcţiei industriale pentru municipiul Botoşani 

în cei peste 1 50 de ani, funcţia industrială a municipiului Botoşani a oscilat între progres, 
stagnare şi regres, intluenţând puternic, atât dinamica şi structura demografică a oraşului şi a zonei de 
influenţă, cât şi viaţa economică. ln primele decenii ale perioadei socialiste (1948-1968), industria şi-a 
reorganizat, mai întâi, ramurile vechi, tradiţionale (textile, confecţii, alimentară), acestea dispunând şi 
de unele materii prime pe plan regional, dar şi de forţă de muncă suficientă, ramuri care deţineau 85% 
din valoarea produc�ei industriale. La nivelul anului 1 980, când marea majoritate a întreprinderilor 
func�onau la întreaga lor capacitate şi faza de industrializare era aproape încheiată, structura produc�ei 
industriale a mUDicipiulw era dominată de trei ramuri: industria constructoare de maşini şi a prelucrării 
metalelor (30, 1 %), industria textilă şi a confec�ilor (26,6 %) şi industria alimentară (2 1 ,8%), ramuri 
care totalizau 78,5% din valoarea produc�ei industriale. Urmau in ordine: industria chimică (9%), 
industria materialelor de construc�i (2,7%), industria lemnului (2,2%) şi altele (7,6%). în anul 1 980 
58,8% din popula�a activă a oraşului lucra în industrie reprezentând 1 9748 de muncitori, repartiza� 
astfel: 5788 de angaja� în industria textilă (29,3%), 2850 de angajaţi în confec�i ( 14,4%), în industria 
construcţiilor de maşini lucrau 5 1 32 de angaja� (26%), în industria alimentară 2277 de angajaţi 
( l i ,5%). Urmează în ordine exploatarea şi prelucrarea lemnului cu 1 4 1 1 de angaja� (7, 1 %), industria 
materialelor de construcţii cu 1 000 de angaja� (5, 1  %), industria chimică 760 de muncitori (3,8%). 

1 989 

2006 

.indu•tria confectiilor 

.induatria lexlila 

•Industria conslructulor de mastni 
industria chimi:a 

.indus1ria lemnului 

.industria mat. de oonstrucli 
indJstria olimentom 

Oahe ramun 

Figura nr. l 3  - Structura populaţiei active pe ramuri industriale 

Până în 1 989, zona industrială din partea de NV a fost foarte bine conturată, predorninând: 
industria construcţiilor de maşini, industria chimică, industria textilă. Toate concentrau aproximativ 
85% din forţa de muncă industrială a oraşului. Analizînd harta localizării actuale a industriei, 
observăm că principalele unităţi se grupează în ariile nord-vestică, centrală ş i  sud-estică. în rest, 
industria prezintă areale de risipire, cu unităţi mai mici ce aparţin industriei alimentare, textile, 
confecţii, materiale de construcţii. Principala cauză care a dus la repartiţia industriei în sectoarele 
amintite, o constituie căile de comunicaţie, utilizate la aprovizionarea cu materii prime, în principal 
calea ferată. 

În spaţiul municipiului, se pot distinge următoarele zone industriale: 
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a. Zona industrială de NV concentrează cea mai mare suprafaţă cu unită� industriale ( 1 73,7 
ha) şi totalizează un număr de 6 1 77 angaja�. Întreprinderile din aceste zone au acce la calea ferată şi 
la D.N. 298 Dorohoi. Amplasarea întreprinderilor industriale a ţinut cont aproape în exclusivitate de 
prezenţa căii ferate. Cele mai importante ocietăţi ap�: industriei con truc�ilor de maşini, 
reprezentată prin: S.C. Mecanex S.A., S.C. Forma S.A., Grupul industrial Electrocontact, S.C. 
Mecanica S.A., S.C. Electro-Aifa internaţional; industriei chimice, reprezentată prin S.C. Arca S.A., 
Storstack Group SRL; industriei lemnului, reprezentată prin: Luca Da Milano SRL, S.C. Mobilux 
SRL, Paltinul G.B. SRL, S.C. Flaro SRL; industriei materialelor de construcţii, reprezentată prin S.C. 
Alcor S.A., S.C. Euroglass SRL; industriei textile şi a confec�ilor, reprezentată prin: S.C. Lon:fil, S.C. 
Carreman România SRL, S.C. Firmelbo S.A., S.C. Grigioverde Company SRL, S.C. Cantex România 
SRL, S.C. Italpant SRL, S.C. Jatex S.A., S.C. Super Italia SRL, S.C. Formens SRL; industriei 
alimentare, reprezentată prin S.C. Moldopan S.A., S.C. Prolacom S.A., S.C. Vinalcool S.A., S.C. 
Doly-Com SRL. Pe lângă aceste întreprinderi mari, se găsesc şi alte unită� mici cu un număr scăzut de 
angaja�, care s-au localizat în halele rămase l ibere după închiderea unor întreprinderi după 1 989. 
Aceste întreprinderi prezintă un interes mai scăzut pentru studiul nostru, evolu�a lor fiind incertă. O 
parte însemnată a echipamentelor industriale, din aceste societăţi, au grad de uzură fizică şi morală 
avansată, în special în fostele întreprinderi de stat (un număr însemnat de maşini perimate, 
achizi�onate de la întreprinderile vechi). Această zonă industrială pătrunde ub formă de "pană" spre 
centru, afectând coeziunea structurii urbane. Pentru deservirea unităţilor existente au fost construite 
infrastructuri variate însă ele prezintă liD grad de degradare avansat. Nu sunt suficient dezvoltate 
reţelele moderne de comunicaţie, de stocare şi prelucrare a informa�ei, dotările pentru depozitarea şi 
transportul modem sunt minimale, iar căile de acces au un aspect dezolant din cauza întreţinerii lor 
defectuoase. 

,.�� .......... , s e ..._,. ,"._ , ,e -.......�•" I C: � �  • 1 c � ,....,.,_ 5N. • • c ......, I IC L..- 0. ... t iC ..._ ,Al. • •  c a.--CooW &Al. 9 SC "-of: ....... IOQI !ftd �I A  It (: [ ..... � ,,,c "...,.. a ,.  t)IC ...... IA , .. e � c..r.t iN IIIC ,. ........ t.A ••ac F-.- ....,.__.... IAL trtc r-• • tiiG � •••e � t A  atc c-- � -.. fi IC UP$1 MII. n•c � .-utc ....., .,. IIUC M. I A  ,..c � • •  
. ""'" 

-· 
- "_ _  

Figura nr. 1 4 - Zonele industriale din municipiul Botoşani în anul 2007 

b .  Zona centrală şi pericentrală a municipiului ocupă o suprafaţă de aproximativ 1 O ha şi 
totalizează 4 1 92 angaja�. Această zonă cuprinde: unită� cu profil confecţii-textile şi alimentare 
nepoluante: S.C. Rapsodia Conf S.A., Rapsodia Mod S.A., Rapsodia Plus, S.C. Milenium 2000, 
Fashion SRL, S.C. Serconf. SA, Dovani Fashion SRL, S.C. Diacos SRL, S.C. Sermar Company SRL, 
Confecţia SCM, unită� cu profil de industrie alimentară: S.C. Spicul 2 SRL, S.C. lmpex Doina, S.C. 
Prodalcom SRL, Lival Import-Export SRL, S.C. Ridacom SRL, S.C. Panex SRL, S.C. Felpa S.A., S.C. 
Aromapan SRL, S.C. Daniram SRL şi foarte multe societă� cu un număr redus de angaja� (sub l O  
angaja�) ş i  c u  activită� de fabricare a produselor de morărit, fabricare a pâinii, precum ş i  de fabricare a 
produselor lactate şi brânzeturilor. În această zonă se găsesc un număr mare de unită�, însă profilul 
acestora nu necesită suprafeţe foarte mari. Majoritatea fabrici lor din interiorul oraşului vor fi mutate către 
periferie într-un amplu proces de reconversie a zonelor industriale în zone urbane cu potential de 
dezvoltare. 
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c. Zona industrială de sud-est- ocupă aproximativ 20 ha şi totalizează un număr de 1 865 
angaJaţi. Subzona estică (cartierul Tudor Vladirnirescu) cuprinde unităţi cu profil de industria 
construcţi i lor de maşini: S.C. UPSS S.A., Intermet Service SRL, industrie a lemnului: S.C. 
Condrimex S.A., industrie chimică: S.C. Arca Alfa SRL, Next SRL. Aceste întreprinderi au acces la 
DN 29D Ştefăneşti. Subzona sudică a oraşului (cartierele Puşkin şi Şoseaua Iaşului) concentrează 
societăţi ale industriei construc�ilor de maşini şi este reprezentată prin: Elsaco Electronic SRL, 
E lectric Star SRL, industriei chimice: S.C. Foliplast, S.C Combilux SRL, industriei lemnului : 
Prodimpex SRL, industriei materialelor de construc�i, industriei confecţii lor şi textile reprezentată 
prin: S.C. Surnmer Conf, New Fashion SRL, Portal Sarmis SRL, S.C. Mirinda SRL, industriei 
alimentare cu un număr mare de unităţi mici (sub 1 0  angaja�). în ceea ce priveşte ponderea 
suprafeţei ocupată de zonele industriale în cadrul cartierelor se detaşează cartierul Manoleşti Deal 
unde societă�le industriale ocupă 58,4% din suprafaţă, urmat de cartierele periferice Luizoaia, 
Tudor Vladimirescu, Puşk.in, Şoseaua Iaşului cu 4-5%, iar în cartierele centrale industria ocupă 
suprafeţe reduse de aproximativ 1 -2%. În cartierul Tulbureni nu există societă� industriale. 

Zonele cu funcţie comercială 
în perioada de dinainte de 1 989, comerţul nu juca un rol activ în viaţa oraşului. Magazinele 

erau localizate în centru, constatându-se un flux şi un reflux cotidian pentru cumpărături spre centrul 
oraşului. Fiecare cartier de locuinţe avea un magazin colectiv numit Universal .  Existau şi câteva 
magazine specializate în: legume-fructe, patiseri i, farmaci i, frizerii, librării, dar numărul lor era foarte 
redus, aşa că, pentru cumpărături le alimentare curente, mulţi oameni se indreptau spre magazinele din 
zona centrală. în perioada imediat următoare revolu�ei e înfiinţează mici buticuri de cartier, cafenele, 
chioşcuri, care în timp s-au îndreptat către periferie. Comerţul este dependent de consumatori şi 
evoluează în func�e de dorinţa ace tora. Activită�le comerciale se de tăşoară şi în zonele rezidenţiale. 
Amenajarea unor spa�i comerciale în aceste zone, inclusiv la parterul blocurilor, a redefinit în mare 
măsură imaginea stradală a localităţi lor urbane. în general, în zonele periferice s-au dezvoltat o serie de 
paţii comerciale en-gro . Delimitarea zonelor comerciale în textura urbană e te din ce în ce mai 

dificilă. Dacă în perioadele anterioare centrele comerciale e formau lent, delimitarea lor în teritoriul 
urban fiind evidenţiată prin conturul unei pieţe, odată cu dezvoltarea oraşului, centrul se "dizolvă" în 
spa�ul urban printr-o extindere dificil de controlat. Totuşi, se poate realiza o evaluare a acestor zone în 
func�e de: dinamica popula�ei, puterea de cumpărare şi preferinţele ace teia, apropierea unităţilor cu 
amănuntul de locuinţele cumpărătorilor, raza de activitate a unită� lor care diferă în raport de frecvenţa 
cumpărării mărfurilor, grupare annonioasă a diferitelor tipuri de magazine şi încadrarea acestora în 
ansamblul urbanistic al localită�i, apropierea de întreprinderi, sta�i de transport în comun, autogări, 
sta�i C.F.R. 

Au fost delimitate următoarele zone comerciale: 
1 .  Zona comercială centrală care reprezintă arealul unde funcţia comercială ş i  valorile 

urbane ating intensitatea lor maximă şi influenţează prin importanţă calitatea servicii lor şi gradul de 
special izare a întregului oraş. Caracteristicile sunt bine eviden�ate, rezultate ale dezvoltării pecifice 
municipiului Botoşani :  suprapunerea p�ală a centrului administrativ cu centm1 istoric şi cu cel 
comercial, inserarea în puncte nodale a unor zone administrative, financiare şi de locuinţe colective. în 
această zonă, se satisface necesarul de produse oferite în cadrul comerţului organizat sau pe piaţa 
Liberă. De altfel, se constată o concentrare a societă�lor comerciale în centrul oraşului (zonă cu vechi 
tradiţii comerciale) dar, în prezent, s-a rarnificat în cartierele cu un număr mare de locuitori şi în lungul 
principalelor artere rutiere. Reţeaua comercială e te reprezentată, în principal, de complexele 
Belvedere, Modarom, Elvi la, Fidelio şi unităţile particulare care au ca obiect de activitate 
comercializarea produselor alimentare şi nealimentare. în Centrul Istoric, propus renovării, a apărut în 
ultimii ani un înfloritor comerţ, reprezentat printr-un număr considerabil  de magazine de: produse 
vestimentare, produse de lux şi agrement, electronice şi electrocasnice. Teritoriul zonei centrale 
cuprinde cartierul Central, unde se află un număr de 48 1 de magazine din care 1 8  ap� comerţului cu 
ridicata şi amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, 83 de magazine aparţin comerţului cu 
ridicata şi 380 de magazine aparţin comerţului cu amănuntul. Această zonă cuprinde 30,7% din totalul 
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unităţilor comerciale din mun1c1pm. Ideea care stă la baza organizăru circulaţiei pietonale este 
realizarea unor străzi comerciale, adică str. 1 Dec. 1 9 1 8  şi Piaţa 1 Decembrie care, traversând str. 
Victoriei, face legătura şi cu Piaţa Transilvaniei. Altă stradă comercială este strada şi Aleea Unirii, 
care traversând strada Cuza Vodă face legătura cu Piaţa Revoluţiei. În această zonă se află Complexul 
Comercial Tratoria, Piaţa Centrală şi Bazarul, care atrag fluxuri de populaţie din toate cartierele şi 
unde se comercializează, in special, îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse alimentare, electronice şi 
electrocasnice. Grosiştii care fac comerţ cu produse ponderat cerute se localizează in apropierea gării 
sau a căilor rutiere. Ei au nevoie de mari suprafeţe de depozitare şi de am de acces pentru maşinile 
mari. Mari consumatori de spaţiu, grosiştii îşi instalează in centru doar birourile şi caută pentru 
depozitare paţii cu acces facil (deoarece, in acest caz, accesul şi costul de transport sunt mult mai 
importante decât in cazul comerţului en detail). În ultimii ani se face simţită o cerere crescândă pentru 
spaţii destinate activităţilor economice, in pecial, in zona centrală ş i  a străzilor comerciale. Deşi 
investiţii noi se pot găsi in toate zonele, nu se poate vorbi de pre o integrare judicioasă din punct de 
vedere spaţial şi funcţional: unele investiţii ocupă Jocaţu mult prea valoroase pentru dezvoltarea 
oraşului pe termen lung, riscând astfel inchiderea lor. 

Figura nr. l 5-Raportul dintre numărul de 
societăţi şi populaţia cartierelor 
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2. Zona comercială pericentrală reprezintă puncte comerciale destinate să deservească 
locuitorii care au domiciliu în cartierele ce mărginesc Centrul: Primăverii, Bucovina, Şoseaua Iaşului, 
Mioriţa, Griviţa, Manoleşti Deal. în această zonă se reunesc superrnarketuri, câteva magazine 
specializate, mai multe magazine mici, precum şi unităţi de prestări servicii. Se remarcă şi in această 
zonă prezenţa străzilor comerciale: strada Primăverii, strada George Enescu, strada Griviţa. Activitatea 
de comerţ este exercitată difuz în cartierele oraşului şi este deficitară în câteva areale: zona de est şi 
sud-est a cartierului Mioriţa, zona Parcul Tineretului (cartierul Griviţa), zona marginală cartierelor 
Bucovina şi Primăverii .  în cartierele Manoleşti Deal şi Şoseaua Iaşului s-au instalat grosiştii care 
ocupă, în general, vechi ateliere, magazine vechi sau foste hale industriale. Aceste cartiere beneficiază 
de un raport favorabil  unităţi comerciale/populaţie ca urmare a accesibilităţii, prezenţei gării şi autogăii, 
concentrarea fiind foarte evidentă de-a lungul străzii Calea Naţională. în zona periferică se întâlnesc 
societăţi mici ale comerţului cu amănuntul, destinate să acopere necesităţile populaţiei din zonă şi de 
societăţi ale comerţului cu ridicata deoarece este caracterizată de circulaţia în dublu sens a mărfurilor, 
orientate spre şi dinspre oraş. 

Zonele cu instituţii financiar-bancare 
Evoluţia pozitivă a funcţiei financiar - bancare şi de asigurări are la bază nivelul ridicat de 

investiţi i  in perioada 1 999-2005. În prezent, 14 bănci româneşti şi străine şi-au deschis filiale, 
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sucursale, reprezentante sau agen�i in cadrul municipiului oferind agenţilor economici şi persoanelor 
fizice o gamă largă, dar nu suficientă, de produse şi servicii. lnstitu�i bancare sunt situate în zona 
centrală a oraşului (59%) şi în cartierele pericentrale: Prirnăverij (32,3%), Griviţ:a (3%), Mioriţa 
(5,7%). Agen�ile bancare sunt grupate în lungul străzjj Calea Na�onală, Unmi, Octav Onicescu (zona 
centrală) şi în lungul străzii Primăverij (cartierul Primăveru) determinând formarea a două zone cu 
func�e bancară în municipiul Botoşani: 

LEGENDA 

Zone centrala 

- Zona pelicentrala 

e Magazine principale (peste 20 
angajati) 

1. SC DanMux SRL 
2. se Comaliment SA 
3. SC Tati SRL 
4. SC Cristal SRL 
5. SC Portas SA 
6. SC Europa Group 
7. SC Pita SRL 
6. SC Saelcom SRL 
g_ se Rolina SRL 
tO. se Leola Com 
1 1 . SC Hiperyon Conserv SRL 
t2. SC Aldl Uvl 2000 SA 
t3. SC Romarga SRL 
14. SC Romarta SRL 
1 5. SC Eoro Company SRL 
t 6. SC Gecor SRL 
1 7. se Comlux SAL 
18. SC Bold lmpex SRL 
19. SC Ciad Agro SRL 
20. SC Gulllver Group SRL 
21 . se Trldex SRL 
22. SC Apartamentul SRL 
23. SC Geny Com SRL 
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N 
1\ 
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P2-Piata Mihai Emineacu 
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Bazarul 
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--Llmh intr8\l�anulul 

-- Strazi principale 
Strazi secundare 

.......... Calea ferata 

Figura nr. 1 6  -Zonele comerciale din municipiul Botoşani în anul 2007 

• zona Centru-Piaţa Revoluţiei din perimetrul străzilor Octav Onicescu-Mihai 
Eminescu-Marchian-Calea Naţională; 

• zona Primăverii din perimetrul străzilor Primăveri i- George Enescu. 
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SECŢIUNEA A 11-A: 
DE LA ANTICHITATE LA MODERNITATE 

Aurel MELN ICIUC 

UN FRAGM ENT DE V AS CU MOTIVE ANTROPOMORFE DIN AŞEZAREA DE 
FAZĂ CUCUTENI A-B DE LA RJPlCEN l-HOLM (JUD. BOTOŞANI) 

Aşezarea de fază Cucuteni A-B1 de la Ripiceni-Holm, judeţul Botoşani, a reintrat de curând în 
aten�a noastră prin o serie de descoperiri realizate în urma unor cercetări de suprafaţă, dar şi a unor 
descoperiri întârnplătoare. În acest context au fost descoperite numeroase fragmente cerarnice, unelte, 
statuete antropomorfe şi alte materiale arheologice care demonstrează intensitatea locuirii în această zonă. 
Prezenţa unui nwnăr mare de statuete antropomorfe a fost semnalată de noi şi cu altă ocazie, între timp 
numărul lor crescând în cadrul colecţiei de�nute de prof Gh. Stanciu, dar şi a celor recuperate de noi în 
urma unor periegheze. De această dată, aten�a ne-a fost atrasă de un fragment ceramic deosebit 
descoperit tot in această sta�une odată cu retragerea apelor lacului de acumulare din marginea aşezării. 
Fragmentul ap�e speciei ceramice de uz comun, după toate probabilită�le din zona mediană a unui vas 
de provizii, cu o pastă de o foarte bună calitate pentru această categorie ceramică, uniform şi bine arsă, cu 
adaos de cioburi mici în pastă. Gro imea fragmentului ( l ,8cm) indică tm vas de mari dimensiuni, 
suprafaţa căruia a fost acopetită ulterior cu o angobă mai de chisă la culoare. 

Însă, ceea ce ne-a atras aten�a a fost nu calitatea tehnică a acestui fragment, ci o 
reprezentare inedită a unui motiv incizat, de mari dimensiuni, realizat pe uprafaţa acestuia. Desenul 
reprezintă un triunghi cu laturile aproximativ egale de cea. 6 cm, di pu cu unul din colţurile sale in 
jos. Toată suprafaţa sa este haşurată cu 1 3  linii incizate orizontal ce creează a tfel, o serie de benzi 
paralele ce acoperă toată suprafaţa va ului. Penultimile trei benzi de jo au la rândul lor aplicat un alt 
motiv decorativ format din mici incizii punctiforme, realizate cu un instrument foarte ascuţit, în 
număr descrescător (8, 7, 5), pe măsură ce ajungem la penultima bandă. Segmentele laterale ale 
triunghiului au în completare un ornament sub formă de franjuri incizate oblic, dispuse paralel pe 
toată uprafaţa celor două laturi, a căror lungime descreşte pe măsură ce coboară. Ţinem să mai 
precizăm că decorul incizat a fo t aplicat pe pasta crudă a vasului, până la uscare, iar angoba de 
culoare alb-gălbuie a fost apl icată ultima, fiind vizibilă în interiorul incizii lor (Fig. l ). 

Ceea ce ne-a atras de la bun început aten�a a fost raritatea tehnicii de execu�e a motivului 
decorativ, ştiut fiind faptul ca folosirea inciziei pentru omamentarea vaselor este o tehnică mai rar 
întălnită pentru această perioadă şi mai ales în arealul cucutenian. Totuşi, această tehnică de aplicare 
a decorului prin incizie este util izată pe cară largă în ornamentarea plasticii antropomorfe din 
aşezări le cucuteniene de fază A-B. Astfel, putem considera motivul incizat de pe fragmentul aflat în 
discuţie ca o transpunere a tehnicii de decor prin incizie de pe statuetele antropomorfe pe ceramica 
cucuteniană de acest gen. Transpunerea în cazul de faţă este nu doar a tehnicii de execu�e, ci şi a 
motivului decorativ des întâlnit în plastica antropomortă neo-eneolitică, cel al "şorţului" cu franjuri. 
Astfel de exemple de statuete le-am regăsit în aceeaşi aşezare de la Ripiceni-Holm, unele dintre ele 
având chiar şi aceleaşi elemente de decor precum inciziile punctifonne de pe benzile din interiorul 
şortul ui sau franj uri le incizate lateral (Fig. 2). Triunghiurile haşurate sunt o compozi�e omamentală 
frecvent întâlnită ş i  pe statuetele din aşezări le cucuteniene şi tripoliene de la Polivanov Jar ll, 
Iablona, Cucuteni-Dâmbul Morii, Racovăţ1 • Cele mai multe descoperiri au fost tăcute totuşi în 
aşezările din bazinul Prutului şi Nistrului2. 

1 D. Monah, Plastica anrroponwrfă a cullllrii Cucuteni-Tripolie, Piatra-Neamţ, 1997, fig. 98/2,3,5; 99/5,7; 1 O 1 / 1 .  
2 V .  Sorochin, 1 .  Borziac, Plastica antropomorfă cucuteniană de la lablona 1, în MA, Xll, 200 1 ,  Piatra Neamţ, p. 1 35. 
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Astfel, suntem de părere că avem de a face, in cazul de faţă, cu un motiv antropomorfstilizat, 
anume cel al triunghiului pubian feminin. După cunoştinţa noastră, până in momentul de faţă este 
singura reprezentare de acest gen şi executată in această manieră, cel puţin din materialele arheologice 
cunoscute şi publicate. în general, reprezentări le antropomorfe redate in tehnica inciziei sunt extrem de 
rare. Semnificaţia acestei reprezentări este, după părerea noastră, destul de limpede şi ţine de 
manifestările magica-religioase ale acestei perioade. Fertil itatea pământului este solidară cu ferti litatea 
feminină, iar femeile sunt cele care cunosc "misterul creaţiei'.:�. Este firesc, deci, ca pentru populaţiile 
de agricultori strâns legaţi de roadele pământului, Zeiţa Mamă să reprezinte divinitatea principală, iar 
fertil itatea şi fecunditatea să fie intr-o implicită corelare. în mentalitatea neo-eneolitică legătura intre 
femeie şi fertil este realizată tocmai prin scoaterea in evidenţă a atributelor sexuale. 

Nu întâmplătoare deci, este prezenţa acestei compozi�i ornamentale pe un vas de provizii, 
in care se depozitează de obicei cerealele sau apa. Nu putem să nu facem analogii cu reprezentările 
plastice întâlnite tot pe va e de provizii dar realizate intr-o altă manieră in aşezări le de la Scânteia şi 
Dumeştt Aici avem însă de a face cu reprezentări ale cuplului divin, ce respectă principiul 
complernentarietăţii bărbat-femeie. Nu este exclu ca şi pe vasul de la Ripiceni să fi existat o 
reprezentare stilizată masculuină, ca în cazul celor amintite mai sus. Din păcate, nu au fost 
recuperate şi alte fragmente aparţinând acestui vas din zona descoperirii, din cauza imposibilită�i 
realizării unor sondaje arheologice mai ample. Cu siguranţă însă, acest fragment inedit vine să 
completeze tabloul manifestărilor complexe ale vieţii spirituale ale popuJa�ilor cucuteniene, intr-o 
zonă cu o mare den itate a locuirii de-a lungul celor trei faze de evoluţie a culturii Cucuteni, ce 
impune cu certitudine cercetări sistematice şi exhaustive in numeroasele aşezări de fază Cucuteni A
B încă neexplorate. 

A FRAG M ENT FROM A VESSEL DECORATED WITH ANTHROPOMORPHIC 
ORNAM ENTS BELONGlNG TO THE CUCUTENI A-8 SETTLEMENT FROM 

RI PICENI -HOLM 

(Summary) 

The present article introduces an unusual ceramic fragment (with an anthropomorphic 
incised decorations) which comes from the Aeneolithic Cucuteni settlement from Ripiceni
Holm ( Botosani county). The fragment is defined by the unique technique of decoration (the 
incision) of the anthropomorphic Cucutenian vessels from this period. 

Fig. ! Fragment ceramic cu motiv antropomorf stil izat (Ripiceni-Holm) 

3 M. El iade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol . l, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 4 1 .  
4 D. Monah, op.cit., fig. 239, 240/ 1 .  
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Fig. 2 - Statuete cucuteniene cu motivul "şorţului" de la Ripiceni-Holm 
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Daniel CfUCĂLĂU 

AŞEZĂRILE UMANE ÎN CÂMPIA J IJ I EI SUPERJOARE 
ÎN SECOLELE I I - IV D. H R. 

Nordul Câmpiei Moldovei, sau Câmpia Jijiei superioare reprezintă teritoriul din lungul cursului 
superior al Jijiei şi din dreapta cursului Prutului Mijlociu. Limitele sale sunt, în vest şi nord vest, Podişul 
Sucevei, în est albia Prutului, iar în sud se întinde până la însăilarea colinară dintre Cozancea şi Copălău. 
Acest teritoriu redus din punct de vedere al suprafeţei se prezintă astăzi ca o depresiune mărginită de 
coline la diferite nivele de eroziune, diferenţiată din punct de vedere petrografic. Reţeaua hidrografică este 
deficitară datorită climei continentale şi a terenurilor impermeabile, care reduc la 2% posibilităţile de 
înfiltrare a apelor rneteorice şi la 1 7% cea a menţinerii apelor în râuri şi lacuri. Apele de suprafaţă fac 
parte din două grupe, prima formată din cele ce se varsă în Prut (Ghireni, Volovăt Başeu) şi a doua din 
cele colectate de către Jijia, care drenează partea central vestică a Câmpiei (Buhaiu, ce are un curs 
permanent datorită unei bogate alirnentări de suprafaţă şi subterane, lbăneasa, deasemenea cu un curs 
permanent şi Sitna, cel mai important afluent, cu o lungime de 65 km)1 •  

Condiţiile wnale de climă sunt specifice cel puţin datorită prezenţei Carpaţilor, care nu mai 
constituie în wnă un obstacol în calea curenţilor atmosferici de nord-est şi nord, ei oprind însă influenţele 
meridionale propagate �re sud-vest, de unde nuanţa răcoroasă a clirnei, cu ierni prelungite şi cu mai 
rare deficite de precipitaţii . Cadrul geografic a avut un rol important în evoluţia societăţilor umane în 
toate perioadele istorice, punându-şi amprenta asupra economiei şi specializăriJor diferitelor comunităţi 
umane ce au trăit în Câmpia Jijiei Superioare. Dacă dacii liberi au preferat să se aşeze cu predilecţie la 
marginea acesteia (zona deluroasă învecinată cu Podişul Sucevei şi în lunea Prutului), în interior au 
dominat popul1:1ţiile ce aveau un mod de viaţă pastoral, cum au fost sarmaţii, sau proaspăt sosite, ce au 
căutat să ocupe un spaţiu nelocuit de nimeni, cum au fost goţii. 

Războaiele cu imperiul roman de la începutul secolului al i l-lea, care s-au finalizat cu 
distrugerea regatului lui Decebal şi ocuparea unui teritoriu vast din acesta, au marcat puternic societatea 
geto-dacă Ca urmare a acestor evenimente, în arealul locuit de dacii liberi din nordul Moldovei se 
observă pentru secolele l l-ill d.Hr. o explozie demografică, atestată de înmulţirea aşezărilor, numai în 
Câmpia Moldovei cunoscându-se 6 1  de aşezări, dintre care 26 sunt certe, şi 3 necropole, fapt care nu 
poate fi explicat doar prin sporul demografic natural, ci printr-un complex de evenimente, cum ar fi 
deplasarea unor comunităp din sudul Moldovei, cum consideră S. Teodor, refugierea altora din teritoriile 
viitoarei provincii romane sau din wnele nordice periferice spaţiului dacic4• 

Aşezările dacilor liberi din această perioadă erau deschise, situate de obicei pe terase sau 
pante line de dealuri de-a lungul râurilor şi a văilor secundare, în preajma unor terenuri propice 
pentru practicarea agriculturii, puţin adâncite în sol sau de suprafaţă, fiind înşiruite pe două sau mai 
multe rânduri. Cele de tip bordei şi semibordei au de obicei forma ovală sau rectangulară, cu o 
suprafaţă destul de variabilă ca mărime, cuprinsă între 6 m2 şj 46 m2. Interiorul era amenajat uneori 
cu laviţe de-a lungul pereţilor, mai largi sau mai înguste. In mod obişnuit erau lipsite de vetre, 
acestea fiind prezente doar în regiunile mai nordice ale spaţiului dacic, probabil din cauza clienei 
mai reci, unde erau construite din piatră şi lut. Locuinţele de suprafaţă s-au conservat destul de prost, 
dar se ştie că aveau un schelet lernnos din stâlpi şi nuiele peste care se aplicau lipituri din lut. În 
interior aveau câte o laviţă amenajată numai din lut sau din lut şi pietre. Forma acestora era 
aproximativ rectangulară, iar suprafaţa oscila între 9 şi 30 m2 5 .  

1 Tufescu V., Judeţul Botoşani, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti. 1 977, p. 29. 
2 /bidem. 
3 L loniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1 982, pp. 1 4  - 1  S.  
4 M .  lgnat, Dacii liberi din Moldova. Contribuţii arheologice. Necropo/ele de la Podeni şi Zvoriştea, laşi, 1 999, p. 1 S .  
5 1 .  Ioniţă, op. cit., 1 982, p.  60. 
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Întinderea aşezărilor era destul de mare, unele dintre ele depăşind 800 de metri în lungime, 
şi 200 metri în lăţime, fără lucrări de fortificare, acesta fiind probabil rezultatul restricţiilor impuse 
de către romani, dar şi a mobilităţii comunităţilor, care îşi schimbau periodic locaţia. Lipsesc de 
asemenea şi urmele unor construcţii de cult, semn al decăderii influenţei preoţimii dacice dar, în 
acelaşi timp, şi faptul că au avut loc anumite modificări în panteonul local, modificări însă greu de 
determinat exact din sursele existente la ora actuală6. În interiorul aşezărilor a fost semnalată 
existenţa a numeroase anexe gospodăreşti, cum sunt vetrele şi gropile menajere sau de provizii. Un 
loc important îl ocupau cuptoarele de olărie, care nu lipsesc din nici o aşezare, sau de redus fierul, 
prezenţa lor atestând continuarea unor tradiţii mai vechi de prelucrare a fierului la daci. Aceste 
descoperiri relevă o viaţă economică foarte activă, o cultură materială înfloritoare bazată atât pe 
producţia proprie cât şi pe legăturile cu alte comunităţi. 

Studiind oasele de animale descoperite în diferite situri ale dacilor liberi de pe teritoriul 
Câmpiei Moldovei (Suharău, Brăieşti, Botoşani-Groapa lui Ichim, ş.a.), Sergiu Haimovici a 
considerat că agricultura avea un rol mai puţin important în economia comunităţilor autohtone, în 
secolele II-m d.Hr. neavând loc progrese în acest sens faţă de perioada anterioară, fiind preferată 
creşterea animalelor, pentru care era necesar un efort mai mic, dar care permiteau o mobilitate 
ridicată, necesară acelor vremuri pline de tulburări politice şi miltare. Vânătoarea avea un rol scăzut, 
dacă se consideră valabil raportul de 1 110  dintre oasele de animale sălbatice şi cele domestice. în 
acest caz erau preferate animalele mari, care furnizau o mare cantitate de carne, cum sunt zimbrii, 
căprioarele, urşii, lupul căzând victimă mai mult pentru a-şi proteja turmele7. 

Inventarul descoperit atât în aşezări cât şi în necropole este destul de bogat şi variat, cuprinzând 
arme (vârfuri de lance, vârfuri de săgeţi), accesorii vestimentare (fibule, catarame, pinteni), precum şi 
diverse obiecte de toaletă şi de podoabă (mărgele, cercei, brăţări, pandantive-amulete, oglinzi), unelte 
(cuţite şi brăzdare de plug, seceri, coase, topoare, cuţite, piese de harnaşament, etc). Majoritatea lor 
provin de la sudul Dunării sau au o puternică influenţă a centrelor de producţie romane. Dintre fibule cel 
mai răspândit tip este cel "carpic", lucrat din bronz, uneori din fier, cu arcul mai mult sau mai puţin 
curbat, baza trompetiformă, cu resortul bilateral şi port agrafa mai scundă, rar mai înaltă iar piciorul 
terminat într-un buton. Apariţia ei este contemporană cu cea a romanilor la Dunărea de Jos şi prezintă 
elemente combinate ale La Tene-ului târziu din această zonă cu cele provincial romane. 

Un loc important în inventarul descoperit în aşezări este ocupat de ceramică, fie că este de 
fuctură dacică, fie de origine romană. Cea dacică se împarte în două categorii, lucrată cu mâna şi cele 
lucrate la roată. Vasele lucrate cu mâna, din pastă de proastă calitate, păstrează formele şi omamentele 
tradiţionale din La Tene-ul dacic, cum sunt brâie în relie� alveole, crestături, proeminenţe, linii orizontele 
sau în val incizate. Este vorba de oale, ceşti tronconice cu sau fără toartă. Vasele lucrate la roată sunt din 
pastă fină, de culoare cenuşie şi prezintă o varietate mai mare de forme. Foarte frecvent se întâlnesc tipuri 
şi variante de oale, vase de provizii, străchini, castroane, fructiere, căni, arnfore şi capace, lucrate cu mare 
grijă şi acoperite cu angobă. Sunt decorate în tehnica lustrului, mai ales cu numeroase combinaţii de linii 
drepte şi în val8. 

Ceramica de factură romană este des întâlnită în aşezările dacilor liberi, semn al legăturilor 
comerciale pe care le aveau cu provinciile romane. Formele cel mai des descoperite sunt amforele, 
folosite la transportul lichidelor, ulei dar şi vinuri aromate din zona mediteraneană, celelalte forme de 
vase create în atelierele provinciale fiind concentrate mai mult în sudul Moldovei, excepţie fiind poate 
castronul descoperit în necropola sarmată de la Pogorăşti, judeţul Botoşani9. Amforele romane 
descoperite în Câmpia Moldovei sunt de două tipuri, primul, lucrat din pastă zgrunţuroasă de culoare 
gălbuie, gălbui alburie, roz gălbuie sau rozie cu pigmentaţii negre în compoziţie, au forma alungită, cu 

6 N. Zugravu, istoria romanităţii norcklunărene (secolele U-Vill). Contribuţii la etnogeneza ITJmâni/or, laşi, 1 994, p. 1 22. 
7 S. Haimovici, The animal economy of the free dacians (1/-111 century AD) frqm the northern and central pari of the 
space between the Carpathians and the river Prut, rejlected by the fauna/ materials, în Studia Antiqua et Archeo/ogica, 
X-XI, laşi, 2004 - 2005, pp. 1 75- 1 83 .  
8 1 .  loniţă, op. cit, 1 982, p.  61 ;  Gh.  Bichir, Cultura Carpică, Bucureşti, 1 973, pp. 45-52. 
9 1 .  loniţă, Recunoaşteri arheologice în regiunea satelor Pogorăşti şi Răuseni, în A M, l, 1 96 1 ,  pp. 295-306. 
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gâtul strâmt şi inalt, buza ingroşată în exterior ca un manşon şi fundul tronconic scobit; torţile sunt 
prinse de gât şi de umăr, având o nervură mediană sau canelură largă. În faza târzie, secolele ll-ill 
d.Hr., corpul este mai bombat10. În Câmpia Jijiei superioare acest tip de amforă este atestat prin 
descoperirile de la Bobuleştii din Vale, unde au fost găsite arnfore gălbui fragmentare, Botoşani-Dealul 
Cărămidăriei, Cătămărăşti, Botoşani-Cişmea, comuna Răchiţi, Măşcăteni, Răuseni, Săveni, Truşeşti1 1 ,  

Stânca-Ştefăneşti. Al doilea tip de amforă romană este lucrat din pastă puţin aspră, arsă la cărămiziu 
roşcat şi are un corp bitronconic, buza ingroşată, gât scurt şi larg, cu o singură toartă din bandă lată, cu 
fundul terminat printr-un picior gol în interior. Este mai puţin intâlnit în aria culturii carpice, fragmente 
fiind descoperite în aşezarea de la Cucorăni - Medeleni12 •  

Atelierele ceramice dacice au continuat să fabrice produse necesare vie�i de zi cu zi a comunităţilor 
locale, aşa cum atestă cuptoarele de ars vase existente în majoritatea aşezărilor săpate. Olarii din teritoriile est 
carpatice au fost influenţa� în crea�a lor de lumea romană, de unde au împrumutat o serie de tipuri de vase, pe 
care le-au imitat apoi în atelierele lor, doar detaliile tehnice şi maniera de confec�onare diferen�du-le de cele 
originale. Cele mai frecvente forme imi tate erau arnfora, strachina, patera, capacele, ulcioarele cu toartă, cănile 
cu toartă. "Amfora carpică" are corpul alungit, ovoidal alungit, ovoidal sau globular, gâtui cilindric, buza 
îngroşată, înclinată în exterior, fundul inelar, torţile din bandă mai mult sau mai pu� late, de culoare roşie sau 
cenuşie, lucrată la roată şi decorată de cele mai multe ori cu motive lustruite. Pentru utilitate practică meşterii 
daci au renunţat la fundul ascu�t şi gâtui strâmt, creând un tip nou, mult mai util noilor cerinţe, de păstrare a 
unor alimente şi cereale13• 

Aşezările dacice din perioada secolelor O-I I I  d.Hr. sunt mai pu� cercetate, parte şi pentru că 
acestea şi-au schimbat structura şi nu mai sunt foarte vizibile pe teren. Schimbările care au avut loc în cadrul 
societă�i autohtone şi-au pus amprenta şi asupra habitatului, unde, chiar dacă nu s-a schimbat tipul de 
locuinţa, acesta a suferit modificări, prin dispariţia aşezări lor întărite, semn al dispari�ei centrelor de putere 
anterioare, şi prin lipsa sanctuarelor, ceea ce nu poate duce cu gândul decât la distrugerea clasei sacerdotale, 
fenomen care s-a petrecut şi în vestul continentului, în Galia şi Britannia, unde autorită�le imperiale au 
devenit conştiente de influenţa pe care preotii o aveau asupra popula�ei. Creşterea numărului de aşezări 
descoperite în zona Câmpiei Jijiei, în compara�e cu epoca anterioară, poate sugera un aflux de popula�e, 
venit ori de peste mun�, ori din sud, acolo unde romanii au căutat să stabilească o frontieră sigură prin 
strămutarea locuitorilor. Descoperirile de la Stânca-Ştefănesti, unde a fost atestată o prezenţă a dacilor 
nordici pentru sfărşitul secolului al l ll-lea d.Hr. arată că teritoriul Câmpiei Jjiei superioare a fost preferat 
pentru stabilirea unor noi comunită�, zona fiind slab populată, departe de limita de ac�une a sold*lor 
romani, dar în acelaşi timp, fiind înconjurată de două mari cursuri de apă, Siretul şi Prutul, putea asigura 
resurse economice consistente. 

În secolul al IV -lea d.Hr. aşezările nu au suferit modificări majore faţă de perioada anterioară, 
fonnele de relief preferate de creatorii culturii Sântana de Mureş influenţând mai mult sau mai pu� întinderea 
lor şi arhitectura caselor. Sunt preferate terasele inferioare ale râurilor, şi, acolo unde acestea lipsesc, aşezările 
sunt situate pe pante line de dealuri. De cele mai multe ori, ca unnare a creşterii numărului de locuitori, aşezările 
s-au extins pe câ�va kilometri. Cercetările au relevat existenţa a două tipuri de locuinţe, de suprafaţă şi îngropate 
în sol, diferen�ate prin orientare, suprafaţa locuită, tehnica şi materialele folosite. Prin studierea antropologică a 
scheletelor din necropolele de secol IV s-a putut observa o diversitate a locuitorilor din comunită�le locale, cu 
diferenţierile de rigoare de la o aşezare la alta, dar în general observându-se prezenţa elementelor dacice, gotice 
şi sarmatice. În arhitectura caselor, contribuţia cea mai importantă a adus-o populaţia dacică, la care găsim 
anterior numeroase analogii ce merg până la identitate. Doar la locuinţele îngropate în sol sunt observate detalii 
de construcţie neîntâlnite anterior în lumea dacică, ce ar putea fi puse în legătură cu populaţiile germanice14. 

Locuinţele de suprafaţă au 1 00- 150 de metri pătra�, cu interiorul împ�t în două încăperi, 
pere�i construi� dintr-un schelet lenmos, alcătuit din stâlpi şi nuiele împletite, pe care se aplicau lipituri 

10 V. Ursachi, Elememe şi influenţe romane la est de Carpaţi în secolele ll-l/1 e.n., în H, � 1 978 ( 1 980), pp. 1 47- 1 85. 
11 N. Zaharia, M. Petrescu Dâmbovifll, Em. Zahari.a, Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XV/li-lea, Bucureşti, 
1970, O.L. Şovan, Noi descoperiri de amfore romane în nordul Moldovei, în H, V, 1 983 ( 1 984), pp. 1 23-126. 
12 S. Teodor, S. Raţă, Cercetări arheologice în aşezarea din secolele /1-111 e.n. de la Cucorăni- Medeleni, în SMISv, 
Suceava, 1 969, p. 37-42, V. Ursachi, op.cit., pp. 1 47- 1 85 .  
1 3  V.  Ursachi, op.cit, pp. 1 47-1 85. 
14  [.  loniţă, op. cit., 1 982, pp. 1 07. 
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de lut. Acoperişul era ridicat din materiale uşoare, în două sau patru pante, acoperit cu stuf, paie sau 
papură. Amenajarea interiorului este rareori sesizată, având aproximativ în centru sau spre latura opusă 
intrării soba sau vatra, construită dintr-o mică platformă (rectangulară, ovală sau rotundă) de pietre şi 
lipitură de lut. Bordeiele şi semibordeiele au o suprafaţă mai mică (25-50 m\ fiind de formă rectangulară 
şi mai rar ovală. Acoperişul era probabil construit în acelaşi mod ca şi la cele de suprafaţă. La unele 
locuinţe de acest tip au fost surprinse prispe de-a lungul pere�lor şi trepte pentru intrare. Vetrele apar 
foarte rar ca amenajări interioare. Anexele descoperite în preajma locuinţelor variază de la cuptoare 
(probabil resturi ale unor bucătării în aer liber), până la gropi de provizii şi menajere. Interesantă a fost 
descoperirea de la Ghermăneşti, judeţul Vaslui, a unei fiintâni cu pere�i căptuşi� cu bârne de lemn, cu o 
căldare de lemn şi câteva căni de Jue5. 

Ceramica este materialul cel mai numeros din aşezările culturii Sântana de Mureş, a cărei mare 
diversitate poate fi observată prin diferitele de tipuri ce au fost identificate. Exista ceramică lucrată cu 
mâna, ceramică lucrată la roată din pastă fină, sau pastă zgunţuroasă şi ceramică romană. Vasele lucrate 
cu mâna au fost puse în rela�e cu popula�a dacică, care şi-a păstrat tradi�ile o perioadă destul de lungă de 
timp. Treptat s-a renunţat la aceasta datorită produselor realizate la roată în ateliere specializate, de o 
calitate mult mai bună şi care au putut acoperi integral necesită�le de consum. Vasele de tradi�e dacică 
aveau buza răsfrântă în exterior, fiind decorate uneori cu brâuri în relief, butoni, alveole sau linii în val 
incizate. Mult mai rare sunt cele cu marginea trasă în interior, a căror origine provine probabil din mediul 
germanic16. Vasele lucrate din pastă fină sunt mult mai numeroase, prezenţa lor fiind uneori de peste 50% 
din întreaga ceramică din situri. Acest procent este legat probabil de faptul că ne aflăm într-o zonă în care 
produc�a de ceramică fmă lucrată la roată are o veche trad*e şi o largă răspândire încă din veacurile 
anterioare. în compara�e cu vasele lucrate la roată din ecolele 0-ill, cele din secolul al lV-lea au o pastă 
mai consistentă, care le oferă o rezistenţă deosebită. Arderea se făcea numai Ia cenuşiu17• Acest tip de 
ceramică avea o varietate mare de forme şi variante de căni, castroane şi oale, la care se adaugă paharele şi 
cazanele. Cănile cu corp sferoidal şi gât cilindric, frecvente în aşezările dacice din perioada anterioară 
prezintă în secolul al IV -lea unele modificări, cwn ar fi îngroşarea to�or şi prinderea lor la partea de sus în 
pozi�e perpendiculară pe gâtui vasului, precum şi tendinţa de a da gâtului forma tronconică (cu baza mică în 
jos), iar corpului forma bitronconică. 

Tipuri noi de vase sunt cănile cu corp alungit şi gura trilobată, imita� după modelele provincial 
romane, dar şi căniţele bitronconice fără gât. Castroanele sunt şi ele de forme diverse, ca formă şi din1ensiuni, în 
cea mai mare parte continuând tipuri mai vechi dacice sau fiind imita� după cele romane. Unele tipuri, destul 
de frecvente, sunt răspândite în diferite culturi germanice, din nord-estul continentului, neputând fi explicate 
numai prin filiera locală, unde anterrior apăruseră doar sporadic18• Oalele, deşi ocupă un rol important în 
ceramica fină, formează un procentaj mai redus în compara�e cu perioada anterioară, locul fiind preluat în parte 
de oalele din pastă zgrunţuroasă. Ca forme noi în ceramica fmă sunt de men�onat paharele, imita� după cele de 
sticlă, şi cazanele, care reproduc, la scară mai mică, exemplarele din lemn. Decorul vaselor din pastă fină este 
format uneori din motive executate în tehnica lustrului, ori de mici brâuri în relief, întocmai ca şi vasele din 
cultura dacică, cu mici modificări. O noutate este folosirea decorului ştampilat, ce îşi are originea în lw11ea 
provincial romană. 

Ceramica zgrunţuroasă, de origine provincial romană, ajunge să înlocuiască vasele modelate cu mâna, 
p�al şi pe cele lucrate din pastă fină Treptat, în faza finală a culturii Sântana de Mureş, se constată o inversare a 
raportului dintre ceramica din pastă fină şi cea din pastă zgrunţuroasă, cea din urmă devenind majoritară Dacă la 
început se lucrau doar câteva tipuri de oale şi vase de provizii, mai târziu vor fi incluse şi alte tipuri, cum sunt căni le 
şi castroanele. Omamentaţia lor este mai simplă şi cuprinde brâuri în relief, linii adâncite, praguri şi caneluri. 
Ceramica de import romană este reprezentată de diverse tipuri de arnfore şi arnforete de culoare cărămizie, ce au 
ajuns treptat să fie reproduse şi de meşterii locali. Imita�ile se deosebesc prin pastă şi prin ardere, întotdeauna având 
culoarea cenuşie19. O situaţie asemănătoare o au şi cănile cu gura trilobată care, după ce pătrund în mediul culturii 
Sântana de Mureş, ajung să fie imitate de popula�a locală 

15 Ibidem, p. 1 O 1 .  
16 Vasile Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele lll-V, Bucw-eşti, Edit Arc, 2000, pp. 4045; O.L 
Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş Cernjahov de la Mihălăşeni (judeţul Botoşani), Târgovişte, 2005, pp. 62-80. 
1 7  l. Ioniţă, op.cit, 1 982, p. 1 04. 
18 /bidem, p. 1 04. 
19 /bidem. 
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Paharele de sticlă apar şi ele, destul de rar, în inventarul culturii Sântana de Mureş, cele având corpul 
cilindric, fi.mdul rotunjit şi pereţii groşi fiind probabil de provenienţă locală, un astfel de atelier fiind decoperit la Sobari. 
Cele cu pereţi subţiri, de formă cilindrică şi cu marginea răsfrântă, provin din atelierele provincial romane. Studiul 
antropologie al scbeletelor din necropolele de Ia Miorcani şi Mihălăşeni Gud. Botoşani) din Câmpia Jijiei Superioare 
arată prezenţa unor persoane cu statuii comparativ cu populaţia anterioară, din epocile mai vechi, mai înalte, ceea ce ar 
putea sugera condiţii de viaţă mai bune. La fel şi inventarul oglindeşte nivelul de viaţă material ridicat, făcându-ne să 
ne gândirn la un fenomen de microevoluţie zonală, toate cercetările întreprinse dovedind o corelaţie fidelă între 
condiţiile de viaţă şi statură, aşa cum rezultă din cercetările de acceleraţie în creşterea copiilor, şi care se reflectă într-o 
mare măsură şi asupra staturii populaţiei adulte20. 

Viaţa spirituală a creatorilor culturii Sântana de Mureş a fost probabil destul de bogată, având în vedere 
diversitatea etnică a acestora Triburile gotice continuau tradiţiile lor religioase, cum ar fi practicarea jertfelor aduse 
zeilor, portul amuletelor prisroatice din os, simbol al zeului Donar!Thor, introducerea în unele morminte a unor 
înscripţii runice, cu valoare magică. Nu există însă urme care să fie puse în legătură cu anumite lăcaşuri de cult În ceea 
ce priveşte populaţia dacică, păstrarea vechilor tradiţii fi.merare, cel puţin în faza incipientă de formare a acestei culturi, 
poate sugera continuarea credinţelor tradiţionale, însuşite în timpul stăpânirii romane sau chiar mai vechi. Adoptarea 
creştinisrnului de rit arian de către goţi poate sugera distanţa pe care aceştia au încercat să o păstreze faţă de autohtoni, 
aceasta fiind mai mult o. măsură politică decât una strict legată de cultul religios. 

Dacă prin caracterul lor sedentar, vestigiile dacilor şi a populaţiilor germanice sunt mai uşor sesizat în 
teren, cele aparţinând sarmaţilor, crescători de animale şi nomazi, sunt foarte greu de identificat Prezenţa acestora 
în teritoriul aflat în discuţie nu a fost semnalată decât prin descoperiri având caracter funerar, zona Câmpiei Jijiei 
Superioare fiind doar zona pe unde aceştia îşi treceau tunnele de vite, urmând cursurile de ape, de Ia izvoare până la 
vărsare. Important este faptul că descoperirile se limitează Ia o zonă cuprinsă între râurile Prut şi Jij ia, fapt datorat 
probabil unor presiuni de ordin politic şi militar, venite din partea unor autorităţi capabile să le impună anumite 
restricţii legate de circulaţie. Despre caracterul nomad al sarmaţilor din vremea sa geograful Pomponius Mela, care 
a trăit în prima jumătate a secolului I d.Hr. spunea că "ei nu locuiesc În oraşe şi nici nu au locuinţe statornice. Când 
îi atrag Într-un loc păşunile, când unnăresc un duşman sau fog de el, târăsc cu ei toate lucrurile lor şi asfel 
locuiesc totdeauna în tabere. Sunt războinici liberi, neinfrânaţi şi până într-atât de sălbatici şi cruzi, Încât femeile 
merg la război împreună cu bărbaţii. Datoria tinerelor fete este să tragă cu arcul, să călărească şi să vâneze. Când 
ajung mari, se indeletnicesc să străpungă duşmanul, lucru atât de impmtant in cât faptul de a nu fi ucis pe nimeni 
este socotit o ruşine" (Pomponius Mela, fi, 4, 34, 35i1 •  

"' 

Viaţa de zi cu zi a diferitelor comunităţi ce trăiesc într-un anumit areal geografic este dificil de 
surprins doar în urma cercetării izvoarelor scrise care, de cele mai multe ori, preferă să se concentreze asupra 
evenimentelor cu caracter politic şi militar şi doar asupra claselor conducătoare. Cercetarea arheologică a 
aşezări lor arareori aduce rezultate spectaculoase prin descoperirea unor obiecte deosebite, dar poate surprinde 
modul în care se desfăşura viaţa în acea comunitate, indiferent că este vorba de daci, de sarmaţi sau de goţi. În 
societăţile tradiţionaliste obiceiurile se schimbă greu, la fel şi modul de viaţă, fapt care ne poate ajuta să ne 
putem face o imagine asupra celor care au trăit pe acest teritoriu şi cum se desfăşurau activităţile lor zilnice. Şi 
astăzi mai pot fi găsite în satele româneşti case cu acoperişuri de paie, construite din împletituri de nuiele lutuite, 
şi astăzi comunităţile rurale sunt divizate în familii şi clanuri, deşi nu Ia fel de pregnant ca acum un mileniu şi, 
din nefericire, modul de a face agricultură şi de a creşte animalele nu s-a indepărtat prea mult de vechile tradiţii. 

THE HUMAN SETTLEMETS IN THE UPPER PLAIN JIJIA FROM AD 1 1-IV 

(Summary) 

Settlemets discovered in the Upper Plain Jij ia dating from AD IT-IV show us an active society 
with a diversified economy, having close relations with the Roman empire. 

20 D. Botezatu, Studiul antropologie, paleodemografic şi paleopatologic al scheletelor din necropola de la Mihălăşeni, 
jud. Botoşani, dotând din secolele IV-V d Chr. , în H, XI, 200 1 ,  p. 477. 
21 Apud 1. Ioniţă, în istoria Românilor, Il, EE, Bucureşti, 200 1 ,  p. 668. 
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Ion FETCU 

TRANSILVANIA - STRĂVECHI PĂMÂNT ROMÂNESC 

Marele prozator, Mihail Sadoveanu, spunea: pentru a inţelege bine lucrurile, acestea trebuie luate 
şi prezentate de la obârşie. În materialul de faţă nu ne propunem să scriem o istorie a Transilvaniei, ci numai 
o sumară prezentare a principalelor coordonate ale ei, astfel încât beneficiarii acestor gânduri şi rânduri să se 
clarifice mai bine cu problematica abordată, iar atunci când li se aruncă în faţă teorii false, denaturări, 
interpretări nerealiste sau afirmaţii de rea credinţă, fără nicio acoperire, să fie în măsura a lua pozi�e fermă, a 
veni cu argumente ştiin�fice în susţinerea adevărului istoric ca un bun român al statului nostru .În prezent, se 
dispune de un bogat arsenal informativ şi documentar de ordin etnografic, lingvistic, toponimie, ş.a., care 
dovedesc formarea poprului român şi a limbii sale pe vatra strămoşească şi în zone limitrofe. Teritoriul 
cuprins între Carpa�i Meridionali, Orientali şi Apuseni constituie leagănul în care s-au născut românii ca 
popor. Istoria acestei provincii, Transilvania, în ensul larg al termenului, se pierde în negura vremurilor. 
Aici au durat geto-dacii, ramura nord-dunăreană a puternicului trunchi tracic, complexul de fortifica�i 
încă din timpul lui Burebista şi întăririle din vremea lui Decebal. După cum se ştie, la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa şi-au stabilit cuceritorii romani centrul Daciei Romane. 

După retragerea aureliană (27 1 -275 d. Hr.) a administraţiei şi armatei, au urmat valurile 
invadatoare ale populaţiilor migratoare: vandalii, go�i, taifalii, bunii, gepizii, slavii, bulgarii, ungurii, 
pecenegii, cumanii, tătarii cu marea lor invazie din 1 24 1 .  Aceste valuri năvălitoare s-au succedat peste 
pământul nostru române c aproape o mie de ani, apoi a venit pericolul din partea celor trei imperii: 
otoman, habsburgic, ţarist. Pe bună dreptate, unii istorici au apreciat că poporul român a fost un popor 
asediat. Ne vom referi, pe larg, la unguri, de unde au venit şi dacă preten�ile lor cu privire la Transilvania 
au vreun temei. Adversarii românismului, de la teoria "imigraţionistă a românilor" a lui Franz Joseph 
Sul zer ( 1 782), dezvoltată de Robert Rosler ( 1 87 1 )  şi până astăzi - ungurii n-au încetat să declare şi să 
răspândească în toată lumea cât mai multe lucrări şi minciuni, urmărind să "constrângă" opinia publică 
internaţională, în special factorii de decizie, că Transilvania e patria maghiarilor, pentru că la năvălirea lor 
în Europa "au găsit acest teritoriu nelocuit" şi că "românii nu erau aici", ei formându-se "undeva la sud 
de Dunăre", ca "popor de nomazi", rătăcitori cu turmele de oi, "năvălind apoi peste ungurii din 
Tran ilvania" în valuri în secolele XTI-XTII, devenind majoritari aici în "patria ungurilor". După anul 
1 9 1 8, ei susţin că "fără Transilvania nu poate să existe un stat ungur şi viaţă ungurească". Se pretinde, 
totodată, că maghiarii sunt un popor "latinizat", "european", care are o "misiune civilizatoare", de 

"europenizare" în această parte a continentului şi au afirmat despre România că "drumul ei spre Europa 
trece prin Ungaria". 

Populaţie asiatică din părţile Altaiului, în apropiere de partea nordică a Persiei (Iranul de 
astăzi), maghiarii au plecat spre apus în secolul 1 d. Hr., zăbovind în ţinuturile de stepă de pe cur ul 
mijlociu al Volgăi şi Mun�i Urali. Istoricul Con tantin C. Giurescu precizează evoluţia lor în timp şi 
spaţiu. "Pe la 830 îi gă im între Don şi Nipru, în �nutul cunoscut sub numele de Lebedia. Atacul 
pecenegilor îi sileşte să părăsea că şi acest ţinut. O parte se întorc îndărăt, în Asia (chinezii spun că au o 
zonă, şi acum, în care popula�a respectivă vorbeşte o limbă asemănătoare cu cea maghiară), restul se 
îndreaptă spre apus şi ajung pe la 890 până la Atelkuz (in maghiara de azi Etelkoz), adică în ţara dintre 
râuri - regiunea dintre cursul inferior al Prutului şi Niprului, înglobând, deci şi Bugeacul. Aflaţi în această 
zonă, au intrat în conflict cu bulgarii care, în alianţă cu pecenegii, i-au atacat dinspre sud, adică din acea 
parte care mai târziu se va numi Basarabia, le-au distrus taberele, obligându-i să părăsească Atelkuz-ul şi 
să se retragă spre nord. Potrivit lui Anonymus - notarul unuia dintre regii ungurilor - triburi le maghiare 
unite sub conducerea lui Arpad, în retragerea lor în faţa ofensivei bulgaro-pecenege, au urmat valea 
Prutului, spre nord; populaţie de pustă, a evitat munţii, până în dreptul localităţii Munkacs de unde, în 
anul 895, au pătruns în şesul Tisei şi al Dunării prin trecătoarea Vereczke şi în anul 896 s-au stabilit în 
Câmpia Panonică (erau circa 200.000, cu o armată de călăreţi de aproximativ 20.000). Aici, maghiarii au 
găsit o populaţie românizată, sedentară şi păşuni întinse, care le-au asigurat un habitat bun pentru ei şi 
turmele lor de animale. După trecerea prin Vereczke, bandele maghiare au atacat băştinaşii, apoi s-au 
îndreptat spre vestul Europei. Despre aceasta, istoricul maghiar Eduard Layons scrie în lucrarea Istoria 
generală a ungurilor: " ... datorită calităţilor militare, terorii ce o inspirau, noii veniţi se dovediseră a avea 
o mare superioritate asupra statelor divizate şi slăbite din Polonia şi Dacia, aşa că triumful ungurilor nu se 
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lăsă aşteptat. . .  Alimentele preferate erau carnea, aproape crudă, şi laptele; capetele şi le rădeau, 
veşmintele şi le făceau din piele de animale, porneau în escapadele lor cu strigăte ascuţite şi sinistre ce 
înspăimântau. Unguri mea îşi făcu cunoscută prezenţa în Europa de la Al tai la Carpaţi, tropăitul ungurilor, 
predilecţia de a-şi exersa îndemânarea de lăncieri şi arcaşi pe ţinte umane, îi făceau temuţi". 

De aceea, popoarele care le-au cunoscut 
"
vitejia" adăugau şi propoziţia: 

"
Fereşte-ne Doamne 

de unguri". Denumirea de ungur se trage de la ţara (cetatea) moravă a Ungului sau Unguarului, locuită de 
slavi şi români şi constituia ultimul obstacol în faţa Panoniei. După ce aceasta a fost cucerită, maghiarii au 
început să fie numiţi "cei care vin dinspre Ung", "maghiari" sau "unguri". Tot Anonymus ne spune că 
blahii (vlahii) şi slavii dintre Tisa şi Dunăre " . . .  chiar oarecum în batjocură pe Arpad, ducele Ungariei, şi 
pe ai săi i-au numit în râs Huanguri 

"
. În perioada 908 - 955, ungurii au atacat şi jefuit, de nenumărate 

ori, Lombardia, Veneţia, Bavaria, Franconia, Turingia, Baselul, Alsacia, Lorena, Verdunul, Italia, până 
aproape de Roma. În 955, pe timpul unei noi invazii ,  în Austria şi Germania, fiind întâmpinaţi de oştile 
unite şi bine organizate ale germanilor şi cehilor, conduse de împăratul Otto cel Mare, ungurii au suferit o 
grea înfrângere pe valea râului Lech, în apropiere de oraşul Augsburg. Această înfrângere de proporţii, la 
care s-au adăugat şi înfrângeri le anterioare, din anul 933 din Germania, cea din faţa saxonilor din 938 şi 
cea din 955 din Carinthia, au pus capăt expediţiilor de jaf din Europa de vest. 

După insuccesele din vest, ungurii şi-au îndreptat privirile spre est, încercând să înfrângă 
rezistenţa oştilor voievozilor români Gelu, Glad şi Menumorut. Penetraţia maghiarilor în Transilvania s-a 
făcut într-o perioadă de aproape 300 de ani, pentru că românii au opus o rezistenţă dârză, eroică, iar 
ungurii n-au dispus de forţe suficiente pentru a realiza o adevărată ocupaţie pe tot teritoriul românesc - din 
Arcul Carpatic, "Transilvania cu tot platoul ei" - apreciază C. Lehrer in Ardealul - pământ românesc. 
Problema Ardealului văzută de un american, cu depresiunile muntoase şi cu şirurile de munţi ce o 
înconjoară din toate părţile, n-a fost pentru poporul maghiar - popor al şesului, popor al pustei - o 
împlinire geografică, după cum n-a fost nicio împlinire istorică. În viaţa poporului ungar, 

"
Transilvania a 

fost un accident". La acea dată maghiarii erau interesaţi şi preocupaţi de hrană, în special sare, 
îmbrăcăminte, şi de obiectele produse de români, apoi aurul necesar comerţului şi tezaurizării .  După 
raidurile întreprinse şi realizarea scopului urmărit, maghiarii se retrăgeau în Alfola (Panonia), foarte 
puţini au rămas să conveţuiască cu populaţia băştinaşă. Aşa se explică faptul că în intreaga Transi lvanie 
nu se găsesc urme care să dovedească prezenţa maghiarilor aici în acea perioadă. 

Fiind greu adaptabili la sedentarism, penetraţia şi aşezarea unor grupuri de maghiari în 
Transilvania a durat până în secolul al XIII-lea şi începutul celui de-al XN-lea, când au atins linia 
Carpaţilor Răsăriteni. Deoarece era imposibil să stăpânească efectiv provinciile invadate, regii maghiari, 
dispunând de un număr mic de oameni,  estimat la 1 50.000, pentru apărarea acestor teritorii au folosit pe 
secui, despre care Antonius Verantius ( 1 504- 1 579) preciza: 

"
Se deosebesc de unguri prin aproape toate 

obiceiurile, legile şi felul lor de a trăi, afară de rel igie, şi nu se aseamănă nicidecum nici chiar ca limbă 
când vorbesc după chipul strămoşilor". Secuii au fost şi ei maghiarizaţi. Pe la mij locul secolului al XII
lea, au fost aduşi în Transilvania colonişti germani cunoscuţi sub numele de saşi. Toţi aceşti colonişti, 
inclusiv maghiarii, invadatori şi ocupanţi, au conveţuit cu românii  băştinaşi - făuritori de civilizaţii - pe 
meleagurile româneşti, din moşi-strămoşi, influienţându-se reciproc în multe domenii de activitate ale 
vieţii materiale şi spirituale. 

Având in vedere cele de mai sus, pe bună dreptate Nicolae Iorga, într-o conferinţă ţinută la 
Oradea, în anul 1 938, s-a referit la culegerea de articole, de autori maghiari, intitulată Ungaria şi 
civilizaţia, şi în care se consemna, de către un autor: "Numai în veacul al XII-lea se pomenesc pentru 
prima oară despre colonii româneşti (valahe) în Transilvania, totuşi acest popor de ciobani s-a stabilit în 
măsură mare in Ungaria" (adică în Transilvania n. I .F.). Citând acest pasaj, N. Iorga a spus: "Cum se ştie, 
împotriva ciobanilor nu s-au ridicat oile, dar deseori au protestat măgarii". În continuare, savantul nostru 
a subliniat: 

"
Un lucru este foarte sigur, că regii unguri au pătruns după anul I l  00 dincoace de Tisa. Veţi 

întreba care este remediu! acestei afirmaţii a dumitale şi care nu se poate înlătura. Ungurii până în anul 
I l  00 s-au găsit în această situaţie: erau o bandă de năvălitori şi prădători". 

Teoria maghiară, răspândită în cercuri le politice influiente din marile capitale occidentale, 
potrivit căreia maghiarii au drepturi istorice asupra Transilvaniei, este drastic demolată de întreaga 
istoriografie, inclusiv de cea maghiară, obiectivă, debarasată de influienţele politicii ungarismului 
revizionist, de invadarea de către maghiari a Câmpiei Panoniei, Transi lvaniei, Crişanei, Banatului şi 
Maramureşului, unde românii trăiau organizaţi în voievodale, ţări şi cnezate, aveau cetăţi de apărare, 
oaste pentru înfruntarea duşmanilor. Aceasta era o dovadă concludentă că împăratul Aurelian nu a retras 
populaţia din Dacia, cum eronat este prezentată de unii simbriaşi, istorici şi politologi maghiari, inclusiv 
din zilele noastre. 
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Istoricul german, de origine săsească, Adolf Armbruster, scrie: "Apărat de Centura Carpaţilor, 
care include Podişul Transilvaniei, leagănul Daciei preromane, îmblânzit de câmpia înconjurătoare, 
despărţite unele de altele de hotare naturale evidente, acest spaţiu geografic va deveni pentru un alt 
mileniu cadrul noii realităţi etnice, care, în curând, avea să corespundă şi unei realităţi politice". Istoria 
Romanităţii orientale este, de fapt, un proces de contradicţie şi deznaţionalizare, la capătul căreia ea îşi va 
pierde toate poziţiile în afară de chintesenţa ei din spaţiul carpato-dunărean. Menţinerea unor ., atoli " de 
azi ai României orientale în afara spaţiului carpato-dunărean nu scade valoarea generală a acestei 
afirmaţii. Odată fixată asupra acestei poziţii, Romanitatea orientală care de acum înainte se va identifica 
cu poporul român - s-a apărat în împrejurări externe permanent nefavorabile şi împotriva tuturor 
primejdiilor, a reuşit să se păstreze, dovedindu-se o cetate inexpugnabilă. Contemporanilor nu le-a scăpat 
acest proces dramatic din răsăritul Europei, care avea să ducă la o nouă sinteză etnică; pentru a o 
desemna, ei aveau, fireşte, de un termen corespunzător, c re să-i exprime trăsăturile caracteristice. 
Această nouă realitate etnică o surprindem documentar sub un nume propriu într-o scrisoare a împăratului 
bizantin Vasile al II-lea Macedoneanul din anul 980. ( . . .  ) Numele sub care întâlnim poporul român în 
hrisovul imperial este cel de vlaht'. 

Cărturarul maşhiar Losontzy Istvan, în anul 1 77 1 ,  care nu poate fi acuzat că a nutrit sentimente 
pro-româneşti, spune: "Impăratul Aurelian, în anul 274, a mutat acolo (din Dacia - n. l .F.) pe vitejii 
romani în Moesia. Cei care rămaseră mai departe acolo, cu timpul, au devenit valahi, care îşi spun şi 
astăzi romani". Istoricul ungur Huszti Andrâs, în anul 1 79 1 ,  face unele precizări, fără a fi bazate pe o 
atentă cercetare, astfel :  "urmaşii geţilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor. Nicio 
naţiune nu are limba atât de apropiată de acea veche limbă romană (latina n. l .F.), ca limba valahilor; ceea 
ce este un semn sigur şi care nu poate înşela că ei sunt în Ardeal urmaşii vechilor coloni romani, despre 
care înseamnă pe scurt acestea: numele acestui popor în limba lui proprie este român (rumuny), adică de 
la Roma sau roman". În 1 9 1 5, geograful maghiar Jeno Kalnoky făcea aprecierea că Principatul 
Transilvaniei, în forma autohtonă de organizare voievodală, deci cu un specific românesc, care s-a păstrat, 

"are o istorie aparte de cea a Ungariei". Dar istoricul A. Szilagi afirmă că "Transilvania şi Ungaria nu s
au confundat niciodată şi intotdeauna ele au format două ţări diferite". La rândul său, istoricul american 
John Mathely scrie: "teoria părăsirii Daciei şi a populării acesteia ulterior printr-o masivă migrare din 
sudul Dunării, nu poate fi acceptată nici ca ipoteză". El consideră că dacă n-ar exista pretenţiile 
expansioniste "cu aparenţă de justificare istorică, este puţin probabil ca o asemenea teorie să fi fost 
vreodată născocită". 

Istoriografia românească împărtăşeşte astfel de opinii obiective, întemeiate pe izvoare narative 
şi numeroase cercetări arheologice. Menţionăm doar concluzia trasă de academicianul Ştefan Pascu în 
lucrarea sa Ce ştim despre Transilvania: "o populaţie care trăia cu milenii în aceleaşi locuri - populaţia 
dacă - nu-şi părăseşte locurile ancestrale în nici o împrejurare. În al doilea rând, nu se cunoaşte nici un 
caz în istoria omenirii când o populaţie să-şi fi părăsit, în totalitate căminele, gospodăriile, în faţa unor 
invazii. În al treilea rând, de la părăsirea Daciei de către oficial itatea romană, până la aşezarea goţilor 
primul val de populaţie în migraţiune - au trecut mai multe decenii.  În al patrulea rând, chiar noii veniţi ar 
fi împiedicat o asemenea evacuare, având nevoie de sprijinul material al autohtoni lor - obligaţii in natură 
- şi colaborarea militară a acestora. În al cincilea rând, teritori ile sud-dunărene nu erau prea liniştite şi 
mai ferite de primejdii decât cele nord-dunărene. În al şaselea rând, germanii aşezaţi în vastele teritorii ale 
imperiului erau socotiţi ca aliaţi (federaţi) ai acestuia, ceea ce însemna o colaborare politică şi militară. În 
al şaptelea rând, nu există nici un izvor care să ateste venirea românilor de la sudul la nordul Dunării într
o vreme mai târzie. În al optulea rând, populaţia daco-romană, devenită poporul român, ar fi trebuit să 
aibă o memorie neobişnuită în a se aşeza, după 600-800 de ani exact în locurile părăsite cu şase-opt secole 
înainte". 

Adesea întâlnim în scrierile istoricilor maghiari faptul că Transilvania este pământ unguresc, că 
românii sunt venetici, ocupanţi ai acestui teritoriu. Ei întreţin în rândurile concetăţenilor o atmosferă de 
ură împotriva românilor, de răzbunare, de superioritate şi de minimalizare a gradului de civilizaţie a celor 
care trăiesc în România. Să amintim de manifestările maghiarilor veniţi la meciul de fotbal România
Ungaria din 2009, respectiv huliganismul şi sălbăticia de care au dat dovadă cât s-au aflat pe pământ 
românesc. Asemenea manifestări fac notă discordantă cu pretenţia de civil izaţie şi cultură ale celor de la 
Budapesta. Se cuvine să ne oprim pe scurt şi la problema "stăpânirii" maghiare în Transilvania timp de 
1 000 de ani, cum pretinde Laszlo Iăraş. Ne-am referit la faptul că românii, conduşi de Menurnorut, Glad 
şi Gelu, precum şi de urmaşii acestora, au opus o dârză rezistenţă invadatorilor maghiari în Transilvania 
timp de 300 de ani. Abia după aceşti ani, năvălitorii maghiari şi-au instaurat stăpânirea în Ardeal, însă 
românii  transilvăneni au reuşit să-şi menţină autonomia, să-şi păstreze individualitatea. Transilvania, în 
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perioada medievală, a fost zguduită de puternice răscoale ţărăneşti (Răscoala de la Bobâlna - 1 437- 1438, 
Războiul ţărănesc condus de Gh. Doja din 1 5 14 - cele mai importante din Europa). Cauzele sociale ale 
acestora s-au împletit cu cele de ordin naţional (românii ajunseseră, în masă, iobagi asupriţi de grofii 
maghiari). Pentru consolidarea dominaţiei lor sociale şi politice, cele trei stări privilegiate - nobilimea 
maghiară, saşii şi secu ii - au constituit aşa - numitul Unio Trium Nationum ( 1 438), prin care îşi 
propuneau conservarea stăpânirii lor asupra categoriilor neprivilegiate, în primul rând populaţia 
dependentă şi necatolică (românii erau ortodocşi). 

După dispariţia Regatului ungar de pe harta continentului, în urma bătăliei de la Mohăcs 
( 1 526), Transilvania devine, în 1 54 1 ,  principat autonom sub suzeranitatea Imperiului Otoman. În prima 
jumătate a secolului al XVII-lea, Transilvania s-a implicat în Războiul de 30 de ani, iar la sfărşitul acelui 
secol, intră în componenţa Imperiului Habsburgic, în 1 765 capătă statutul de Mare Principat, pe baza 
Diplomei Leopoldine din 1 69 1 ,  care a stabilit, prin cele 1 8  puncte, principiile după care trebuie condusă 
Transilvania, continuă autonomia, de data asta sub habsburgi. 

În anul 1 867, în împrejurările cunoscute, s-a constituit Imperiul Austro-Ungar, iar Transilvania 
a devenit parte componentă a statului ungar, până în anul 1 9 1 8 . Aşadar, Transilvania nu a fost stăpânită 
un mileniu de Ungaria ci numai cea 50 de ani (de la 1 867 la 1 9 1 8). Se înţelege că puterea era exercitată 
de nobilimea maghiară, în sprij inul căreia au fost saşii şi secuii, împotriva românilor transilvăneni, doar 
nu întâmplător s-au ridicat ei prin răscoala ţărănească condusă de Horia, Cloşca şi Crişan ( 1 784- 1 785), 
prin mişcarea politică a Suplexului ( 1 79 1 - 1 792), revoluţia din 1 848-1 849 şi mişcarea politică a 
Memorandumului din 1 892. La acestea trebuie adăugate: rolul Şcolii ardelene, cel al Unirii cu Biserica 
Romană, formarea unor intelectuali români la şcolile apusene ş.a. Persecuţi ile şi teroarea asupra 
românilor au cunoscut proporţii nemaiîntâlnite până atunci. 

Înfrângerea Puterilor Centrale în Primul Război Mondial şi destrămarea Imperiului Austro
Ungar ( 1 9 1 8) au pri lejuit implinirea aspiraţii lor naţionale ale românilor din Transilvania care, prin decizia 
plebiscitarll a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia ( 1 decembrie 1 9 1 8), a intrat în componenţa a ceea 
ce avea să devină, prin hotărâri le Conferinţei de Pace de la Paris, România Mare. Pe străvechiul pământ 
românesc a început o nouă viaţă în cadrul statului naţional unitar, dar primejdiile la adresa sa nu s-au 
terminat, şi în zilele noastre neprietenii, pe cât posibil, luptă pentru lichidarea României ca stat şi a 
români lor ca naţiune. Numai că vremurile s-au schimbat, sentimentul istoriei însoţeşte pe toţi cei care 
simt româneşte, aşa spun versurile cântecului 

"Tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri !". Românii 
au sperat şi au luptat pentru unitate naţională, o viaţă prosperă şi liniştită, de pace, înţelegere şi 
convieţuire în deplină conlucrare cu minoritatea maghiară şi cu toate minorităţile naţionale în cadrul 
statului român. 
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Daniel CIUCĂLĂU 

H OARDA DE AUR ŞI SPATIUL NORD DUNĂREAN 
LA ÎNCEPUTUL STATA

,
LITĂŢI I  ROMÂN EŞTI 

Stepele euro-asiatice au fost o sW'Să pennanentă de invazii, care au afectat din punct de vedere 
politic, economic, demografic teritoriile Europei Răsăritene. De departe, prin distrugerile şi în.frângerile 
provocate statelor creştine din zonă, cea mai importantă a fost marea invazie mongolă din prima parte a 
secolului al XIII-lea. O dată cu înfiinţarea Hoardei de Aur în 1 243, prin desprinderea părţii nord-vestice a 
imperiului creat de Gingis Han, ameninţarea mongolă se va prelungi, iar presiunile exercitate de acest nou 
centru de putere vor avea repercursiuni ce se vor resimţi pe parcursul secolelor următoare. 

La începutul secolului al XIII-lea Gingis Han a reuşit să unifice triburile mongole din 
Asia centrală şi să pună bazele unui imperiu foarte eterogen şi întins. Atracţia mongolilor faţă 
de stepele nord pontice a apărut în urma expediţiei din 1 222- 1 223, când armata comandată de 
Gebe şi Subutai a traversat Munţii Caucaz în urmărirea cumanilor, descoperind un peisaj ideal 
pentru modul lor de viaţă nomad. Djoci, fiul lui Gingis han şi cel care va primi dreptul de a lua 
în stăpânire aceste teritorii, spunea despre ele că " în toată lumea nu pot exista pământuri mai 
plăcute ca acesta, aer mai bun ca acesta, ape mai dulci ca acestea, şesuri şi păşuni mai 
Întinse ca acestea"1• Moartea lui Gingis han şi la scurt timp a lui Djoci va amâna această 
expediţie, care va fi decisă abia în timpul kuriltaiului din 1 235, când marele han Ogodai va 
încredinţa această misiune lui Batu, nepotul creatorului marelui imperiu mongoe. 

Populaţia românească din spaţiul extra - şi intra - carpatic a fost afectată de această 
campanie, un corp de armată, aflat sub conducerea lui Kadan, Buri şi Bucek, având misiunea 
de a învălui spre sud regatul maghiar şi de a anihila forţele militare din Transilvania, 
împiedicându-le să se unească cu oastea regală. Trupele conduse de Kadan au traversat Carpaţii 
răsăriteni, primul obiectiv atacat fiind oraşul minier Rodna, pe care I-au distrus şi au obligat 
600 de germani să-i însoţească în calitate de călăuze. Traversarea lor nu s-a produs fără 
opoziţia autohtonilor, în mai multe aşezări din nordul Bucovinei fiind întîlnite urme ale 
şanţurilor şi palisadelor de lemn arse şi distruse, datate cu puţin timp înainte de mij locul 
secolului al XIII-lea3. Grupa aflată sub conducerea lui Buri a traversat munţii prin pasul Oituz, 
zdrobind oastea voievodului Transilvaniei, care a rămas pe câmpul de luptă4• 

Sub comanda lui Bucek o parte din trupele mongole au avut misiunea de a anihila 
formaţiunile politice extracarpatice ale "vlahilor negrt', cum au fost descrişi de cronicarul Raşid od
Din. După ce au distrus Episcopia cumanilor, aceştia au înaintat până la hotarul ţării lui Miceslav, 
identificat de Şerban Papacostea cu Seneslau, unde au înfrânt oştile acestuia, apoi s-au îndreptat către 
Ungaria prin Oltenia şi Banar. 

Oastea maghiară, condusă de regele Bela, a fost practic zdrobită în bătălia de la Mohi (I l 
aprilie 1 24 1 ), fapt care a dus la prăbuşirea autorităţii centrale şi abandonarea întregului regat în faţa 
mongolior. Vestea înfrângerii i-a şocat pe contemporani, care au văzut în aceasta sîarşitul Regatului 
maghiar şi instaurarea unei noi ordini. Pesta a fost asediată în zilele următoare, iar expediţiile de 
cucerire a întregului teritoriu al Ungariei au continuat până în anul anul următor. Un contemporan al 
evenimentelor, călugărul Hermann de la mănăstirea Niederaltaich din nordul Dunării nota că " În acest 
an, regatul Ungariei, după o existenţă de 350 de ani, a fost nimicit de neamul tătarilor'.6. Expediţiile 

1 Victor Spinei, Moldova În secolele XI-XIV, Edit. Universitas, Chişinău, 1 994, p. l 95 .  
2 ldem, Marile migraţii din estul ş i  sud estul Europei În secolele JX-XIIJ, Edit Institutului European, Iaşi, 1 999, p .  399. 
3 Ibidem, p. 404. 
4 Şerban Papacostea, Românii în secolul al XJJI-lea. Între cruciadă şi Imperiul mongol, EE, Bucureşti, 1 993, p. 95. 
5 Ibidem, p. 96. 
6 Victor Spinei, op.cit., p. 4 1 5.  
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de pradă au ajuns până în Croaţia şi în regiunile estice ale Austriei, provocând groază şi disperare în 
rândul populaţiei civile. 

Retragerea trupelor conduse de Batu han din stepa panonică a swprins Europa acelor 
vremuri. Cauzele au fost diverse, pornind de la luptele interne cauzate de moartea marelui Han Ogodai 
de la Karakorurn ( 1 1 decembrie 1 24 1 ), până la epuizarea trupelor, care ar fi trebuit să controleze un 
teritoriu întins şi locuit cu populaţii ostile lor. Şefii mongoli considerau că noile cuceriri nu puteau fi 
menţinute în cazul unei riposte a statelor creştine şi au preferat să le abandoneze. Prăzile obţinute erau 
îndeajuns de mari pentru a satisface pe luptători7. Principala consecinţă a marii invazii mongole a fost 
apariţia în răsăritul Europei a unui nou centru de putere, Hoarda de Aur, a cărei arie de dominaţie 
directă a cuprins la început bazinul fluviului Volga, inclusiv teritoriul fostului hanat al Bulgariei Mari, 
stepa nord-pontică şi teritoriile dintre Marea Neagră şi Marea Caspică8. 

Aşezarea mongolior în această regiune, în care s-a manifestat pentru o lungă perioadă de 
timp puterea cumanilor, va fi şi începutul turcizării acestora. Când Batu a preluat conducerea ulusului 
(statului) său el a sosit în zonă cu 4.000 de soldaţi şi 9.000 de membri de trib de origine mongolă. 
Restul populaţiei adusă de el era de origine turcică (bulgari, oguzi) care s-au amestecat cu populaţiile 
din zonă9• Cărturarul arab al-Umar ( 1 301 - 1 349) a surprins foarte sugestiv acest fenomen: "imperiul 
aparţinuse în trecut turcilor lâpciaci. Învinşi de tătari şi supuşi stăpânirii acestora, în decursul 
timpului s-au amestecat şi s-au înrudit cu aceştia, pământul biruind încetul cu încetul natura şi felul de 
a fi al cuceritorilor; aşadar mongolii, întrucât se stabiliseră aici, s-au căsătorit cu lâpceacii, a căror 
patrie au preluat-o, au devenit asemănători lor, iar astăzi par să descindă din aceeaşi rasă''10• 
Denumirea de tătari sub care aveau să ajungă să fie cunoscuţi aparţinea unui trib turcic, înrudit cu cel al 
cumanilor, avea să se impună în urma unui conflict îndelungat dintre mongoli şi aceştia, terminat prin 
victoria lui Temugin (viitorul Gingis Han), în 1 202. triburile acestora au fost masacrate şi împrăştiate 
în cadrul celor mongole, dar, datorită vitejiei şi renumelui câştigat, etnonimul va fi păstrat, acoperind o 
mulţime de alte etnii, dintre care cele turcice erau majoritate1 1 • 

Iata cum explica situatia unul dintre cei mai avizati specialisti în materie, profesorul Louis 
Hambis: ,/'lumele de Mongol desemna în epoca dinastiei Tang (sec. VII-IX) un trib care trăia pe 
cursul superior al Amurului, şi care era cunoscut prin sălbăticia sa; în cursul sec. X si XI, acest trib s
a deplasat catre sud-vest si a ajuns în regiunea udată defluviile Onon si Kerulen; el ocupa, în cele din 
urmă, Mongolia orientală (de astăzlj şi s-a izbit de tătari, trib turc care trăia pe cursul inferior al 
Kerulenului, si cu care s-a luptat permanent suferind atunci îrţfrângeri grave. Dintr-o întâmplare 
ciudată, numele tătarilor, pe care mongolii îi biruiseră, a ajuns sa le fie dat lor, atât de către chinezi, 
cât si de către populatiile occidentale, deoarece numele tătarilor dobândise un mare renume în toată 
Asia, datorită rolului important pe care acestia I-au jucat timp de mai multe veacurt'. La rândul sau, 
un alt savant francez, cunoscut pentru studiile sale pertinente privind istoria vechilor turci, Jean-Paul 
Roux, apreciaza si el ca ,fenomenul unic prin care numele tătarilor a fost folosit rapid pentru a 
desemna, spre marea furie a mongolilor înşişi, toate hoardele unificate si, mai târziu, pe toti indigenii 
din stepele Europei răsăritene, din Asia Centrala şi din Siberia nu se explică numai prin întâmplare, ci 
lasă să se întrevadă importanţa rolului lor". Aşa cum atesta izvoarele, încă din prima jumatate a 
secolului al Xll-lea, deci la puţină vreme după venirea mongolilor în zona locuită de tătari, numele de 

"mongol" aproape ca disparuse, fiind înlocuit cu cel de "tatar"1 2. 
Cnezatele ruseşti, sudul Crimeii, nordul Peninsulei balcanice, ţinuturile de la est şi vest de 

Carpaţi au devenit vasale mongolilor, în schimbul plăţii tributului şi participă-rii la expediţiile militare 
ele păstrându-şi autonomia internă. Extinderea controlului asupra teritoriilor locuite de români este 
atestată de numeroase izvoare, atât occidentale cât şi orientale. Wilhem de Rubruk, emisarul regelui 

7 Victor Spinei, Moldova in secolele XI-XIV, Edit. Universitas, Chişinău, 1 994, p. 202. 
8 Şerban Papacostea, op. cit., pag. 98. 
9 Tabsin Gemi!, Problema etnogenezei tătarilor, în Lucrările, Edit. Kriterion, Bucureşti, 1 997, p. 58. 
10 Victor Spinei, op.cit., p. 203. 
1 1 Ahlai Mehmed Necati, Originea tătarilor, în Lucrările, Edit. Kriterion, Bucureşti, 1 997, p. 40. 
12 Apud Tahsin Gemi!, op. cit. , p.56. 
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Ludovic al IX-lea la marele han în 1 253- 1 255 nota: "de la gurile Tanaisului (Donului) spre apus, 
până la Dunăre, totul este al lor şi chiar peste Dunăre. Spre Constantinopol, Vlahia, care este ţara 
lui Asan, şi Bulgaria mică, până în Sclavonia, toţi le plătesc bir'13• Coabitarea celor două popoare a 
dus la confuzii în unele izvoare bizantine, şi la afirmaţii legate de asemănarea armelor "sciţilor

" 

(mongolilor) cu cele ale "dacilor'' (românilor), cum apar în scrierile lui Laonic Chalchocondil14. Alte 
urme ale convieţuirii dintre autohtoni şi tătari sunt legate de unele toponime şi hidronime care s-au 
păstrat din perioada de început a Moldovei. În ţinutul Dorohoiului un act emis de Alexandru cel Bun 
în 30 aprilie 143 1  menţionează satul Bascacouţi, a cărui nume este legat de baskacii tătari ce ţineau 
sub supraveghere populaţiile vasale. În alte părţi întâlnim localităţi cu numele de Tătari, Tătăraş, 
Tătărcuca, pâraie (Tatarcea, Tătărca), persoane (Tartor, Tatar, Tataru)15. 

Controlul exercitat de Hoarda de Aur asupra rutelor comerciale ce veneau din Orient spre 
Europa a fost primordial pentru supravieţuirea acestui stat. Saray Berke, capitala de pe Volga, a 
devenit în perioada de apogeu a hanilor nu numai o mare piaţă de consum pentru produsele de lux, ci şi 
un emporium al mărfurilor ce veneau pe ruta Drumului mătasii. Alte centre de tranzit erau Kaffa, Azak 
şi Horezm16. Călătorul arab lbn Batuta, care a vizitat Saray Berke în anii 1333-1 334, îl descria ca fiind 
,,cel mai frumos oraş pe care l-a vizitat', în care se aflau negustori străini veriiţi din Ira.k, Egipt, Siria şi 
din alte ţări, găzduiţi într-un cartier separat17• Pierderea acestor centre comerciale ca urmare a 
războaielor civile a fost una din cauzele decăderii Hoardei. Genovezii din Kaffa şi-au proclamat 
emanciparea de sub autoritatea hanilor la sfărşitul secolului al XIV lea, Horezmul a fost ocupat de 
dinastia mongolă din lran şi, în ciuda unui îndelungat conflict, acesta a fost pierdut compler8. 

Zonele locuite de români nu au intrat efectiv în componenţa Hoardei, aceştia fiind obligaţi 
la recunoaşterea suzeranităţii tătarilor, la plata unui tribut şi participarea la expediţii militare. 
Teritoriul acestora era considerat un fel de no man's land, la marginea regatului Ungariei. De abia la 
sfărşitul secolului al XI1I lea sudul Moldovei a fost integrat în Hoarda de Aur, căfătând o 
importanţă deosebită prin faptul că asigura legăturile cu poziţiile ocupate în Balcani1 • Un rol 
important 1-a jucat în această perioadă conducătorul mongol Nogai, care, în contextul luptelor pentru 
putere în cadrul Hoardei a încercat să se desprindă de aceasta şi să înfiinţeze un stat propriu, cu 
centrul la lsaccea (Saqci). Acesta provenea din familia marilor hani iar calităţile sale militare au fost 
remarcate în timpul expediţiilor militare, atât din Apus cât şi din Orient. Influenţa sa a crescut în 
timpul lui Berke han, ceea ce i-a permis imixtiunea în politica internă a statelor din zona Carpaţilor şi 
a Balcanilor. Spre sf"arşitul secolului al XIJI- lea el şi-a subordonat o mare parte din spaţiul 
românesc, cuprinzând teritoriul de la răsărit de Olt, Cumania, iar în apus Ţara Severinului. Cursul 
superior al Prutului a intrat şi el în dependenţa mongoWor din Dobrogea2 . În 1 285 a întreprins o 
ultimă mare expediţie în Ungaria, împreună cu Tola Buga - nepotul hanului Monke, dar care s-a 
încheiat cu un semi eşec, forţele lor întârnpinând o opoziţie strânsă din partea saşilor şi secuilor, dar 
şi din partea fortificaţiilor din piatră ridicate în Transilvania şi Ungaria în a doua jumătate a 
secolului al x:ne1 .  Desprinderea de sub controlul hanilor din Saray a avut loc după 1 296, după cum 
o atestă monedele cu tamgaua lui Nogai şi a fiului său, bătute în atelierele din Saqci şi răspândite în 
Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi Crimeea. Unele dintre ele aveau pe avers acvila bizantină, 
ceea ce ar putea sugera un condominium cu autoritatea de la Constantinopol22• Controlul gurilor 

1 3 Victor Spinei, Marile migraţii din estul şi sud estul Europei În secolele IX-Xlll, p. 436. 
14  ldem, Moldova În secolele Xl-XIV, Edit. Universitas, Chişinău, 1 994, p. 2 1 6. 
1 5 ldem, Marile migraţii din estul şi sud estul Europei În secolele IX-Xlll, p.437. 
1 6  Halil lnalcik, Imperiul otoman. Epoca clasică, EE, 1 996, p. 25 1 .  
1 7  Mehmet Ali Elcrem, Civilizaţia turcă, Edit. Sport Turism, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 53. 
1 8 Virgil Ciocâltan, Restaura{ia Hoardei de Aur şi tratatele tătaro-genoveze din anii 1380-1387, in Rdl, nr. 6, iunie 
1 990, p. 573. 
19 Victor Spinei, Marile migraţii din estul şi sud estul Europei În secolele IX-Xlll, p. 209. 
20 Şerban Papacostea, Românii în secolul al Xlll- lea. Între cruciadă şi imperiul mongol, p. 1 2 1 .  
2 1 Victor Spinei, Moldova in secolele XJ-XJV, p. 209. 
22 Emest Oberlander Tâmoveanu, în Lucrările, Edit. Kriterion, Bucureşti, 1 997, p. 78. 
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Dunării şi a sudului Moldovei de către Hoarda de Aur a fost restabilit după înfrângerea lui Nogai şi 
a fiilor săi de către hanul Toktai. 

Prezenţa mongolă în zonă a avut drept consecinţe dezvoltarea unor centre urbane, la 
Costeşti şi la Orheiul Vechi, precum şi încurajarea comerţului şi meşteşugurilor , prin aducerea de 
meşteri dir! ţările orientale23• Puterea Hoardei de Aur începe să decadă la mijlocul secolului al XIV 
lea, când, vecinii din Apus şi de pe coasta Mării Negre încep să-i conteste autoritatea. Ofensiva 
creştină a fost declanşată după ce în fruntea statului maghiar a ajuns Carol Robert, care, alături de 
regele Cazimir al Poloniei, avea revendicări teritoriale asupra cnezatelor Hal ici şi Volinia, aflate sub 
protec�a mongolă. În conflict vor interveni şi lituanienii, îngrijora� de creşterea puterii celor două 
monarhii. În 1 354 şi 1 366 Polonia va tranşa în favoarea ei această problemă prin ocuparea celor 
două state slave. Hanul Djanibek a fost nevoit să recunoască noua situa�e în schimbul primirii unui 
tribut. Concomitent cu evolu�ile păgubitoare din părţile vestice, Hoarda începe să piardă teren şi pe 
malul nordic al Mării Negre, unde genovezii din Kaffa şi-au proclamat independenţa faţă de tătari şi 
şi-au apărat-o cu arma în mână, între 1 343- 1 34724• 

Românii din Ţara Românească şi Maramureş s-au alăturat şi ei acestei cruciade anti
mongole, rezultatul irriediat fiind apari�a Moldovei pe harta politică a zonei. În spaţiul extracarpatic 
obiectivele regelui Ludovic de Anjou au fost reînfiinţarea Episcopiei Cumanilor, care avea, pe lângă 
rolul pastoral, şi pe cel de a institui o dominaţie politică maghiară în locul lăsat liber de către mongoli. 
Ac� unile hotărâtoare s-au desfăşurat în perioada 1 345-1 346, când oştile transilvănene, în colaborare cu 
cele muntene vor întreprinde o serie de atacuri ce vor avea ca rezultat restrângerea dominaţiei Hoardei 
doar la zona maritimă. La 29 martie 1 347, papa Clement al Vl-lea va autoriza înfiinţarea episcopiei 
Milcoviei, mult mai restrânsă faţă de cea a cumanilor. Interesele economice ale coroanei angevine în 
acest spa�u rezultă şi din accesul liber acordat negustorilor braşoveni de către Ludovic în zona 
cuprinsă între punctele de confluenţă ale Dunării cu Siret şi lalomiţa. Mai târziu va negocia cu 
Dimitrie, un principe al tătarilor, o nouă zonă de acces pentru aceşti negustori la Marea Neagră25• Ţara 
Românească a intrat şi ea în acest conflict, prin acceptarea suzeranităţii maghiare de către Nicolae 
Alexandru în 1 345, urmărind îndepărtarea suzeranităţii mongole. 

Întemeierea Moldovei, întâi ca marcă de frontieră apoi ca stat de sine stătător, a fost unul din 
rezultatele cele mai însemnate şi mai durabile al acestei înfruntări. Politica centralizatoare a dinastiei 
angevine a provocat tulburări în rândurile cnezilor maramureşeni ceea ce a avut drept efect conflictul 
dintre partida pro maghiară şi cei care doreau păstrarea autonomiei.Alungarea urmaşilor lui Dragoş din 
Moldova de către Bogdan şi adepţii săi, sosiţi din Maramureş, a reprezentat apogeul acestui conflict şi 
actul de naştere a unei noi ţări romăneşti. Evoluţia ulterioară a acesteia s-a produs pe fondul 
îndepărtării influenţei curţii maghiare, şi căutarea protec�ei către Polonia şi Hoarda de Aur. 

Legăturile lui Bogdan l cu hanul Abdalah, care se poate să fi fost chiar de vasalitate, sunt 
atestate şi de un inel amuletă din aur cu înscrip�a ,,A/ah", ce a fost descoperit în mormântul voevodului 
de Biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi26• Ocuparea sudului Moldovei în anii următori s-a petrecut în 
colaborare cu Polonia şi Lituania, care au preluat ini�ativa în această zonă. Hoarda de Aur pierduse 
sub banul Djanibek ( 1342- 1357) iniţiativa politicii externe şi a trebuit pentru prima dată să bată în 
retragere faţă de statele creştine. Acest fapt s-a văzut reflectat şi pe plan intern, unde războaiele civile 
au dus la cresterea influenţei Hoardei Albe asupra celei Albastre, prin înscăunarea lui Hizir în 136 1 .  În 
ciuda pierderii influenţei asupra părţii răsăritene a Hoardei de Aur, emirul Mamai, prin intermediul 
hanilor Abdalab şi Bapoi Bulak, a încercat să pastreze o parte din prestigiul rnongoWor prin acţiuni 
îndrăzneţe contra lituanienilor şi ruşilor. Cu toate acestea, înfrângerile suferite la Sinie Vody ( 1362) şi 
de la Kulikovo ( 1 380) au fost dus la cedarea unor teritorii întinse din vechea stăpânire a banilor. 
Hoarda îşi va reveni temporar sub conducerea unui ogWan al Hoardei Albe, Toktamiş, care se va 
impune în 1380, profitând de criza cauzată de victoria cneazului Dimitrie Ivanovici de la Kulikovo. 

23 Victor Spinei, Moldova în secolele Xl-XJV, p. 2 1 5 . 
24 Virgil Ciocâltan, op. cit., p. 574. 
25 Şerban Papacostea, op. cit., p. 47. 
26 Eugen Nicolae, Orhei - oraşul hanului A bda/, în MI, I l  noiembrie 2003, p. 20. 
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După o serie de atacuri asupra Moscovei, pe care o va arde în 1 382, şi repWlerea sub suzeranitate a 
lituanienilor, acesta a intrat în conflict cu Timur Lenk, pentru a regla problema stăpânirii 
Azerbaidjanului şi a Horezmului, important nod comercial pe Drumul Mătăsii. Războiul cu hanul 
ilhanid va secătui de forţe statul său, care nu va mai găsi resurse pentru a-şi mai reveni27• 

Războaiele civile din cadrul Hoardei de Aur a dus la creşterea forţelor centrifuge, diferiţii 
exponenţi ai acestora străduindu-se să îşi irnpWlă controlul asupra unor teritorii cât mai întinse. Un astfel 
de centru a existat la Orheiul Vechi -Yeni Şehr sau Şahr al-Geadid-{Oraşul Nou, în limbile turanică şi, 
respectiv, arabă), tmde Victor Spinei presupune că-şi avea reşedinţa acel Dimitrie, amintit şi în diploma 
emisă de Ludovic de Anjou în iunie 1368 prin care negustorii braşoveni aveau scutire de vamă atât în 
regatul tmgar cât şi în 

"
ţara" lui28. Acest oraş era un centru impresionant pentru acea perioadă, având 

construcţii de piatră (două caravanseraiuri, o moscheie, trei băi publice şi un imens bazar) ceea ce relevă 
faptul că viaţa comercială era activă şi prosperă29. 

Izvoarele ruseşti referitoare la bătălia de la Sinie Vody pomenesc de trei emiri care au luptat 
contra cneazului lituanian Olgred. Unul dintre ei este Dimitrie, iar ceilalti Hocebi şi Kutlubuga, numele 

. ultimului dintre ei fiind asemănător cu cel al lacului şi satului Cătlăbuga din Bugeac. După înfrângere, 
cronica lui Stanislas Sarnicki precizează că o parte dintre tătari s-au refugiat peste Don, iar o altă parte 
dincolo de Nistru, în câmpiile dobrogene30• Criza în care a intrat Hoarda de Aur a fost profitabilă şi 
pentru domnitorii moldoveni care îşi vor extinde treptat stăpânirile până la Marea Neagra şi Dllilăre, în 
1 392 Roman I putându-se întitula" mare şi singur stăpânitor, din mila lui Dumnezeu domn, lo Roman 
voievod, stăpânind Ţara Moldovei de la munte până la mare'.31 • Luptele interne şi impactul 
războaielor împotriva lui Timur vor slăbi Hoarda de Aur şi vor duce în secolul al XV-lea la 
desprinderea a trei formaţiuni autonome. Prima a fost hanatul Crimeii, unde se vor refugia marile 
familii mongo1e şi care va intra în 1 475 sub suzeranitate otomană. al doilea hanat, cel de Kazan, 
condus de Ulug Muhamad, va cădea sub stăpânire moscovită în 1 552, la fel ca şi hanatul de Astrahan, 
situat pe Volga Inf1uenţa politică a mongolior nu va mai reprezenta nimic în următoarele secole, ei 
fiind folosiţi ca masa de manevră, mai ales cei crimeeni, pentru a presa statele din sud estul Europei. 
Cu toate acestea domnitorii români au trebuit să ţină cont de prezenţa tătarilor în nordul Mării Negre, 
negociind cu ei pentru a putea să evite devastatoarele lor atacuri. Vasile Lupu avea tm trimis 
permanent la Berke Saray, care îl informa despre modificările din politica hanului32• 

Rolul pe care I-au jucat mongolii în Europa răsăriteană începând din secolul al Xlll-Jea nu 
este deloc unul de neglijat, ei reprezentând în acel moment o piedică semnificativă în calea expansiunii 
Ungariei şi Poloniei. Presiunea mongolă a fost de aşa natură încât a echilibrat scena politică est 
europeană când deja Constantinopolul fusese cucerit de către cruciaţi şi apăruse tm vid de putere în 
peninsula balcanică. Conflicte interne şi presiunile venite din exterior au dus la decăderea acestuia şi la 
intrarea mongolilor sub suzeranitatea vecinilor, cnezatele ruseşti şi Imperiul otoman. 

THE GOLDEN HORDE AND THE NORD DANUBIAN SPACE 
AT T H E  BEGINNING OF THE ROMANIAN STATES 

(Summary) 

Mongol invasion in tbe first balf of the xm'" centwy produced many politica!, economic and demographic 
changes in the area of Eastem Europe. These consequences ha ve been multiplied by the separation of the Golden Horde from 
the empire created by Genghis Khan, and dominated militarily for severa! centurys the state North Pontic tenitory until it was 
assimilated by the new powers that rised in this area, Russia, the Ottoman state. Territories inhabited by Romaniao fully felt tbe 
pressure and influence ofthe Mongol invaders ofthe latest wave ofarrivals from the Asian steppes, particularly Moldova 

27 Virgil Ciocâltan, op. cit., pp. 582 -586. 
28 Victor Spinei, op. cit., p. 327. 
29 Tamara P. Nestorov, Monumente de arhitectură musulmană la Orheiul Vechi, în RSE, http://www.sud
est.md/numere/20020709/ 
30 Victor Spinei, op.cit., p. 327. 
3 1 DRH, A, l, pag .. 3. 
32 C. Şerban, Tătarii în politica externă a Moldovei în vremea lui Vasile Lupu, în Lucrările, pp. 1 78- 1 83. 
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ŞTEFAN CEL MARE - 505 ANI DE LA TREC EREA ÎN ETERN ITATE 

Gică MANOLE 

POSTERITA TEA LUI 10 ŞTEFAN VOIEVOD 

La 505 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, ţara sa, Ţara Moldovei, pentru care el nu 
ezitase să sacrifice atâtea vieţi, şi pe care o iubise şi o slujise ca nimeni altul, se găseşte, ca şi acum un 
veac, sfâşiată, ruptă în două. Iar nădejdea ca partea instrăinată să se întrupeze, din nou, ţării a fost risipită. 
Aşa că, a-1 invoca pe Delavrancea, din sfârşitul piesei de teatru 

"
Apus de soare", acum, când jumătate din 

Ţara Moldovei lui Ştefan cel Mare este pierdută, nu înseamnă altceva decât inconştienţă şi cinism. Nu ne 
rămâne decât speranţa şi credinţa că, autorităţile de la Bucureşti, cât şi cele de la Chişinău, vor reuşi să se 
pună de acord în vederea reparării nedreptăţii, în sensul unirii Basarabiei cu România. Ca şi acum un veac, 
comemorarea morţii lui Ştefan cel Mare găseşte poporul român la o răscruce, iar somnul veşnic al eroului este 
tulburat şi întunecat de persistenţa nedreptăţii faţă de ţara sa, nedreptate pe care el o urâse atât de mult şi pe care 
o izgonise, cât a trăit, din ţara lui cea mândră şi vitează. Prezenţa copleşitoare a nedreptăţii, la români, are drept 
cauză faptul că, deseori, legăturile noastre cu trecutul slăbesc sau ţin de inerţie; nerespectând poporul de azi, prin 
abandonarea idealului naţiona� dovedeşti că eşti indiferent faţă de poporul cel mare şi vechi, în numele unui 
ticălos ,,realism" politic! 

Dacă se mai vorbeşte despre marile personalităţi ale trecutului nostru, faptul se petrece fortuit sau din 
făţărnicie, iar şcoala românească de astăzi a abdicat definitiv de la rosturile sale mari şi vechi: acelea de a 
moraliza tinerii, prin exemplele de sacrificiu ale trecutului. Însăşi lumea noastră, aşa cum e zidită au pe cale de 
a se construi, rămâne străină esenţei tradiţiei şi valorilor ei. Am mai spus-o şi o mai afirm, cu tărie: în istoria 
unui popor, a unei naţiuni, nu există constanţă şi continuitate doar prin descindere biologică, ci, înainte de toate, 
prin valoare morală, valoare ce trebuie conservată, respectată, ocrotită, continuată Şi cum ar fi putut să existe 
continuitate, în sens moral, la români, când istoria, cu fracturile ei nemiloase, cu prăbuşirile ei, şi-a tăcut simţită 
prezenţa copleşitoare, în sens negativ, peste paţiul românesc, mai din plin ca oriunde aiurea. 

Valoarea morală a poporului român, ca şi a altora, este dată de faptele trecutului, de munca şi 
jertfa acestuia. Dacă ignori moştenirea transmisă de un trecut cutremurător, uiţi din cine descinzi şi îţi 
alterezi identitatea, chiar dacă formal te revendici de la acel trecut. Lumea românilor, astăzi, nu are nevoie 
de trimiteri ipocrite, false, la trecut şi eroii săi, ci de abandonarea rapidă şi fără întoarcere a tuturor relelor 
ce ne-au alterat până la desfigurare, chipul; trebuie, este obligatoriu să ne dezmeticim, dacă Dumnezeu nu 
şi-a pus în gând să ne piardă, să ne aştemem la temelia vieţilor noastre valori vechi de când lumea, 
precum cinstea, munca tenace, onoarea, respectul faţă de celălalt, înţelegerea, bunătatea, cunoaşterea, 
credinţa adevărată, precum şi conştiinţa trează de a nu ne uita şi murdări icoanele morale; pentru că 
icoanele morale ale trecutului ne-au permis să supravieţuim, şi, toate la un loc, ne îngăduie să fim, uneori, 
mândri şi drepţi, sub soare. 

Cea mai importantă personalitate istorică a poporului român din toată istoria sa, adevărată 
icoană morală, neîntinată şi neclintită, încă, a fost cea a lui Ştefan cel Mare, şi datorită căreia putem să 
suportăm, să depăşim toate nedreptăţile istoriei. În jumătatea de secol a domniei sale, Ştefan cel Mare va 
transforma şi organiza, pe toate planurile, Ţara Moldovei. Vor fi construite cetăţi şi biserici pentru ca ţara 
să poată fi apărată, iar Dumnezeu să aibă adăpost pe cuprinsul ei; vor fi întemeiate sute de noi aşezări, ca 
semn că ţara aparţinea oamenilor săi şi nu doar unui grup sau altuia; toţi vor fi convinşi să se implice 
într-un efort mil itar şi de muncă sistematic şi permanent, în aşa fel încât puterea Ţării Moldovei a ajuns să 
fie temută şi respectată; legăturile cu străinătatea au fost numeroase şi variate, iar Ţara Moldovei s-a aflat 
racordată la civil izaţia Europei, după cum domnul său a avut o certă viziune politică europeană; marea 
boierime va fi adusă la supunere şi ascultare, şi, cu excepţia a două cazuri, va sta alături de domn până la 
sfârşit, iar voievodul a vegheat neobosit ca dreptatea cea de toate zilele să-şi facă loc sigur în ţara sa. 

Dar, înainte de toate, Ştefan cel Mare şi poporul său vor purta din conştiinţa apartenenţei la 
civilizaţia creştină, un lung şi greu război cu Imperiul otoman, în absenţa unui minim ajutor din partea 
lumii creştine. Lupta aceasta grea, cu turcii, a adus glorie Ţării Moldovei şi Domnului său, obligându-1 pe 
Papa Sixt al IV -lea să-I considere pe Ştefan cel Mare drept un "adevărat atlet al credinţei creştine" 
( 1 476), iar pe veneţieni să-I numească 

"
prea puternicul atlet al creştinătăţii" ( 1 476). Vrăjmaşii, care până 

la Ştefan cel Mare desconsiderau Ţara Moldovei, invadând-o şi jefuind-o după voia lor, vor fi pedepsiţi 
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cu atâta străşnicie, atunci când au atentat Ia existenta tării, încât vor uita, pentru multă vreme, drumurile 
spre statul românesc est-carpatic. 

Contributia aceasta am scris-o dintr-o suflare, cu sufletul luminat, ca semn al dragostei fafă de 
un timp în care neamul românesc a fost în stare să-şi croiască un destin istoric exceptional. Iar amintirea 
acelor vremuri eroice îmi permit, încă, să cred, cu toată puterea sufletului meu, că nu-i totul pierdut, că 
refacerea unitătii nationale este perfect posibilă, numai bazându-ne pe conştiinp tare a drepturilor noastre 
istorice, că rosturi le mari, ale noastre, în istorie, nu s-au epuizat. 

* 

La primul atac asupra Chiliei, la 1 462, Ştefan cel Mare a fost rănit la piciorul stâng; 
rana a fost destul de gravă, ţinând cont că Domnul Ţării Moldovei nu s-a vindecat complet 
niciodată. În legătură cu acest fapt, Cronica moldo-polonă notează: "Anul Domnului 6970 
( 1 462), iunie 22, I-au lovit la picior pe Ştefan ungurii din Chilia"1 •  

Întreaga viaţă a lui Ştefan cel Mare a fost agitată şi aspră, punându-i, deseori, la 
încercare resursele fizice şi psihice. Dacă trecerea timpului nu i-a ştirbit cu nimic tăria de 
caracter, voinţa neînfrântă, mintea strălucită, cu timpul, trupul marelui viteaz începe să cedeze, 
dând semne de oboseală. Starea sănătăţii sale se va înrăutăţi ,  în ultimii ani ai vieţii, şi din cauza 
rănii de la picior, precum şi a podagrei, diagnostic stabilit după venirea la Suceava a medicului 
veneţian Matteo Muriano. Deşi suporta dureri mari, în ultimii ani ai domniei şi vieţii, Ştefan cel 
Mare participă la campaniile împotriva Poloniei, şi se prezintă, în persoană, la locurile de 
întâlnire ale delegaţiilor moldoveană, polonă şi maghiară, ce trebuiau să medieze conflictul 
dintre Ţara Moldovei şi Polonia cu privire la Pocuţia. Viaţa lui zbuciumată, grij i le sale mari 
pentru soarta ţării ,  le va scoate chiar Ştefan cel Mare, în evidenţă: "lvan al Moscovei nu se bate 
niciodată cu duşmanii şi cuprinde mereu ţinuturi şi cetăţi noi, iar eu o zi nu pot lăsa sabia din 
mâini şi abia izbutesc să-mi păstrez ţara întreagă

"
2 .  

Obosit ş i  bolnav, Ştefan cel  Mare caută, în Europa, medici care să-i vindece rana sau 
să-i uşureze suferinţele. Îi roagă, pe regele Ungariei, Vladislav al I I-lea, prieten şi nu suzeran, 
şi pe Maxirnilian I de Habsburg, să-i trimită medici, din ţările lor, spre a-i uşura suferinţa. 
Ultimul îi trimite un medic, dar care pleacă, repede, din Suceava. Soliile sale au cerut şi 
Veneţiei medici buni, iar una a ajuns chiar la Ni.irnberg, care şi angajează un medic, Johann 
Klingenspom, dar, în drum spre Ţara Moldovei, medicul respectiv dispare fără urmă3. În 
august 1 502, soseşte în Ţara Moldovei, venind din Veneţia, medicul Matteo M uriano. Au 
rămas de la acest doctor în arte şi medicină câteva mărturisiri semnificative despre ultimul an 
de viaţă al lui Ştefan cel Mare. Aşa, într-un raport al său către dogele Veneţiei, Leonardo 
Loredan ( 1 50 1 - 1 52 1 ), Matteo Muriano scrie că 1-a întâlnit pe Ştefan cel Mare, întâia oară, la 
Suceava, pe 22 august 1 502. Muriano ştia ceea ce cunoştea întreaga Europă, că Ştefan cel Mare 
era un "domn vestit"4, ca şi un "domn atât de mare

"
5. Ştefan cel Mare îl primeşte pe medicul 

veneţian "cu dovezi şi cuvinte foarte prieteneşti
"
6, zicându-i, chiar de la început că a vrut un 

medic doar de la veneţieni "prietenii mei de care sunt sigur că mă iubesc
"
7, că este "înconjurat 

de duşmani din toate părţile şi am purtat 36 de lupte de când sunt domnul acestei ţări, dintre 
care am fost învingător în 34 şi am pierdut 2'.s. Matteo Muriano informează pe dogele Veneţiei 
că Ştefan cel Mare "este un om foarte înţelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de suspuşii 
lui pentru că este îndurător şi drept, veşnic treaz şi darnic, arată bine la trup pentru vârsta sa, 

1 Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret În cronică, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, pp. 4 1 -42. 
2 P. P. Panaitescu, Ştefan cel Mare. O Încercare de caracterizare, în AJIXl, XXIX, 1 992, laşi, p. 8. 
3 T. Ghiţan, Cr. Mircioiu, Câteva precizări În junJI diagnosticului bolii lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. 
I 504-2004. Portret În istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 1 32. 
4 Raportul lui Matteo Muriano (7 decembrie I 502), în Ştefan cel Mare şi Sfânt. I 504-2004. Portret În Cronică, Sfânta 
Mănăstire Putna, 2004, p. 326. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 /bidem. 
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dacă această meteahnă nu I-ar fi chinuit (podagra - n.m., G.M.)"9.-
Despre moldovenii acelor timpuri medicul veneţian afirmă că "sunt toţi bărbaţi vitaji, 

ageri şi nu făcuţi să stea pe perne, ci Ia război pe câmpul de luptă"10• Matteo Muriano mai 
crede că Ştefan cel Mare ca "domn preavestit poate să ridice 60.000 de oameni de ispravă, 
adică 40.000 de călăreţi şi 20.000 de pedestraşi"1 1 ,  iar Ţara Moldovei "este mănoasă şi foarte 
frumoasă . .  .''12, din ea "s-ar putea ataca flancurile acestui perfid sultan turcesc . . .  "13. La fel,  
vorbind cu unii sau cu alţii "care vin de la Constantinopol"14, oameni "de mare încredere"15, 
Matteo Muriano îşi informează stăpânul că "turcii au mare frică de acest domn"16. Într-un alt 
raport, din 5 ianuarie 1 503 , Matteo Muriano, îl numeşte pe Ştefan cel Mare îl numeşte "prea 
strălucit domn"17. Şi regele Ungariei, Vladislav al I I -lea scrie aceluiaşi doge al Veneţiei, la 9 
nov. 1 503 : "Domnul Moldovei, credinciosul nostru iubit, e chinuit de o boală lungă şi e ajuns 
la grele bătrâneţi, astfel că chiar viaţa, în viitor, îi e nesuferită. Nu se poate mişca, nici ajuta cu 
mâinile şi picioarele, dar altcum e sănătos"18. Grea pedeapsă a trebuit să suporte marele domn: 
să stea nemişcat în splendida sa Curte Domnească de la Suceava. Dar aşa cum îl ştim din toată 
viaţa sa, s-a supus suferinţei dată lui ca pedeapsă de Dumnezeul cel atotputernic şi în care a 
avut până la moarte o credinţă neclintită. Matteo Muriano nu-şi va mai vedea Veneţia natală, 
deoarece a murit, la Suceava, la sf'arşitul anului 1 503, intrând în istoria românilor odată cu cea 
mai strălucită epocă a lor: vremea lui Ştefan cel Mare. 

Când Ştefan cel Mare îşi trăia ultimele luni de viaţă, polonezii, după ce au încheiat o 
pace rea cu Rusia lui Ivan al I II-lea, au decis să-şi ia Pocuţia înapoi, jefuind aşezările 
moldoveneşti de la graniţă. Din porunca domnului, imobilizat la Curtea sa de la Suceava, 
călăreţii moldoveni i-au respins pe polonezi: Pocuţia rămânea Ţării Moldovei19. Medicii aflaţi 
în jurului Domnului, înţelegând situaţia gravă (căci "avea picioarele acoperite cu răni" -
Ieronim de Cesena şi Leonardo Massari), au hotărât să-i ardă, cu fierul înroşit, rănile infectate. 
Ştefan cel Mare acceptă şi suportă cu tărie durerile cumplite provocate de aşa-zisa operaţie şi 
care îi va grăbi moartea20. Mai are puterea, cu două zile înainte de moarte, să impună boierilor, 
şi înaltului cler, pe fiul său Bogdan, ca domn, poruncind decapitarea celor implicaţi în 
nesocotirea voinţei sale. Clerul nu-l voia pe Bogdan pe tronul Ţării Moldovei, deoarece era 

"însemnat", şi, conform tradiţiei, un om însemnat nu avea voie să fie domn. Ştefan cel Mare, 
cu voinţa sa neîmblânzită, a evitat declanşarea unui război civil chiar la moartea sa. Pentru 
îndrăzneala arătată, refuzându-i sfinţirea Coroanei, nici un reprezentant al clerului nu va fi 
acceptat în Sfatui Domnesc pe timpul domniilor lui Bogdan al I I I - lea ( 1 504- 1 5 1 7) şi Ştefan cel 
Viteaz ( 1 5 1 7  - 1 527). înaltul cler al Moldovei va reintra în graţia domnului, de abia în prima 
domnie a lui Petru Rareş ( 1 527- 1 538). 

Boierii revoltaţi, după ce au fost ucişi capii lor, la porunca lui Ştefan cel Mare, au fost 
convinşi să-I accepte pe Bogdan al III-lea ca domn. La patru ore după ce a răsărit soarele, pe 2 iulie 

9 Ibidem, p. 327. 
10 Ibidem. 
1 1 1bidem. 
12 1bidem. 
1 3 Ibidem. 
14 1bidem. 
1 5 Ibidem. 
16 1bidem. 
17 Raporlul lui Mat/eo Muriano (5 ianuarie 1503), în Ş1ejan cel Mare şi Sfânl. 1504-2004. Porlret În Cronică, Sfânta 
Mănăstire Putna, 2004, p. 33 1 .  
1 8  1. Ursu, op. cii., p. 275. 
19 În ciuda celor susţinute de cronicarii polonezi citaţi la nota 10, capitolul Ultimii ani de domnie. Problema Pocuţiei, cred 
că, până la moartea lui Ştefan cel Mare, Pocuţia a continuat să se afle în stăpânirea Ţării Moldovei. Bielski, Wapowski, 
etc., este posibil să fi tăcut trimiteri la luptele moldo-polone, pentru Pocuţia, din timpul lui Bogdan al Il-lea ( 1 504- 1 5 1 7), 
când regatul polonez reuşeşte să smulgă această provincie de sub stăpânirea Ţării Moldovei. Din raportul informativ al lui 
Matteo Muriano către Dogele Veneţiei, Leonardo Loredan, din 5 ianuarie 1 503, reiese limpede că la acel moment exista o 
stare de război între Ţara Moldovei şi Polonia. 
20 T. Ghiţan, Cr. Mircioiu, op. cit., p. 1 36. 
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1 504, Ştefan cel Mare a murit. Se sfărşeşte cu el cel mai important timp pe care 1-a cunoscut poporul 
român în toată istoria sa. l-a murit trupul vlăguit şi chinuit de boală, dar sufletul său a rămas viu, în 
veci, trăind în conştiinţa poporului român. Ca şi Iisus Hristos, Ştefan cel Mare, murind, a înviat cu 
moartea pe moarte călcând, şi va fi pururi viu atâta timp cât faptele sale vor fi cunoscute, iar 
memoria-i va fi cinstită şi slăvită de poporul căruia i-a jertfit el viaţa sa întreagă. 

A avut o domnie lungă, cea mai lungă din istoria noastră (dacă facem abstracţie de cea a 
lui Carol 1), 47 de ani, două luni şi 3 săptămâni. A fost înmormântat la Putna, mănăstire ctitorită de 
el şi stabilită ca necropolă a familiei sale. Inscripţia de pe piatra sa de mormânt nu este completă, 
deoarece a fost cioplită în timpul vieţii sale, anul morţii lipsind. Ultima sa soţie, Maria, cea capturată 
în toamna lui 1 473, fiica lui Radu cel Frumos, împreună cu fiul său Bogdan al ill-lea, au pus o 
inscripţie pe acoperământul mormântului: "lo Bogdan voievod, cu mila lui Dumnezeu domnul Ţării 
Moldovei, a înfhunuseţat şi învelit, cu acest acoperământ mormântul tatălui său lo Ştefan voievod, 
care a domnit în Moldova 47 de ani şi 3 luni şi care s-a mutat la lăcaşul cel veşnic în anul 701 2  
( 1 504), luna iulie, ziua a doua, marţi în ceasul al patrulea din zi"2 1 •  

Moartea lui Ştefan cel Mare a fost consemnată d e  aproape toţi contemporanii c a  un 
eveniment important al timpului. Ungurii erau foarte neliniştiţi, după moartea lui Ştefan cel Mare, 
de posibilitatea ca turcii să ocupe Ţara Moldovei, caz în care ei s-ar fi simţit în pericol de moarte. 
În această direcţie Nicolae lstfvanfi nota: "S-a încredinţat aducerii aminte că pe vremea aceasta 
principele Ştefan a plecat dintre cei vii, doborât de îndelungate dureri la încheieturi şi de alte boli 
şi bătrâneţe. Se spune că acest om a fost vestit şi sărbătorit cât a trăit pentru priceperea lui în arta 
militară şi pentru strălucitele lui războaie . . .  el s-a arătat mai presus de toţi duşmanii . . .  şi pe drept 
trebuie socotit printre bărbaţii vrednici de ţinut minte de pe vremea sa"22• Moartea lui Ştefan cel 
Mare i-a dat ocazia lui Miechowsk:i să aprecieze că: "Natura îl făcuse norocos, isteţ şi viteaz. 
Bărbat triumfal şi victorios, care ai biruit pe toţi regii vecini ! Om fericit care te-ai bucurat de 
toate darurile câte natura omenească numai fn parte le dă altora: unii Înţelepţi şi vicleni, alţii 
viteji şi drepţi, alţii iarăşi cu noroc Împotriva duşmanilor! Tu singur le-ai avut hărăzite toate 
laolaltă: prevăzător, viteaz, biruitor al duşmanilor. Nu degeaba trebuie socotit printre eroii 
secolului nostru'm. Aceiaşi recunoaştere a marilor calităţi ale lui Ştefan cel Mare se întâlneşte 
consemnată şi la B. Wapowsk:i: "De bună seamă a fost viteaz, viclean şi războinic norocos, căci a 
învins pe Matia, regele Ungariei, într-o luptă de noapte la Baia, rănindu-1 cu trei săgeţi. Pe tătari 
de multe ori i-a alungat. Pe Mahomed, sultanul turcilor, care după luarea Constantinopolului 
trecuse Dunărea cu 1 20.000 de ostaşi şi jefuia Moldova, 1-a învins, iar oştile cele mari ale 
duşmanului le-a risipit şi le-a pus pe fugă . . .  la râul Bârlad . . .  1-a înfrânt şi pe regele Albert"; că 
Ştefan cel Mare a fost "înzestrat cu virtuţi de erou şi socotit printre bărbaţii vestiţi în arta 
războaielor"24• Peste aproape un secol după moartea lui Ştefan cel Mare, Matei Strykowski, 
trecând prin Ţara Moldovei, notează: "din cauza nemaipomenitei lui bravuri, românii îl socotesc 
sfânt

"
25 pe Ştefan cel Mare. Tot acelaşi cronicar adaugă că "moldovenii şi muntenii cântă despre 

el în toate ospeţiile lor, în sunetele alăutelor: «Ştefan, Ştefan Vodă, Ştefan, Ştefan Vodă, bătea pe 
turci, bătea pe unguri, pe poloni». În cursul călătoriei mele în Turcia, am văzut în Bucureşti, 
capitala şi reşedinţa domnului muntean care ne-a poftit la prânz, portretul acestui Ştefan cu 
coroană re gală pe cap şi cu sceptrul în mână, . . .  atârnat pe peretele iatacului domnului"26. 

Şi chiar aşa 1-au crezut românii, pe viteazul lor Domn, sfânt, imediat după moarte. Aşa fiind, 
canonizarea lui Ştefan cel Mare, cu mai bine de un deceniu în urmă, de către Biserica Ortodoxă 
Română, a apărut drept un lucru firesc: să cinstească un erou căruia poporul român i-a purtat totdeauna 
recunoştinţă, respect şi iubire. Dacă românii I-au numit pe Ştefan cel Mare, imediat după moarte, Sfânt, 

21 Nicolae Grigoraş, op. cit., pp. 277-278. 
22 Nicolaus lsthuanffius (Istvanffy), Regni hungarici historia, în Portret În Cronică, pp. 2 1 5-2 1 6. 
23 Matei Miechowski, op. cit., în Portret În Cronică, p. 1 75 .  
2 4  Bemard Wapowski, op. cit., în  Portret în Cronică, p. 1 9 1 .  
25 Maciej (Matei) Stryjkowski, op. cit., în Portret În Cronică, p. 1 1 5 . 
26 /bidem. 
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străinii sunt cei ce i-au spus, primii, cel Mare, prin regele Poloniei, Sigismund 1 ( 1 506-1 548), care, 
într-o scrisoare către Petru Rareş, la 3 februarie 1 53 1 ,  îi scrie acestuia· ,.$tephanus ille magnus 
predecessor tuus " (,,A CEL MARE ŞTEFAN. predecesorul tău .a\ Valentin Prepostvări, general 
ungur şi consilier al împăratului Rudolf al IT-lea, scria, la 1 593, lui Aron Vodă ( 1 59 1 - 1 595) 
îndemnându-1 să se alăture coaliţiei antiotomane, folosindu-se de exemplul lui Ştefan cel Mare, " a  
cărei slavă de viteaz mai trăieşte ş i  numele lui nu se va şterge cât va fiinţa lumea"28, dovedind că faima 
lui Ştefan cel Mare, gloria sa, erau încă vii, în Europa, la un secol după moartea sa. Iar Cronicarul 
polonez, Martin Cromer, îl socoteşte pe Ştefan cel Mare "bărbat în toate veacurile vrednic de aducere 
aminte pentru mărimea sufletului său, pentru agerimea sa, pentru priceperea sa în ale războiului şi 
pentru norocoasele sale războaie împotriva turcilor, ungurilor, polonezilor şi tătarilor"29• 

Grigore Ureche, de cum a scris că Ştefan cel Mare a murit, îl şi defineşte, înainte de toate, ca 
un om ,,mânios şi de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţe omorâea rară 
judeţu

"30, ca şi cum dintre nenumăratele mari calităţi ale lui Ştefan cel Mare, acestea trebuiau 
subliniate mai întâi. Poziţia lui Grigore Ureche defineşte concepţia marii boierimi faţă de un domn 
autocrat, neîndurător faţă de trădare şi neascultare de porunci. Grigore Ureche ar fi vrut ca Ştefan cel 
Mare să fie aidoma lui Petru Şchiopul, care, din "sfatul boierilor nu ieşiia"31, fiind "ca o matcă fără ·  
ac'.J2 şi pentru care găseşte cuvinte de laudă tot atât de mari, cât pentru Ştefan cel Mare ! ! !  Portretul 
făcut de Grigore Ureche, concentrat în câteva rânduri, swprinde, totuşi, esenţialul unei vieţi şi domnii 
rară pereche în istoria românilor: " . . .  era om întreg la fire, neleneşu, şi, lucrul său îl ştia a-l acoperi, şi 
unde nu gândiai, acolo îl atlai. La lucru de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vâriea, ca 
văzându-1 al săi, să nu să îndărăptieaze şi pentru aceia raru războiu de nu biruia Şi unde biruia alţii, nu 
perdea nădejdea, că ştiindu-se căzut jos, să rădica deasupra biruitoriilor'.J3. Este, acest portret, făcut de 
Grigore Ureche sau poate de Simion Dascălul, o recunoaştere a marilor calităţi de conducător şi 
luptător ale lui Ştefan cel Mare, şi nimic mai mult. Dacă polonezul Jan Dlugosz îl preţuia pe Ştefan cel 
Mare ca pe unul din cei mai mari şi importanţi bărbaţi ai lumii din vremea sa, vrednic să i se 
încredinţeze conducerea luptei comune împotriva turcilor4, pentru Grigore Ureche, aceste cuvinte 
puţine şi sărace i s-au părut de-ajuns. 

Doliul şi durerea ce cuprinseră Ţara Moldovei, la moartea lui Ştefan cel Mare, au fost 
peste măsură de mari. Acelaşi Grigore Ureche nu poate să nu amintească scârba căzută peste Ţara 
Moldovei, Ia moartea Domnului său: "Plângeau toti ca după un părinte al său, că cunoştea toţi că 
au scăpatu de mult bine şi de multă apărătură"35. Şi după moarte străşnicia numelui, faima 
marelui domn, au păzit Ţara Moldovei încă ceva vreme. Curând, Ţara Moldovei va cădea, de pe 
"singura culme de glorie

"
36 cunoscută, iar urmaşi slabi, neajutoraţi, uită repede trecutul cel mare, 

risipind, cu resemnare inconştientă şi vinovăţie, moştenirea cea mare şi sfântă. 
Ştefan cel Mare va rămâne, cât va dura lumea, cea mai importantă personalitate istorică 

născută din inima poporului român, precum şi una dintre cele mai de seamă zămislite vreodată de 
neamul omenesc, pe pământ. Dacă Mihai Eminescu a fost, şi este, omul deplin al culturii româneşti, 
Ştefan cel Mare reprezintă şi va fi în veac singurul om deplin al istoriei românilor. Doar lui Ştefan cel 
Mare posteritatea i-a zis cu îndreptăţire viguroasă, şi-i va zice cel Mare, deoarece el singur adună la un 
loc calităţi aşa de mari (viteaz rară pereche, credinţă nestrămutată., geniu diplomatic, mândrie şi 
demnitate, cunoaştere perfectă a oamenilor, strateg de marcă, viziune politică europeană, simţul 
dreptăţii), încât ne este, nouă., românilor, simbolul cel mai de preţ. A. D. Xenopol nu s-a ferit deloc să-I 

27 A. O. Xenopol, op. cit., p. 349, nota 8 1 .  
28 Nicolae Grigoraş, op. cit., p. 293. 
29 Martin Cromer, op. cit., în Portret În Cronică, p. 1 94. 
30 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei . . . , ed. P. P. Panaitescu, p. I I I . 
31 Ibidem, p. 204. 
32 Ibidem, p. 205. 
33 Ibidem, p. 2 1 1 .  
34 Jan Dlugosz, op. cit., în Portret În Cronică, pp. 1 65- 166. 
35 Grigore Ureche, Letopiseţul . . .  , ed. P. P. Panaitescu, p. I I I . 
36 Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1 966, p. 2 1 9. 
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compare cu Alexandru Macedon, Carol al Xll-lea s-au N��leon 1, ba, mai mult, îl credea pe Ştefan 
cel Mare "a fi singur de felul său, în desfăşurarea vremilor'.:! . 

Ştefan cel Mare şi-a aşezat viaţa întreagă sub semnul unei credinţe tari, nemtinate de 
făţărnicie şi îndoială. Caracterul i-a fost de o curăţenie biblică, voinţa de cremene, iar spiritul de 
dreptate cu care s-a înnobilat 1-a împărtăşit generos poporului său mândru, demn şi viteaz. A avut 
conştiinţa tare, sigură a apartenenţei Ia civilizaţia creştină europeană, civilizaţie pe care o simţea, cu 
toată fiinţa sa, unitară şi pe care ar fi vrut-o solidară cu sine şi poporul său în marele său război cu 
musuJmanie8. Temeiurile profunde ale acestei conştiinţe izvorau din responsabilităţile pe care el şi le-a 
asumat ca şi stăpânitor de ţară ortodoxă şi i-au tăcut pe Ştefan cel Mare şi poporul său drept cei mai 
importanţi luptători şi apărători români ai Europei creştine. Aşa cum a şi spus-o, în toată viaţa sa de 
luptă biruitoare şi jertfă neînfricată, Ştefan cel Mare a luat mereu nădejdea în Dumnezeu cu sine, iar 
Dumnezeu, cunoscându-i inima curată şi cugetul drept, nu 1-a părăsit nicicând, împlinindu-i 
rugăciunea: "Şi tu Stăpâne acoperă-ne cu mila Ta de acum şi până în veac" (Ştefan cel Mare, 1 497). 

Aşezând Ţara Moldovei pe temelii trainice (practic reîntemeind-o ), zidind biserici şi 
mănăstiri mai multe decât toţi domnii români de până la el, fiind biruitor desăvârşit în marile lupte cu 
turcii şi regatele vecine creştine, ocrotind creştinătatea ortodoxă căzută sub păgân, Ştefan cel Mare se 
dovedeşte drept singurul împărat adevărat din istoria românilor. Contemporanii săi de acelaşi rang, 
regi sau împăraţi, cu toată fala şi vechimea numelui, n-au fost altceva decât nişte creaturi slabe, 
mediocre, ce nu i-au stat şi nu-i pot sta alături, cu nici un chip. 

Vor trece veacurile, istoria, soarta omului se vor preface fundamental, dar, atâta vreme cât 
acelaşi om va avea puterea şi Înţelepciunea să-şi menţină condiţia sub semnul credinţei şi dreptăţii, 
Ştefan cel Mare va fi, pururi, semnul tare al unei umanităţi biruitoare. 

THE POSTERITY OF 10 ŞTEFAN VOI EVOD 
(Summary) 

The most important historical personality from the entire history of the Romanian people, a real 
moral value icon, unashamed and immovable was Ştefan cel Mare. Thanks to him, the Moldavian people 
were able to excel the injustices of the history. During the half-century of his reign, Ştefan cel Mare has 
transformed and organized his country at ali level. Throughout the country, fortresses and churches were 
built, to defend the country and to give God a shelter. Hundred of cities were established, to prove that the 
country belongs to his citizens and not to a small group or another. Each Moldavian was determined to 
join the army and to work systematically for the increasing the military and the economic power of 
Moldavia. The diplomatic relations with the countries from the Westem Europe were numerous and 
varied, according to Stefan cel Mare's will. Also, The Moldavia was connected to the European 
civil ization. Another reformer measure was the determination of the great boyars to l isten and to obey the 
Moldavia's ruler, with any conditions. It happened twice that Ştefan cel Mare to have problems with 
some boyars, but these problems haven't disturbed his reign. 

But, first of ali, Ştefan cel Mare and his Moldavian people will carry, from the consciousness of 
belonging to Christian civil ization, a long and a terrifying war against the Ottoman Empire, without any 
kind of support from the western countries. This difficult fight against the Turks have brought glory and 
respect from Christian civilization to the Moldavian people and to it's ruler, forcing Pope Sixtus the 41h to 
name him " . . .  a true athlete of the Christian faith"( 1 476) and the Venetian people called him " . . .  the most 
powerful athlete of the Christianity" ( 1 476). The enemies, who have disparaged, attacked and robed the 
country of Moldavia, before the reign of Stefan cel Mare, have been punished for a very long time, so 
they forgot the routes to his east-Carpathian country. 

37 A. O. Xenopol, op. cit., p. 368. 
38 Despre singurătatea lui Ştefan cel Mare, şi a Ţării sale, în lupta cu Imperiul otoman, precum şi despre poziţia ostilă a statelor 
creştine vecine faţă de Ţara Moldovei, pe timpul domniei sale însuşi marele domn n-a ezitat să se pronunţe, răspicat, printr-o 
solie trimisă la !van al ill-lea, marele cneaz al Moscovei: <Jar în părţile acestea numai eu am rămas, că din două părţi este 
păgână/a/ea cea grea, iar din trei părţi măcar că se numesc creştini, dar îmi sunt mai răi decât păgân ii.>. 
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Mihai MAXIM 

TREI NOI DOCUM ENTE TURCEŞTI DESPRE RELAŢI I  LE 
ROMÂNO-OTOMANE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVI-LEA* 

În această contribuţie prezint trei documente turceşti, din mai 1 595 (primele două 
izvoare istorice) şi < 1 600- 1 60 1 >  (scrisoarea mamei sultanului), referitoare la relaţiile otomana
muntene şi otomano-moldave din anii agitatei domnii a lui Mihai Viteazul.  

Documentul nr. 1 

Başbakanbk Osmanh Arşivi (BOA), fond A.NŞT (Bâb-1 Asâfi Nişanc1-Tahvil 
Kalemi/Poarta <Marelui> Vizir. Cancelaria de numiri şi transferuri, defter (registru) nr. 1 1 4 1 ,  
p. 82: acordarea "eyâlet-ului Moldova", cu rang de vezâret (vizirat), începând cu data de 3 
Ramazan 1 003 ( 1 2  mâi 1 595 stil nou = 2 mai 1 595 stil vechi), vizirului Ca'fer Paşa, aflat 
anterior "la apărarea Şirvan-ului" ( un fel de supra-guvernator, la frontiera cu lranul). 

Text: 

" Bâ hatt-z humăyun 
Vezâret 

Ma ' Eyă/et-i Bogdan 
( Virildi) 

Şirvân muhâfazasmda olan Vezir Ca'fer Paşa'ya hilkiim IG: halâ Şeyh-iil-ls/âm miifti el
inâm ekser-u//ah emsâ/e ilâ yevm e/-layâm 'm virdilgi fetvâ-yi şerife miicebince Vilăyet-i 
Bogdan suret-i hilkiimet erbăb-1 imân'da olmak // ehemm-i milhimmăt-1 din il devletden olub 
ve sen yarar ve şecâ'at-şiâr ve ugur-u hiimăyun def'atle bezl-i iktidar eyledigilft ecelden 
hakklfida mezid-i avât1f-1 aliyye-i şahăne ve meziyet-i hilsrevâne-i seniyye-i Pâdişâhănem 
zuhfira getiriib işbu sene siiliis ve elf Ramazanzmn ii9iincii giiniinde Vezăret ile Bogdan 
Eyăletin sana inăyet ve ihsan eyliyiib ilârruyyiin .............. (loc gol, necompletat-M.M.) tayin 
olunmuşdur buyurdum!G vusul buldukda aslâ te'hir ve terâhi etmiyiib dogn Geliboh'dan geyilb 
muaccelen varub Serdar-1 zafer-şi'ânma miilâkat idiib vech-i miinăsib gordiigi iizere Bogdan 
ahălisine hâ!Gm ve vâli olfib zabt-1 vilăyet-i memleket ve hlfz-1 s1yănet-1 raiyyet bâbmda dakika 
fevt etrniyesin". 

Traducere: 

"Prin rescript împărătesc (hatt-z hiimâyun) 
( au fost acordate) 
Vezirat-ul 

Împreună cu Eyălet-ul de Bogdan (Moldova): 
Către Vezir-ul Ca'fer Paşa1 , aflat la apărarea Şirvanulue, este poruncă (precum) că: 

potrivit ilustrei fetva-le pe care a dat-o Şeyh-u/ ls/am-ue, muftiu/ majorităţii creaturilor umane 

• Documente preluate din lucrarea Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (1526-1602), Brăila, 
2008, pp. 26 1 -276, 284-3 1 3, cu permisiunea autorului şi a Editurii ISTROS din Brăila. 

1 Vezi art. Ca'fer Paşa, Had1m (Eunucul), mort la 1 599/1 600, în: Islam Ansiklopedisi (Enciclopedia lslamului), voi. IV, 
Ankara, 1 958, p. 1 80 şi, mai ales, Comentariul la textul de faţă. 
2 Provincie otomană, de mare importanţă strategică, la frontiera cu împărăţia rivală a Iranului safavid, fostă posesiune 
iraniană. 

3 Bostân-zâde Mehmed Efendi, şeyh ili-Islâm sau mare muftiu (milftilenâm), jurisconsult otoman suprem al Imperiului 

otoman (nu lider al Comunitatii musulmane, în ansamblu, care rămânea Padişahul), în intervalul 996 H.- 1 006 H./ 
1 588- 1 598 A.D.; pentru detalii vezi Comentariul, la doc. 46, nota 2, p. 250. 
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ale lui Allah şi ale celor asemanatoare Lui până în Ziua Invierii, a avea o formă de 
guvernământ (suret-i hiikîtmet) în vilaietul de Bogdan (Moldova) în mâinile oamenilor dreptei 
credinţe, este una dintre cele mai importante probleme ale religiei şi statului şi, deoarece tu eşti 
brav şi curajos şi de mai multe ori ai beneficiat de norocul împărătesc şi de putere, (de aceea) 
asupra ta s-au pogorât din belşug înaltele mele favoruri împărăteşti şi înălţătoarele mele 
binefaceri padişahale şi, în ziua a treia a (lunii) Ram azan a acestui an 1 003, ţi-am acordat şi 
dăruit, cu rangul de Vezirat, Eyaletul Moldovei. Pentru notificare (i 'lâm) a fost numit. ............ . 
(loc gol, necompletat-M.M.).  

(De aceea, ) am poruncit ca: la sosirea (acestuia, cu înaltul firman), tu să nu 
întârzii şi să nu zăboveşti nici o clipă, ci, trecând direct pe la Gallipoli (Gelibolu), să pleci de 
urgenţă (în acele părţi), să te întâlneşti cu Serdarul cel distins prin victorii şi, după cum va 
socoti şi el, să fii conducător (hiikim) şi guvernator (viili) populaţiei Moldovei, să nu pierzi nici 
o clipă în stăpânirea vilaietului şi apărarea şi protejarea raialei". 

Comentariu: 

Numirea în calitate de beilerbei de Moldova a lui Ca'fer Paşa, un militar cu 
îndelungată experienţă acumulată la frontiera cu Iranul, ultima sa poziţie fiind de "apărător al 
Şirvanului ", un fel de supra-guvernator, şi având deja rangul de vezir, indică, o dată în plus, 
poziţia mai importantă pe care Moldova o ocupa în protocolul (şi politica) Inaltei Porţi faţă 
de Ţara Românească, cel puţin în secolul al XVI-lea, documentat aici. Astfel, în timp ce un 
personaj de importanţa lui Ca'fer Paşa era numit beilerbei de Moldova, în schimb în Ţara 
Românească beilerbeiul de Valahia va dobândi titlul de vezir abia la câteva luni după numire 
(a se vedea doc. 46 din lucrare, pp. 249-253), deşi Satuct Mehmed Paşa fusese anterior 
beilerbei de Anatolia, adică nr. 2 în ierarhia beilerbeilor otomani, poziţie pe care şi Ca'fer Paşa 
o deţinuse între 1 577 şi 1 580. Rangul de vezir se acorda în Imperiul otoman guvernatorilor 
provinciilor de cea mai mare însernrtătate militar-strategică şi economico-financiară, precum 
erau în secolul al XVI-lea Egiptu.l (cu reşedinţa la Cairo), beylerbeyilik-urile de Rumelia (cu 
centrul la Sofia), de Buda, de Anatolia (cu reşedinţa la Ankara), de Damasc şi de Bagdad. 
Formula oficială în acest caz era, ca şi în documentul de faţă, vezâret ile beylerbeyilik 
(demnitatea de beylerbeyi cu rangul de vezbf 

Şi aici, ca şi în cazul numirii lui Satuct Mehmed Paşa ca beilerbei de Eflâk, este invocată 
justificarea juridică, respectiv existenţa fetvâ-lei (sentinţei juridico-religioase) emise de marele 
muftiu (şeyh iil-islâm), în temeiul şeri 'ât-ului (dreptului canonic musulman). Această fetva 
menţionează faptul că "forma de guvernământ" (siiret-i hiikîtmet) din "vilaietul Moldovei" fiind o 
chestiune de cea mai mare importanţă, trebuie să se afle "în mâinile oamenilor dreptei credinţe", cu 
alte cuvinte în Moldova trebuie instaurată administraţia islamică directă. Data (pe hârtie, forma.Iă) a 
transformării Moldovei în beylerbeyilik condus de un paşă cu rang de vezir este aceea a numirii 
titularului funcţiei respective, adică 3 Ramazan 1 003/ 1 2  mai 1 595 stil nou = 2 mai 1 595 stil vechi, 
deci la foarte scurtă vreme după măsura similară privind Ţara Românească, instituită prin porunca 
de numire a fostului beilerbei de Anatolia, Satuc1 Mehmed Paşa, în calitate de beylerbeyi de Ejlak, 
din ultima decadă a lunii Şaban 1 003, adică 30.04.-09.05 . 1 595 stil nou= 20.04.-30.04. 1 595 stil 
vechi (vezi doc. 46). Aceste decizii au fost rezultatul consiliului (meclis) convocat de marele vizir 
Ferhad Paşa la 1 2  Şaban 1 003/22 aprilie 1 595 stil nou = 1 2  aprilie stil vechi, când s-a hotărât 

"plecarea asupra vilaietelor Valahiei şi Moldovei (Ejlâk ve Bogdan vilayeti5 iistiine azimeti) " 6. 

4 Vezi asemenea exemple la Selâniki, ediţia Ipşirli, p. 394. 
5 Corect ar fi fost "Eflâk ve Bogdan vilâyetlerine Ustiine azimeti", adică utilizând forma de plural: "vilaietele Valahiei şi 
Moldovei". Am putea interpreta aceasta ca o eroare a copistului, a unui copist ne-turc, ori ca un indiciu al viziunii otomane 
potrivit căreia Moldova şi Ţara Romănească formau (împreună cu Transilvania,înainte de anexarea ei de către Habsburgi prin 
pacea de la Karlowitz- 1 699) o singură unitate politice-strategică. In secolul al XVIll-lea se utiliza deja oficial şi în mod curent 
denumirea de M emleketeyn="Cele două ţări" pentru Moldova şi Ţara Românească luate împreună. 
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De remarcat că Ca'fer Paşa, venind din Asia, din îndepărtatul lran, pe uscat, prin 
interiorul Anatoliei, nu trebuia să mai treacă pe la Istanbul, ci "direct pe la Gallipoli 
(Ge/ibolu)", ceea ce indică limpede urgenţa deplasării sale spre Moldova, în fapt spre Ţara 
Românească, unde beylerbeyi-ui vezir trebuia să-I întâlnească pe comandantul suprem (serdar-z 
ekrem), în persoana marelui vizir, la acea dată Ferhad Paşa (care va rămâne în funcţie până la 7 
iulie 1 595, când va fi înlocuit de către Sinan Paşa, duşmanul său de moarte).  De prisos de 
precizat că Moldova şi Ţara Românească urmau mai întâi să fie cucerite şi numai după aceea 
noii demnitari puteau să intre în posesia funcţiilor lor. In ce priveşte terminologia, de observat 
că pentru Moldova se foloseşte de două ori termenul de vilâyet, care în secolul al XVI-lea 
putea să însemne şi "ţară" (ca, de pildă, vilâyet-i Franr,:a pentru Franţa, vilâyet-i Leh pentru 
Polonia sau vilâyet-i Venedik pentru Veneţia), nu doar "provincie", dar tot de două ori se 
foloseşte şi vocabula mai nouă eyâlet, care se va impune tot mai mult în perioada următoare în 
defavoarea lui vilâyet. Ambii termeni sunt arabi şi echivalează cu turcescul beylerbeyilik (În 
transliteraţie turcă modernă se poate scrie şi sub forma beg/erbegilik) sau cu persanul 
mirimiranlzk, care pierde şi el teren. Apari�a după 1 590 de noi provincii, formal tot 
beylerbeyilik-uri, dar de dimensiuni considerabil mai reduse decât vechile beylerbeyilik-uri, la 
frontierele cu Iranul şi Imperiul Habsburgic, explică preferinţa pentru folosirea termenului de 
eyâlet, parcă pentru a marca diferenţa de mărime. Pe la 1 6 1 0  erau 32 de eyâlet-e1 . 

Cine era, mai concret, acest Ca 'fer Paşa? 
Sursele menţionează că a fost educat la Palatul Imperial din Istanbul, secţiunea "din 

lăuntru" (Enderun), unde a îndeplinit şi primele slujbe, în mod sigur şi la Harem, căci a rămas 
cu porecla "Eunucul" (Hadzm), supranume pe care 1-a purtat, între atâ�a al�i, şi învinsul lui 
Ştefan cel Mare de la Vaslui (ianuarie 1 475), Siileyman Paşa Hadâmbul (cum i-au spus 
românii), beilerbeiul de atunci al Rumeliei. Ca păzitor al Haremului, Ca'fer trebuia să fi fost, 
desigur, castrat. Potrivit practicii obişnuite, îşi începe cursus honorum "în afară", adică în afara 
Palatului, în provincie, prin ocuparea unei funcţii de sangeacbei (sancakbeyilsancakbegi), după 
care îl găsim, la 1 577, beilerbei de Anatolia, poziţie pe care o deţinea şi la 1 579, când a 
participat la noul război cu Iranul. La 1 580 a fost numit beilerbei de Damasc (Trablus Şam), iar 
la 1 585 marele vezir Ozdemiroglu Osman Paşa, "eroul" din Caucaz şi din Crimeea, îl numeşte 
"apărător" (muhajiz) al Tabrizului azer, capitala de odinioară a Iranului, având rangul de vezir 
(deci cu 1 0  ani înainte de numirea în Valahia). Numeroase documente de arhivă, din marea 
colecţie Miihimme Defterleri (Condicile afacerilor importante) şi suplimentul ei, Miihimme 
Zeyl Defterleri (Condicile suplimentare ale afacerilor importante), din intervalul 1 589- 1 592 
menţionează prezenţa lui Ca'fer Paşa în această calitate8. Ca beilerbei de Tebriz (cum pronunţă 
turcofonii), Ca'fer Paşa a dat dovadă de spirit gospodăresc, grijă faţă de bunăstarea şi 
securitatea populaţiei, a introdus ordine şi disciplină şi a efectuat un recensământ general 
(tahrir). A rezistat cu succes atacului şi asediului la care a fost supus oraşul din partea unui 

6 Vezi Mihai Maxim, Romano-Ottomanica. Essays & Documentsfrom the Turkish Archives, The !SIS Press, Istanbul, 200 1 ,  p. 
1 67 (" Voyvodailk ou Beglerbegilik ?La politique ottomane envers les Principautes Roumaines (Novembre 1 594-Fevrier 
1 596). Ă la lumiere des nouveaux documents turcs"). 
7 Halil lnalcLk, Imperiul otoman. Epoca clasică, p. 205 şi tabelul 3 de la p. 206; Başbakanl!k Osmanh Arşi vi (BOA), Istanbul, 
Mlihimme Defteri, voi. 66, ord. 232 din 20 Safer 998/ 29. 1 2. 1 589; ibidem, p. 1 38, ord 294 din 3 Rebililevvel 998/10 .0 1 . 1 590; 
Mlihimme Zeyl Defteri ,voi. 4, p. l 97, ord. 429 din 16 Cernazililahtr 998/ 22.04. 1 590; p. l 22, ord 228 din 6 Receb 
998/l 1 .05. 1 590; p. l 1 l ,  ord. 206 şi p. l 1 2, ord. 207 din 16  Zilkade 998/ 16.09. 1 590; p. 6 1 ,  ord 1 1 2 din 25 Zilkade 998/ 
25.09.1 590; ibidem ,voi. 5, p. 6, ord. l 7  din evah1r-1 Şaban 999/1 3.06.- 22.06. 1 59 1 ;  p. 37, Ord. l 36 din 1 8  Şaban 
999/l 1 .06. 1 59 1 ;  p. 69, ord. 2 1 4  din I l  Şevval 999 1 02.08. 1 59 1 ;  Miihimme Defteri,vol. 69, p. 1 75, ord. 35 1 din 25 
Rebitilahrri OOO/ 09.02. 1 592. 
8 Başbakanhk Osmanb Arşivi(BOA), Istanbul, Miihimme Defteri ,voi. 66, ord. 232 din 20 Safer 998/ 29. 1 2 . 1 589; 
ibidem, p. l 38, ord.294 din 3 Rebililevvel 998/ 1 0  .0 1 . 1 590; Miihimme Zeyl Defteri, voi. 4, p. 1 97, ord. 429 din 1 6  
Cemazililah1r 998/ 22.04. 1 590; p. l 22, ord. 228 din 6 Receb 998/ l 1 .05. 1 590; p .  l I l , ord. 206 şi p . l l2, ord.207 din 1 6  
Zilkade 998/1 6.09.1 590; p.6 l ,  ord. l 1 2  din 2 5  Zilkade 998/25.09. 1 590; ibidem, vol. 5 ,  p .  6 ,  ord. 1 7  din evahu-1 Şaban 
999/1 3 .06.- 22.06. 1 59 1 ;  p. 37, Ord. l 36 din 1 8  Şaban 999/1 1 .06. l 59 1 ;  p. 69, ord. 2 1 4  din 1 l Şevval 999 1 02.08. l 59 l ;  
Miihimme Defteri, voi. 69, p. l 75, ord. 3 5  l din 25 Rebililah1r 1 000/ 09.02. l 592. 
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corp de oaste iranian de 30.000 de oameni, condus de principele imperial Hamza Mirza, iar în 
1 590 a obţinut o mare victorie în cadrul campaniei din Iran. 

La finele lui noiembrie 1 592 are loc numirea lui ca beilerbei de Bagdad, tot cu titlul 
de vezi,J. Aşadar, la Tabriz, Ca'fer Paşa rezidase neobişnuit de mult-7 ani, în timp ce termenul 
obişnuit al unui beylerbeyilik era de 3 ani- şi aceasta chiar în perioada războiului cu Iranul 
vecin ( 1 578- 1 590), fapt ce dovedeşte indubitabil excepţionalele sale merite militare, expertiza 
sa deosebită în problemele iraniene. Cazul său este tipic pentru ceea ce însemna folosirea de 
către Poartă a unor experţi specializaţi în anumite zone de frontieră. Transferul la Bagdad s-a 
datorat criticilor la care a fost supus în urma înăbuşirii cu o duritate excesivă a răscoalei 
trupelor din garnizoana Tabrizului ( 1 592)10. In (2) Zilhicce 1 00 1 /(30) august 1 593, deci la mai 
puţin de un an de Ia numirea la Bagdad, "vezirul Ca 'fer Paşa " este numit beylerbeyi 
(guvernator) şi muhafiz (apărător) de Şirvan1 1 , provincie otomană recent înfiinţată pe teritoriul 
Iranului, în urma războiului din 1 5 78- 1 590. In această poziţie el rămâne până la numirea ca 
beylerbeyi de Moldova în mai 1 595 (Ramazan 1 003), consemnată în documentul de mai sus, 
prin urmare ceva mai puţin de 2 ani. Mai multe documente din Miihimme Defterleri (Condicile 
afacerilor importante) din anul 1 594 îl menţionează în această calitate12• La 6 Ramazan 1 002/ 
26.05 . 1 594 informa Poarta despre "supunerea" (ita 'at) "conducătorului Daghestanului" 

(Dag1stan hakimi/3, la care în mod sigur va fi avut o contribuţie, ca expert militar zonal cu 
experienţă. A contribuit, de asemenea, şi la "supunerea" lui Simeon (Simon), "conducătorul 
<statului gruzin tributar> Kartli", "ră culat" (asî) încă din 1 592, Ca'fer Paşa fiind numit 
comandant (serdar, başbug) peste trupele a numeroşi beilerbei de la frontiera estică a 
Imperiului otoman14, ceea ce pune încă o dată în lumină experienţa şi prestigiul generalului. 

La 1 7  Safer 1 003/ O 1 . 1 1 . 1 594, Condica de numiri şi transferuri (A.NŞT) 
înregistrează, succesiv, două porunci, aparent ciudate: una (hiikiim) privind acordarea "prin 
decret imperial" (bâ hatt-1 hiimâyun) a " eyalet-ului de Şirvan" lui "Hasan Paşa, vezir Ia Pragul 
Fericirii (Inalta Poartă-M.M.)", a doua (emr-i şerif) privind sosirea la acelaşi "Prag al Fericirii, 
în locul numitului Hasan Paşa, a lui Ca'fer Paşa, aflat la Şirvan cu rang de vezir'' 15. Şi 
rninuţiosul Selânik.î consemna în cronica sa, la 20 Safer 1 003/ 04. 1 1 . 1 594, că s-a emis poruncă 
împărătească pentru numirea " Excelenţei Sale Vezîr-ul Ca 'fer Paşa, cel brav şi inimos, la 
Pragul Fericirii "16• Ciudăţenia constă nu în "rocada" poruncită între Hasan Paşa şi Ca'fer 
Paşa, demnitari de acelaşi rang, ci în faptul că la 3 Ramazan 1 003/ 1 2  mai 1 595 (st.n.= 2 mai 
1 595 st.v.), când documentul nostru (nr.48), de mai sus, consemnează numirea lui Ca'fer Paşa 
ca beilerbei de Moldova, acesta era menţionat ca "apărător al Şirvanului", poziţie în care, 
potrivit Condicii de numiri şi transferuri, ar fi trebuit să se afle Hasan Paşa. A fost o "rocadă" 

nefinalizată, deşi ea a fost stabilită prin "decret imperial"? Probabil a fost una temporară, pe 
hârtie, deci nefinalizată în fapt, fiindcă altminteri nu ne putem explica menţiunea din 
documentul nostru că Ca'fer Paşa se afla "la apărarea Şirvanului" atunci când era numit 
beilerbei al Moldovei, nici faptul că i se cerea să vină de acolo, pentru a-şi prelua noul post, 

9 U ltimul ferman primit în calitate de beilerbei de Tebriz e din evas1t-1 Safer 1 00 1 /  1 7.-26. 1 592 ( BOA, fond A.NŞT= 
Bab-1 Asaji. Nişanc1 Tahvill Poarta < marelui> vizir, <Cancelaria> de numiri şi transferuri, dosya 7/ 32). Numirea 
ca beilerbei de Bagdad este consemnată în (BOA), Muhimme Defleri . voi. 69, p. 255, ord. 506-507 din 1 7  Sa fer 1 00 1 /  
23 . 1 1 . 1 592. 
10 Tiirk Ansik/opedisi, voi. IX, Ankara, 1 958, p. 1 80. 
11 BOA, Muhimme Defleri (Condică a afacerilor importante), voi. 69, p. 1 1 2, ordinul 228 din (2) Zilhicce 
1 00 1  /(30).08. 1 593 . 
12 BOA, Miihimme Defleri, voi. 72, p. 32, ord. 53 din 24 Cemazitilevvel 1 002/1 5.02. 1 594; ibidem, p. 83, ord. 1 6 1  din 
1 5  Şaban 1 002/ 06.05 . 1 594; ibidem ,p. 1 46, ord. 279 din 7 Şaban 1 002/ 28.04 . 1 594 etc. 
1 3  BOA, Miihimme Defleri, voi. 72, p. 1 66, ord. 3 1 7. 
1 4 BOA, Miihimme Defleri, voi. 69, p. 286, ord. 564 din 4 Safer 1 00 1 / 1 0. 1 1 . 1 592; pp. 1 02- 1 06, ord. 2 1 1 -2 1 6, 2 1 8  din 
2 1  Cemazitilahlf 1 000/ 04.04 . 1 592 şi 1 7  Receb 1 00 1 / 1 9.04 . 1 593; voi. 73, p.57, ord. 1 33 din 25 Şevval 1 003/ 
03.07. 1 595 etc. 
15 BOA, A.NŞT, defler nr. 1 1 4 1 ,  p. 57.  
1 6 Tarih-i Selânikî, ediţia lpşirli, p. 407. 
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"direct la Gallipoli (Gelibolu)" ,  deci fără a mai trece prin Istanbul. Or, dacă Ca'fer Paşa ar 
mai fi fost în mai 1 595 "vezir la Pragul Fericirii", deci la Istanbul, o astfel de poruncă n-ar mai 
fi avut sens. Pe de altă parte, dacă avem în vedere distanţa enormă dintre Şirvan (lran) şi 
capitala otomană de pe malurile Bosforului, care în secolele XVI-XVII era parcursă de oştile 
otomane în câteva luni (chiar presupunând că militarul de carieră, care era Ca'fer Paşa, va fi 
fost un excelent călăreţ, mânându-şi cel mai adesea calul în galop, totuşi, trebuie de avut în 
vedere că în cazul de faţă era vorba de călătorii "de transfer", care necesitau căruţe, cămile, 
catâri etc. pentru bagaje, care nu puteau ţine ritmul călăreţului), rezultă că în intervalul de 
numai cea 6 Juni (de la 1 noiembrie 1 594 la 12 mai 1 595), "eroul" nostru abia dacă ar fi avut 
timp să vină cu bagajele la Istanbul şi, eventual, să călărească singur îndărăt, spre Şirvan. In 
orice caz, ne lipsesc menţiunile documentare, care să ateste prezenţa sa în capitala otomană în 
intervalul respectiv. Nici Selânikî, atât de meticulos în consemnarea "mişcărilor de cadre" 

otomane, nu semnalează o astfel de prezenţă, în intervalul amintit, deşi era vorba de un 
personaj important. 

În schimb, acelaşi Selânikî consemnează, sub data de 5 Muharrem 1 004/ 1 0.09 . 1 595 
(stil nou)17, deci după bătălia de la Călugăreni (menţionată corect de cronicar la 1 7  Zilhicce 
1 003, adică 23 .08. 1 595 st.n.= 1 3  aug.st.v.) 18, la care Ca 'fer Paşa ar fi trebuit să se afle, că 
acestuia "numit să vină la Pragul Fericirii ", i s-a poruncit " să vină rapid (siir 'at ile, textual: 
"în viteză"- M.M.)", 

"să fie Serţ}ar în campanie trupelor de Poartă (Kapu-halkma) şi să 
plece" . Ca să-i transmită porunca, au fost trimişi ceauşi ( curieri) spre Şirvan, la a cărui apărare, 
precizează Selânikî, se afla atunci ,,Excelenţa Sa Vezirul Hadzm Ca fer Paşa, cel purtător de 
victori ". Prin urmare, vizirul nu se mişcase, cu arme şi bagaje, spre postul său din Moldova 
şi nici nu participase la campania lui Ferhad Paşa/Sinan Paşa din Ţara Românească. 

După 23 Muharrem 1 004/ 28.09. 1 595, Selânik.î consernnează19 că în ultima decadă a 
lunii Muharrem 1 004/ 26.09.-05 . 1 0. 1 595 (stil nou, în care sunt transformate toate datele 
Hegirei potrivit tabelelor cronologice din Turcia)," a sosit (la Istanbul) din vilaietul de Şirvan 
Excelenţa Sa Vezirul Ca fer Paşa ", cu o splendidă curte (milkemmel kapusz ile) şi cu oameni 
înarmaţi, gata de campanie. Cu ceauşi rapizi, având desigur cai de olac, la ducerea veştii, şi cu 
oşteni de meserie, călărind mai tot timpul în galop, în drumul de întoarcere, este explicabilă 
atingerea incredibilei performanţe de parcurgere a distanţei lstanbul-Şirvan-lstanbul în numai 
cea 3 săptămâni .  Urgenţa aducerii lui Ca 'fer Paşa la Istanbul era, desigur, legată de 
gravitatea situaţiei militare din Rumelia (Europa). Fapt este că la 5 Safer 1 004/ 1 0 . 10 . 1 595, 
deci aproximativ după o săptămână de la sosire, vezir-ul este primit, cu mare pompă, în 
Divanul Imperial, unde aduce bogate ,.peşcheşuri şi daruri (pîşkeş ii hedâyâ) ", serveşte masa 
împreună cu membrii Divanului, e onorat cu "caftanul imperial de onoare" (hil 'at-z fâhire-i 
Şehenşahf), deci cu caftanul de prima clasă, apoi este primit de padişahul însuşi (Mehmed I II), 
după care se îndreaptă "direct spre Poarta Edirne ", stabilindu-se "afară "20. Este interesant că 
în seara ("noaptea" = gece) aceleiaşi zile de 5 Safer/ 1 O octombrie, a fost executat, prin 
ştrangulare, la Yedikule, şi fostul mare vizir şi (primul) comandant suprem în campania asupra 
Ţării Româneşti, Ferhad Paşa21, căruia Ca'fer Paşa ar fi trebuit să i se alăture, înainte de a 
pleca spre Moldova, potrivit ordinului de mai sus (doc. nr. 1 ) .  

La 14 octombrie, după o "odihnă" (arâm) de câteva zile, vezir-ul pleacă, în calitate 
de serdar (comandant-şef), înspre Buda, deci împotriva Habsburgilor (suntem în "războiul cel 
lung" 1 593- 1 606), spre a veni "În ajutorul oastei lslamului (imdâd-1 leşker-i Islâm)22, care era, 

1 7  Ibidem, p. 5 1 2. 
1 8 Ibidem, p. 507. 
19 Ibidem, p.  526. 
20 Ibidem, p. 529. 
21 Jdem. Este interesantă "eleganţa" execu�ei lui Ferhad Paşa, căruia i s-a permis să meargă la moscheie, să-şi facă 
rugăciunea de seară (yatsu), împreună cu comunitatea credincioşilor, după care, întors 

"
în camera sa" de la Yedikulle, a 

fost ştrangulat de câţiva călăi=
"
gealaţi" (ce/Iad), trimişi de padişah. Banii lui Sinan Paşa îşi făcuseră astfel efectul. . .  

22 Tarih-i Selânikî, ediţia cit., pp. 532-533. 
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deci, În dificultate. La 4 noiembrie 1 595 (st.n.) 1 gurre-i Rebîiilevvel 1 004, soseşte la Istanbul 
raportul oficial al lui Sinan Paşa, "comandantul cel mai înalt şi suprem (serdâr-z a 'zâm ve 
ekrem) ", în care acesta se lăuda despre jaful şi distrugerile de la Bucureşti şi Târgovişte23, 
mascând astfel eşecul campaniei, care avea să iasă la lumină două săptămâni mai târziu (a se 
observa diferenţa dintre ştirile sosite prin cai de olac/ulak = de urgenţă, termen moştenit de 
Poşta turcă actuală pentru a desemna categoria 

"
expres" a scrisorilor, şi cele provenite pe cale 

normală), când mulţi dintre oştenii lslamului şi, mai ales, din rândul trupelor regulate (kapu 
halkz) s-au întors la Istanbul, povestind, în limbajul reţinut al lui Selânik:î, de "situaţia de 
neînţeles şi nenorocirile care i s-au întâmplat Excelenţei Sale Serdârului Sinan Paşa în 
vilâyetul de Ejl.âk (Serdâr Sinan Paşa hazretleriniin Ejl.âk vilâyetinde bî-hzredlik ile vâkî ' olan 
perîşânlzlkar haberidiir) "24, ceea ce îi va aduce de îndată mazilirea, mai ales după aflarea 
detaliilor despre dezastrul de la Giurgiu, pricinuit oastei islarnice de " blestematul de Mihai şi 
blestemaţii de ardeleni (Mihai /a 'în ve Erdel melâ 'ini) "25. 

De beylerbeyilik-ul Moldovei nu mai vorbea nimeni! Intre timp, în locul lui Ca 'fer 
Paşa, a fost numit-tot pe hârtie, fără a ajunge vreodată să pună piciorul în Moldova- un fost 
sangeacbei de Vize, Ibrahim (15 Ramazan 1003/ 24. 05. 1595 st.n.), cum se va vedea mai 
departe în acestă contribuţie, în doc. Nr. 3. In ce priveşte cariera ulterioară a lui Ca' fer Paşa, 
documente inedite din marea colecţie Maliyeden Miidevver Defterleri (Condici emanând de la 
Finanţe), de la BOA (Başbakanhk Osmanlz Arşivi!Arhiva .Otomană de pe lângă Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri < al Republicii Turcia >) îl menţionează la 4 Cemazitilâlur 
1 004/04.02 . 1 596 ca aflat pe front, oamenii săi trimişi (ftristâde) acolo primind dar împărătesc, 
"favoare" (in 'am/6, iar la 6 Receb 1 004/06.03 . 1 596 ca destinatar al foarte importantei sume 
de 1 50.000 galbeni (a/tun), trimişi către "Excelenţa Sa Ca'fer Paşa, Vezir şi Serdar în 
campania imperială în părţile Rumeliei (Hazret-i Ca 'fer Paşa Vezir ve Serdar-z sefer-i 
hiimâyun der canib-i Rumilz)"21. Or, această campanie s-a finalizat cu cucerirea cetăţii Egri 
(Erlau), ghimpele cel mai adânc în coasta Austriei, în toamna lui 1 596, ceea ce a însemnat un 
nou şi important succes militar pentru Ca'fer Paşa, chiar dacă, formal, toate meritele victoriei 
au fost atribuite noului padişah, Mehmed 1 1 1 . In mai 1 596 îl găsim pe serdar-ul Ca'fer Paşa la 
Belgrad28, iar din 1 597 din nou la Tebriz29• Documente inedite din Condica de numiri şi 
transferuri (A.NŞT) din 1 599 îl menţionează pe Vezir-ul Ca'fer Paşa "la apărarea Tebrizului 
(Tebriz muhafazasznda) " în mai şi iunie 1 59930, precum şi drept Serdar Ca 'fer Paşa în 28 
octombrie 1 59931 . Scurt timp după aceea se pare că a şi murit32• În orice caz, la 25 
Cemazii.ilâlm 1 008/ 1 2.0 1 . 1 600 (st.n.), i se acorda beylerbeyilik-ul de Van ceauşului-şef 
(kapucz-başz) al vezir-ului Ca'fer Paşa, ceauş care venise (la Poartă) "cu capete de aznavur-i 
(termen gruzin="haiduci", "bandiţi" inspiratori de groază-M .M .), precum şi cu prinşi de vii 
(diri) <dintre aceştia> "33. Aceştia fuseseră prinşi anterior de Ca'fer Paşa, "atunci când 
blestematul de Simon Han (principele gruzin de Kartli Simeon, rebel încă din 1 592, aşa cum s-

23 ibidem, pp. 533-534. 
24 Ibidem, pp. 536-537. 
25 Ibidem, p. 538. 
26 Başbakanhk Osmanh Arşivi(BOA), MAD(Maliyeden Mudevver Defierler), no. 2997, p. 228. In sens invers, de la 
inferior la superior se dădea poklon(plokon), termen slav=pişkeş, în persană. Pentru detalii, vezi Mihai Maxim, 
Romano-01/omanica. Essays & Documentsfrom the Turkish Archives, The lSIS Press, Istanbul, 200 1 ,  Part n: Teşrifat 
(Protocol), pp. 69- 1 5 1 .  
27 BOA, Istanbul, MAD no. 2997, p. 248. 
28 Tarih-i Se/âniki, ed. lpşirli, p. 598. 
29 ibidem, p. 703; 
30 BOA, Istanbul, fond A.NŞT, defier no. 1 1 6 1 ,  p. 1 23, doc. din 15 Şevval 1 007/ 1 1 .05 . 1 599 şi p. 1 28, doc. din 8 
Zilkade 1 007/02.06 . 1 599. 
3 1 /bidem, p. 245, doc. din 8 Rebiiilâh1r 1 008/28 . 1 0. 1 599. 
32 Tirk Ansik/opedisi, IX, Ankara, 1 958, p. 1 80. 
33 Tarih-i Selânikî, ediţia lpşirli, pp. 839-840. 
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a arătat mai sus -M.M.) a fost făcut prizonier (giriftâr oldukda) "34• lnăbuşirea răscoalei gruzine 
a fost, deci, ultimul succes militar al lui Ca'fer Paşa, înainte de a trece la cele veşnice, încheind 
astfel o strălucită carieră de războinic otoman. Cât priveşte ordinul de numire ca beilerbei de 
Moldova, cu rang de vizir (documentul nr. 1), acesta a rămas, în cadrul acestei lungi cariere, 
literă moartă, aşa cum s-a văzut mai sus. 

Documentul nr. 2 

Başbakanhk Osmanli Arşivi (BOA)=Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului de 
Miniştri (al Republicii Turcia), Istanbu� fond A.NŞT (Bâb-1 Asâfi.Nişanct-Tahvil Kalemi=Poarta 
<Marelui> Vizir. Cancelaria de numiri şi transferuri), defter nr. 1 14 1 ,  p. 87: poruncă (hukiim) din 
ultima decadă a lunii Ramazan 1003 ( 30.V.- 8.Vl. l 595 stil nou= 20.V.-30.V. l 595 stil vechi) privind 
numirea unui nou beiberbei (mirimiran) de Moldova (Bogdan), începând cu data de 1 5  Ramazan 
1003/ 24 mai 1 595 st.n.= 14  mai 1 595 st.v., în persoana fostului sangeacbei de Vize, lbrahim, în 
schimbul unor oferte financiare şi economice tentante avansate de acesta. 

Text: 

,,Ahmed (tarafindan yazzldr). 
Mirimiranlzk-z Bogdan: 

Sâbtka Vize Sancagtbegi olan lbrahim dâme izzehii mektub gonderiib "bundan âkdem 
Asităne-i Sa 'âdetde Şzkk-z Sâni Defterdarz olan Piri ye dâme ikbâlehu ne vecihle riâyet olundz 
ise bana dahi ol vecihle riâyet olunmak şartzyla Tuna căniblerinde vâkî mukâta 'ătzn atik ve 
cedid mâlznzfi ve Vilâyet-i Bogdanda olân tuz madenleri tashîh olunub mal-z mirînin tahsili 
bana fermân olunursa kiillî mâl tahsil idub dahil-i Hazine itdugumden gayri hâlâ Hazăne-i 
'A mire 'ye ber vech-i peşin beşyiiz bin ak9e teslim ideyiim ve birka9 giinden sofzra beşyuz bin 
ak9e dahi vireyim "dîyii istid 'a' -y1 âttfet eyledtigiifi sene sillils ve elf Ramazanm onbeşinci 
gtinii arz olundukda Silistire ve Nigbolu ve c;::irmen ve Vize ve Ktrkkilise ve Filibe'ye vannca 
vâki' ola mukataâta ve âdet-i agnam ve harâc ve sâir emvâl-1 mirîye muhasstl ta'yîn olunub ve 
taahhiid eylediigiin beşyiiz biii ak9eyi ordu-yt hiimâyfinumla olan Hazâne-i Âmireme teslim 
eylediigiifi ecelden hakktil.da mezid-i inâyetim zuhfira getilriib ol beşyilz bifi ak9ay1 dahi birka9 
gtine degin bi-1-tamâm teslim itmek iizere Hazăne-i 'Âmirem Defterdân Hasan dâme 
uluvvehu 'nun milhiirlii tezkeresi miicebince tarih-i mezbG.rden Bogdan Beglerbegiligin safia 
inâyet idiib i ' lâmt i9iin .............. (loc gol, necompletat În text-MM.) tayin olunmuşdur 
buyurdum ki Vilăyet-i Bogdan'a Beglerbegi olub zabt u htrâset-i memleket ve rabt u styânet-i 
raiyyet bâbmda dakika fevt itmiyesin ve ta'yîn olunân mukâta'ât mâlm ve âdet-i agnâm ve 
harâc ve sâir emvâl-1 mirî'yi35 tahsil idiib dâhil-i Hazine idiib ol beşyiiz bifi ak9eyi dahî bir kâ9 
gtine degiil bil-tamâm ordu-y1 hilmâyfinumla olăn Hazâne-i Âmire'me teslim eylieystin. 

Fî evăhtr-1 Ramăzan sene siiliis ve elf'. 

Traducere: 

"(A fost acordat) Beglerbegilik-ul Moldovei (Mirimiranlzk'6-z Bogdan); 
(A scris copistul) Ahmed. 

34 Ibidem, pp. 839-840. 
35 Corect: emval-1 miriye 'yi (adjectivul ar fi trebuit pus la plural, potrivit regulilor izafetului persan). Există mai multe 
indicii că în documentele financiare otomane nu se prea ţinea cont de gramatică. In plus, diecii puteau fi de origine neturcă. 
36 Beglerbegilik (termen turcesc) şi mirimiranbk (termen persan) sunt sinonimi. Primul derivă de la funcţia deţinută de "beiul 
beilor"(beglerbeg1), iar al doilea de la cea (aceeaşi) deţinută de "emirul emirilor" (emir-i emirân, abreviat mir-i mirân). 
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Fostul Sangeacbei de Vize, Ibrahim37, prelungească-i-se gloria!, trimitând scrisoare <la 
Poartă>, a spus că: " aşa cum, mai înainte, Defterdarului Ştkk-t Sânf8, Piri3 , prelungească-i
se prosperitatea!, i s-a arătat consideraţie la Pragul Fericirii (Asităne-i Saâdet), aşa şi mie, în 
acelaşi chip, să mi se arate consideraţie; cu această condiţie, dacă se hotăreşte (să mi se 
acorde) mie strângerea veniturilor vechi şi noi ale mukataâ-lelor (arenzilor) existente în 
părţile Dunării ( Tuna canib/erinde) şi, redresând ocnele de sare (tuz madenlert) ale 
Vilaietului Moldovei, strângerea <de aici> a veniturilor cuvenite fiscului (otoman) (mâl-t 
mirî), (atunci) aş strânge foarte multe venituri şi le-aş face să intre în Vistieria (statului 
otoman), în afară de aceasta aş preda (chiar) acum peşin (ber vech-i peşin) Vistieriei 
Imperiale (Hazăne-i Âmire) 500. 000 de aspri (akt;e)". 

(De aceea), facându-se arz (informare) (la Poartă), în a 1 5-a zi a (lunii) Ramazan anul 
1 00340, în legătură cu petiţia de favoare (istid 'â-yz iitifet), pe care ai înaintat-o, ai fost numit 
strângător al veniturilor (muhasstl) mukataâ-lelor existente la Silistra şi Nikopol, Cirmen 
şi Vize şi K.trkkilise4\ până la Filibe (Plovdiv-M.M.), al oieritului (âdet-i agnâm) şi 
haraciului (harâc) şi al altor venituri (cuvenite) fiscului imperial (emviil-z mirî), şi, deoarece 
ai predat la Vistieria Mea Imperială, care se află împreună cu armata împărătească (ordu-yz 
hiimâyîm), cei 500.000 de aspri, la care te-ai angajat, dându-mi la iveală îmbelşugatele mele 

37 Neidentificat. Nu figurează între cei 38 de dreg11tori cu numle de lbrahim, menţionaţi de Selânikî pentru perioada 
respectiv11 (op.cit., ediţia M. Ipşirli, pp. 955-957). 
3M Ş1kk-1 Sâni defterdan ("defterdarul circumscripţiei a doua") conducea, de fapt, nu a doua "circumscrip�e financiarn" 
(defterdarhk) a imperiului otoman, cum o indică numele, poziţie ocupată, în ordine protocolară, de defterdarhk-ul 
Anatoliei (defterdarhk-1 Anadolu), ci, în aceeaşi ordine, a treia circumscripţie financiarn otomană. Prima circumscrip�e se 
numea Ştkk-l Evvel, cuprindea în primul rând lstanbulul şi Rumelia, iar titularul ei era în acelaşi timp "primul defterdar", 
"marele defterdar" (deferdar-i kebir) sau "defterdarul-şef' (baş-defterdar), devenind în epoca modernă ministrul otoman de 
finanţe. Extensiunea teritorială a celei de-a treia circumscripţii, care este chiar această Ş1kk-1 Sânî, nu e foarte clară: în 
orice caz, la mijlocul secolului al XVI-lea, litoralul anatolian şi rumeliot, dimpreună cu mukataa-lele (arenzile) din Istanbul 
au fost reuni te în această Ş1kk-1 Sânî, la al cărei titular face referire documentul de mai sus (cf. Mithat Sertoglu, ROTA, ed. 
l, Istanbul, 1 958, p. 74). Documente inedite din Arhiva Otomană din Istanbul (Başbakanhk Osmanh Arşivi), datând de la 
finele ecolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVU-lea, confirmă intinderea acestei circumscripţii şi în Rumelia, mai 
mult: un document din 1 9  Şaban 1 005n aprilie 1 597 îl numeşte pe titularul acesteia, Derviş Efendi, defterdar-1 Ş1kk-1 Sani
i Rumeli ("defterdarul Circumscripţiei a doua de Rumelia"); vezi şi BOA, fond KPT, 1 89 1 /29, p. 6, doc. din 6 
Cemaziillevvel 1 0 14/ 1 9  septembrie 1 605. In mod temporar, a funcţionat şi o a patra circumscripţie financiară, zisă a 
Dunării (defterdarhk- 1 Tuna), care, potrivit cercetărilor întreprinse de autorul acestor rânduri în arbivele din Istanbul, a 
funcţionat în intervalul 1 583-cca 1 65 1  (şi nu 1 590- 1 627, cum s-a crezut) şi care a cuprins o zonă întinsă de la Vidin la 
Oceacov (Ozu )şi de la Ankyalos (Ahyolu) la Constanţa şi Tulcea. In acest interval, potrivit mai multor documente clare de 
la Başbakanhk Osmanh Arşivi din Istanbul, ordinea de protocol a defterdarilor era următoarea: 1.  Marele defterdariat 
(defterdarhk-1 Kebir); Il .  Defterdarhk-ul Anatoliei; ITI. Defterdarhk-1 Ş1kk-1 Sânî; N. Defterdarhk-1 Tuna (vezi, de 
exemplu, BOA, fond Kepeci, 1 775/2, Bilyilk Ruznâm9e Defteri (Registru din colecţia Marilor Condici), p. 278, doc. din 
1 5  CemaziUlâbrr 1 002/ 8 martie 1 594; ibidem, 1 776/ 13 ,  Bilyilk Ruznâm9e Defteri, p. 3 şi p. 1 2, doc. din 1 3  Receb 1 0021 4 
aprilie 1 594; ibidem, fond D.BRZ (Bab-1 Defteri. Bilyilk Ruznam9e<Kalemi>/Poarta <marelui> defterdar. Cancelaria 
Marilor Condici), nr. 20.630, p. 5, doc. din 19 Şaban 1 00517 aprilie 1 597 etc. Despre deferdarhk-ul de Dunăre, vezi Mihai 
Maxim, Tuna-i 'A mire. L 'organisation militaire et financiere du Danube ottoman au.x XVI-e -XV/l-e siecles a la lwniere 
des nouveau.x documents turcs, în Romano-Turcica, Istanbul, no. 1 /2003, pp. 77-79. Ultimele menţiuni despre defterdar-1 
Hazine-i Tuna ("defterdarul Vistieriei Dunării"), pe care le-am găsit la Başbakanhk Osmanh Arşivi sunt din 29 RebiUlah1r 
1 058/ 23 mai 1 648 şi 6 RebiUlah1r 1 06 1 /  29 martie 1 65 1  (BOA, Istanbul, fond Maliyeden Mildevver Defterler/Condici 
transferate de la Finanţe, nr. 9.832, p. 69 şi 1 84. Se infinnă astfel categoric ipoteza lui Victor Ostapchuk că la 1 627-1628 a 
fost suprimat defterdarlâkul de Dunăre (V. Ostapchuk, The Ottoman Black Sea Frontier and the Re/ations of the Porte 
with the Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovy, 1622-1628, teză de doctorat la Harvard University, 1 989, pp. 
256-257). Cercetările de arhivă dovedesc, prin unnare, că această circumscripţie financiarn şi-a continuat existenţa încă cel 
puţin 23-24 de ani după data susţinută de V.Ostapchuk (într-o teză de altfel excelentă). 
39 Potrivit lui Selânikî (op. cir., ediţia M. lpşirli, p. 380), mirliva (sangeacbeiul) Piri a fost numit defterdar titular la Ş1kk-1 
Sani la gurre-i Zilkade 1 002/1 9.07. 1 594 (st.n., ca şi celelalte date), în locul lui lbrahim Efendi, care fusese defterdarul de 
campanie al lui Sinan Paşa, mare vizir şi comandant suprem. Noul titular, sosind la Istanbul, sărută poala sultanului, este 
onorat cu un caftan clasa 1 (bilat-1 fahire) şi îşi preia funcţia la 5 Zilhicce 1 0021 22.08 . 1 594 (Selânikî, ed.cit., p. 384), dar la 
25 Cemaziillevvel 1 003/05.02. 1 595 este (re )chemat de către Sinan Paşa (aflat în campanie) la sine, fiind revocat din 
funcţie şi înlocuit cu Derviş Efendi, intendentul Arniralită�i (Tersane-i Arnire Emini)-(Selânikî, ed*a Ipşirli, p. 442). 
40 24.05. 1 595 st.n.= 1 4  .05. 1 595 st.v. 
41 

"40 de biserici". 
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favoruri în privinţa ta, ţi-am dăruit Beglerbegilik-ul Moldovei, din momentul în care vei 
preda în întregime şi acei 500.000 aspri, la câteva zile (după cei deja predaţi), potrivit cu 
chitanţa (tezkere) sigilată a lui Basan, - prelungească-i Allah gloria! - Defterdarul Vistieriei 
Mele Imperiale. Pentru comunicarea (acestei decizii) a fost numit ....... (loc gol, necompletat în 
text-MM). 

(De aceea, ) am poruncit ca: fiind Beilerbei Vilaietului Moldovei ( Viliiyet-i Bogdan), să 
nu pierzi nici o clipă în ce priveşte stăpânirea şi apărarea ţării (zabt u hzrâset-i memleket) şi în 
stăpânirea şi protejarea supuşilor (contribuabili) (raiyyet) şi, strângând veniturile arenzilor 
(mukâta 'ât) şi oieritul (âdet-i agnâm) şi haraciul (hariic) şi alte venituri publice (emviil-z mirî) 
stabilite (ta 'yîn olunan), să le trimiţi la Vistierie42 şi încă să predai în câteva zile în întregime, 
la Vistieria Mea împărătească, care (vine) cu oastea mea împărătească, acele cinci sute de mii 
de aspri (ak9e). 

(S-a scris) în ultima decadă (evâhzr) a (lunii ) Ramazan anul 1 003'"'3. 

Comentariu: 

Documentul indică un clar declin instituţional44 al Imperiului otoman. 
Ca dovadă, pentru funcţia de beilerbei al Moldovei a fost preferat, în locul unui strălucit 

militar de carieră, în persoana lui Ca'fer Paşa, cu rang de vezir (vezi doc. nr. 1 ), un oarecare 
fost sangeacbei de Vize, numai pentru că acesta venea cu unele propuneri de venituri 
financiare suplimentare (500.000 + 500.000 aspri achitaţi peşin/cash către Vistieria de Stat 
otomană, mai ales că aceasta se afla în campanie <asupra Habsburgilor>), suplimente, în fond, 
derizorii. Mai importante par însă ofertele sale privind reorganizarea (turceşte: tashih= 
"îmbunătăţirea", "redresarea") salinelor (tuz madenleri) din Moldova (Bogdan), pe care, 
înseamn, cii, într-un fel sau altul, le cunoştea, precum şi calitatea de "strângător al veniturilor 
mukataa (arenzilor) existente la Silistra şi Nikopol, (:irmen şi Vize şi Ktrkkilise, până la Filibe, 
al oieritului (adet-i agnâm), al haraciului şi al altor venituri< cuvenite> fiscului (emvâl-z 
miriye) ". Prin urmare, un sangeacbei, în mod normal militar de profesie, ajunsese în acest caz 
un strângător de impozite, calitate, se vede, mai importantă, în orice caz mai lucrativă pentru 
oamenii lui Mehmed III decît aceea de războinic (membru al categoriei ehl-i seyf =  "oamenii 
săbiei"), chiar atunci când era vorba de un post de beilerbei, într-o perioadă şi într-o zonă 
extrem de critice. 

Documentele de la BOA indică numeroase asemenea exemple de militari (ieniceri, de 
exemplu), ceauşi etc implicaţi în chestiuni economice (arendaşi de mukata 'a-le, strângători de 
diverse dări etc.). Ceea ce înseamnă, fără îndoială, scăderea de jure şi deprecierea de facto 
ale acestor categorii de militari. De fapt, toată povestea a fost, se pare, un simplu exerciţiu 
financiar: Poarta ştia că la acea dată (24 mai 1 595 st.n.) beilerbei al Moldovei era, prin decizie 
imperială, Ca'fer Paşa, numit în acest post cu numai două săptămâni în urmă (3 Ramazan 
1 003/ 1 2  mai 1 595 st.n.= 2 mai 1 595 st.v.), şi care, potrivit ilustrei porunci imperiale (vezi 
supra doc. nr. 2), ar fi trebuit să se afle în drum spre postul său. Dată fiind distanţa enormă 
dintre Istanbul şi Şirvan, unde se afla proaspăt-numitul beilerbei al Moldovei, era 
imposibil, cum s-a arătat mai sus (vezi Comentariul la doc. nr. 1 )  ca titularul să fi ajuns la 
Gallipoli (Gelibolu), pentru a face joncţiune cu serdarul suprem (Ferhad Paşa) şi a ajunge apoi 
în Moldova. Cu alte cuvinte, având deja formal un titular pentru beylerbeyilik-ul 
Moldovei, Poarta a vândut funcţia a doua oară, în condiţii financiare precizate de 

42 Vistieria de Stat (Dtş Hazinesi), diferită de cea Interioară, a padişahului (19 Hazinesi), in ciuda faptului că se numea 
şi ea "împărătească" ( 'Âmire). 
43 30.05.-08.06. 1 595 st.n.= 20.05.-30.05 . 1 595 st.v. 
44 Mihai Muim, Declinul instituţional al Imperiului otoman, in: Pagini de istorie (Studii şi comunicări), voi. 1 ,  
Bucureşti, 1 990, pp. 63-77. 

1 07 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

documentul nr. 50, pp. 28 1 -283, dovadă clară a declinului instituţional otoman, aşa cum 
spuneam mai sus. 

Este interesant că acest Ibrahim Bey, devenit pe hârtie Ibrahim Paşa, a continuat, totuşi, 
ulterior să se laude cu această demnitate de beilerbei de Moldova şi cu titlul de paşă, pe care, 
de facto, nu le-a deţinut niciodată. Astfel, conform unor documente- inedited - de la 
Başbakanhk Osmanh Arşivi, dintr-o condică financiară (MAD) de Ia începutul anului 1 598, 
cea 3 ani mai târziu, Ibrahim al nostru, revenit la meseria de bază, apare în postura de 
strângător de impozite de la creştinii din Istanbul, totuşi cancelaria financiară respectivă îl 
menţionează, desigur la cererea sa, în temeiul documentului oficial de numire, publicat mai 
sus, drept "l brahim, fostul guvernator de Moldova" (" Jbrahim, mirimirân-1 sab1k-1 
Bogdan "), la 24 ianuarie 1 598 ( 1 6  Camazii.ilâlur 1 006)45, "lbrahim Pa şa, fostul guvernator 
de Moldova" (,,Jbrahim Paşa, mirimirân-1 sab1k-1 Bogdan ") la 27 februarie 1 598 (2 1 Receb 
1 006)46 sau, simplu, "lbrahim Paşa" la 29 martie acelaşi an (2 1 Şaban 1 006)47. Este 
interesant, de asemenea, că, potrivit documentelor menţionate, care consemnează sumele 
predate de "Jbrahim Paşa" Vistieriei, acesta strângea impozitele pe vin (bedel-i hamr), 
capitaţia (ciziye) majorată şi cea nouă, precum şi impozitul prilejuit de urcarea pe tron (ciilîts-u 
humâyim) a noului sultan Mehmed I I I  ( 1 595- 1 60 1 ), -impozit încasat, deci, cu mare întârziere-, 
"de la necredincioşii (kefere) <provenind> de la Cetatea Albă (Akkermaniyân) şi de la grecii 
(Rumiyân) şi frâncii (Efrenciyân) din Istanbul (vechiul Constantinopol, cu centrul situat în 
zona Topkap1- M.M.) din fundaţiile pioase (evkâj) ale răposatului Sultan Mehmed Han cel 
Bătrân (Atik) " (Mehmed al I I-lea CuceritoruJ-M.M.). Să remarcăm în treacăt că vechii locuitori 
de la Cetatea Albă, cucerită de Bayezid I I  la 1 484 şi devenită (în traducere turco-tătară) 
Akkerman, îşi păstrau încă identitatea şi o organizare colectivă şi autonomă în secolele XVI
XVII (am întâlnit numeroase documente privind plata în comun de către Akkermaniyân a 
impozitului ciziye), iar dacă Ibrahim Paşa obţinuse privilegiul strângerii impozitelor de la 
aceştia şi de la ceilalţi creştini amintiţi mai sus, după ce anterior strânsese impozite de la 
creştinii din Balcani, apoi solicitase şi obţinuse guvernoratul Moldovei, înseamnă că 
personajul avea legături strânse cu lumea creştină, nu este exclus ca el însuşi să fi 
provenit dintr-o familie creştină, fiind acum musulman poate la a doua generaţie (cei din 
prima generaţie se numeau, de regulă, Abdu/lah="robul lui Allah"). 

Cât priveşte instituţia Nişancz-ului, de care depindea Cancelaria de numiri şi 
transferuri (una din cancelariile Divanului Imperial), acest important personaj era însărcinat în 
primul rând cu scrierea monogramei oficiale a sultanului în capul documentelor, fapt care 
conferea autenticitate pieselor respective. Cum această monogramă se numea nişan şi tugra în 
persană şi tevki în arabă, denumirea înaltului demnitar era nişancz, tugraî sau tevki 'î. Către 
sfârşitul secolului al XVII I -lea, misiunea aceasta de scriere a monogramei împărăteşti a fost 
încredinţată unuia din asistenţii nişanct-ului, numit tugrakeş. Nişanc1-ul alcătuia conceptele 
(bruioanele) (turc. miisvedde) diplomelor de numire în funcţie (menşur, berât) pentru înalţii 
dregători ai statului şi supraveghea legalitatea procesului de înregistrare (cadastrare) a 
pământurilor (turc. tahrir). In secolul al XIX-lea însemnătatea instituţiei a scăzut, iar la 1 836 
aceasta a fost desfiinţată. (M.  Sertoglu, Resimli Osmanh Tarihi Ansiklopedisi/ Enciclopedia 
i lustrată a istoriei otomane, abrev.: ROTA, Istanbul, 1 958, pp. 3 1 5-3 1 6) .  Cum nişangiul era 
responsabil de redactarea diplomelor de numire în funcţie pentru dregătorii cei mai însemnaţi, 
în mod firesc în subordinea sa se afla şi Cancelaria pentru numiri şi transferuri (tahvil) ale 
acestor dregători. De aceea, această cancelarie se numea Nişancr-Tahvil. 

Nişangiul nu trebuie confundat cu reis-iil-kiittâb-ul ("şeful secretarilor"), adică al scribilor 
(diecilor) şi al cancelariilor Divanului Imperial (Divân-z Hiimâyîtn), deşi formal nu era membru al 

45 BOA, Istanbul, fondul MAD (Maliyeden Miidevver Defterler/ Condici transferate de la Finanţe), defter (condica) nr. 
1 1 9, p. 1 7. 
46 Ibidem, p. 27 b. 
47 Ibidem, p. 30 b. 
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acestui "Sfat Imperial" ("Consiliu de Stat") otoman, cum era nişangiul, superiorul său. In schimb, 
prin promovare (terfi ), reis Ul-kilttâb-ul putea deveni nişancz. De Ia sfărşitul secolului al XVII-lea, 
când i se spune reis efendi, dobândeşte o importanţă sporită, devenind un veritabil ministru de 
Externe, deşi nu se foloseşte denumirea ca atare (acest lucru se va întâmpla abia după 1 836, când 
oficial vechea instituţie va fi desfiinţată). Reis efendi-ul se ocupa, aşadar, de relaţiile cu statele 
străine (M. Sertoglu, ROTA, p. 268), dar era responsabil şi de raporturile dintre comunităţile etnice
religioase locale, autonome (aşa-zisele millet-uri) şi Înalta Poartă. 

Documentul nr. 3 

Başbakanltk Osmanlt Arşivi (Arhiva Otomană de pe lângă Preşedinţia Consiliului 
Miniştri al Republicii Turcia), Istanbul, fond A.D VN.NMH (Bâb-t Asâfi. Divân-t Humâyun. 
Nâme-i Humâyun = Poarta < Marelui> Vizir. Divanul Imperial. Scrisori imperiale, dosya/ 
dosar 1 ,  gomlek/" cămaşa" 1 ), document nedatat în text, dar pe care arhiviştii turci I-au 
clasificat drept aparţinând "anului 1 0 1 0  al Hegirei", adică între 02.07. 1 60 1 - 20.06. 1 602, stil 
nou. Este o scrisoare a Sultanei Valide (Mama sultanului < Mehmed I I I>) < Safiye Sultan> 
către domnul Moldovei Ieremia Movilă. Este pentru prima oară când iese la lumină o 
scrisoare a unei Sultane Valide adresată direct unui domn român. Ea reprezintă răspunsul 
(cevâb) la scrisoarea primită anterior de la Ieremia Vodă şi se referă la situaţia acestuia, la 
măsurile luate de Inalta Poartă pentru a veni în ajutorul lui. 

Documentul a fost publicat, în noiembrie 2008, cu traducere franceză, la Roma, în 
volumul omagia] dedicat Profesoarei Biancamaria Scarcia-Arnoretti, de la Universitatea La 
Sapienza (Festschrift . . . , pp. 739-752) şi, concomitent, cu traducere românească, la Chişinău, în 
alt volum omagial, dedicat, de data aceasta, Profesorului Gheorghe Gonţa, de la Universitatea 
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" (In Honorem Gheorghe Gonţa . . . , pp. 298-307). 

Text: 

"( 1 )  Bogdân Voyvodasma Vâlide Sultân Hazretlerinin (2) taraf-1 şeriflerinden mektub ki: 
(3)  hâliyâ bu cânibe mektubuiiuz gellib dlişmen ve Vilâyet ahvâline mliteallik ( 4) her ne ki 

yaz1lilliŞ ise climlesi mah1mumuz olîib dogruluk ile (5) zuhfua gelân hidmetleriiiîiz mahallinde 
sa'âdetlli ve azametlli (6) Pâdişâhlm e'azz-Allah ensârehu kahr-1 a'dâya ilâ yevm el klyyâm 
(7) Hazretleninin Rikâb-1 Hlimâyun merhamet makrunlarma hlisn-li (8) ta'bir ile i ' lâm ve takrir 
olunmuşdur. Hidmetleriiiliz (9) huzfu-u inâyet-i mevffu-u pâdişâhide geregi gibi meşkfu ( 1  O) 
olîib inşa'allahi te'âlâ dogruluguiiuzun berekâtiyle ( 1 1 )  ni ce ni ce inâyetlere mazhar dlişeceksiz 
ve muavetiiiiz ( 1 2) ic;:iin Han tarafmdan gelecek asker-i Tatar ve Silistre Beglerbegisi ( 1 3) ve 
Bender ve Akkerman Sancaklim Begleri ta'yin olunub ( 1 4) climlesine mliekked hlikiimler 
gonderillib muhkem tenbih ve te'kid ( 1 5) olunmuşdur. inşâallahi te'alâ lâz1m geldlikc;:e ( 1 6) 
Size asker-i islâm muavenet iderler. imdi ( 1 7) mektîib-u nasihat-1 lislîib vârîib vusîil buldukda 
( 1 8) lâ)'lk ve mlinâsib olan budur ki bundan boyle dahi dogrulukdan ( 1 9) şaşmayub re'âyâ ve 
ber'âyây1 bir boşc;:a s1yânet idlib (20) sa'âdetlli ve merhametlli Pâdişâlum eyyâm-1 Devlet-i 
encâmlarmda (2 1 )  re'âyâ fukârasma aslâ bir vecihle zullim ve te'âddi etdirrniyesiz (22) zullim 
ve fesâd lizere olan eşklyaya ruhsat virmeylib (23) haklanndan gelesiz ve aruii gibi dlişmen 
tarafmdan hareket (24) olursa gelecek asker-i Tatara baş be bug olan (25) Bahadrr Şah Beg ile 
ve mlişarileyh Silistre (26) Beglerbegisi ile ve mlimileyhlima Akkerman ve Bender (27) 
Sancaklan Begleri ile Eflâk ve Erdel Voyvodalan ile (28) haberleşlib ve climleiiliz yekdil ve 
yekcihet olub dahi lizeriiilize gelân (29) â'dâ'nm blisn-li ittif'ak ve itimâd ile bi-avni-llahi 
mlibarek ve te'âla bir vecihle (30) haklanndan gelesiz cUmle dlişmenlere mîicib-i ibret ola 
inşa'allahi te'âla (3 1 )  fusat ve nusret bu canibeiiizdir hemân gayret idlib climleiiliz bi' l-ittifăk 
(32) c;:ahşmak gereksiz hidmet ve emekleriiiliz zây1' olmâyub (33) her biriiiiz sa'âdetlli ve 
azimetlli Pâdişâmillln envâ-i inâyât-1 (34) aliyesine mazhar dlişlib me'mîillaniiuzdan ziyâde 
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(35) ri 'âyet olursunuz. Ve Erdel ve Eflâk (36)Voyvodalanna Cânib-i Hi.imâyun-u Pâdişâhî'den 
dâ'ima hlisn-i.i (37) istirnâletler viresiz. Hidmet zamaru ve gayret-i mahallîden (38) re'âyâ'y1 
gozleyi.ib esirgesiinler tâ ki Hak.k-1 Te'âla-i Hukfikî (39) anlara yard1mC1 ola.Ve di.işmen 
tarafindan (40) emîn olm1yub basiret i.izere olub goni.il birligi ile (4 1 )  di.işmen def'inde muhibb 
ve sâî olsunlar.Ve mektublara (42) Asitâne-i Sa'âdet'e eksik eylemeslinler ne mi.işkiilleri olursa 
(43) arz eylesi.inler. Ve Siz dahi a'dâ tarafma (44) yarar câsuslar gonderlib (45) dort tarafa goz 
ve kulak tu tUb ( 46) her ne haber-i sahîh vârid olur ise eglendirmeyi.ib şâyed arza muhtac olan 
umfm ve kazâyâ ile mufassalen (48) arz ve ilâm eyliyesiz. 

(49) Kldvet-i iimerâ-i el-millet-i ei-Mesihiye 
(50) Umdet-i kiiberâ-i et-tayfe-i ei-Îseviye 
(5 1 )  Bogdan Voyvodas1 Yeremiye Voyvoda 
(52) hatimet-i avâkibhu bi-1-hayir [e] mektub vâst! 
(53) ohcak malum olâ ki." 

Traducere: 

"
Aceasta este o scrisoare din partea Măriei Sale Valide Sultan, [adresată] 

voievodului Moldovei: 
<< Sosind acum în această parte scrisoarea dv., tot ceea ce aţi scris referitor la starea 

duşmanilor (diişmen) şi a ţării ( Vilâyet) [Dumneavoastră] a ajuns la cunoştinţa noastră. 
Serviciile Dumneavoastră, care s-au arătat pline de spirit de dreptate (dogruluk ile), au fost 
făcute cunoscute şi înregistrate în locul [cuvenit] de către Măria Sa Padişahul meu cel 
preafericit şi preaputernic, căruia Allah să-i dea glorie şi ajutor în distrugerea inamicilor până 
în ziua judecăţii lor de apoi. Serviciile Dv. au fost apreciate cum trebuie, demne de laude şi de 
favoruri împărăteşti din plin. Să dea Domnul cel prea înalt ca să ajungeţi să vă bucuraţi de 
multe, multe (nice nice) favoruri, graţie abundenţei loialităţii Dumneavoastră. Pentru a veni in 
ajutorul Dumenavoastră (muavetiniz i9iin), au fost desemnate trupele tătare, care vor sosi din 
partea Hanului [Crimeii], şi sangeacbeii de Bender (Tighina) şi Akkerman (Cetatea Albă). 
Tuturor le-au fost trimise ordine repetate, ei au fost din nou şi ferm avertizaţi . Cu ajutorul lui 
Allah cel prea înalt, de indată ce va fi necesar, trupele Islamului vă vor veni în ajutor. Aşadar, 
[în ceea ce priveşte această] scrisoare de sfaturi (mektub -u nasihat), când aceasta va sosi[la 
Dv.], ceea ce este demn şi convenabil este[ următorul lucru ]: nici de acum înainte să nu vă 
abateţi de la calea cea dreaptă (dogrulukdan), să protejaţi bine (bir hoş9a szyânet idub) 
contribuabilii (re 'âyâ ve ber 'âyâyr) şi, pe toată drurata domniei preafericitului şi 
preaputemicului meu Padişah, în nici un caz şi niciodată să nu exercitaţi tiranie şi să nu faceţi 
vexaţiuni asupra sărmanilor contribuabili (re 'âyâ fukarasma), să nu permiteţi aceasta bandiţi lor 
(eşlayâya), care sunt gata la oprirnare şi răzmeriţă, să le veniţi de hac (haklarmdan gelesiz). 

Şi, conform lui (ordinului imperial) (amn gibi), dacă se înregistrează vreo mişcare din 
partea inamicului (dilşmen), trebuie să vă informaţi reciproc cu Bahâdu Şâh Beg, care este 
comandantul şef (baş ve bug) trupelor tătare, care vor sosi, cu sus pomenitul Beglerbegi al 
Silistrei şi cu sus numiţii Sangeacbei de Akkerman şi de Bender şi cu Voievozii Ţării 
Româneşti şi Transilvaniei şi să fiţi cu toţii de acord şi unanirni (yekdil ve yekcihet). Şi apoi, în 
bună alianţă şi încredere, cu ajutorul lui Allah cel preasfânt şi preaînalt, să le veniţi de hac 
duşmanilor care vor veni asupra voastră, să fie aceasta o lecţie necesară pentru toţi duşmanii! 
Şi de-o vrea Allah, prilejul fericit şi biruinţa vor fi de partea voastră. Îndată, unindu-vă 
eforturile cu toţii, să lucraţi în acest sens şi să depuneţi eforturi, căci serviciile voastre şi 
eforturile fiecăruia dintre voi nu vor fi in van, ci fiecare dintre voi veţi beneficia de diferite 
favoruri împărăteşti ale preafericitului şi preaputernicului meu Padişah şi veţi fi cu toţii 
onoraţi mai mult decât speraţi. 

Şi faceţi totdeauna să încline spre Voievozii Transilvaniei şi Ţării Româneşti toată 
bunăvoinţa (istimâletler) împărătească. Fie ca [aceşti Voievozi] să vegheze asupra 
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contribuabililor (re 'âyâ) în timpul serviciului lor, astfel încât Allah cel preaînalt şi preadrept să 
le fie de ajutor. Şi să nu aibă ei încredere în ceea ce priveşte duşmanul, ci să fie cu bănuială, şi, 
într-o deplină unitate de suflet (găniil birligi ile), să fie plini de prietenie şi să dovedească zel în 
respingerea duşmanului. Şi să trimită totdeauna, fără l ipsă, scrisori la Pragul Fericirii (Asitâne-i 
Sa 'âdet), să informeze [Înalta Poartă], ori de câte ori apar dificultăţi. Iar în ceea ce vă priveşte 
pe Dv. [Domnul Moldovei], să trimiteţi spioni capabili (yarar casuslar) în părţile duşmanilor, 
să fiţi ochi şi urechi {găz ve Ă:-ulak tutub) în cele patru zări (dărt tarafa), [şi] să ne trimiteţi orice 
ştire adevărată (sahîh-i haber) care vă va parveni (de la ei), iar dacă există afaceri şi 
evenimente, care au nevoie de arz [către Poartă], să informaţi şi să le faceţi cunoscute în chip 
detaliat (mufassalen). Să fie cunoscut atunci când [această] scrisoare (adresată] Domnului 
Moldovei, Ieremia Vodă (Yeremiye Voyvoda) va ajunge la el, care este o pildă pentru principii 
neamului lui Mesia şi un sprijin pentru mai marii comunităţii creştine, - să-i fie sfârşitul 
fericit! >> [ să-şi termine viaţa în credinţa islamică- M.M.] ". 

Comentariu: 

Care este data documentului, din punct de vedere al criticii interne de text şi al 
contextului istoric concret? 

O primă constatare: numai două nume sunt explicit menţionate în texul de mai sus şi 
anume cel al "Domnului Molvovei, Ieremia Vodă (Bogdan Voyvodasz Yeremiye Voyvoda)", şi 
cel al lui Babâchr Şâb Beg, care era comandantul şef (baş ve bug) al trupelor tătare, care urmau 
să sosească [în ajutorul numitului voievod]. În ceea ce priveşte primul personaj, este 
neîndoielnic vorba de preacunoscutul domn moldovean Ieremia Movilă, întemeietorul dinastiei 
Movilă, şi care a domnit între august 1595 şi iunie 1606 (aşadar terminus post quem şi, 
respectiv, terminus ante quem între care poate fi datat grosso modo documentul nostru), cu o 
scurtă întrerupere între mai şi septembrie 1 600 când a fost înlăturat de pe tron de către Mihai 
Viteazul ( 1 593- 1 60 1  ), la acea dată domn al Ţării Româneşti şi principe al Transilvaniei, 
Ieremia fiind restabilit din nou pe tron graţie expediţiei poloneze conduse de cancelarul şi 
marele hatman Jan Zamoyski48. Când am descoperit acest document, m-am gândit imediat că 
ar putea fi din chiar acest interval mai-septembrie 1 600, când Ieremia Vodă, rămas fără tron, 
se afla în mare dificultate şi obligat să caute asistenţă (muavenet) şi intervenţie militară din 
partea Poloniei (unde Ieremia avea proprietăţi şi chiar un indigenat, adică cetăţenie poloneză), 
dar şi din partea Imperiului otoman, căruia îi era tributar (harâr;giizâr).  în acest context el ar fi 
trebuit să i se adreseze Impăratului (Padişah) Mehmed III (1595-1603), dar şi Sultanei Mamă 
(Valide Sultan) a acestuia, Safiye Valide Sultan, ale cărei influenţă şi imixtiune în afacerile 
statului erau bine cunoscute încă din anii 1 5 74- 1 595, când era numai Başhaseki, adică "soţia 
principală" a lui Murad I I I  ( 1 574- 1 595). Da, dar atunci de ce în scrisoarea de răspuns a 
Sultanei Valide nu se spune niciun cuvând despre voievodul Mihai, acel celebru "Mihai 
Răufăcătorul "(Mihâl-1 bed-fi 'âl) din sursele turceşti, rebel contra otomanilor încă din 1 594 şi 
aliat al Hasburgilor, cel care îl înlăturase de pe tronul Moldovei pe Ieremia în mai 1 600? 
Numele lui Mihai (turceşte: Mihâl), învingătorul din 1 595 al lui Koca Sinan Paşa, era atât de 
cunoscut la Istanbul, încât în noiembrie 1 599 Condica Mare (Ruznâmr;e) a Vistieriei de Stat 
otomane atunci când consemna cheltuielile făcute cu primirea solilor străini, menţiona 
cheltuielile făcute cu "ambasadorii Transilvaniei şi Moldovei şi ai lui Mihai (elr;iyân-z Erdel ve 
Kara Bogdan ve Mihâl) ,,49, fără să precizeze calitatea acestuia de voievod al Ţării Româneşti. 

Trebuie prin urmare să presupunem că, în momentul redactării scrisorii lui Ieremia 
către Sultana Mamă şi cu atât mai mult în răspunsul acesteia, care ne interesează aici, 

48 Chronological History of Romania (under the guidance of C.C. Giurescu), Bucharest, 1974, p. 1 2 1 ;  Istoria României in 
date, coordonator: Dinu C. Giurescu, ed. a Il-a revăzută şi adăugită, EE, Bucureşti, 2007, pp. 1 05- 1 06. 
49 Mihai Maxim, L 'Empire ottoman au nord du Danube el 1 'autonomie des Principautes Roumaines au XV!-e siecle. 
Etudes el documents, istanbul, 1 999, p. 1 5 1 .  
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"episodul Mihai" era deja terminat şi că Ieremia se găsea din nou pe tronul Moldovei. În 
consecinţă, trebuie să căutăm acest moment al schimbului numitei corespondenţe după 
episodul Mihai, prin urmare după septembrie 1600, dar într-un moment în care atât în 
Muntenia, cât şi În Ardeal existau principi amici şi aliaţi a lui Ieremia, confruntaţi cu acelaşi 
inamic, aşa cum rezultă din scrisoarea de sfaturi (mektub -Îl nasihat) a Sultanei Mamă, care 
scria că: "trebuie să vă informaţi reciproc ( . . .  ) Voievozii Ţării Româneşti şi Transilvaniei şi să 
fiţi cu toţii de acord şi unanimi" şi să "faceţi totdeauna să încline spre Voievozii Transilvaniei 
şi Ţării Româneşti toată bunăvoinţa (istimâletler) împărătească". Înainte de a căuta acest 
moment, trebuie să observăm că a doua menţiune a unui nume, cea a lui Bahadu ("curajosul, 
bravul") Şah Beg, comandantul şef al trupelor tătare, gata să vină în ajutorul voievodului 
Ieremia, nu ne poate ajuta in identificarea acestw moment, pentru că acest nume nu figureză 
nici în lista de kalgay (qalgha), adică a moştenitorilor tronului în Hanatul Crimeii, nici în lista 
de nureddîn, adică de moştenitori secunzi în acelaşi banat, între 1 600- 1 606, mai exact, între 
primăvara lui 1597?- noiembrie/decembrie 1607, când pe tronul de la Baht;:esaray s-a aflat 
pentru a două oara Gâzi Girây II " Bora " (Furtuna/0, care este deci hanul Crimeii, la care se 
va fi referit Sultana Valide in scrisoare sa. În listele amintite, toţi kalgay şi nureddîn erau 
Girây, aparţinând prin urmare familiei "imperiale" domnitoare, coborâtoare din Cengizhan, în 
timp ce comandantul nostru Bahadtr nu era decât un simplu beg, probabil unul dintre şefii 
marilor familii ( clanurilor) din hanar1• Să sperăm că cercetările ulterioare asupra istoriei 
Hanatului Crimeii vor putea să identifice acest personaj .  

Să  vedem acum desfăşurarea evenimentelor din spaţiul românesc după restaurarea lui 
Ieremia, din septembrie 1 600. Profitând de succesul expediţiei sale în Moldova, finalizată cu 
reinstalarea lui Ieremia, cancelarul şi mare hatman Jan Zamoyslci, partizanul expansiunii spre 
Dunăre a uniunii polono-lituaniene (care se găsea atunci în apogeul puterii sale şi al 
expansiunii teritoriale) a înaintat spre Ţara Românească unde, în octombrie /noiembrie 1 600, 
instală pe tron pe Simion Movilă, fratele lui Ieremia, în locul lui Mihai Viteazul, invins şi 
obligat să părăsească ţara, luând calea Vienei, pentru a obţine ajutorul aliatului şi suzeranului 
său, impăratul Rudolf II. (Să reamintim în treacăt că în septembrie 1 600 Mihai pierduse şi 
principatul Transilvaniei ca urmare a rebeliunii nobilimii maghiare, susţinută de trupele 
generalului imperial Basta, nemulţumit de veleităţile de independenţă manifestate de Mihai, în 
legătură cu stăpânirea principatului intracarpatic, luat în posesiune de acesta în urma 
zdrobitoarei victorii asupra principelui Andrei Băthori în noiembrie 1 599). În februarie 1601, 
instabilul principe Sigismund Bâthori, care cedase anterior tronul de la Alba Iulia vărului 
său Andrei Bâthori, reveni la putere şi, schimbându-şi complet orientarea externă, deveni, 
dintr-un aliat al Hasburgilor contra otomanilor, de această dată un partizan! al păcii şi al 
alianţei cu padişahul. Încă din februarie 16011 Şa ban 1009 putem asista la crearea condiţiilor 
pentru apariţia conjuncturii sugerate de scrisoarea Sultanei-Mamă, acea "bună înţelegere şi 
încredere" (hiisn.-ii ittifâk ve ittimâd) Între voievozii Moldovei (Ieremia Movilă) şi Ţării 
Româneşti (Simion Movilă) şi Transilvaniei (Sigismund Bathori), contra inamicului (diişmen) 
comun: Hasburgii. 

Intr-adevăr, Habsburgii se străduiau (martie-mai 1601/Ramazan-Zilkade 1009) să-şi 
restabilească influenţa în Transilvania şi Ţara Românească, impotriva otomanilor, în cadrul 

"războiului cel lung" din 1 593- 1 606, dar şi contra polonezilor, protectori ai familiei Movilă52• 
În august 1 60 1 1  Safer 1 O 1 O, forţele reuni te ale lui Mihai şi Basta, reconciliaţi între timp de 

so Le Khanat de Crimee dans les Archives du Musee du Palais de Topkap1 (presente par Alex,. Bennigsen et alt.), Paris
La Haye, 1 978, p. 363. 
S i  E adevărat, se cunoaşte un BahâdJr Girây, han al Crimeii între 1 638- 1 642, fiul hanului Selâmet Girây 1 ( 1 608- 1 6 1 0) 
(Guboglu, M., Paleografia ŞI dtplomatica turco-osmană. Studiu şi album, Bucureşti, 1 958, p. 1 1 6), dar Ieremia era 
deja mort, încă din 1 606, iar Bahadu al nostru din anii 1 600- 1 606 era, repet, Şah Beg, nu un Girây. 
52 Cf. Mihai Maxim, Les Pays Roumains et les relations Habsbourg-Ottomanes dans la seconde moi tie du XVJ-e siecle, în 
voi. Habsburgisch-Osmanische Beziehungen. CiEPO Col/oque Wien, 26-30 September 1983, Wien, 1 985, pp. 9 1 - 1 05. 
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împăratul Rudolf, întâlniră trupele lui Sigismund la Gorăslău, îTI ţinutul Sălajului, unde aliaţii 
obţinură o victorie decisivă. Beilerbeiul de Silistra, Ali Paşa, după cercetările mele53, nu 
primul, cum se afirmă, ci al doilea titular (în ordine cronologică) al acestui post, care trebuie să 
fie acel Silistre Beglerbegisi, la care face referire Sultana Valide în scrisoarea sa, scotea în 
evidenţă, într-un raport trimis Porţii după amintita bătălie, raport redactat pe baza unei scrisori 
a lui Ieremia Vodă, contribuţia decisivă a lui Mihai în obţinerea victoriei (numele lui 
Sigismund nici măcar nu e menţionat): ,,Numitul Voievod Mihâl, diavolul, a venit în 
Transilvania, a făcut luptă şi război (cenk ve savaş) cu Voievodul Transilvaniei (Erdel 
Voyvodast}, Sigismund (Jikmond), l-a învins (şi) numitul Voievod (Sigismund) a fugit şi 
(acum) a sosit la graniţa Moldovei; (aşadar), în prezent ţările Transilvaniei şi Moldovei sunt 
în stăpânirea lui Mihai Vodă (hâlâ Erdel ve Ejlâk vilâyetleri Mihâl Voyvoda zaptzndadtr} ". E 
un raport introdus tale quale într-un ferman54 trimis aceluiaşi beglerbegi de Silistra în a doua 
decadă a lunii Rebiiilevvel 1010/09-18. 09. 160155. Trebuie să vedem, deci, aici unul din acele 

"ordine repetate " trimise Hanului Crimeii, beilerbeiului de Silistra şi sangeacbeilor de Bender 
şi Akkerman, de care face menţiune scrisoarea Sultanei-Mamă. M area Condică Ruznâmr;:e, 
care consemna veniturile şi cheltuielile zilnice ale Vistieriei de stat otomane, menţiona între 
cheltuielile din ziua de 1 2  august 1 60 1  (stil nou)/ 1 2  Safer 1 0 1 0  pe cele făcute pentru primirea 
ambasadorilor (elr;:iyân) "Voievodului Transilvaniei " (Erdel Voyvodast}, al cărui nume nu era 
menţionat, dar şi ,,al unui om (merdiim) al Moldoveanului (Kara Bogdan)"56, deci al domnului 
Moldovei, Ieremia Movilă. Să fi adus acest om o scrisoare şi pentru Sultana Valide? 

Indiferent de răspunsul la această întrebare, avem, totuşi, dovada, în înregistrările 
seci ale Finanţelor otomane, că în vara lui 1601 d.Hr. (anul 1 0 1  O al Hegirei), atât Sigismund 
Bâthori, cât şi Ieremia Movilă, voievozii (a se remarca folosirea oficială a aceluiaşi titlu pentru 
ambii principi domnitori) de la acea dată ai Transilvaniei şi Moldovei, făcuseră intervenţii la 
Poartă, evident cu scopul de a obţine concursul acesteia contra "inamicilor" (a 'da) lor, care 
erau, totodată, şi duşmanii otomanilor, aşadar, împotriva Habsburgilor. Pentru Ieremia, însă, 
motivul intervenţiei sale la Poartă era dublat de situaţia din ce în ce mai fragilă a fratelui său 
Simion ca domn al Ţării Româneşti. Intr-adevăr, în iunie-iulie 1 60 1  (Zilhicce 1 009-Muharrem 
1 0 1 0), o facţiune a boierilor pro-Habsburgi, în frunte cu Radu Şerban, un vechi tovarăş de 
arme al lui Mihai, cu concursul partizanilor acestuia din urmă, s-a revoltat contra lui Simion şi 
1-a înlăturat de la tron, deşi fratele lui Ieremia "fusese susţinut de forţe tătare şi 
moldoveneşti"57, în spiritul acţiunilor sugerate de scrisoarea Sultanei Valide. 

În octombrie 1601 /RebiUlâhzr 101 O, Simion Movilă era din nou instaurat pe tronul 
Ţării Româneşti graţie expediţiei poloneze conduse de Jan Potocki. Cu toate acestea, situaţia 
lui Simion nu devenise mai sigură, fiindcă, de astă dată, un nou adversar apăru la orizont: Radu 
Mihnea, fiul lui Mihnea "Turcitul", care se prezenta -lucru extrem de grav- drept candidat al 
Inaltei Porţi. In consecinţă, începând din noiembrie 1601 până la mijlocul lui martie 1 602 
(CemaziUlevvel-Ramazan 1010), Simion a trebuit să se confrunte cu noul redutabil adversar, 
Radu Mihnea, astfel încât, practic, Ţara Românească a fost divizată între Simion Movilă, la 
nord, şi Radu Mihnea, la sucf8. Finalmente, sultanul nu 1-a mai confirmat pe Radu Mihnea, dar 
noul câştigător, pe termen lung ( 1 602-ian. 1 6 1 1 ), a fost Radu Şerban, continuator al politicii lui 

53 Cf Mihai Maxim, Tuna-i 'Ămire. L 'organisationjinanciere el militaire du Danube ottoman aux XVJ-e et XV/l-e siecles a la 
lumi ere de documents ottomans inMits, în Romana-Turcica, 1/2003, istanbul, p. 78. Primul titular a fost Ahmed Paşa, pouivit 
unui ordin imperial din 1 7  Şaban 1007/1 5 martie 1 599; cf., de asemenea, Selânikî, apud Mihai Maxim, op. cit. , p. 78, nota 7. 
S4 

55 Pentru sursele de arhivă, vezi Mihai Maxim, L 'Empire ottoman au nord du Danube, p. 1 52; cf., de asemenea, T. Gemi!, 
Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta otomană . . .  , Bucureşti, DGAS, 1 984, doc. 2, datat ''9 septembrie 1 60 1  ". 
56 Apud Mihai Maxim, Ţările Române şi imperiul otoman, în istoria Românilor, sub egida Academiei Române, V, Bucureşti, 
2003, p. 8 1 6. 
57 Pentru detalii vezi C. Rezachevici, Tara Românească În vremea lui Radu Şerban, in istoria Românilor, voi. V, 
Bucureşti, 2003, pp. 37-39. 
58 idem. 
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Mihai Viteazul, în privinţa alianţei cu Habsburgii şi cu Liga Sf'antă. Semnalez cu acest prilej 
u n  document inedit, aflat în Arhiva Otomană din I stanbul (BOA), în acelaşi minunat fond, 
folosit de foarte puţini cercetători, D.BRZI Jurnale de venituri şi cheltuieli ale Trezoreriei 
otomane (nr. 20.644, p. 1 24), act datat duminică, 2 1  Cemaziiilâlur 1 0 1 3/ 1 4  noiembrie 1 604, 
stil nou (4 noiembrie 1 604, stil vechi), şi care consemnează, la capitolul "cheltuieli" din ziua 
respectivă, suma de 1 0.4 1 1 aspri, adică 88 galbeni la cursul oficial de 1 1 8 aspri piesa, pentru 
"teşrif-ul ("onorarea", adică învestitura) <acordată> noului Voievod al Ţării Româneşti" 
(Radu Şerban), respectiv "preţul sorgu9-iului cu pană de bâtlan, al topuz-ului de argint" şi al 
unor piese de harnaşament <pentru esb-i mukemmell calul minunat>, "care au fost date potrivit 
vechiului obicei"/ ber-mucib-i adet-i kadim dâde, conform ordinului împărătesc, dar şi 

"conform cu teşchereaua/ tezkere şefului de protocol/ teşrifatî Kurd (:elebî'', personaj 
binecunoscut istoriei româneşti. Prin urmare, graţie acestui important document, cunoaştem 
acum data exactă (4/14 noiembrie 1 604), când Radu Şerban a fost recunoscut şi învestit 
de Inalta Poartă. Această recunoaştere oficială de către Inalta Poartă a lui Radu Şerban, 
numită în istoriografia românească "pacea cu turcii şi tătarii", ar fi avut loc în "toamna lui 
1 604", după Chronological History of Romania (ediţia Bucharest, 1 974, p. 1 22) sau în " 1 604-
1 605", după Istoria Românilor (voi. 5, Bucureşti, 2003, p. 40). 

Prin urmare, în această conjunctură, extrem de confuză şi labilă, se va fi adresat 
Ieremia Movilă, aflat a doua oară pe tronul Moldovei (sept. l 600- 1 606), Sultanei-Mamă, pentru 
ajutor: după toate probabilităţile intervenţia s-a făcut (prin scrisoare şi tot astfel a venit şi 
răspunsul) în intervalu/ 1 601-1602 (anu/ 1 01 0  al Hegirei), când, în Ardeal, Sigismund Băthori 
se afla pentru a treia şi ultima oară la putere ( 1 60 1 - 1 602), iar în Ţara Românească îşi continua 
echilibristica domnească Simion Movilă. 

· 

Dar cine era, mai concret, această Safiye Valide Sultan, mama (valide) 
sultanului Mehmed I I I  (1 595-1 603)? După cea mai recentă cercetare consacrată Mamelor 
Padişahilor (Padişah Anneleri), de către Ibrahim Pazan, faimoasa Safiye ("Cea pură") Valide 
Sultan ar fi fost de origine italiană şi s-ar fi născut, "se presupune", la Veneţia, în 1 550, în 
cunoscuta familie Baffo, fiind fiica guvernatorului din CorfU, dar au circulat şi zvonuri privind 
originea ei cercheză sau albaneză59. Pe la 1 563, deci la 1 3  ani, pe când călătorea spre Corfu, 
corabia sa a fost atacată de corsarii turci, fiind luată în captivitate. Devenită sclavă şi 
musulmană, fu dăruită principelui imperial (şehzâde) Murad, viitorul sultan Murad III ( 1 574-
1 595), pe timpul când acesta era sancakbeyi de Manisa, în Anatolia. In 1 566, când dădu naştere 
- la 1 6  ani - unui fiu, fu proclamată haseki, adică "soţie favorită" a prinţului. Acest fiu, numit 
Mehmed, avea să fie viitorul sultan Mehmed I I I  ( 1 595- 1 603). Când în 1 574 soţul său, Murad, a 
devenit sultan, Safiye, în calitate de mamă a unui principe imperial, potenţial padişah 
(împărat), a primit titlul de başhaseki, adică "soţia principală", între cele patru, legale, ale lui 
Murad I I I .  In fine, în 1595, când soţul Murad III a decedat, iar fiul său- şi al lui Safiye-, 
Mehmed, a fost proclamat padişah, sub numele de Mehmed III (1 595-1603), atunci şi 
., italianca " a fost proclamată ., Mama Sultanului " (Valide Sultan), titlu păstrat atâta timp cât 
fiul său s-a aflat pe tron. Când acesta a murit în 1 603, iar pe tron s-a urcat Ahmed 1 ( 1 603-
1 6 1 7), deşi acesta era fiul lui Mehmed I II ,  deci nepotul lui Safiye, totuşi, potrivit practicii 
oficiale de la Curtea otomană, Safiye Sultan a trebuit să părăsească titlul de "Sultana Mamă", 
precum şi Palatul Topkap1, numit şi "Noul Palat" (Yeni Saray), şi să plece la "Vechiul Palat" 

(Eski Saray), care a fost primul palat-reşedinţă construit de Mehmed Il după cucerirea 
Constantinopolului în 1 453, în locul unde se află astăzi Universitatea Istanbul (în piaţa Beyaz1t, 
de lângă Marele Bazar). Doi ani mai târziu, în 1 605, Safiye Sultan părăsi această lume, trecând 
la cele veşnice, fiind înmormântată în ,,mausoleul" (turbe) soţului său, Murad I I I ,  aflat în 
curtea Moscheii (acum Muzeul) Sfânta Sofia (Aya Sofya). 

59 Pazan, i.., Padişah Anneleri. Eserleriyle Valide Sultanlar (Mamele sultanilor. Sultanele Yalide şi operele lor pioase), 
istanbul, 2007, p. 75. Pentru zvonurile privind originea albaneză sau cercheză vezi N. Jorga, Osmanli imparatorlugu 
Tarihil lstoria Imperiului otoman, trad. din germană, voi. 3 ,  istanbul, 2005, p. 1 47, nota I l  şi p. l 6 1 ,  nota 1 3 1 .  
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Devenită musulmană, fosta aristocrată italiană a fost reeducată în credinţa 
musulmană şi în spiritul respectului pentru valorile musulmane. Safiye Sultan a folosit marile 
sale venituri, mai ales în perioada cât a fost Valide Sultan60, pentru construirea unui mare 
număr de monumente religioase şi fundaţii pioase. Intre construcţiile ridicate, cele mai 
cunoscute sunt faimoasele Yeni Cami ("Moscheia cea Nouă '/ din Eminonii, Istanbul, pe 
ţărmul Cornului de Aur, fondată în 1 597, dar terminată abia în 1 654, şi Melike Safiye Carnii 
(
"

Moscheia Suveranei Safiye") din Cairo, deschisă serviciului divin în 1 6 1 0, la 5 ani după 
moartea ctitoriţei. 

S-a afumat că Safiye Valide Sultan 
"
nu şi-a uitat limba maternă", spre deosebire de 

alte Sultane Mamă61 • Dar lucrul e perfect normal: italianca a fost luată în captivitate la vârsta 
de 1 3  ani, când limba maternă este definitiv asimilată şi ulterior imposibil de uitat. "În ciuda 
faptului că nu era frumoasă"62, Safiye Sultan a exercitat, totuşi, o mare influenţă asupra soţului 
său împărătesc, intervenind, de exemplu, în numirile de mari demnitari. Documentul de mai 
sus constituie un frumos exemplu de asemenea imixtiune în treburile statului, de această dată 
Safiye fiind Valide Sultan, deşi, în scrisoarea sa către Ieremia Vodă, ea nu uită să facă referire, 
în mai multe rânduri, la 

"
Padişahul meu", augustul său fiu. Se ştie, de asemenea, că - aidoma 

predecesoarei sale, Nurbanu Valide Sultan, şi ea de origine veneţiană - a purtat şi ea 
corespondenţă cu reginele Angliei şi Franţei63. Această imixtiune, evident, nu era pe placul 
marilor viziri ("G/i imperii non si governano con il consiglio de/le donne ", afirma, nemulţumit, 
Koca Sinan Paşa64, celebrul adversar al lui Mihai Viteazul de la Călugăreni şi Giurgiu, în 
1 595), căci, potrivit Codului lui Mehmed II ,  marele vizir - şi nimeni altcineva - era considerat 

"
reprezentantul absolut" (vekil-i mutlak) al sultanului. 

Analizând scrisoarea de mai sus din punctul de vedere al conţinutului şi al limbii, 
se poate constata că Sultana Mamă era bine informată asupra evoluţiei evenimentelor de la 
nordul Dunării şi asupra deciziilor luate de Poartă pentru a le controla. Ea cunoştea chiar şi 
numele comandantului trupelor tătare (Bahadlr Beg) desemnate să vină în ajutorul domnului 
moldovean. Valide Sultan recomanda acestuia din urmă să trimită 

"
spioni capabili" (yarar 

casuslar) 
"
'in cele patru zări" (dort tarafa), pentru a culege informaţi i  şi a le transmite, la rândul 

său, la Istanbul, ceea ce, de altfel, constituia una din obligaţiile oficiale ale voievozilor 
tributari65. Scrisoarea Sultanei Valide este retorică şi plină de formule� repetiţii şi reveniri, 
potrivit practicii din epocă şi regulilor diplomaticii orientalo-otomane. In cadrul 

"
sfaturilor" 

sale (nasihat) către domnul moldovean, ea insistă, conform discursului oficial, asupra 
necesităţii de a se proteja 

"
sărmanii contribuabili" (re 'âyâ fokarasz, re 'âyâ ve berâyâ). Pe de 

altă parte, se pot observa în numita scrisoare o l imbă turcă destul de simplă, cu puţine formule 
arabo-persane, ba chiar şi un anume 

"
stil feminin", cu cuvinte directe, uneori chiar calde: bir 

hoş9a siyânet idiib (
"

să protejaţi <raialele> bine", textual: 
"
plăcut", deci dulce, cu blândeţe); 

nice nice inâyetler (
"

multe, multe favoruri"); yekdil ve yek cihet olub (
"

să fiţi cu toţii de acord 
şi unanimi", textual: "o singură limbă şi o singură parte"); goniil birligi ile (

"
într-o deplină 

unitate de suflet", textual : "într-o unire a inimilor") etc. Aceste expresii şi acest stil sunt o 
dovadă a participării directe a Sultanei Mamă la redactarea scrisorii ,  doar anumite formule 
diplomatice, precum cele din finalul scrisorii, referitoare la Ieremia, fiind introduse de unul din 
diecii Divanului Imperial. Last, but not least, se constată că Safiye Valide Sultan se adresează 
politicos şi reverenţios domnului moldovean, utilizând pluralul turc de politeţe 
Siz=Dumneavoastră, în loc de singularul sen=tu, foarte întâlnit în ordinele (jerman) emise de 

60 ibidem, p. 2 1 .  
6 1  ibidem, p. 27. 
62 Jorga, N ., op. cit., voi. 3, p. 1 6 1 .  
63 Pazan, i., op. cit., p. 1 6  (după Leslie Pierce). 
64 Jorga, J., op. cit., voi. 3, p. 1 6 1 .  
65 Cf Mihai Maxim, Obligaţiile militare, În muncă şi de transport ale Moldovei şi Ţării Româneşti faţă de Poartă În a 
doua jumătate a veacului XVI, în A UBJ, 28, 1 979, pp. 99-1 09. 
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marii viziri în numele sultanului. In fine, Sultana Mamă elogiază de mai multe ori spiritul de 
dogruluk (,, corectitudine", "integritate", "loialitate") al voievodului (în raporturile cu padişahul 
şi cu Poarta): era, desigur, un gest politic, dar, în acelaşi, timp, şi un compliment. 

În ce priveşte însemnătatea documentară a acestui nou izvor, prima impresie este că 
nu se aduc informaţii noi, spectaculoase, privind evoluţia raporturilor româno-otomane la 
începutul secolului al XVIl-lea, cel puţin până nu vom cunoaşte dacă realmente au venit în 
ajutorul lui Ieremia trupele osmano-tătare desemnate, inclusiv cele ale enigmaticului Baha<hr 
Beg. Noutatea o constituie intervenţia însăşi a Sultanei Valide: este pentru prima oară 
când se semnalează docu mentar o intervenţie directă a unei Sultane M amă în relaţiile 
Porţii cu domnii români. 

THREE NEW TURKISH DOCUMENTS REFFERING 
TO OTTOMAN-ROMANIAN RELA TIONS ON THE END OF XVI1h C ENTURY 

(Summary) 

ln this contribution the author presents three new turkish documents reffering to 
ottoman-wallachian-moldavian relations from 1 595, < 1 60 1 - 1 602>: 

1 .  hatt-z hiimâyun for the grant of Moldavia (eyâlet-1 Bogdân) to vizier Ca'fer paşa 
( 1 595, May 1 2); 

2 .  kiikiim (order) of Ibrahim's appointment to govemor of Moldavia (mirmiran-1 
Bogdân)-( 1 595, May 20-30); 

3. mektub (letter) of the sultan Mehmed III 's mother, <Safiye Sultan>, to Ieremia 
Movilă, voievode of Moldavia, from < 1 60 1 - 1 602>. 
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Ştefan CERV A TIUC 

LUPTA DE LA VERBIA DINTRE M I HAI VITEAZUL ŞI IEREMIA M OVILĂ DIN 
LUNA MAI 1 600. LOCALIZARE ÎN ACTUALU L JU DEŢ BOTOŞANI 

Despre campania militară a lui Mihai Viteazul în  Moldova din primăvara anului 1 600 
s-au scris nenumărate pagini în istoriografia noastră mai veche şi mai nouă1 • De aceea în 
contribu�a de faţă nu ne vom referi la campania propriu-zisă în totalitate, ci, strict, doar la un 
anumit moment al ei şi anume la lupta de la Verbia, încercând pe baza documentelor existente 
să o localizăm cât mai precis în spaţiul actualului judeţ Botoşani2. Pentru înţelegerea 
împrejurărilor şi a mizei pentru care s-a dat această luptă precizăm că la 1 5  mai 1 600, la 
Suceava, a avut loc o confruntare între armata lui Ieremia Movilă formată din moldoveni şi un 
corp de oaste polonă şi armata lill Mihai Viteazul .  În această confruntare, Ieremia Movilă a fost 
părăsit de grosul oşterulor moldoveni, care au trecut în tabăra lui Mihai, însăşi cetatea Sucevei 
fiind predată acestuia de garruzoana ei. Ieremia Movilă a fugit de pe câmpul de luptă cu o parte 
din moldovenii rămaşi credincioşi, haiduci, lefegii şi poloni, căutând scăpare în cetatea 
Hotinului, unde-I aşteptau alte puternice ajutoare poloneze. 

Urmărit îndeaproape de cavaleria lill Mihai Viteazul şi spre a nu fi prins, Ieremia Movilă a 
organizat la Verbia pe Jijia o rezistenţă. S-a dat acolo o luptă aprigă în care toţi apărătorii 
domnului moldovean au fost ucişi. Ieremia Movilă cu şi mai mare grabă şi cu foarte puţini 
însoţitori s-a îndreptat spre Hotin, în apropierea căruia, cu tot sacrificiul credincioşilor de la 
Verbia, era cât pe ce să fie prins de gonaşii lui Mihai Viteazul. A fost salvat de câteva tunuri 
aşezate în tufişurile de lângă cetate care, provocând pierderi în rândurile următorilor, au încetinit 
mişcările acestora, dând posibilitatea lui Ieremia Movilă să se strecoare în cetate. Dacă 
urmăritorii nu ar fi fost opriţi pentru un timp şi la Verbia, în mod sigur Ieremia Movilă ar fi fost 
prins şi poate chiar omorât. De aceea, credem că lupta pe viaţă şi pe moarte care s-a dat acolo a 
rămas multă vreme în memoria celor ce au supravieţuit ei - şi cum se va vedea, chiar în memoria 
lui Ieremia Movilă - fapt ce explică şi menţionarea acestei bătălii în cronicile vremii. Astfel, 
Istoria Ţării Româneşti de la anul 1 290 până la 1 690, Letopiseţul Cantacuzinesc consemnează: 

" . .  . iar deacă merse Ieremia Vodă împotriva lui Mihai Vodă, el se întoarse de plecă spre cetatea 
Hotinului, fugind Ieremia Vodă de teamerea lui Mihai Vodă. Iar oştile lui (ale lui Mihai -
n.Ş.C.) ajunseră pre oştile Ieremiei Vodă la un loc numit Jaştea (denumire deformată a Jijiei) şi 
fu acolo războiu mare oarectăva vreame şi mulţi moldoveni şi Ieşi pieriră. De acii moldovenii 
deaderă a fugi şi leşii aşişderea, până se apropiară de cetatea Hotinului . . .  "3. 

Miron Costin, mai apropiat în spaţiu şi timp de evenimentul povestit, dă în cronica sa 
unele amănunte în plus, numind corect râul, stabilind localitatea, apreciind durata bătăliei şi 
păstrarea amintirii acesteia în memoria şi faptele ulterioare ale lui Ieremia Movilă: " . . .  La o 
grabă ca aceea, neavând nimică pas nici vreme de gătire Ieremia Vodă, numai ce i-au căutat a 
lăsa Suceava şi a năzui spre Hotin. Aşa-I pripise Mihai Vodă de aproape pe Ieremia Vodă, cât 
nişte haiduci (mercenari - n.n.) pedeştri, cu câteva cară, pre urmele lui Ieremiei Vodă, i-au 
ajuns fruntea oştii a lui Mihai Vodă şi au stătut haiducii la război apărându-se câteva ceasuri . 
Ce dacă s-au mai înglotit oaste de-a lui Mihai Vodă, i-au spart pre haiduci, pre Jij ie, la un sat 

1 O foarte bogată bibliografie - izvoare, lucrări de sinteză şi lucrări speciale - referitoare la domnia lui Mihai Viteazul, 
vezi la Ion C. Petrescu, Mihai Viteazul şi arta diplomaţiei, Ploieşti, 1 997, pp. 3 1 7-36 1 .  
2 Actualul judeţ Botoşani este format din două foste judeţe: Botoşani şi Dorohoi, localitatea Verbia, azi dispărută, 
făcând parte din fostul ţinut şi apoi judeţ Dorohoi. 
3 N. Simache, T. Cristescu, Cronicele româneşti, voi. II, Letopiseţul Cantacuzinesc 1290-1688, Buzău, 1 942, p. 1 25. 
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anume Verbie, unde stă o movilă mare, peste trupuri apoi de Ieremia Vodă făcută'..t. Istoricii 
din secolul al XIX-lea, în scrierile lor au menţionat şi ei lupta de la Verbia, dând mai puţine sau 
mai multe amănunte despre ea, în funcţie de una sau alta din cronicile consultate. Astfel, Aaron 
Florian care în a sa "Istorie a Ţării Româneşti" din 1 836, vorbind despre Mihai Viteazul, a 
folosit numai Letopiseţul Cantacuzinesc şi menţionează că după trecerea a I 5.000 de 
moldoveni ai lui Ieremia Movilă de partea lui Mihai Viteazul, la Suceava, domnul Moldovei 

"cu trupele ce-i mai rămăsese, între care cei mai mulţi era polonezi, apucă fuga spre Hotin. 
Mihai, gonindu-1 pe urmă, îl mai ajunse o dată în drum şi îl mai sili să stea la o bătălie, din care 
Ieremia Moghilă abia scăpă cu vreo 200 polonezi şi se închise în cetatea Hotinului"5. Deşi 
autorul nu o localizează expres, această bătălie nu poate fi decât cea de la Verbia. 

Nicolae Bălcescu în "Românii supt Mihai Voievod Viteazul", preluând informaţia de 
la Miron Costin, relatează şi el lupta de la Verbia în mod identic cu cronicarul moldovean, 
numind şi satul Verbia unde s-a dat bătălia, localizându-1 pe Jij ia şi pomenind şi movila ridicată 
ulterior de Ieremia Movilă6. Mai remarcăm că lupta de la Verbia, chiar dacă nu este expres 
numită ca atare după numele satului ci doar după râul Jijia pe care se află satul, a fost 
menţionată şi în manualul de istorie pentru şcolile primare al lui Grigore Tocilescu din 1 890. 
Vorbind despre cucerirea Moldovei de către Mihai Viteazul, autorul arată că la Suceava 

"Ieremia cu polonii săi este cumplit bătut şi abia scăpă spre Hotin. Mihai se ia în pripă după 
dânsul şi îl bate încă o dată la Jijie şi încă şi mai cumplit la Hotin"7. Dintre toţi istoricii numai 
A.D. Xenopol nu pomeneşte de lupta de la Verbia, ca de altfel nici de cele de la Suceava şi 
Hotin, deoarece, după părerea sa, cucerirea Moldovei s-a făcut aproape rară vărsare de sânge, 
întreaga armată a lui Ieremia trecând de partea lui Mihai din cauză că poporul era nemulţumit 
de "stoarcerile" la care fusese supus de Ieremia şi poloni8. 

N. Iorga vorbeşte în două lucrări despre această luptă, pe care însă o separă în două 
segmente ca şi cum ar fi fost vorba de două lupte diferite. Astfel în una din lucrări el scrie că 
Ieremia ar fi dat lupta cu Mihai la o localitate şi nu apă (sub!. Ş.C.) pe nume Jaştea "unde a 
fost un război mare câtăva vreme în care mulţi moldoveni şi leaşi pieriră"9• Se vede din context 
că sursa folosită în această lucrare a fost Letopiseţul Cantacuzinesc. În cea de a doua lucrare N. 
Iorga scrie că "Ieremia nu se împotrivi, retrăgându-se după sfatul lui Zamoyski spre adăpostul 
sigur de la Hotin". Singura luptă care s-ar fi dat ar fi aceea de la Verbia, citată de Iorga, după 
cronica lui Miron Costin, într-o notă la subsolul lucrării 1 0. De fapt în ambele lucrări este vorba 
despre una şi aceeaşi luptă, lupta de la Verbia, pe apa Jij iei, apă numită - aşa cum arătam mai 
sus - de autorul Letopiseţului Cantacuzinesc, mai puţin cunoscător al geografiei Moldovei, 
Jaştea şi nu Jijia. 

Fără a aduce vreo noutate deosebită, lupta de la Verbia este menţionată şi de D. 
Ciurea, într-o notă la un articol din 1 95i 1 şi de Tratatul de Istoria României, voi. I I  din 1 96i2 
şi, foarte recent, de C. Rezachevici într-un articol din revista Magazin Istoric13• O precizare în 
ce priveşte numărul de combatanţi rămaşi credincioşi lui Ieremia Movilă şi care au luptat la 

4 Miron Costin, Le10piseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită şi prefaţată de Emil Boldan, Bucureşti, Edit. Tineretului, 
1 956, pp. 44-45. 
5 Mihaiu II Bravulu, biografia şi caracteristicului lui trase din Istoria Ţării Româneşti a D. Aaron Florian, tipărite cu 
cheltuiala D.D. Rusu şi Petriu, librar, Bucureşti, 1 858, p. 1 30. 
6 Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai - Voievod Viteazul, Bucureşti, Edit. Militară, 1 984, p. 203. 
7 Gr. G. Tocilescu, istorie română cu naraţiuni, Întrebări şi rezumate - ediţiune prescurtată pentru şcoalele primare 
de ambe sexe, Bucureşti, 1 890, p. 35. 
8 A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. VI, Epoca lui Mihai Viteazul (1593-1601), laşi, Edit. 
Librăriei Fraţii Saraga, 1 896, p. 1 02 .  
9 N. Iorga, Istoria armatei româneşti, voi. 1, Bucureşti, 1 93 1 ,  p. 3 1 .  
10 Idem, Jstoria lui Mihai Viteazul, voi. I l, Bucureşti, 1 935, p. 70, nota 6. 
1 1  D.Ciurea, Ieremia Movilă şi situaţia politică a Moldovei la sfârşitul secolului XVI şi inceputul secolului XVII, în 
SCŞI , istorie, an VU!, fasc. 2/1 957, p. 329, nota 49. 
1 2 /storia României, tratat, voi. Il, Editura Academiei, Bucureşti, 1 962, p. 987. 
13 Constantin Rezachevici, Mihai Viteazul - itinerar moldovean, în MI, an XXXIV- s.n. - nr. 5/2000, p. 9.  
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Verbia o face Alexandru Gonţa într-un studiu publicat în 1 960, dar fără a indica sursa 
documentară. El afirmă că 

"
la trecerea Jij iei, în satul Verbia, I eremia, lăsându-şi haiducii 

credincioşi sub comanda polonului Gulski, care mai avea încă 1 070 de călăreţi poloni, fugi spre 
Hotin. Aici la Verbia, în ziua de 1 6  sau 1 7  mai, Gulski fu obligat să dea o scurtă şi nefericită 
luptă pentru haiducii săi şi pentru moldoveni care pieriră aproape până la unul". În continuare 
autorul precizează că această luptă menţionată de Miron Costin este aceeaşi cu cea descrisă şi 
de Cronica Ţării Româneşti, adică Letopiseţul Cantacuzinesc care încheie pasajul său despre 
dezastrul moldovenilor cu lapidarele cuvinte că în ea "mulţi moldoveni şi leaşi pieriră"14• 

Din cele prezentate până acum se observă că toţi istoricii care au scris despre 
campania lui Mihai Viteazul în Moldova, cu excepţia lui A.D. Xenopol, au inclus lupta de la 
Verbia ca un moment foarte important al acesteia. Din păcate nici unul din cei citaţi mai sus nu 
s-au preocupat să stabilească unde anume pe Jij ia s-ar fi putut afla acest sat Verbia care a 
dispărut. 

O încercare de localizare a făcut-o Constantin Cihodaru într-un studiu din 1 974 
privind campania lui Mihai Viteazul în Moldova. Vorbind despre o încercare de rezistenţă a lui 
Ieremia Movilă înainte de Verbia şi anume la un vad al Siretului prin care se trecea de la 
Suceava spre Botoşani, printre satele Bucecea şi Ionăşeni, autorul susţine că oamenii 
Voievodului moldovean au fost înfrânţi şi 

"
urmărirea lor a continuat spre nord-est în direcţia 

oraşului Dorohoi. Exista aici un grup de sate proprietate a boierului Isac Balica, nepotul lui 
Ieremia şi viitor hatrnan al Moldovei (de fapt aşa cum reiese dintr-un document pe care îl voi 
cita mai jos, Balica era deja hatrnan încă din 1 582 şi era cumnat cu Ieremia Movilă), grup 
cunoscut sub denumirea de Ocolul Câcăceni. Domnul fugar a încercat să organizeze acolo o 
nouă rezistenţă. Ea fost sfărâmată Ia satul Verbia în apropiere de râul Jijia, între actualele sate 
Văculeşti şi Dimăcheni. Peste trupurile celor căzuţi în luptă s-a ridicat acolo o movilă 
cunoscută lui Miron Costin"15. 

Deşi destul de vagă, deoarece între satele Văculeşti şi Dimăcheni este o distanţă 
apreciabilă, localizarea tăcută de C. Cihodaru este preţioasă pentru că, excluzând Văculeştii, care 
este şi destul de departe de Jijia, a mai fixat un punct de reper pentru dispărutul sat Verbia şi anume 
actualul sat Dimăcheni. Ceea ce n-a stabilit însă C. Cihodaru este faptul că satul Dimăcheni este 
una şi aceeaşi localitate cu fostul sat Câcăceni, schimbarea denumirii făcându-se între anii 1 83516 şi 
1 865 17, după numele proprietarului din acea vreme, Vornicul Manolachi Dimachi18• De asemenea, 
că acest sat se află aproape de malul drept al Jijiei. 

Revenind la satul Verb ia, trebuie să menţionăm că aici, la 1 7- 1 8  noiembrie 1 56 1 ,  deci 
cu aproape 40 de ani înainte de lupta dintre Mihai Viteazul şi Ieremia Movilă, a avut loc o altă 
mare bătălie, de astă dată între Iacob Heraclid Despot, sprij init de habsburgi şi nobilimea 
polonă şi Alexandru Lăpuşneanu, victoria revenind primului, care va fi apoi uns domn la 
Suceava. Episodul este consemnat în cronica lui Grigore Ureche19• Am menţionat acest lucru 
pentru a sublinia că în mod sigur satul Verbia şi împrejurimile sale ofereau condiţii tactice 
bune pentru ducerea unei bătălii pe drumul dinspre Suceava şi Hotin sau invers. 

Pentru localizarea cât mai exactă a acestui sat ne vin în ajutor o serie de documente. 
Astfel, prima menţiune a satului Verbia se află într-un document din 5 martie 1 487, 

prin care Ştefan cel Mare întăreşte lui lvanco Bărlici trei sate cu hotarele lor din veac şi anume 

14 Alexandru l. Gonţa, Campania lui Mihai Viteazul în Moldova, în Studii, an XIIL, 1 960, nr. 4, pp. 1 4 1 - 1 57. 
15 C. Cihodaru, Campania lui Mihai Viteazul în Moldova (mai - iunie 1600), în CI, laşi, 1 974, nr. 5, pp. 1 36-1 37. 
16 Vezi C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul sec. X1X. Harta rusă din 1835, Bucureşti, 1 957, p. 2 1 5  unde 
apare Căcăceni. 
17 Vezi Indicele Comunelor României după noua organizare a Legii comunale, Bucureşti 1 865, p. 33 unde la rubrica 
"numirea ce mai au aceste cătune din vechime", se vede că Dimăcheni s-a numit Căcăceni. 
1 8 Vezi Corneliu Istrati, Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, în AlJAXI, supliment l, laşi, 1 979, p. 97, unde 
moşia Căcăceni este "a dumisale vomicului Manolache Dimachi". 
19 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţia P.P. Panaitescu, Bucureşti, E.S.P.L.A. 1 959, pp. 1 73, 1 75 şi 1 79 .  
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Bărgăianii pe Moldova, Verbia pe Jijia, partea lui şi Corlătenii20• Faptul că pe lângă Verbia 
sunt meţionaţi şi Corlătenii prezintă importanţă pentru că acest sat este vizavi de satul 
Dimăcheni pe malul stâng al Jijiei şi astăzi fac parte ambele din comuna Corlăteni. Un alt 
document important este cel din 30 iunie 1 5 1 9, prin care Ştefăniţă Vodă întăreşte lui Dragotă 
Săcuianu satul Cordăreni, pe lubăneasa şi j umătate din satul Verbia 

"
ce-i pe de ceia parte a 

Jijiei, partea de sus'.21 .  Cordărenii se află în hotarul spre nord-est al satelor Corlăteni şi 
Dimăcheni ceva mai departe, pe malul drept al acesteia, deci cam în rând cu Dimăchenii, spre 
nord sau spre est de-a lungul râului. Mihai Costăchescu, care a publicat şi el documentul 
acesta, localizează satul Verbia "pe Jijia, în judeţul Dorohoi, lângă Corlăteni şi Dimăcheni, pe 
moşia Văculeşti, din care a rămas numele Şesul Verghii .  Numele cred că e în legătură cu rusul 
"verba" - "salcie"22• Se impune aici încă o precizare : şi M. Costăchescu şi, mai târziu C. 
Cihodaru, au folosit pentru localizare Marele Dicţionar Geografic editat de Lahovari între 
1 895 şi 1 902, care de fapt a alăturat dicţionarele geografice întocmite la nivel de judeţe, în 
speţă Dicţionarul Geografic al judeţului Dorohoi, tipărit în 1 89 1 .  Ori, la data întocmirii 
acestuia, împărţirea administrativă de atunci, situa o serie de localităţi şi forme de relief, între 
care şi pe acelea legate de Verbia pe teritoriul comunei şi moşiei Văculeşti. 

Două documente care se completează aduc noi elemente ajutătoare pentru localizarea 
satului Verbia. Unul, datat noiembrie 1 582 - august 1 583, arată că satul Verbia pe Jij ia, cu 
heleşteu şi cu moară, aparţinând familiei Movilă, între care Ieremia şi Simion, viitoriii 
domnitori, fratele lor Gheorghie, episcop de Rădăuţi, sora lor - soţia hatmanului Balica ş.a., a 
fost dăruit mănăstirii Suceviţa de unii membri ai familiei, fără consimţământul celorlalţi23• 
Celălalt document, o mărturie în sprijinul plângerii membrilor ce s-au considerat frustraţi, 
datată 25 august 1 583, aduce un element foarte precis de localizare a satului Verbia: "pentru un 
sat anume Verbia pe Jijia şi cu iezerul Trosna şi cu mori pe Jij ia"24• Atât valea Trosna cât şi 
Iezerul Trosna apar pe o hartă întocmită de Statul Major al Armatei Române, citată de M .  
Costăchescu în comentariul documentului din 1 5 1 9, fără a preciza unde se află aceasta. 

Bănuim că o planşă militară intitulată "Bucecea", ce se păstrează la D.J.A.N. 
Botoşan?5, este un fragment dintr-un exemplar al hărţii citată de M.  Costăchescu. în planşă, 
Valea şi Iezerul Trosna se învecinează cu Dealul Chelbului, Valea Opăriei, Dealul Florilor, 
Valea Găvanu Florii, Dealul Rece, Valea Rece, Dealul Viţcu, Dealul Botezatului înspre Nord, 
Vest şi, respectiv, Sud şi pe toată latura de Est şi Nord-Est cu Şesul Verghii, de-alungul 
malului drept al Jijiei (vezi anexa nr. 1 ) . Toate aceste toponimice se regăsesc şi azi în 
apropierea satului Dimăcheni, comuna Corlăteni, judeţul Botoşani. Satul Verbia mai apare 
menţionat şi într-un document din 1 1  august 1 623, prin care Ştefan Vodă, fiul lui Tomşa Vodă, 
întăreşte mănăstirii Suceviţa acest sat care fusese cotropit de Balica Hatmanul, ce-l luase de la 
mănăstire "în puterea sa şi 1-au alipit către satul său Câcăceni"26. Alipirea presupune că între 
cele două sate era o distanţă destul de mică. Pentru ultima oară satul Verbia, ca atare, este 
menţionat în documente la 1 8  noiembrie 1 628, într-un act de schimb între mănăstirile Suceviţa 
şi Hangu: cea dintâi ia moşia Măgura, Ţinutul Dorohoi, cumpărată de Mănăstirea Hangu de la 
Nicoară Hatmanul, cu satul Verbia şi două perechi de mori pe Jijia şi dă în schimb satul 
Crăcăoani din Ţinutul Neame7. 

20 Academia R.P.R., DJR, veacul XV, A. Moldova, voi. U, Bucureşti . 1 954, doc. Nr. 63, p. 62. 
21 ldem, Veacul XVI, A. Moldova, voi. l, doc. 1 35, pp. 148- 1 50. 
22 Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Ştejăniţă Voievod (1 51 7 - 1 527), laşi, 1 943, doc. nr. 26, pp. 
1 3 1 - 1 32. 
23 DIR, veacul XVI, A. Moldova, voi. ll1 (1 579-1 590), doc. nr. 247, pp. 1 93- 1 94. 
24 ldem, doc. nr. 279, pp. 228 - 229. 
25 D.J.A.N . Botoşani, Colecţia Hărţi şi Planuri, bălţi geografice şi militare, inv. Nr. 20 d. 
26 D.G.A.S., Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva istorică Centrală a Statului, Voi. ll ( 1 62 1 - 1 652), 
Bucureşti, 1 959, doc. nr. 1 60, pp. 48-49. 
27 Ibidem, doc. nr. 454, p. 1 06. 
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Dacă satul Verbia a dispărut după 1 628, locuitorii săi răspândindu-se probabil din 
cauza deselor războaie din epocă, în schimb moşia Verbia apare şi mai târziu în documente, 
unul din acestea dându-ne câteva elemente toponimice extrem de preţioase şi pentru localizarea 
satului. Este vorba despre o hotarnică a moşiei, partea ei de sus, din anul 1 668, pe următoarele 
puncte de referinţă: drumul Văculeştilor, Fântâna Rece, Movila, Stâlpul Vlădicii lui Gheorghe, 
drumul Sauceniţei, pământurile Broscăuţilor, movila Sascăi, Valea Sascăi, ţărmurile Jijiei, 
Valea Suha, Iazul Carasulu?8. Pe planşa militară citată mai sus este menţionată Movila 
Vlădichii ca punct de hotar între moşiile Sauceniţa, Broscăuţi şi Văculeşti şi unde în vechime 
va fi fost un stâlp hotarnic al "Vlădicii lui Gheorghe", probabil după acel Gheorghie Movilă, 
episcop de Rădăuţi, din documentul de la 1 582. De asemenea, pe Dealul Rece, menţionat pe 
planşă va fi existat şi o fiintână Rece luată drept reper pentru hotărnicia respectivă, iar iazul 
Carasa precum şi un sat Carasa există şi astăzi în vecinătatea satului Dimăcheni. 

Aşa cum s-a arătat mai sus, unele toponimice din vechile documente sunt menţionate şi în 
Dicţionarul Geografic al judeţului Dorohoi întocmit de Nicu Filipescu-Dubău, tipărit la Iaşi în 1 89 1  
sub egida Societăţii Geografice Române. Pentru localizarea satului Verbia sunt preţioase precizările 
autorului făcute la fiecare din aceste toponimice. Astfel, despre iazul Carasa pomenit alături de 
pământurile (moşia - n. Ş.C.) Broscăuţilor, ca punct de hotar al moşiei Verbia la 1 668 se arată că 
este format din pârâul Iazul Plopilor, pe moşia Broscăuţi, că din scurgerea lui este format pârâul 
Carasa ce curge spre sud prin moşia Carasa, vărsându-se în Jijia în faţa satului cu acelaşi nume. 
Pentru satul Carasa precizează că se situează în partea de Nord - Vest a comunei Corlăteni şi că râul 
Jijia este în hotarul moşiei lui. Despre Dimăcheni, Filipescu-Dubău precizează că este sat pe moşia 
cu acelaşi nume, că pe moşie se află 16  iazuri bine făcute la locuri potrivite şi îndemânoase, că apele 
ce trec pe moşie sunt râul Jijia ce curge pe la hotar şi pâraele Arăndelu şi Humenii, începătoare de 
moşie. Hotarele ei sunt cu Corlătenii, Văculeştu, Brăeştii, Teişoara, Nicşenii şi Mateienii. Numirea 
moşiei în vechime după documente era Căcăceni, dar vornicul N. Dimachi, decis să-şi stabilească 
locuinţa acolo, a schimbat numele satului şi moşiei în Dimăcheni. Drumurile principale: acel de la 
Dorohoi ce trece prin sat şi duce la Podul Stamate şi la Nicşeni; acel de la Miclăuşeni şi Dumeni ce 
vine prin Corlăteni, trece şi duce cu un ram la Botoşani şi cu altul la Leorda. Locuri însemnate -
arată autorul - sunt Iazul Domnesc şi Movila Bortoasă29. Despre acestă Movilă Bortoasă, la litera 
respectivă, dicţionarul precizează că se află pe podişul cu această denumire, că este cea mai mare 
movilă din câte se află pe moşia Dimăcheni şi "după spusa populară, se crede că în ea fu îngropate 
averi dar cândva au fost scoase, rămânând movila bortită la mij loc din cauza săpăturii ce i s-a 
făcut'.J0. Pe fragmentul de hartă militară citat este menţionată şi această Movilă-Bortoasă, în 
apropiere de Valea şi Iazul Trosna (spre sud, sud-est) având cota 1 9 1  şi constituind hotarul dintre 
moşia Dimăcheni şi moşia Văculeşti. 

În sfiirşit, o importantă precizare face N. Filipescu - Dubău în legătură cu Seliştea -
Verghia, "ce se mai numeşte şi Verbia, loc pe coaste şi şesul din dreapta râului Jijia, la hotarul dintre 
Dimăcheni şi Corlăteni, pe moşia Văculeşti. Aici a fost din vechime un sat mare şi vestit numit 
Vergie sau Verbia, ce s-a nimicit cu totul mai târziu în urma războaielor cunoscute ce au avut loc în 
această localitate". În continuare autorul, citând cronicile, evidenţiază ,,războaiele cunoscute" ca 
fiind cel din 1 561 dintre Alexandru Lăpuşneanu şi Despot Vodă şi cel din 1 597 dintre Mihai 
Viteazul şi Ieremia Movilă31 . Desigur, referitor la ultimul, a calculat greşit anul, care este 1 600 şi nu 
1 597. 

Dacă N. Filipescu - Dubău este estul de sigur în a localiza Seliştea - Verghia ca locul 
unde a fost cândva satul Verbia, în schimb autorii Repertoriu lui arheologic a/judeţului Botoşani din 
1 976 sunt puţin mai circumspecţi în această privinţă.Vorbind despre rezultatele sondajelor 
arheologice făcute la Siliştea Verghia sau Verbia (notată cu m. 1 3  pe harta arheologică a comunei 

28 ldem, voi. [][, Bucureşti, 1 968, doc. nr. 1 679, p. 359. 
29 N. Filipescu-Dubău, Dicţionarul Geografic a/judeţului Dorohoi, laşi, 1 89 1 ,  pp. 74-75. 
30 Ibidem, p. 243. 
3 1  Ibidem, p. 31 O 
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Corlăteni - vezi anexa nr. 2) din satul Dimăcheni, comuna Corlăteni, ei subliniază că "la circa 0,5 
km nord-vest de satul Dimăcheni şi la aproximativ 1 ,5 km de gara Carasa, pe panta l ină a malului 
drept al Jij iei s-a descoperit o aşezare, din care s-au cules fragmente ceramice feudale (fază 
neprecizată). Nu s-a putut stabili dacă această aşezare feudală poate fi pusă în legătură cu Verbia, 
localitate legată de victoria lui Mihai Viteazul din 1 600 împotriva lui Ieremia Movilă. Cum lunea 
Jijiei dintre gara Carasa şi Dimăcheni, cuprinzând şi aşezarea feudală amintită, poartă până azi 
numele de Şesul Verghii este foarte posibil ca Siliştea Verghia să fost vatra vechiului sat dispărut, 
menţionat în documente. Totodată, ar fi posibil ca Movila Bortoasă (cota 1 9 1 ), (vezi nr. 25 pe harta 
arheologică a comunei Corlăteni), care se află deasupra malului, la sud de siliştea feudală, de o 
formă oarecum deosebită de celelalte, să reprezinte movila ridicată de Ieremia Movilă, după spusele 
letopiseţul lui Miron Costin, deasupra trupurilor ostaşilor căzuţi în lupta ce s-a dat acolo. Cercetări 
viitoare vor infirma sau confirma identificarea siliştei cu satul Verbia şi afirmaţiile lui Miron Costin 
despre movila ridicată de Ieremia Movilă'.J2• 

Coroborând informaţiile oferite de N. Filipescu-Dubău, M. Costăchescu, C. Cihodaru şi 
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani cu informaţiile toponirnice din documentele de la 
1487, 1 5 1 9, 1 582- 1 583, 25 august 1 583, 1 623, 1628 şi 1 668 şi cu cele din fragmentul de hartă 
militară deţinut de D.J.A.N. Botoşani, putem conchide în mod sigur că vechiul sat dispărut, unde s
au dat bătăliile dintre Alexandru Lăpuşneanu şi Despot Vodă la 1 56 1  şi Mihai Viteazul şi Ieremia 
Movilă la 1600, şi-a avut vatra pe locul numit azi Siliştea Vergbia de pe şesul Vergbii, lângă satul 
Dimăcheni, comuna Corlăteni judeţul Botoşani, iar Movila Bortoasă de pe dealul cu acelaşi nume şi 
cota 1 9 1  aflată la o mică distanţă spre sud de siliştea feudală, este movila ridicată de Ieremia Movilă 
peste trupurile oştenilor poloni şi moldoveni credincioşi care cu preţul vieţii lor I-au scăpat de 
ruşinea de a cădea prizonieri în mâinile lui Mihai Viteazul. Credem că este de datoria secţiei de 
arheologie feudală a Muzeului Judeţean Botoşani să întreprindă săpături mai ample pentru a scoate 
la iveală mărturiile certe ale luptei de la Verbia din 1600, legată de numele primului unificator de 
ţară care a fost Mihai Viteazul. 

THE BA TTLE OF VERB IA BETWEEN M ICHAEL TH E BRA VE AND I EREMIA 
MOVILA FROM MA Y 1 600. LOCATION IN THE PRESENT COUNTY OF BOTOSANI 

(Summary) 

The presentation brings into discussion a certain moment of the campaign led by 
Michael the Brave in Moldavia in May 1 600, that is tbe battle from Verbia, a vil lage - no 
longer existing - from the ex - county of Dorohoi. Drawing conclusions from the dates obtained 
from the documents researched, the autbor tries to identify and locate the village called Verbia. 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 

32 Al. PăWleScu, P. Şadurschi, V. Chirica, Reperloriul arheologic a/judeţului Botoşani, voi. !, Bucureşti, 1 976, p. 79. 
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Dan Vladimir FĂRTĂI Ş  

STOPAREA ATACULUI BIOLOGIC ASUPRA ELEM ENTELOR DIN PIATRĂ LA 
TURLA BISERICll MĂNĂSTIRII DRAGOM IRNA ŞI LA CIMITIRUL ACESTEIA 

La 12 lan de fosta Cetate de Scaun a Moldovei - Suceava, se află Mănăstirea 
Dragomirna, construită în primele trei decenii ale sec. al XVII-lea. Ctitori au fost mitropolitul 
Anastasie Crimca împreună cu fraţii Lupu şi Simion Stroici. Mai întâi a fost construită biserica 
mică din cimitirul mănăstirii ( 1 602), iar apoi in 1 609 are loc sfinţirea bisericii mari. În anul 1 627 
prin strădania domnitorului Miron Barnovschi se desăvârşeşte ansamblul fortificat de la 
Dragomirna. Biserica are planul dreptunghiular, mult alungit şi  impresionează prin măreţie. 
Marele istoric Nicolae I orga spunea: "Vederea ei este o uimire de bucurie. E înaltă şi îngustă ca o 
frumoasă cutie de sfinte moaşte; un giuvaier arcbitectural care împodobeşte codrii seculari ai 
Bucovinei"1 • Perla acestei bijuterii este turla biserici i ,  foarte înaltă ş i  zveltă, ce are 42 metri. 
Sculptura realizată în calcar prezintă un vast repertoriu de motive ornamentale geometrice şi 
florale, ieşind din l inia caracteristică epocii  lui Ştefan cel Mare şi cea a lui Petru Rareş. Din 
păcate sculpturile au fost atacate puternic de muşchi şi l icheni atât pe turlă cât şi pe lespezile 
sculptate din cimitirul mănăstiri i .  

Timp de trei ani de zile s-a efectuat un tratament cu biocizi şi  substanţe chimice pentru stoparea 
atacului şi înlăturarea fructificaţiilor. în primă fază au fost aplicate tehnici neadecvate de curăţare mecanică, 
iar sporu de muşchi şi licheni au fost împrăştiaţi în aer şi din nefericire ei s-au refugiat pe mormintele din 
cimitir. Aici au declanşat un atac biologic asupra crucilor din lemn dar şi asupra lespezilor din piatră. Din 
această cauză s-a impus un tratament simultan atât la turla bisericii mari cât şi în cimitir. La crucile din lemn 
se remarcă putrezirea fibrei lemnoase, înnegrirea lemnului şi acoperirea acestuia cu l icheni. La mormintele 
din piatră acoperirea lespezilor este de peste 50% şi multe din ele sunt deja pătate iar gradul de umiditate este 
foarte mare. A apărut deja măcinarea pietrei din cauza atacului biologic îndelungat dar şi a excesului de 
umiditate. Cu bunăvoinţa profesorului Mihai Gheorghe de la Universitatea ,,Al. l. Cuza" din Iaşi, s-au 
detenninat speciile de licheni şi muşchi: PHACOPHYSCIA ORBICULARTS, (NECKER) MABERG; 
ORTHOTRICHUM PUMILUM şi AMBLYSTEGIUM SUBTILE. 

Ca material de combatere am optat pentru BIOTfN S în urma unor încercări repetate. 
Este o soluţie cu efect maxim iar fructificaţiile s-au desprins foarte uşor, uşurând operaţiunea de 
curăţare mecanică. Mai greu a fost la curăţarea plăcilor de calcar de pe turlă, deoarece păsările au 
distrus chitul dintre rosturi şi şi-au amenajat cuiburi. La final a fost necesară o operaţie de 
umplere a rosturi lor cu un chit nou. 

în cimitir toate lespezile din piatră au fost săi tate şi sub ele am introdus un strat de sort (piatră de 
râu). Astfel, apa pluvială se va scurge mai uşor şi se va înlătura umiditatea excesivă iar posibilitatea 
apariţiei atacului biologic se diminuează. Pietrele aflate în stare fragmentară au fost armate cu lame din 
inox iar golurile au fost umplute cu un chit din praf de piatră fin şi răşină UHlt pentru piatră. Petele de 
răşină de brad şi cele de fum au fost îndepărtate cu detergent neionic Super 1 00  în procent de 10% şi 
alcool etilic absolut diluat. Ultima etapă se va încheia în toamna acestui an prin completarea părţilor lipsă 
la crucile din piatră şi la pietrele funerare. 

1 Inscripţii din bisericile României, adunate, adnotate şi publicate de N. Iorga, voi. l l, Bucureşti, 1 908, sub voce; N. 
Iorga, Neamul Românesc din Bucovina, Bucureşti, 1 905, Mănăstirea Dragomirna; Maica Gherghina, 1609 - 2009. 
Mănăstirea Dragomirna, în MI, anul XLfl l ,  s.n. ,  nr. 9 (5 1 0), septembrie 2009, Bucureşti, pp. 83-84. 
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STOPPING TH E BIOLOGIC ATT ACK ON T H E  STONE ELEM ENTS FROM THE 
SPIRE OF DRAGOM IRNA MONASTERY AND FROM THE GRA VEYARD 

(Summary) 
Dragomirna Monastery, situated at 12 kilometres from the previous Fortress of Moldavia, foundation 

ofthe metropolitan bishop Anastasie Crimca and of the brother Stroici, dates back to the first years of the 1 7lh 

century. Lately, the monastery has benefited from a Jarge program of restoration and con ervation. The stages of 
the process ofthe cessation the biologica! attacks on the stone omaments from the spire, on the wooden cro ses 
from the churchyard and on the tombstones are presented in the article below. 

Atac biologic Verdeaţa zidurilor 

Curăţarea plăcilor de calcar 

Alac biologic Detalii din timpul procesului de restaurare 
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Detaliu de "frânghie" pe latura de sud-est. Foto 2004 Coltul nord nord-vest prezintă pierdeti de material. Foto 2004 

Detalii din timpul lucrărilor de restaurare - conservare (pat de prundiş pentru eliminarea excesului de umiditate) 

Atac biologic. 
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Eugenja S IDORIUC 

CORSAJ UL DE ROCIDE DESCOPERIT LA MĂNĂSTI REA PROBOTA 
UN REPER ÎN ISTORIA COSTU MUL VI  M EDI EVAL ROMÂN ESC 

Corsajul de rochie, datat în primul sfert al secolului XVII, a fost descoperit în cripta 9, in 
partea stângă a pronaosului bisericii Sfilntul Nicolae a Mănăstirii Probota, în anul 1 995, prin cercetarea 
arheologică prilejuită de restaurarea monumentuJui în cadruJ unui proiect comun UNESCO -
România1. Cercetarea necropolei domneşti, investigarea exhaustivă desfăşurată atât in interiorul 
bisericii cât şi în interioruJ morrrll.ntelor a relevat faptuJ că toate criptele din interiorul lăcaşului au fost 
sistematic violate şi jefui te, la sfârşitul secolului al XVIIl -lei. lnventarele funerare sunt mai bogate, în 
cazul celor două morminte 'in groapă simplă, sau mai sărace în cadrul criptelor, dar importanţa 
fragmentelor textile descoperite este deosebită. Ţesături, dantele, broderii sau simple aglomarări de fire 
metalice, toate la un loc constituie o bază de pornire pentru ample cercetări de re taurare. 

Corsajul de rochie este confecţionat din ţesătură de mătase cu legătura atlaz. Piesa este 
alcătuită din următoarele elemente de croi : faţă, compusă din două părp simetrice în oglindă ş i  
spate, cu răscroială mică la gât şi mult adâncită la umeri. În ciuda faptului că s-a păstrat mai puţin 
de 50% din suprafaţa obiectuJui, existenţa elementelor de croi, definite de dantela metalică a făcut 
posibilă reconstituirea corsajului. Reconstituirea tiparului corsajului s-a executat ţinând seama de 
particularităţile fragmentelor existente (fig. 1 )  şi prin sirnilitudine cu tiparul corsajului de la rochia 
descoperită la Biserica Sfântul loan Botezătorul din Siret, în anul 1 9843. A fost executat un releveu 
la scară (fig. 2) pentru fragmentele existente. Fragmentele originale au o formă bidimensională 
datorită desfacerii cusăturilor de asan�blare de pe umeri. Fragmentele textile au fost orientate 'in plan 
după analiza sistemelor de ţesere, tllZeala fiind orientată pe direcţia verticală a veşmântuluj. Urzeala 
se identifică uşor datorită faptului că te ătura este atlaz şi firele flotează pe faţa obiectului. 

Fig. ! Corsaj de rochie Probota -fragmente 

existente, Înainte de restaurare 

Fig. 2 Corsaj de rochie Probota - releveu 
situatie existentă Înainte de restaurare 

Faţa dreaptă a corsajului se păstrează în proporţie mai mare decât cea stângă. Ţesătura 
atlaz, ce formează partea superioară dreaptă a corsajului (breteaua), are o porţiune intactă (se 
păstrează armătura ţesăturii), care face legătura între cele două dantele metalice ce 
omaroentează liniile de răscroială a umărului şi respectiv a decolteului. Existenţa acestei zone 
(fig. 3) a determinat lăţimea bretelei la acel nivel. 

1 Dosar de restaurare 5.282 Corsaj de rochie Probota. 
2 The restoration of the Probota, UNESCO, 200 1 ,  p. 377. 
3 Dosar de restaurare 5.2 1 O Rochie Siret. 
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Fig. 3 Faţă dreapta (bretea) - zonă martor Fig. 4 Cusătură de asamblare la subraţ partea dreaptă 

Prezenţa cusăturii de îmbinare între faţă şi spate la nivelul subraţului (fig. 4) crează 
delimitarea celor două elemente de croi: faţă dreapta şi spate. Faţa şi spatele corsajului au fost 
asamblate, rezervele de coasere ale celor două elemente de croi fiind rabatate pe fiecare parte, fiind 
fixate cu un punct de însăilare pentru a nu se deplasa. Dantela a fost asamblată după executarea 
cusăturilor laterale ale veşmântului. La capătul dantelei de pe partea stângă a feţei (ce a fost îndoită 
pentru a se asigura împotriva destrămării) este prezentă cusătura de îmbinare între corsajul şi fusta ce 
compuneau rochia. Corsajul este îndoit impreună cu fusta şi capătul dantelei (fig. 5), suprapunându-se 
peste reversul corsajului. Rezerva de coasere a corsajului are dimensiunea de 3 rom iar cea a fustei de 5 
mm,. Cele două rezerve (fig. 6) nu erau asigurate împotriva destrămării prin festonare. 

Fig. 5 Deschidere faţă - dantelă Îndoită a vers Fig. 6 Deschidere faţă - dantelă Îndoită, revers 

Faptul că aceste rezerve de coasere erau foarte mici şi nu erau festonate împotriva 
destrămării, care ar fi fost imposibil de evitat în purtarea şi întreţinerea rochiei, conduce la 
ideea că aceasta constituia un veşmânt scump şi care se purta rar. Materialul din fustă este atlaz 
cu aceleaşi caracteristici ca şi corsajul .  El este secţionat în dreptul deschiderii corsaj ului, 
rezervele de coasere neavând l izieră de material pe nici una din părţi .  Înălţimea decolteului 
rezultă din poziţionarea simetrică, în oglindă a fragmentului de faţă stânga, cu respectarea 
adâncirnii răscroielii subraţului (fig. 7). Solidar cu faţa stângă este fragmentul de dantelă ce 
omamentează răscroiala gâtului, pe spatele piesei. Spatele piesei a fost determinat ţinând 
seama de cusături le de asamblare dintre acesta şi faţă, şi de răscroiala umerilor. Fragmentul din 
dreapta este solidar cu fragmentul din faţă dreapta, fiind asamblate la nivelul subraţului. 
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Fig. 7 Poziţionarea simetrică a celor 
două feţe stânga - dreapta 

Fig. 8 Fragment spate stanga revers 

Existenţa rezervei de coasere răsfrânte pe reversul fragmentului (fig. 8) indică poziţia 
corectă a acestuia în cadrul piesei. Rezerva de coasere este cea de la nivelul subraţului stâng. 
Ţesătura atlaz are direcţia urzelii identică cu direcţia verticală a rochiei. Pentru determinarea 
poziţiei liniei de curbură a răscroielii umărului şi gâtului, la spatele piesei se poziţionează 
corect fragmentul existent, astfel încât cele două direcţii să coincidă. După reconstituirea 
elementelor de croi (fig. 9) se poate afirma că rochia avea corsajul strâns pe talie, decolteul 
pătrat, ră croială adâncă la umeri, pe spatele piesei şi se încheia cu 4 copci "moş-babă" din metal 
comun, dispuse la distanţa de 3 cm una de alta. 

Fig. 9 Reconstituirea grafică a tipare/ar de croi 

Copcile metalice sunt cusute pe reversul corsajului, produşii de coroziune, în care s-au 
transformat au înglobat în ei firele de cosere şi fragmente din cămaşa de dedesubt. În zona de 
încheiere apare sub dantelă l iziera de material (fig. ! 0), îndoită 2 mrn înăuntru. Dimensiunea 
l izierei de material este de 1 0  mrn şi este realizată prin folosirea unei urzeli  mai groase, pentru 
întărirea marginii ţesături i .  Faptul că l iziera de material apare numai pe linii le de încheiere ale 
veşmântului, iar la cusăturile de asamblare laterale, atât faţa cât şi spatele au ţesătura secţionată 
şi îndoită înăuntru, conduce la o ipoteză de croire eficientă a piesei (fig. I l ). 
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Fig. 1 O Faţă dreapta - lizieră de material F1g. I l  Modul de amplasare 
a tipare/ar pe material - ipoteză 
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Modul de poziţionare a tiparelor corsajulw pe ţesătura de atlas, în condiţii de croire eficientă, 
determină lăţimea rnaterialulw, 600 mm. Ţesătura de mătase, elin care este realizat corsajul este lucrată 
cu legătura ,,atlaz" şi are aspect lucios, pe faţă evidenţiindu-se numai urzeala care tlotează. Dantela 
metalică ajurată este realizată din fire metalice de Ag aurit, în tehnica "cu ciocănele". Aceasta este 
aplicată pe conturul răscroielii mânecilor şi decolteu prin trei şiruri de cusături paralele (fig. l 2), după 
ce rezerva de coasere, cu lăţimea de 2-3 mm, a fost fixată în punct de însăilare des. 

Fig. 1 2  Asamblarea dante/ei - revers Fig. 1 3  Asamblarea dante/ei - avers 

Pe faţa dreaptă, la limita inferioară a corsajului (fig. 1 3) este prezent începutul dantelei. 
Pentru etapa finală elin procesul de restaurare, reasarnblarea, este necesară executarea unw releveu 
(fig. 14) care să conţină toate punctele de coasere folosite la realizarea obiectului. 

J",,.;.t. 
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Fig. 14 Releveu - asamblarea elementelor de croi. puncte de coasere 

Investigaţi ile efectuate asupra obiectului la intrarea acestuia în laboratorul de 
restaurare au determinat: compoziţia firelor, a benzii metalice, a copcilor şi a produşilor de 
coroziune existenţi, prin investigaţii chimice, fizice şi tehnice. Investigaţiile tehnice au 
determinat: desimea ţesături i, tipul de legătură, modul de realizare a firelor. Ţesătura atlas are 
raportul de legătură 5 şi raportul de deplasare 2,3. Desimea ţesăturii este: 60 fire urzeală!cm şi 
3 1  fire bătătură!cm. Firul metalic este realizat prin înfăşurarea unei benzi metalice de Ag aurit, 
în sens "S" pe un un fir de mătase naturală. Piesa a intrat în laborator într-o stare avansată de 
degradare, datorată mai multor factori. 

Dintre tipurile de degradări se evidenţiază următoarele: 
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1 .  lacune de material - datorate procesului de descompunere din mediul de înbumare; zonele 
din imediata vecinătate a dantelei metalice au fost protejate de ionii de argint generaţi de 
banda metalică de argint aurit4. 

2. pete negre - datorate bacteriilor reducătoare de sulf (sulfurile negre) Thiospiri llum, care 
ox.idează hidrogenul sulfurat transfonnându-1 în sulf, pe care îl acumulează în celulele lofi. 

3 .  lacune d e  bandă metalică - datorită solicitărilor mecanice care a u  distrus produşii de 
coroziune care au îmbrăcat firele, rigidizându-le. 

4. produşi de coroziune ai argintului, sulfura de argint de culoare neagră. Argintul metalic, 
expus un timp îndelungat unei atrnosfere de hidrogen sulfurat (exi tent în mediul de 
înbumare în etapa a doua de descompunere anaerobă) se acoperă cu un strat negru şi 
subţire de sulfură6. 

5 .  produşi d e  coroziune ai fierului (rugina), care a u  migrat î n  textilă, formând u n  corp comun: 
copci - textilă. 

6. îmbătrânirea naturală a mătăsii naturale-rezultatele acesteia sunt: diminuarea ma ei 
moleculare, diminuare rezistenţei la rupere şi a ela ticităţii şi friabilitatea crescută7• 

7. cu tarea - datorită şederii în mediul de înhumare o perioadă mare de timp, în formă şifonată. 
8. pierderea luciului ţesăturii - datorită modificării caracteristicilor de suprafaţă a 

filamentelor de mătase: formarea neregularităţilor (cratere de mărimi şi forme diferite, 
distribuite aleatoriu) şi microcavităţilor superficiale8. 

9. depuneri de pământ şi produşi de descompunere - din mediul de înhumare. 
Procesul de restaurare cuprinde următoarele etape: reechil ibrare hidrică, tratamente de 

curăţire uscată şi umedă şi re taurarea propriu-zi ă. Datorită deshidratării avansate a 
materialului textil s-a procedat mai întâi, la hidratarea progre ivă a ace tuia, prin apl icarea, pe 
suprafaţa obiectului, de comprese de tifon umezite cu soluţie apoasă de glicerină. Pe parcur ul 
procesului de hidratare o parte din impurităţi le aderente au fost îndepărtate uşor, desprinzându
se de materialul texti l .  Paralel cu hidratarea materialului textil s-a realizat relaxarea acestuia, 
desfacerea cutelor şi întinderea ţesături i.  Tratamentul de curăţire u cată a avut rolul de 
îndepărtare a depuneri lor de pământ şi a altor depuneri puţin aderente la suprafaţa obiectelor, 
cu ajutorul mij loacelor mecanice: periere cu perii moi, în sensul de evoluţie a firelor de urzeală 
şi îndepărtare cu aj utorul bisturiului. 

Tratamentele de curăţire umedă au avut ca scop îndepărtarea depunerilor de pământ şi a 
produşilor de descompunere organică de pe obiect. Pentru ca procesul de curăţire să se poată efectua în 
cele mai intime zone ale piesei s-a procedat la desfacerea cusăturilor de asamblare de la nivelul subraţului 
drept. Dantela metaJică nu s-a demontat datorită fragilizării avansate a ţesăturii atlaz. Tratamentele de 
curăţire umedă s-au realizat prin imersia obiectului, aflat pe o plasă de protec�e, în solu�a de curăţire, baia 
de Radix Saponaria, la temperatura camerei. Piesa s-a înmuiat timp de o oră, după care s-a curăţat prin 
presare uşoară cu o pensulă moale din păr natural. După tratamentul de curăţire, fragmentele au fost 
clătite în mod repetat cu apă distilată, până la îndepărtarea completă a detergentuJui de pe material. 
Uscarea textiJelor s-a tăcut liber, în stare întinsă, departe de vreo sursă de încălzire. 

Pentru îndepărtarea produşilor de coroziune s-a folosit tratamentul de curăţire cu 
Complexon, care a determinat o deshidratare uşoară a materialului textil şi o diminuare rezistenţei 
mecanice a acestuia. Rehidratarea s-a realizat prin imersie în solu�e de glicerină, foarte slab 
concentrată ş i  uscare liberă. Procesul s-a reluat până la obţinerea unui rezultat satisfăcător, care a 
permis consolidarea pe un suport nou. Restaurarea a cuprins patru etape: pregătirea materialelor, 
instrumentarului şi aparaturii necesare, consolidarea pe un suport nou, reasamblarea şi dublarea. 

4 Marian C., Problematica con ervării unor piese textile arheologice ( fragmente de manşetă), în Buletinul Centrului de 
Restaurare Conservare laşi, Nr. 2, laşi, 2003, p. 46. 
s Neniţescu C. D., Chimie generală, EDP, Bucureşti, 1 985, p. 69 1 .  
6 Neniţescu C. D., op. cit., p. 1 054. 
7 Marian C., Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, Edit. Tehnopress, laşi, 200 1 .  
8 Marian C., op. cit. , p .  79. 
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Reconstituirea grafică a tiparelor s-a făcut folosind releveu] fragmentelor martor, prelevat după primele 
tratamente de cură�re (fig. 1 5). Verificarea corectitudinii executării tiparelor în mărime naturală s-a 
!acut prin suprapunerea fragmentelor textile originale peste elementele de croi ob�ute grafic (fig. 1 6). 

Fig. 15 Reconstituirea grafică a tipare/ar Fig. 1 6  Verificarea tipare/ar de mărime naturală 

Pregătirea materialelor a reprezentat: alegerea suportului de consolidare (identic sau cu 
proprietăţi foarte asemănătoare cu originalul), executarea gherghefuluj de lucru (care să permită 
consolidarea suprafeţei integrale a obiectulw netensionat, aflat în stare intinsă), pregătirea firelor şi 
acelor de consolidare, alegerea dublurii. Suportul de con olidare trebuie să fie identic (pe cât este 
posibil) ca şi compozi�e cu materialul original. Acesta trebuie să aibă o bună stabilitate 
djmensională, o desirne suficientă pentru a putea prelua punctele de consolidare şi un aspect cât mai 
apropiat de cel original. A fost ales atin de mătase naturală, de culoare brun, asortată cromatic, dar 
nu identică cu originalul, pentru a fi lizibilă interven�a de restaurare. 

Consolidarea pe suport nou s-a executat prin coasere cu fire de mătase naturală, asortate 
cromatic, cu ace de re taurare lungi şi foarte subţiri, folosind puncte de restaurare specifice. 
Ghergheful a fost constrllit a tfel: o ramă din lemn, cu două elemente de sprij in, în interior şi plăci 
mobile, din placaj care să acopere complet gbergheful . În zona unde se execută consolidarea pe 
uport e scoate placa de pe elementele de usţinere şi se crează astfel o "fereastră" de lucru. Acest 

gherghef e te util izat pentru consol idarea textilelor de dimensiuru mai mari, la care suprafaţa de 
lucru este mică in raport cu suprafaţa obiectului. Datorită plăcilor mobile, obiectul este tot timpul 
aşezat, netensionat pe o ma ă de lucru, in pozi�e orizontală. Fragmentele originale au fost fixate 
provizoriu pe suportul nou cu punct de însăilare rar, cu fLr de bumbac, de culoare albă. Consolidarea 
s-a executat cu fir de borangic, asortat cromatic, folosind puncte de restaurare adecvate (fig. 1 7). 

Pentru consolidarea fragmentului de dantelă de pe răscroiala gâtuJuj a fost necesară 
reasamblarea corsajului la nivelul umerilor (fig. 1 8). În timpul reasamblării este Lnlăturat contactul 
dintre faţă şi spate prin introducerea unei ţesături fine de mătase naturală. Reasamblarea se execută, 
respectând întru totul tehnjca de asamblare originală. Dublarea obiectulw consolidat pe suport nou 
s-a realizat pentru protejarea punctelor de restaurare de pe versoul piesei şi pentru redarea 
aspectulw estetic. Dublura aleasă a fost identică cu suportul de consolidare. Pentru obiect a fost 
creat un manechin special, realizat din cadru de lemn, acoperit cu folie de alurruruu, îmbrăcat cu 
vată de volum, cu pH neutru. Fonna manechinu]uj a fost realizată printr-o husă din pânză de 
bumbac l OO%, de culoare albă. 

Fig. 1 7  Consolidare pe suport - detaliu Fig. 1 8  Reasamblarea corsaj ului pe linia umeri/ar 
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Manechinul (fig. 1 9, 20) constituie sistemul de conservare propriu al corsajului .  Baza 
manechinului a fo t corelată cu cutia de depozitare şi are două orificii pentru întroducerea 
mâinii, în momentul manipulări i .  În expunere, manechinul este îmbrăcat cu un voal de mătase 
naturală, de culoare albă care acoperă şi suportul de lemn. 

Fig. 19 Corsaj de rochie după restaurare 
Faţă 

Fig. 20 Corsaj de rochie după restaurare 
Spate 

Restaurarea Corsajului  de rochie descoperit la Mănăstirea Probota reprezintă un pas 
important în cercetarea interdisciplinară a unui obiect arheologic, exploatarea la maxim a 
resurselor informaţionale pe care acesta le deţine şi, nu în ultimul rând, salvarea şi redarea 
conţinutului său material şi spiritual publicului larg. Tratarea obiectului cu maximă atenţie şi 
căutarea asiduă a tuturor indiciilor tehnice, legate de: tipul ţe ăturii şi structura acesteia, 
lizierele de material, modul de secţionare a materialului la croirea părţi lor componente, modul 
de a amblare a acestora, fini area much ii lor, asamblarea pasmanteriei de dantelă, sistemul de 
încheiere al veşmântul ui,  analiza rezervelor de coasere, tipurile de cusături, firele de asamblare 
şi multe altele, reprezintă activitatea laborioasă de cercetare pentru descoperirea formei iniţiale 
a obiectului. Atunci când obiectul arheologic se păstrează într-un procent mic din întreg, 
cercetarea tuturor a pectelor tehnice, corelarea informaţi i lor, investigarea prin toate mij loacele 
tehnice moderne şi tradiţionale au ca scop final descoperirea procesului de creaţie iniţial. 

TH E BODICE DISCOVERED IN PROBOTA MONASTERY - A LANDMARK IN TH E 
I D STORY OF THE ROMANIAN M EDIE V AL COSTU M E  

(Summary) 

The article below presents the stages, the techniques and the models  used in restoring 
a dress bodice which dates from the first quarter of the 1 71h century. It was discovered in the 
vault 9 from the pronaos of St. N icholas Church - Probota Monastery during the archeological 
research which took place here in 1 995. 

The restoration of this clothing item represents, in the author's view, an important step 
in the interdisciplinary research of an archeological obj ect making the best of the informational 
resources which it can provide, and last but not least, recovery and preservation the material 
and spiritual content for the public. 
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VIOREL M .  BUTNARIU 
EDUARD SETNIC 

NOTE NUM ISMATICE (VII) 

Relaţiile comerciale ale Moldovei au constituit permanent o temă de interes major. 
Dovadă stă şi o producţie istoriografică naţională, în special, impresionantă prin varietatea 
subiectelor tratate şi, nu mai puţin, a surselor din epocă utilizate. Din rândul acestora din urmă 
se cuvine să amintim izvoarele numismatice din care o cateorie specială o alcătuiesc tezaurele. 

Fără îndoială, un depozit monetar prezintă, prin compoziţie şi structură, un segment real 
din masa monetară aflată pe o anumită piaţă la data ascunderii lui sau a dispariţiei posesorului 
acestuia. Neîndoielnic, orice acumulare poate sugera ori chiar să reflecte anumite fenomene 
economice din epoca în care s-a produs. Totuşi, datarea unor evenimente contemporane şi mai 
cu seamă a unui nivel arheologic, în cazul unei astfel de provenienţe a monedelor, pe baza 
acestor surse este adesea extrem de dăunătoare cercetării numismatice, în general, şi a celei 
istorice, mai cu seamă. Precum s-a subliniat deseori, în unele epoci a existat o penetraţie 
monetară fără circulaţie locală, aşa cum numerar mai vechi întâlnit în acumulări târzii, produse 
chiar peste durata unui secol, sugerează în mod eronat penetraţia şi circulaţia lui în aceste 
regiuni la scurt timp de la emitere. 

Un caz mai des întâlnit îl oferă monedele poloneze ale căror publicare a condus la 
încheieri de ordin istoric care nu ţin seama de datele arheologice şi numismatice cunoscute. De 
aceea, ne-am oprit asupra unei descoperiri monetare mai vechi - tezaurul de la Cordăreni, 
j udeţul Botoşani1 - a  cărei valorificare în paginile revistei muzeului vasluian a prilejuit autoarei 
prezentarea unui melanj de informaţii .  

în primul rând, aflăm că în 1965, cu ocazia unor lucrări edilitare, a fost descoperită o cană de 
lut care conţinea 954 monede împreună cu două inele din argint. Cu sprij inul profesorului Gh. Buţincu 
de la Şcoala generală din localitate, tezaurul a fost predat la Muzeul raional Dorohoi. în 1 976, piesele 
au fost transferate la Muzeul Judeţean Botoşani (p.v. 2744 1 6 septembrie 1976). Apoi, pe baza unei 
prezentări succinte, sunt precizate limitele cronologice ale acumulării, tem1inus anle quem prin 
monedele "ducelui Alexandru I al Lituaniei", respectiv, tem1inus post quem de "o emisiune a regelui 
Sigismund al I II-lea (1 605)'.2. După ce s-a străduit să ne ofere, cu titlu de exemplu, câteva descoperiri 
cu emisiuni asemănătoare din Moldova de nord şi Transilvania, autoarea apreciază cu "tezaurul de la 
Cordăreni, judeţul Botoşani [ . . . ] ilustrează relaţiile comerciale ale Moldovei cu alte state, în funcţie de 
relaţiile diplomatice încheiate încă de la stărţitul sec. al XV-lea şi în sec. XVI-XVII'.J; drept urmare, 
continuă a ne vorbi despre relaţii diplomatice şi economice moldo-polone, relaţiile comerciale ale 
voievozilor cu Transilvania, cumpărarea de arme de la Bistriţa, suplinirea monedei locale în Moldova 
de emisiuni poloneze în secolul XVI. Din păcate, prolix şi incorect. 

Fără a mai cita din literatura de specialitate în care s-au lămurit împrejurările pătrunderii 
monedelor poloneze în ţările române şi Transilvania, ne rezumăm a prezenta tezaurul monetar 
descoperit la Cordăreni aşa cum este inventariat azi în colecţiile Muzeului Judeţean Botoşani. 
Cu acest prilej ,  insistăm numai asupra unor inexactităţi referitoare la publicarea tezaurului. 

Mai întâi, precizăm că în colecţiile muzeul nu se păstrează nici cana de lut, nici cele 
două inele amintite. Este posibil să se fi pierdut. 

1 Vi ori ca Enăchiuc, Relaţiile comerciale ale Moldovei in secolele XVI-XVII ilustrate de tezaurul monetar descoperit la 
Cordăreni, judeţul Botoşani, în AMM, Xn-Xrv ( 1 990-1 992), Vaslui, pp. 93- 1 OI . 
2 Ibidem, p. 95. 

3 Ibidem, p. 96. 
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Apoi, precizarea că în tezaur se afla şi o monedă de aur, descrisă "Belgia. Taler, aur, 
emisiune din timpul Uniunii de la Utrecht" este lipsită de orice temei. Ori Belgia, ori Uniunea 
de la Utrecht, talerul nu a fost niciodată monedă de aur, iar după ordinea înscrisă în registrul 
inventar numismatic, situaţia este următoarea. După ultima monedă din tezaur (inv. 284611 -
46), urmează un solidus roman (inv. 2847) şi două piese otomane - un 9eyrek findlk de la 
1 786/ 1 787 (inv. 2848) şi un yirmilik de la 1 835/1 836 (inv. 2849) determinate de colega Ana 
Boldureanu (Muzeul Naţional d�Arheologie şi Istorie a Moldovei din Chişinău). Înregistrarea 
continuă cu aşa-zisul taler de a belgian (sic !),  i lustrat la fig. 2/1 3  dar pentru care lipseşte 
orice referire la explicaţia figuri . În realitate, piesa este un dukaat met de ridder emis de 
provincia olandeză Utrecht la 1 59 1  (inv. 2850) şi nu are nici o legătură cu tezaurul. 

Talerul atribuit împăratului Rudolf Il .  a fost emis de Christophor Il .  conte de Mansfeld 

& Schrapelau4. Pentru a lămuri confuzia, amintim aici că, potrivit ReichbeschlujJ promulgat de 
împăratul Karl V. la 28 iulie 1 55 1 ,  nominalurile mari trebuiau să poarte pe avers pajura 
imperială însoţită de numele împăratului în legenda dispusă circular, emitentului fiindu-i 

rezervat reversul5. Al doilea taler din tezaur, de care nu se aminteşte nimic, este de tip 

Gehelmde rijskdaalder emis de provincia Westfriesland6. 
Pentru cele "1 3  [monede care] nu au fost determinate", opinăm că unele ar putea fi 

Mariengroschen de Corvei, Braunschweig, Goslar şi Hameln, Groschen de Boemia şi Breslau7, 
trojaki de Teschen, Courlanda & Semigalia sau hărmas garas emişi de Principatul Transilvania. 

În finalul strădaniei noastre, când în vara 2008 am cântărit, măsurat, determinat şi 
verificat numerele de inventar pentru toate piesele tezaurului descoperit la Cordăreni, putem 
afirma că acesta este alcătuit din 6 1 7  monede de argint. Pe baza unei metodologii verificate 
anterior, am procedat la gruparea nominalurilor ţinând seama de dreptul regalian din epocă (jus 
monetae) şi nu după sistemul monetar în care au fost bătute. De aici, au fost stabilite aşa
numitele spaţii monetare pe care le-am prezentat alfabetic; pentru Sfântul Imperiu roman de 
naţiune germană, autonomiile locale au fost numerotate potrivit "Cercului monetar',s de care 
aparţinea fiecare. La suveranii emitenţii - prezentaţi cronologic, nominaluri - eşalonate 
crescător şi ateliere, am preferat denumirea oficială din epocă, fără forma latinizată sau altă 
traducere. Totodată, din raţiuni de spaţiu tipografic, am utilizat următoarele abrevieri: O 
(batere necentrată), 8 (tocită), C) (perforată), O (fisurată). 

* 

CORDĂRENI, j ud. Botoşani; 1 965 
6 1 7  AR ( [ 1 479-1 492] - 1 605) 

Inv. 27681 1 -5, 2769/ 1 -6, 2770, 277 1 11 - 1 5, 2772/ 1 - 1 4, 2773/1 -8, 277411 -6, 2775/1 -27, 27761 1 -
1 0, 2777/ 1 -7, 2778, 27791 1 -2, 27801 1 -3, 278 1 1 1 - 1 3 , 278211 -4, 2783/1 -9, 2784/1 -2, 2785/ 1 -2, 
2786, 2787/ 1 -3,  2788, 2789, 2790, 279 1 / 1 -4, 2792/ 1 -2, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797/ 1 -2, 

2798, 2799/ 1 -2, 2800/1 -5, 2801 1 1 - 1 3 , 28021 1 - 1 6, 2803/ 1 -7, 2804 /1 - 1 0, 2805/1 -2, 2806/1 -3,  
28071 1 -4, 2808/ 1 -5, 2809/ 1 - 1 4, 28 1 0/ 1 - 1 0, 2 8 1 1 1 1 - 1 1 , 28 1 211 -30, 28 1 3/1 -32, 28 1 4/1 -29, 

28 1 5/ 1 - 1 6, 28 1 61 1 - 1 8, 28 1 7/ 1 - 14, 28 1 8/ 1 - 1 8, 28 1 9/ 1 -3,  2820, 282 1
' 

2822, 2823, 2824/1 -2, 
2825, 2826/ 1 -2, 2827/1 -2, 2828/ 1 -7, 2829/1 -3, 2830, 283 1 ,  2832/ 1 -3, 283311 -3, 2834/ 1 -3,  

2835/1 - 1 1 , 28361 1 -5, 2837/1 -3, 2838/1 -29, 2839/1 - 1 1 , 2840/ 1 -8, 284 1 11 -2, 2842/ 1 -3, 2843/ 1 -3,  
28441 1 - 1 2, 2845/1 - 1 7, 2846/1 -64 

4 William D. Craig, Germanie Coinages (Charlemagne throug Wilhelm TI), v. Mittelort Mansfeld and Schraplau, p. 1 27. 
5 Arthur Engel, Raymond Serrure, Traite de numismatique moderne et contemporaine. Premiere partie. Epoque 
moderne (XVI'-XVI1 1' siecles), Emest Leroux, Paris, 1 897, p. 1 22 - 1 23 .  
6 A. Delmonte, Le Benelux d'argent. Ecus - demi-ecus - quart d'ecus et  monnaies obsidionaJes dans les territoires 
composant les anciens Pays-Bas septentrionaux et meridionaux, Amsterdam, 1 966, nr. 924. 
7 J. A Szwagrzyk, Pieniadz na ziemach Polskich X-XX w., Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6di:, 1 990, p. 83, nr. 423. 
8 Arthur Engel, Raymond Serrure, op. cit., p. 1 1 9. 
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Provinciile Unite 

WESTFRlESLAND 
Gehelmde rij skdaalder 

1 .  1 593. 28,69 g; 40 mm. lnv. 2835/1 . 
Principatul Transilvaniei 

Bathori Zsigmond (1581-1597, 1598-1599, 1601-1602) 
Harmas garas 

2. 1 596. 2,58 g; 20 mm. lnv. 2838/ 1 .  
3 .  1 597. 2,45 g; 2 1  mm. lnv. 2839/6. 

Rogatul Poloniei 

COROANA 

Kazimierz IV Jagiellofzczyk (1447-1492) 
P6lgrosze; Krakow 

4. [ 1 479-1492]. 1 g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 278 1 1 1 .  
5-6. [ 1 479- 1 492]. 0,77 g ;  1 8  mm. lnv. 2769/ 1 , 2844/1 .  
7.  [ 1 479- 1492]. 0,68 g; 20x 1 7  mm. Inv. 278 1 /2. 

Jan 0/bracht (1492-1501) 
P6lgrosze; Krakow 

8. [ 1 492-1 498]. 1 ,05 g; 1 8x 1 7  mm. I nv.  278 1 13 .  
9. [ 1 492- 1 498]. 0,88 g ;  1 8x 1 6  mm. I nv.  2844/2. 
10 .  [ 1 492- 1 498]. 0,73 g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 278 1 14. 

Aleksander Jagiellofzczyk (1 501-1506) 
P6lgrosze; Krakow 

1 1 . [ 1 502-1 506]. 0,87 g; 1 8  mm. I nv.  2769/2. 
1 2. [ 1 502-1 506]. 0,85 g; 1 8  mm. lnv. 2769/3 . 
1 3 .  [ 1 502-1 506]. 0,84 g; 1 8  mm. I nv. 2769/4. 
14. [ 1 502- 1 506] . 0,8 1 g; 1 8  mm. lnv. 2769/5 . 

Zygmunt I Jagiellofzczyk (Stary) (1 506-1548) 
P6lgrosze; Krakow 

1 5 . 1 508. 0,84 g; 1 8  mm. lnv. 2770. 
16 .  1 509. 0,88 g; 1 8  mm. I nv. 277 1 1 1 . 
1 7. 1 5 1 0. 0,92 g; 1 3  mm. lnv. 2772/ 1 2. 
1 8 . 1 5 1 0. 0,88 g; 14x 1 3  mm. lnv. 2772/ 1 3 .  
1 9. 1 5 1 0. 0,87 g ;  1 9x 1 7  mm. lnv. 2844/3 . 
20. 0,9 1 g; 1 8  mm; 8 .  Inv. 2846/1 . 
2 1 .  0,91 g; 1 8  mm; 8 @ .  Inv. 2844/4. 
22. 0,90 g; 1 3  mm; e e . lnv. 2772/ 14. 

Stefan Bat01y (1 576-1586) 
Szel!U5 

29 1 585. 0,98 g; 1 8x 1 7  mm. lnv. 28 1 1 1 1 . 
Trojaki; Olkusz 

30. 1 580. 2,46 g; 22 mm. lnv. 2824/ 1 .  
Trojaki; Poznan 

32. 1 585. 2,2 1 g; 21 mm. lnv. 2835/2. 

Zygmunt III Waza (1587-1632) 
Trojaki; Olkusz 

33 .  1 585. 2, 1 8  g; 20 mm. Inv. 2828/1 . 

1 35 

Grosze; Krakow 
23. 1 527. 1 ,89 g; 35x33 mm; e O. Inv. 

2785/1 . 
24. 1 527. 1 ,85 g; 35 mm. Inv. 2785/2.  
25. 1 527. 1 ,73 g;  25 mm. Inv.  2783/1 . 
26. 1 529. 1 ,79 g; 24 mm. Inv. 2786. 
27. 1 545. 1 ,86 g; 23 mm. Inv. 2799/1 . 
28. 1 548. 1 ,62 g; 23x22 mm. Inv. 2802/1 . 

3 1 .  1 580. 2,32 g; 2 1  mm. lnv. 2824/2. 

34. 1 586. 2,28 g; 20 mm. lnv. 2829/ 1 .  
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35 .  1 598. 2,27 g; 20 m.m. lnv. 2840/3 . 
36. 1 598. 2,24 g; 1 9  m.m. lnv. 2840/4. 

Trojaki; Poznan 
38. 1 588. 2,26 g; 2 1  m.m. lnv. 283 1 .  
39. 1 590. 2,50 g ;  20 m.m. l nv. 2832/2. 
40. 1 590. 2,38 g; 20 m.m. lnv. 2832/3. 
4 1 .  1591 .  2,24 g; 20 m.m. I nv. 2833/1 . 
42. 1 5 9 1 .  2,22 g; 2 1  m.m. Inv. 2833/2. 
43.  1 593. 2,20 g; 20 m.m. Inv. 2835/4. 
44. 1 594. 2,46 g; 1 9  m.m. Inv. 2836/2. 

Trojaki; Bydgoszcz 
52. 1 596. 2,39 g; 20 mrn. lnv. 2838/2. 
53 .  1 597. 2,50 g; 1 9  m.m. l nv. 2839/7. 
54. 1598. 2,34 g; 1 9  m.m . I nv. 2840/1 . 

Troj aki; Wschowa 
57. 1 597. 2,48 g; 20 m.m . Inv. 2839/1 1 .  

Troj aki; Lublin 
58. 1 597. 2, 1 9  g; 20 m.m . lnv. 2839/8. 

Troj aki; M albork 
60. 1 593. 2,36 g; 20 m.m. Inv. 2835/3 . 

Troj aki; Krakow 
62. 1 600. 2,27 g; 20 mm. lnv. 2842/2. 

Sz6staki; Lublin 
64. 1 595. 4,86 g; 26 mm. Inv. 2838/3 . 

Sz6staki; M albork 
65. 1 596. 5,05 g; 28 m.m. Inv. 2838/4. 
66. 1 596. 5,05 g; 27,5 mm. Inv. 2838/5 . 
67. 1 596. 5,04 g; 28 m.m. lnv. 2838/6. 
68. 1 596. 4,94 g; 37 m.m. Inv. 2838/7. 
69. 1 596. 4,9 1 g; 28 m.m. Inv. 2838/8. 
70. 1 596. 4,87 g; 28 m.m. Inv. 2838/9. 
7 1 .  1 596. 4,83 g; 27 m.m. Inv. 2838/10 .  
72 .  1 596. 4,80 g; 27,5 m.m. Inv. 2838/1 1 .  
73.  1 596. 4,79 g; 28 m.m. Inv. 2838/12 .  
74 .  1 596. 4,76 g; 27 m.m. lnv. 2838/ 1 3 .  
7 5 .  1 596. 4,75 g;  27 m.m. lnv. 2838/14.  
76.  1 596. 4,7 1 g; 28 m.m. lnv. 2838/ 1 5 .  

3 7 .  1 600. 2, 1 3  g ;  2 0  m.m. lnv. 2842/3. 

45. 1 594. 2,06 g; 1 9  m.m. lnv. 2836/3 . 
46. 1595. 2,46 g; 20 m.m. lnv. 2837/1 . 
47. 1 597. 2,24 g; 20 mm. lnv. 2839/9. 
48. 1597. 1 ,99 g; 20x 1 9  m.m. Inv. 28391 1 0. 
49. 1598. 2,53 g; 20 m.m. lnv. 2840/5. 
50. 1 598. 2,36 g; 20 mm. Inv. 2840/6. 
5 1 .  1 599. 2, 1 8  g; 1 9  m.m. lnv. 284 1 /1 . 

55 .  1598. 2,26 g; 20 mrn. Inv. 2840/2. 
56. 1 600. 2,2 1 g; 20 m.m. lnv. 2842/1 . 

59. 1 598. 2,48 g; 2 1  mm. Inv. 2832/ 1 .  

6 1 .  1594. 2,38 g ;  20 mm. Inv. 2836/1 . 

63. 1 602. 2,38 g; 1 9  mm. Inv. 2843/1 . 

77. 1 596. 4,69 g; 27 mm. lnv. 2838116 .  
78 .  1 596. 4,69 g; 28 m.m. lnv. 2838/1 7 .  
79. 1 596. 4,68 g;  27 mm. lnv. 2838/ 1 8 .  
80. 1 596. 4,68 g ;  2 8  mm. lnv. 2838/ 1 9 .  
8 1 .  1 596. 4,66 g ;  28 mm. lnv. 2838/20. 
82-84. 1 596. 4,66 g; 28 mm. lnv. 2838/2 1 -23. 
85. 1 596. 4,55 g; 28 mm. Inv. 2838/24. 
86. 1 596. 4,54 g; 27 mm. Inv. 2838/25. 
87. 1 596. 4,53 g; 28 m.m. lnv. 2838/26. 
88. 1 596. 4,45 g; 27,5 mm. lnv. 2838/27. 
89. 1 596. 4,43 g; 28 mm; e. lnv. 2838/28. 

LITUANIA 

A leksander Jagiellonczyk ( 14  9 5-15 O 1) 
P6lgrosze; Vilno 

90. [ 1495-1 501] .  1 ,49 g; 20 nun. Inv. 2846/2. 
9 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,47 g; 20 mm. Inv. 2846/3 . 
92. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,45 g; 20 nun. lnv. 2845/ 1 .  
93. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,45 g; 1 9  nun. Inv. 2846/4. 
94. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,38  g; 20 rnm. Inv. 2846/5. 
95. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,37  g; 1 9  nun. Inv. 2846/6. 
96. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,34 g; 20 nun. Inv. 2846/7. 
97. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,33 g; 20 nun. Inv. 2846/8. 
98. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,33 g; 1 9  nun. Inv. 2846/9. 
99. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,30 g; 20 nun. Inv. 2846/ 1 0. 
1 00. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,30 g; 20 nun. Inv. 2846/1 1 .  
1 0 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,29 g; 20 nun. Inv. 28461 1 2. 
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1 02. [ 1 495-1 50 1 ] . 1 ,29 g; 1 9  mm. Inv. 2846/1 3 .  
1 03.  [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,28 g ;  20 mm. Inv. 2844/5. 
1 04. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,28 g; 1 9  mm. Inv. 2846/1 4. 
1 05.  [ 1 495-1 50 1 ] .  1 ,27 g; 20 mm. Inv. 2846/ 1 5 .  
1 06. [ 1 495 - 1 50 1 ] .  1 ,25 g ;  1 9  mrn. Inv. 2845/2. 
1 07. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,24 g; 20 rnrn. Inv. 2846/ 1 6. 
1 08. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,24 g; 1 9  mm; O. Inv. 28461 1 7. 
1 09. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,23 g; 20 mm. Inv. 2846/1 8. 
1 1 0. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,22 g; 20 rnrn. Inv. 2845/3. 
I I I . [ 1495- 1 50 1 ] .  1 ,22 g; 1 9  mm; O. Inv. 2846/ 19 .  
1 1 2. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,2 1  g ;  20 mm. Inv. 2846/20. 
1 1 3 . [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 9  g; 20 mm. Inv. 2846/2 1 .  
1 1 4- 1 1 5 . [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 , 1 7  g; 20 mrn. Inv. 2846/22, 23. 
1 1 6- 1 1 9. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 , 1 6  g; 20 mm. Inv. 2845/4, 2846/24-26. 
1 20. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 , 1 6  g; 1 9  mm. Inv. 2845/5. 
1 2 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 5  g; 21 mrn. Inv. 2846/27. 
1 22. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 5  g; 20 mrn. Inv. 2846/28.  
1 23- 1 27. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 , 14  g; 20 mm. Inv. 2845/6- 1 0. 
1 28. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 3  g; 20 mm. Inv. 2846/29. 
1 29. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 2  g; 2 1 x20 mrn. Inv. 2846/30. 
1 30- 1 33 .  [ 1495- 1 50 1 ] .  1 , 1 1 g; 20 mm. Inv. 2845/1 1 , 2846/3 1 -33.  
1 34- 1 35 .  [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 , 1 0  g; 20 mm. lnv. 2846/34-35. 
1 36. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,09 g; 20 mm. lnv. 2845/1 2. 
1 37. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,08 g; 20 rnm. Inv. 2846/36. 
1 38. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,07 g; 20 mm. Inv. 2845/1 3 .  
1 39. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,07 g; 1 9  mrn ;  O .  Inv. 2846/37. 
140- 1 4 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,06 g; 20 mrn. Inv. 2846/38, 39. 
142. [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,06 g; 19  mrn. Inv. 2846/40. 
143.  [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 ,05 g; 20 rnrn. lnv. 2845/ 14 .  
144. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,05 g ;  19  mrn. lnv. 2846/4 1 .  
145- 146. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,04 g; 20 mm. Inv. 2846/42, 43. 
147.  [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,04 g; 19 mm. lnv. 284511 5 .  
148. [ 1 495- 1 50 1 ]. 1 ,03 g; 20x 19 mrn. Inv. 2846/44. 
1 49. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,02 g; 20 mm. lnv. 2846/45. 
1 50. [ 1 495- 1 50 1 ] . 1 ,02 g; 19 mrn. lnv. 2845/ 1 6. 
1 5 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] .  1 g; 20 rnrn. Inv. 2845/ 1 7. 
1 52- 1 53 .  [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,97 g; 1 9  mm. Inv. 2846/46, 47. 
1 54. [ 1 495- 1 50 1 ] .  0,96 g; 19 mm. Inv. 2844/6. 
1 55.  [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,94 g; 20 mrn. Inv. 2844/7. 
1 56. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,92 g; 20 mm. Inv. 2846/48. 
1 57. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,9 1 g; 20x l 9  rnm. lnv. 2846/49. 
1 58. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,9 1 g; 20 mm. Inv. 2846/50. 
1 59. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,89 g; 20 mm. Inv. 2846/5 1 .  
1 60. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,86 g; 20 mrn. Inv. 2846/52. 
1 6 1 .  [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,85 g; 20 mrn. Inv. 2846/53 .  
1 62. [ 1 495- 1 50 1 ] . 0,83 g ;  20  mrn. Inv. 2846/54. 

Zygmunt 1 Jagiellonczyk Stary (! 506-1548) 
P6lgrosze; Vilno 

1 63 .  1 507. 0,89 g; 18 mm . Inv. 2769/6. 1 70. 1 509. 1 ,08 g; 20 m.m. lnv. 277 1/6. 
1 64. 1 509. 1 ,2 1  g; 20 mm. Inv. 277 1 /2.  1 7 1 .  1 509. 1 ,08 g; 20x 1 8  m.m; O. Inv. 2771 17. 
1 65 .  1 509. 1 , 1 7  g; 20 mm . Inv. 277 1/3 .  1 72. 1 509. 1 ,08 g;  1 9  mm. Inv. 277 1/8.  
1 66. 1 509. 1 , 1 2  g; 20 mm. Inv. 277 1 /4. 1 73 .  1 509. 1 ,06 g; 20 m.m. lnv. 277 1/9. 
1 67. 1 509. 1 , 1 2  g; 19 mm. Inv. 28 1 3/ 1 .  1 74. 1 509. 1 ,05 g ;  20 mm . Inv. 277 1 / 1 0. 
1 68.  1 509. 1 , 1 1 g; 1 9  mm. Inv. 2846/55.  1 75 .  1 509. 1 ,05 g; 1 9  mm. Inv. 277 1 / 1 1 .  
1 69. 1 509. 1 ,09 g; 20 mm. lnv. 277 1/5 .  1 76. 1 509. 1 ,04 g; 2 0  mm. Inv. 277 1 / 1 2. 
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1 77. 1 509. 1 ,03 g; 20 mm. lnv. 277 1 / 1 3 .  
1 78 .  1 509. 1 ,02 g ;  2 0  mm. lnv. 277 1 / 1 4. 
1 79. 1 509. 0,96 g; 20 mm. lnv. 2846/56. 
1 80. 1 509. 0,84 g; 1 9  mm. lnv. 277 1 / 1 5. 
1 8 1 .  1 509? 1 , 1 3  g; 20 nun; 8.  lnv. 2772/ 1 . 
1 82.  1 5 1 0. 1 , 1 9  g; 20 mm. lnv. 2772/2. 
1 83 .  1 5 10 .  1 , 1 9  g; 1 9  mm. lnv. 2772/3. 
1 84-1 85. 1 5 1 0. 1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2772/4, 5. 
1 86 .  1 5 1 0. 1 , 1 5  g; 1 9  mm. lnv. 2773/ 1 .  
1 87. 1 5 1 0. 1 , 1 4  g ;  1 9  mm. lnv. 2772/6. 
1 88. 1 5 1 0. 1 ,03 g; 20x 1 9  mm. Inv. 2772/7. 
1 89. 1 5 1 1 .  1 ,20 g; 20 mm. Inv. 2773/2. 
1 90. 1 5 1 1 .  1 , 1 5  g; 20 mm. lnv. 2773/3. 
1 9 1 .  1 5 1 1 .  1 , 1 4  g; 20 mm; O (2). Inv. 2773/4. 
1 92.  1 5 1 1 .  1 ,08 g; 1 9  mm. lnv. 2773/5. 
1 93 .  1 5 1 1 .  1 ,07 g; 20 mm. lnv. 2773/6. 
1 94.  1 5 1 1 .  0,97 g; 20 mm. lnv. 2773/7. 
1 95 .  1 5 1 1 .  0,96 g; 20 mm. lnv. 2773/8. 
1 96. 1 5 1 1 ? 1 , 1 4  g; 1 9  mm; 8. Inv. 28 1 5/ 1 . 
1 97 .  1 51 2. 1 ,23 g; 20 mm. lnv. 2774/ 1 . 
1 98 .  1 5 1 2. 1 , 1 9  g; 20 mm. lnv. 2775/1 . 
1 99. 1 5 12 .  1 , 1 9  g; 20 mm. lnv. 2775/2. 
200. 1 5 12 .  1 , 1 8  g; 1 9  mm. lnv. 2775/3. 
20 1 .  1 5 1 2. 1 , 1 7  g; 1 9  mm. lnv. 2775/4. 
202. 1 5 1 2. 1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2775/5. 
203-205. 1 5 1 2. 1 , 1 5  g; 19 mm. Inv. 2775/6, 7 .  
205.  1 5 1 2. 1 , 1 4  g; 19 mm. lnv. 2775/8. 
206. 1 5 12 .  1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2774/2. 
207. 1 5 1 2. 1 , 1 3  g; 1 9  mm. lnv. 2775/9. 
208. 1 5 12 .  1 , 1 0  g; 1 9  mm. lnv. 2775/ 1 0. 
209. 1 5 1 2. 1 ,09 g; 1 9  mm. lnv. 2775/1 1 .  
2 1 0. 1 5 1 2. 1 ,08 g; 20 mm. lnv. 2774/3. 
2 1 1 .  1 5 1 2. 1 ,08 g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 2775/ 1 2. 
2 1 2. 1 5 1 2 . 1 ,04 g; 1 9 mm. Inv. 2774/4. 
2 1 3 .  1 5 12 .  1 ,03 g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 2775/1 3 .  
2 1 4. 1 5 12 .  1 g; 19 mm. lnv. 2775/1 4. 
2 1 5 . 1 5 1 2. 0,94 g; 1 9  mm. lnv. 2775/ 1 5 .  
2 1 6. 1 5 13.  1 , 1 9  g ;  1 9  mm. lnv. 2843/2. 
2 1 7. 1 5 1 3 . 1 , 1 7 g; 1 9 mm. Inv. 2775/1 6. 
2 1 8. 1 5 1 3 . 1 , 1 6 g; 1 9 mm. Inv. 2775/ 1 7. 
2 1 9. 1 5 1 3 .  1 , 1 3  g; 1 9  mm. Inv. 2775/ 1 8. 
220. 1 5 1 3 .  1 , 1 2  g; 1 9  mm. lnv. 2775/ 1 9. 
22 1 .  1 5 1 3 .  1 , 1 1 g; 20 mm. lnv. 2775/20. 
222. 1 5 1 3 .  1 , 1 1 g; 1 9  mm. lnv. 2774/5 . 
223. 1 5 1 3 .  1 , 1 0  g; 1 9  mm. lnv. 2775/2 1 .  
224. 1 5 1 3 .  1 ,09 g; 1 9  mm. lnv. 2775/22. 
225. 1 5 1 3 .  1 ,08 g; 20 mm. lnv. 2775/23. 
226. 1 5 1 3 .  1 ,07 g; 20 mm. lnv. 2775/24. 
227-228. 1 5 13 .  1 ,04 g; 20 mm. lnv. 2775/25, 26. 
229. 1 5 1 3 .  1 ,0 1  g; 1 9  mm; O .  lnv. 2774/6. 
230. 1 5 1 4. 1 , 1 9  g; 1 9  nun . Inv. 2776/ 1 . 

23 1 .  1 5 1 4. 1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2776/2. 
232. 1 5 14. 1 , 1 4  g; 20 mm. lnv. 2776/3 . 
233 .  1 5 1 4. 1 , 1 3  g; 20 mm. lnv. 2776/4. 
234. 1 5 1 4. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2776/5. 
235. 1 5 1 4. 1 , 1 2  g; 1 9  mm. lnv. 2776/6. 
236. 1 5 1 4. 1 , 1 1 g; 20 mm. lnv. 2776/7. 
237. 1 5 1 4. 1 ,08 g; 1 9  mm. Inv. 2776/8. 
238. 1 5 14 .  1 ,07 g; 20 mm. lnv. 2776/9. 
239. 1 5 14 .  0,99 g; 1 9  mm. Inv. 2776/ 1 0. 
240. 15 15. 1 ,2 1  g; 20 mm. lnv. 2772/8. 
24 1 .  1 5 1 5. 1 , 1 4 g; 20 mm. lnv. 2777/ 1 . 
242. 1 5 1 5 .  1 , 1 3  g; 20 mm. Inv. 2777/2. 
243 .  1 5 1 5 .  1 , 1 2  g; 1 9  mm. lnv. 2777/3. 
244. 1 5 1 5 .  1 ,09 g; 19 mm. lnv. 2777/4. 
245 . 1 5 1 6. 1 , 1 8  g; 1 9  mm. lnv. 2828/2. 
246. 1 5 1 6. 1 , 1 5  g; 1 9  mm. lnv. 2777/5. 
247. 1 51 7. 1 , 1 9  g; 20 mm. Inv. 2 8 1 3/2. 
248. 1 5 1 7. 1 , 1 4 g; 20 mm. lnv. 2778. 
249. 1 518 .  1 , 1 5  g; 19 mm. lnv. 2779/ 1 .  
250. 1 5 1 8. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2779/2. 
25 1 .  1 51 9. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2780/1 . 
252. 1 5 19 .  1 ,08 g; 20 mm. lnv. 2780/2. 
253. 1 51 . .  1 , 1 8  g; 20 mm; 8. lnv. 278 1 /5 .  
254. 1 5 1 . . 1 , 1 4  g ;  20 mm; 8.  Inv. 2772/9. 
255.  1 5 1 . . 0,99 g; 20 nun; 8. Inv. 2846/57. 
256. 1 520. 1 , 1 7  g; 20 mm. lnv. 278 1 /6. 
257. 1 520. 1 , 1 6  g; 19 mm. Inv. 278 1 /7. 
258 .  1 520. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 278 1 /8 .  
259.  1 520. 1 , 1 0  g; 20 mm. lnv. 278 1 /9. 
260. 1 520. 1 ,07 g; 20 mm. lnv. 278 1 1 1 0. 
26 1 .  1 520. 0,74 g; 1 8  mm. lnv. 278 1 / 1 1 .  
262. 1 52 1 .  1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2782/ 1 . 
263 . 1 52 1 .  1 , 1 6  g; 1 9  mm. Inv. 2782/2. 
264. 1 52 1 .  1 , 1 0  g; 20 mm. Inv. 2782/3. 
265. 1 52 1 .  1 ,08 g; 19 mm. lnv. 2782/4. 
266. 1522. 1 , 1 7  g; 20 mm. Inv. 2783/2. 
267. 1 522. 1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2783/3. 
268. 1 522. 1 , 1 5  g; 20 mm. lnv. 2783/4. 
269. 1 522. 1 , 1 1 g; 20 mm. lnv. 2783/5. 
270. 1 522. 1 ,08 g; 20 mm. lnv. 2783/6. 
27 1 -272. 1 522. 1 ,05 g; 20 mm. lnv. 2783/7, 8. 
273 . 1 522. 1 ,04 g; 20 mm. lnv. 2783/9. 
274. 1 524. 1 ,23 g; 20 mm. lnv. 2784/ 1 . 
275 . 1 524. 1 , 1 7 g; 20 mm. lnv. 2784/2. 
276. 1 525. 1 , 1 3  g; 20 mm. lnv. 278 1 / 1 2. 
277. 1 52L. 1 ,09 g; 20 mm. lnv. 278 1 1 1 3 .  
278. 1 5L. 1 , 1 2  g; 2 0  mm. lnv. 2772/1 0. 
279. 1 5  .. 1 ,02 g; 20 mm; 8 . Inv. 2844/8. 
280. 1 5  .. 1 ,06 g; 20 mm; 8. Inv. 2777/6. 
28 1 .  1 , 1 3  g; 19 mm; 8. lnv. 2846/58. 
282. 1 , 1 2  g; 1 9  mm; 8. Inv. 2775/27. 
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283. 1 ,08 g; 1 9  mm; 8 .  Inv. 2772/1 1 .  

Zygmunt II August Jagiellonczyk (1545-1572) 
P6tgrosze; Tykocin 

285. 1 566. 1 ,28 g; 20x 1 9  mm. Inv. 28 1 9/ 1 .  
286. 1 566. 1 ,24 g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 28 1 9/2. 
287. 1 566. 1 ,04 g; 20 mm. lnv. 28 1 9/3. 

P6tgrosze; Vilno 
288. 1 546. 1 , 1 4  g; 20 mm. lnv. 2800/ 1 .  
289. 1 546. 1 , 1 3  g; 20 mm. Inv. 2800/2. 
290. 1 546. 1 , 1 0  g; 20 mrn. Inv. 2800/3 . 
29 1 .  1 546. 1 ,09 g; 20 m.m. Inv. 2800/4. 
292. 1 547. 1 ,22 g; 1 0  m.m. Inv. 280 1 / 1 .  
293-294. 1 547. 1 ,2 1  g; 1 9  m.m. lnv. 280 1 /2, 3 .  
295. 1 547. 1 ,20 g ;  1 9  mm. Inv. 280 1 14. 
296. � 547. 1 , 1 8  g; 23 m.m. lnv. 280 1 15 .  
297. 1 547. 1 , 1 6  g ;  20 m.m. lnv. 280 1 /6. 
298. 1 547. 1 , 1 4  g; 20 m.m. lnv. 280 1 /7. 
299. 1 547. 1 , 1 1 g; 19 mm. lnv. 280 1 /8. 
300. 1 547. 1 ,07 g; 10 mm. lnv. 280 1 /9. 
30 1 .  1 547. 1 ,04 g; 19 mm. lnv. 280 1 / 1 0. 
302. 1 548. 1 ,33 g; 20 mm. lnv. 2802/2. 
303. 1 548. 1 ,28 g; 1 8  mm. lnv. 2802/3. 
304-305. 1 548. 1 ,22 g; 19 m.m. lnv. 2802/4, 5. 
306. 1 548. 1 ,2 1  g; 19 mm. lnv. 2802/6. 
307. 1 548. 1 , 1 9  g; 20 mm. lnv. 2802/7. 
308. 1 548. 1 , 1 9  g; 19 mm. Inv. 2802/8. 
309. 1 548. 1 , 1 6  g; 20 m.m. lnv. 2802/9. 
3 1 0. 1 548. 1 , 14  g; 19 mm. Inv. 2802/ 1 0. 
3 1 1 .  1 548. 1 , 1 3  g; 1 9,5 mm. Inv. 2802/ 1 1 .  
3 1 2. 1 548. 1 , 1 1 g; 1 9  mm. lnv. 2802/ 1 2. 
3 1 3 . 1 548. 1 , 1 0  g; 1 9  m.m. lnv. 2802/ 1 3 .  
3 1 4. 1 548. 1 ,06 g; 1 9  m.m; O .  lnv. 2802/ 14. 
3 1 5. 1 548. 1 ,03 g; 20 mm. Inv. 2802/ 1 5 .  
3 1 6-3 1 7. 1 549. 1 ,22 g; 20 m.m .  lnv. 2803/ 1 ,  2. 
3 1 8. 1 549. 1 , 1 7 g; 1 9 mm. lnv. 2803/3 . 
3 1 9. 1 549. 1 , 1 5  g; 20 m.m. lnv. 2803/4. 
320. 1 549. 1 , 1 5  g; 1 9  mrn. lnv. 2803/5 . 
32 1 .  1 549. 1 , 1 3  g; 1 9  mrn. Inv. 2803/6. 
322. 1 549. 0,99 g; 20 mm; e. lnv. 2803/7. 
323. 1 550. 1 ,22 g; 19 m.m. lnv. 2804/1 . 
324-325. 1 550. 1 ,20 g; 1 9  mrn. lnv. 2804/2, 3 .  
326. 1 550. 1 , 1 8  g ;  2 0  m.m. Inv. 2804/4. 
327-328. 1 550. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2804/5, 6. 
329. 1 550. 1 , 1 2  g; 19 mm. lnv. 2804/7. 
330. 1 550. 1 , 1 1 g; 1 9  mm. Inv. 2804/8. 
33 1 .  1 550. 1 , 1 0  g; 1 9  mm. lnv. 2804/9. 
332. 1 551 . 1 , 1 5  g; 19 mm. Inv. 2805/ 1 . 
333.  1 55 1 .  1 , 1 1 g; 1 9  m.m. Inv. 2805/2. 
334. 1 552. 1 ,22 g; 19 mm. Inv. 2806/ 1 . 
335. 1 552. 1 , 1 5  g; 1 9  mm. lnv. 2806/2. 
336. 1 552. 1 ,04 g; 1 9  mm; 8. Inv. 2806/3 . 
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284. 0,98 g; 20 m.m; 8. Inv. 2777/7. 

337. 1 553. 1 ,24 g; 19 mm. Inv. 2807/ 1 .  
338. 1 553.  1 , 1 7  g; 1 9  mm. Inv. 2807/2. 
339. 1 553.  1 , 1 0  g; 1 9  mm. Inv. 2807/3. 
340. 1 555. 1 ,25 g; 1 9  m.m. lnv. 2809/ 1 .  
34 1 .  1 555.  1 ,22 g; 1 9  mm. lnv. 2809/2. 
342. 1 555 .  1 ,2 1  g; 20 mrn. lnv. 2809/3. 
343. 1 555. 1 , 1 8  g; 20 mm. Inv. 2809/4. 
344. 1 555 .  1 , 1 8  g; 1 9  m.m. lnv. 2808/ 1 .  
345. 1 555.  1 , 1 7  g; 20 mm. Inv. 2809/5. 
346. 1 555. 1 , 1 6  g; 20 mm. lnv. 2809/6. 
347. 1 555. 1 , 1 5  g; 1 9  m.m. lnv. 2809/7. 
348. 1 555.  1 , 1 4  g; 20 mrn. lnv. 2809/8. 
349. 1 555. 1 , 1 2  g; 1 9  mrn. lnv. 2809/9. 
350. 1 555.  1 ,09 g; 1 9  mm. lnv. 2809/ 10. 
35 1 .  1 555. 1 ,08 g; 1 9  m.m; 8 .  Inv. 2808/2. 
352. 1 555. 1 ,05 g; 1 9  mm. lnv. 2809/1 1 .  
353.  1 555. 1 ,02 g; 20 mm. lnv. 2809/ 12 .  
354. 1 555. 1 ,0 1  g ;  20 mm. Inv. 2809/1 3 .  
355.  1556. 1 , 1 8  g;  20 m.m. Inv. 2809/1 4. 
356. 1 557. 1 ,32 g; 1 9  m.m. Inv. 28 1 0/ 1 .  
357-358. 1 557. 1 , 1 8  g; 1 9  nun. lnv. 28 10/2, 3 .  
359. 1 557. 1 , 1 7  g; 1 9  nun. lnv. 28 1 0/4. 
360. 1 557. 1 , 1 6  g; 1 9  mm. Inv. 2 8 1 0/5 . 
36 1 .  1 557. 1 , 1 4  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 0/6. 
362. 1 557. 1 , 1 3  g; 20 mm. lnv. 28 10/7. 
363. 1 557.  1 , 1 1 g; 20 mm. lnv. 28 10/8. 
364. 1 557. 1 , 1 1 g; 1 9  m.m. lnv. 2 8 1 0/9. 
365. 1 557. 1 ,09 g; 1 9  mm. Iov. 2 8 1 0/ 1 0. 
366. 1 558. 1 ,23 g; 1 9  mm. Inv. 28 1 1 12 .  
367.  1 558. 1 , 1 2  g; 1 9x 1 8  m.m. Iov. 28 1 1 13 .  
368. 1 558.  1 , 1 2  g ;  1 9  nun. Iov. 2808/3. 
369. 1 558. 1 , 1 1 g; 20 m.m. Iov. 28 1 1 14. 
370. 1 558.  1 , 1 0  g; 1 9  mm. Inv. 28 1 1 /5 .  
37 1 .  1 558. 1 ,06 g ;  1 8x 1 7  mm. lnv. 28 1 1 /6. 
372. 1 558.  1 ,04 g; 20x 1 8  mm. Iov. 28 1 1 /7. 
373. 1 558.  1 ,04 g; 19 mm. lnv. 2828/3. 
374. 1 558. 0,96 g; 20 mm. Inv. 281 1 18 .  
375.  1 558. 0,96 g; 19 mm. Iov. 28 1 1 19. 
376. 1 558. 0,94 g; 1 0  nun. Inv. 281 1 1 1 0. 
377. 1 559. 1 ,32 g; 20 mm. Iov. 28 1 2/ 1 .  
378. 1 559. 1 ,30 g; 20 m.m. lnv. 28 1 2/2. 
379. 1 559. 1 ,28 g; 20 m.m. lnv. 28 1 2/3 . 
380. 1 559. 1 ,24 g; 1 9  m.m. lnv. 28 1 2/4. 
381 -385. 1 559. 1 ,2 1  g; 1 9  mm. lnv. 28 12/5-9. 
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386. 1 559. 1 , 1 9  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 2/ 1 0. 
387-388. 1 559. 1 , 1 8  g; 1 9  rom. lnv. 28 1 2/1 1 ,  1 2. 
389-390. 1 559. 1 , 1 6  g; 1 9  rnm. lnv. 28 1 2/13, 14. 
391 -393. 1 559. 1 , 1 4  g; 1 9  rnm. lnv. 281 2/15-1 7. 
394. 1 559. 1 , 1 3  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 2/ 1 8. 
395-396. 1 559. 1 , 1 2  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 2/ 19, 20. 
397. 1 559. 1 , 1 1 g; 1 9  mm. lnv. 28 1 2/2 1 .  
398. 1 559. 1 , 1 0  g; 1 9x 1 8  mm. Inv. 2 8 1 2/22. 
399. 1 559. 1 ,09 g; 1 9  mm. Inv. 28 1 2/23. 
400. 1 559. 1 ,09 g; 1 9  mm. lnv. 281 2/24. 
401 -402. 1 559. 1 ,07 g; 1 9  mm. lnv. 2812/25, 26. 
403 . 1 559. 1 ,06 g; 20 mm. lnv. 281 2/27. 
404. 1 559. 1 ,04 g; 1 9  rom. Inv. 28 1 2/28. 
405. 1 559. 1 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 2/29. 
406. 1 559. 0,99 g; 20 mm. lnv. 2 8 1 2/30. 
407. 1 56. 1 ,29 g; 20 mm. Inv. 28 1 3/3. 
408. 1 56 .. 1 ,27 g; 1 4  mm;8 .  lnv. 28 1 3/4. 
409. 1 560. 1 ,29 g; 1 9  mm. Inv. 2 8 1 3/5 . 
4 1 0. 1 560. 1 ,25 g; 1 5x 14  mm; O. Inv. 28 1 3/6. 
4 1 1 .  1 560. 1 ,23 g; 20 mm. lnv. 28 1 3/7. 
4 1 2. 1 560. 1 ,22 g; 20 mm. Inv. 28 1 3/8. 
4 1 3 . 1 560. 1 ,22 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 3/9. 
4 1 4. 1 560. 1 ,2 1  g; 20 mm. Inv. 28 1 3/ 1 0. 
4 1 5-4 1 8. 1 560. 1 ,2 1  g; 1 9  mm. lnv. 2813/1 1 - 14. 
4 1 9. 1 560. 1 ,20 g; 20 rom. lnv. 28 1 3/ 1 5. 
420. 1 560. 1 , 1 8  g; 20 mm. lnv. 28 1 3/ 1 6. 
42 1 .  1 560. 1 , 1 8  g; 20 rom. Inv. 28 1 3/ 1 7 .  
422-423. 1 560. 1 , 1 8  g ;  1 9  mm. lnv. 2813/ 18, 1 9. 
424. 1 560. 1 , 1 5  g; 20 mm. lnv. 28 1 3/20. 
425 . 1 560. 1 , 1 4  g; 20 mm. lnv. 28 1 3/2 1 .  
426. 1 560. 1 , 1 4  g; 1 9  mm. lnv. 281 3/22. 
427. 1 560. 1 , 1 3 g; 1 9 mm. lnv. 28 1 3/23. 
428. 1 560. 1 ,09 g; 20 m.m. lnv. 28 1 3/24. 
429. 1 560. 1 ,08 g; 20 mm; O. lnv. 281 3/25.  
430. 1 560. 1 ,07 g; 20 mm. lnv. 281 3/26. 
43 1 .  1 560. 1 ,07 g; 1 9  rnm. Inv. 28 1 3/27. 
432. 1 560. 1 ,05 g; 20 mm. lnv. 28 1 3/28. 
433. 1 560. 1 ,02 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 3/29. 
434. 1 560. 0,98 g; 20 mm. Inv. 281 3/30. 
435.  1 56 1 .  1 ,3 1  g; 20 mm. lnv. 2 8 1 4/ l .  
436. 1 56 1 .  1 ,28 g; 1 9  m.m. lnv. 2 8 1 4/2. 
437. 1 56 1 . 1 ,27 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 4/3 . 
438. 1 56 1 . 1 ,23 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 4/4. 
439. 1 56 1 .  1 ,22 g; 1 9,5 mm. lnv. 28 1 4/5 . 
440-44 1 .  1 56 1 .  1 , 1 9  g; 20 mm. Inv. 281 4/6, 7. 
442. 1 56 1 .  1 , 1 8  g; 20 mm; O. lnv. 2 8 1 4/8. 
443. 1 56 1 .  1 , 1 8 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 4/9. 
444. 1 56 1 .  1 , 1 7  g; 20 mm. lnv. 2 8 1 4/ 1 0. 
445. 1 56 1 .  1 , 1 6  g; 20 mm. Inv. 28 1 4/ 1 1 .  
446. 1 56 1 .  1 , 1 5  g; 1 9  mm. Inv. 2 8 1 4/ 1 2. 
447. 1 56 1 .  1 , 1 4  g; 20 mm. lnv. 2 8 1 4/ 1 3 .  

448. 1 56 1 .  1 , 1 4  g ;  1 9  mm. lnv. 28 1 4/ 1 4. 
449-452. 1 56 1 .  1 , 1 3  g; 1 9  mm. lnv. 2814/1 5- 1 8. 
453-454. 1 56 1 .  1 , 1 2  g; 20 rom. lnv. 2814/19, 20. 
455. 1 56 1 .  1 , 1 1 g; 20 mm. Inv. 28 1 4/2 1 .  
456. 1 56 1 .  1 , 1 1 g; 1 9  mm. Inv. 2 8 1 4/22. 
457. 1 56 1 .  1 , 1 0  g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 4/23. 
458. 1 56 1 .  1 ,09 g; 19 rom. lnv. 28 1 4/24. 
459. 1 56 1 .  1 ,08 g; 20 mm. lnv. 2 8 1 4/25. 
460. 1 56 1 .  1 ,07 g; 19 mm. lnv. 28 1 4/26. 
46 1 .  1 56 1 .  1 ,06 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 4/27. 
462. 1 56 1 .  1 ,05 g; 19 mm. lnv. 28 1 4/28. 
463 .  1 562. 1 ,22 g; 20x 1 9  mm. lnv. 28 1 5/2. 
464. 1 562. 1 ,20 g; 1 8  mm. lnv. 28 1 5/3. 
465. 1 562. 1 , 1 8 g; 20 mm. lnv. 28 1 5/4. 
466. 1 562. 1 , 1 8  g; 20x1 9  mm. lnv. 2 8 1 5/5. 
467. 1 562. 1 , 1 7  g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 2 8 1 5/6. 
468. 1 562. 1 , 1 7  g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 5/7. 
469. 1 562. 1 , 1 3  g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 5/8. 
470-47 1 .  1 562. 1 , 1 1 g; 20 mm. lnv. 281 5/9, 1 0. 
472. 1 562. 1 , 1 0  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 5/1 1 .  
473. 1 562. 1 ,08 g; 20 mm. lnv. 28 1 5/ 1 2. 
474. 1 562. 1 ,06 g; 1 9  mm. Inv. 28 1 5/ 1 3 .  
475. 1 562. 1 ,04 g ;  1 9  mm. Inv. 2 8 1 5/1 4. 
476. 1 562. 1 ,03 g; 20x 1 9  mm. Inv. 28 1 5/ 1 5 . 
477. 1 562. 1 ,02 g; 20 mm. Inv. 28 1 51 1 6. 
478. 1 563. 1 ,24 g; 1 9  mm. lnv. 28 1 6/ 1 .  
479-480. 1 563. 1 ,22 g; 1 9  mm. lnv. 28 1 6/2, 3 .  
48 1 .  1 563. 1 ,20 g;  1 9  mm. lnv. 28 1 6/4. 
482. 1 563. 1 , 1 7 g; 1 9 mm. Inv. 28 1 6/5 . 
483. 1 563. 1 , 1 6  g; 1 9x 1 8  mm. lnv. 28 1 6/6. 
484. 1 563. 1 , 1 6  g; 1 8  rom. lnv. 2 8 1 6/7. 
485. 1 563. 1 , 1 5  g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 6/8. 
486-487. 1 563 . 1 , 1 4  g; 1 9  mm. lnv. 28 1 6/9, 1 0. 
488-489. 1 563. 1 , 14 g; 1 8  mm. lnv. 2816/1 1 ,  12. 
490. 1 563. 1 ,08 g; 1 8  mm. Inv. 28 1 6/ 1 3 .  
49 1 .  1 563. 1 ,06 g ;  1 9  mm. lnv. 28 1 6/ 1 4. 
492. 1 563. 1 ,03 g; 1 9  mm. Inv. 28 1 6/ 1 5. 
493 .  1 564. 1 ,2 1  g; 1 9  mm. Inv. 28 1 7/ 1 .  
494. 1 564. 1 ,2 1  g; 1 8  mm. lnv. 2 8 1 7/2. 
495 .  1 564. 1 , 1 5 g; 1 9 mm. lnv. 28 1 7/3 . 
496. 1 564. 1 , 1 3  g; 20 mm. lnv. 2 8 1 7/4. 
497-498. 1 564. 1 , 1 3  g; 1 9  mm. Inv. 28 1 7/5, 6. 
499. 1 564. 1 , 1 3  g; 1 8,5 mm. I nv. 2 8 1 7/7. 
500. 1 564. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 2 8 1 7/8. 
50 1 .  1 564. 1 , 1 2  g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 7/9. 
502-503. 1 564. 1 , 1 1 g; 1 9  rnm. lnv. 2817/ 10, 1 1 . 
504. 1 564. 1 ,09 g; 1 9  mm. lnv. 28 1 7/ 1 2. 
505. 1 564. 1 ,06 g; 1 9x l 8  mm. lnv. 28 1 7/ 1 3 .  
506. 1 564. 1 ,04 g ;  1 9  mm. lnv. 28 1 71 1 4. 
507. 1 565. 1 ,28 g; 1 9  mm. lnv. 28 1 8/ 1 . 
508. 1 565. 1 ,20 g; 1 9  mm. lnv. 2 8 1 8/2. 
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509. 1 565. 1 , 1 7  g; 1 9  nun. Inv. 28 1 8/3 . 
5 1 0. 1 565. 1 , 1 5  g; 1 9  nun. lnv. 28 1 8/4. 
5 1 1 .  1 565. 1 , 1 5 g; 1 8 nun. lnv. 28 1 8/5 . 
5 1 2. 1 565. 1 , 1 4  g; 1 9  nun. lnv. 28 1 61 1 6. 
5 1 3 . 1 565. 1 , 1 2  g; 20 mm. lnv. 28 1 6/ 1 7. 
5 1 4. 1 565. 1 , 1 2  g; 1 9x 1 8  nun. lnv. 2 8 1 8/6. 
5 1 5-5 1 6. 1 565. 1 , 1 2  g; 1 9  nun. lnv. 281 8/7, 8. 
5 1 7. 1 565. 1 , 1 0 g; 1 9 nun. lnv. 28 1 8/9. 

Grosze; Vilno 
529 1 546. 2, 1 2  g; 20 nun. lnv. 2800/5. 

Stefan Batory (1576-1586) 
Trojaki; Vilno 

530. 1 582. 2,48 g; 20 nun. lnv. 2826/ 1 .  
53 1 .  1 582. 2,22 g; 20 nun. Inv. 2826/2. 

Zygmunt III Waza (1587-1632) 
Sz�lag; Vilno 

533. 0,87 g; 1 7  nun; 8.  lnv. 2844/9. 
Trojaki; Vilno 

534. 1 592. 2,39 g; 20 mm. lnv. 2834/1 . 
535. 1 593. 2,37 g; 22x2 1 nun. Inv. 2828/4. 
536. 1 593 . 2,20 g; 2 1  nun. Inv. 2835/6. 
537. 1 594. 2,38 g; 22 mm. lnv. 2836/4. 

5 1 8. 1 565. 1 ,08 g; 20 nun. lnv. 28 1 8/ 1 0. 
5 19-52 1 .  1 565. 1 ,08 g; 19 nun. lnv. 2818/1 1 -13 .  
522. 1 565. 1 ,07 g ;  1 9x 1 8  nun. Inv. 28 1 8/ 14.  
523.  1 565. 1 ,06 g;  1 9x 1 8  nun. Inv. 28 1 81 1 5. 
524-525. 1 565. 1 ,03 g; 1 9  nun. lnv. 281 8/16- 17. 
526. 1 565. 0,88 g; 1 9  nun. lnv. 28 1 8/1 8. 
527. 1 ,09 g; 19 nun; 8 .  lnv. 2808/4. 
528. 1 ,07 g; 1 7  nun; 8 . lnv. 2808/5. 

532. 1 583. 2,52 g; 2 1  nun. lnv. 2835/5 . 

538. 1 595. 2,27 g; 2 1  nun. lnv. 2837/2. 
539. 1 595. 1 ,96 g; 20 nun. lnv. 2837/3 . 
540. 1 602. 1 ,9 1  g; 2 1  nun. Inv. 2843/3. 

PRUSIA 

Zygmunt l Stary (1506-1548) 
Grosze; Toruii 

541 1 530. 2,03 g; 23 nun. lnv. 2787/ 1 . 542. 1 530. 1 , 8 1  g; 23 nun. lnv. 2787/2. 

Albrecht v. Brandenburg-Ansbach (1525-1568) 
Schilling; Toruii 

543 1 530. 0,89 g; 1 9  mm. Inv. 2787/3. 
Groschen; Toruii 

544. 1 534. 1 ,87 g; 23 mm. lnv. 279 1 11 . 
545. 1 535. 1 ,92 g; 23 nun. 1nv. 2792/ 1 .  
546. 1 54 1 .  1 ,90 g ;  2 3  nun. lnv. 2796. 
547. 1 542. 1 ,72 g; 23 mm. lnv. 2797/ 1 . 

Georg-Friedrich v. Jăgerdorf(1 5 78-1603) 
Schilling; Toruii 

552 1 59 1 .  0,83 g; 1 8  mm. lnv. 2833/3 .  

548 . 1 544. 1 ,76 g ;  22 mm. lnv. 2798. 
549 1 545. 1 ,85 g; 23 nun. lnv. 2799/2. 
550 1 547. 1 ,90 g; 20 nun. lnv. 280 1 / 1 1 .  
55 1 .  1 547. 1 ,83 g; 23 nun. Inv. 280 1 / 1 2. 

GDANSK 
Zygmunt I Stary (1506-1548) 
Szel� 

553 1 547. 0,89 g; 20 mm. Inv. 280 1 1 1 3 .  
Grosze 

554. 1 532.  2,03 g; 22 nun. lnv. 2789. 
555. 1 533. 2, 1 1  g; 22 nun. lnv. 2790. 
556. 1 534. 1 , 1 1 g; 22 nun. Inv. 279 1 /2. 

Stefan Batory (15 76-1586) 
Grosz 

559. 1 578. 1 ,72 g; 23 mm. Inv. 2802/16 .  

557 .  1 535. 2, 1 0  g ;  23  m m .  Inv. 2792/2. 
558. 1 540. 1 ,98 g; 22 nun. lnv. 2795. 
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Zygmunt I Stary (1 506-I 548) 
Grosz 

560* 1 534. 1 ,70 g; 23 mm. lnv. 279 1 /3 .  

Stefan Batory (1 576- 1586) 
Szel<ţg 

56 1 .  1 586. 0,94 g; 1 7  mm. lnv. 2828/5. 

Zygmunt III Waza (1587-1632) 
Szel<ţgi 

565. 1 600. 1 ,04 g; 1 8  mm. lnv. 2828/6. 
566. 1 603. 1 ,04 g; 1 8  mm. Inv. 2768/ 1 .  
567. 1 605. 1 , 1 8  g ;  1 8  mm. Inv. 2768/2. 

Trojaki 

ELBING 

RIGA 

Trojak.i 
562. 1 584. 2,0 1 g; 20 m.m. lnv. 2827/ 1 . 
563. 1 586. 2,40 g; 20 m.m. lnv. 2829/2. 
564. 1 586. 2,39 g; 2 1  m.m . lnv. 2829/3. 

568. 1 ,07 g; 1 7  mm; O. lnv. 282817. 
569. 1 ,03 g; 1 8x 1 7  mm; 8, O. Inv. 2768/3. 
570. 0,99 g; 1 8  mm; O, 8. Iov. 2768/4. 

57 1 .  1 592. 2,30 g; 2 1 x20 mm. lnv. 2834/2. 576. 1 594. 2,32 g; 22 m.m. lnv. 2836/5. 
572. 1 593. 2,44 g; 22 m.m. lnv. 2835/7.  577.  1 596. 2,3 1 g; 21  mm. lnv. 2838/29. 
573. 1 593 . 2,36 g; 21 mm. lnv. 2835/8. 578. 1 597. 2,42 g; 20 mm. lnv. 2839/1 . 
574. 1 593 . 2, 1 5  g; 22 nun . Iov. 2835/9. 579. 1 598. 2,26 g; 2 1  nun . lnv. 284017. 
575. 1 593 . 2,07 g; 20 nun. Inv. 2835/ 1 0. 

COURLANDA & SEMIGALIA 

Friedrich-Kettler (1587-1639) 
Trojaki 

580 1 598. 2,39 g; 2 1  mm. lnv. 2840/8. 58 1 .  1 599. 2,59 g; 22 mm. lnv. 284 1 /2. 
Regatul Ungariei 

11. Ulasz/6 (1490-1516) 
Denăr; Kormocsbanya 

582. [ 1 500-1 502) . 0,32 g; 14 mm. HL 805, PA 243- 1 .  lnv. 2844/1 0. 
Sfântul I mperiu roman de n aţiune germană 

I I I. Abaţia de COR VEI 
Gaspard 1. v. Horsel (1 547-1555) 
Mariengroschen; Hoxter 

583. 1 550. 1 ,6 1  g; 23 mm. lnv. 2846/59. 
IV. Ducatul de BRAUNSCHWEIG 

Mariengroschen 
584. 1 550. 1 ,60 g; 23 m.m. lnv. 2846/60. 

IV. Oraşul imperial GOSLAR 
Mariengroschen 

585. 1 555. 1 ,57 g; 23 mm. lnv. 2846/6 1 .  
IV. Oraşul HAMELN 

Mariengroscben 
586. 1 552. 1 ,6 1  g; 23 mm. lnv. 2846/62. 

V. Comitatele de MANSFELD & SCHRAPELAU 
Christophor 11. (1558-1 591) 
Taler 

587. 1 588. 28,93 g; 42 m.m. Iov. 2835. 

X. AUSTRIA (Regatul Ungariei) 

Ferdinand 1. (1 527-1 564) 
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Denar; Kremnitz 
588.  1 536. 0,56 g; 1 4  mm. Inv. 2804/ 1 0. 593. 1 553 . 0,42 g; 1 3  mm. Inv. 2807/4. 
589. 1 537. 0,5 1 g; 1 6x 1 5  mm. lnv. 2793. 594. 1 558. 0,4 1 g; 1 7  mm. Inv. 28 1 1 1 1 1 .  
590. 1 539. 0,45 g; 1 4  mm. Inv. 2794. 595. 1 560. 0,5 1 g; 1 6x 1 5  mm. Inv. 28 1 3/3 1 .  
59 1 .  1 542. 0,48 g; 1 5  mm. Inv. 2797/2. 596. 1 56 1 .  0,40 g; 1 2x 1 0  mm. Inv. 28 1 4/29. 
592. 1 55 1 .  0,36 g; 1 4  mm. lnv. 2788. 

Maximilian (1 562-1576) 
Denar; Kremnitz 

597. 1 563 . 0,50 g; 1 5x 1 4  mm. Inv. 28 1 6/ 1 8. 600. 1 573. 0,44 g; 1 6x 1 4  mm. Inv. 282 1 .  
598. 1 566. 0,43 g; 1 6  mm. Inv. 28 1 3/32. 
599. 1 570. 0,59 g; 1 6x 1 5  mm. Inv. 2820. 

Rudolf (1 576-1608) 
Denar; Kremnitz 

603 .  1 58 1 . 0,57 g; 1 5  mm. Inv. 2825. 
604. 1 584. 0,52 g; 13 mm. lnv. 2827/2. 
605 .  1 585. 0,47 g; 1 5  mm. Inv. 2768/5. 
606. 1 587. 0,45 g; 1 6x 1 5  mm. lnv. 2830. 
607. 1 592. 0,63 g; 1 5x 1 4  mm. lnv. 2834/3. 
608. 1 597. 0,5 1 g; 1 5x 1 4  mm. lnv. 2839/2. 
609. 0,37 g; 1 6x 1 5  mm; O. lnv. 2780/3 . 
6 1 0. 0,3 1 g; e. lnv. 28441 1 1 .  

60 1 .  1 575. 0,60 g; 1 5  mm. Inv. 2822. 
602. 1 577. 0,35 g; 1 5x 1 4  mm. lnv. 2823. 

X. AUTRICHE (Regatul Boemiei) 
Ferdinand I. (1 526-1564) 
Groscben 

61 1 .  1 539. 2,41 g; 37 mm. lnv. 279 1/4. 
SILEZIA DE JOS (Episcopatu1 de Breslau) 

lan V. Turzo de Bethlemfalva (1 506-1520) 
Groschen; BR 
Av. IOANNES EP(iscop)VS VRATISLA (viensis). 
Rv. S(ancte) BAPTISTA SVCVRRE. 

612 .  1 506. 1 ,89 g; 24 mm. lnv. 2846/63. 
6 1 3 . 1 50L. 1 ,78 g; 24 mm. Inv. 2846/64. 

SILEZIA DE SUS (Ducatul de Teschen) 
Adam Waclaw (1579-1619) 
Trojaki 

6 14. 1 597. 2,60 g; 21 mm. Inv. 2839/3. 
6 1 5. 1 597. 2,38 g; 20 mm. Inv. 2839/4. 
6 1 6. 1 597. 2,30 g; 20x 1 9  mm. lnv. 2839/5. 

Fals 
6 1 7. După un Denar din secolul al XVI-lea. 0,49 g; 1 5x 14 mm. lnv. 2844/ 1 2. 

* 

N U MISMATIC NOTES (VI D  
(Summary) 

After nearly two decades after the publication of an article in wbich Viorica Enăchiuc 
related to trade of Moldova in tbe sixteenth and seventeenth centuries the treasure on 
Cordăreri, Botoşani county, the authors reject the public treasury of observations and details. I 
brought new details on the composition and number of coins. 
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SECŢIUNEA A III-A: 
NUMISMA TICA (I) 

Lilia DERGACIOV A 

MONEDE M ED IEVALE MOLDOVENEŞTI D I N  COLECŢII  PARTICULARE 
DIN REPUBLICA M OLDOVA (I I)* 

Monedele pe care le prezentăm cu această ocazie au fost găsite recent în interfluviul 
Prut-Nistru în ultimii ani. Acestea sunt trei aspri otomani, o imitaţie după asprii otomani şi trei 
denari ungureşti, datate la sf. sec. XV - începutul sec. XVI. Monedele fac parte din colecţia 
particulară a lui A. V. Tocmacov din Chişinău1 • 

Catalogul monedelor 

Imperiul Otoman2 

Mehmed I l  848-850 AH, 855-886 AH ( 1 444- 1 445, 1 45 1 - 1 48 1 ) . 
Av. Mehmed bin 1 Murad han 1 azze nasrtihii 875. 
Rv. Hullide 1 mtilkiihti duribe 1 Novar. 
0 1 .  AR, l '- , 1 1  mm, 0,90 g, aspru, at. Novar (Novo Brdo) 
Bibl. S. Sreckovic, Mint ing of coins in 885 and 886 AH. Akches II, Belgrad, 2000, tip 
E; E. Nicolae, Moneda otomană in Ţările Române in perioada 1451-1512, Chişinău, 
2003, p. 7 1 .  

Bayezid I I  886-9 1 8  AH ( 1 48 1 - 1 5 1 2) 
Av. Sultan 1 Bayezid 1 bin Mehmed han. 
Rv. Azze nasriihti duribe 1 [ . . .  r·sene 886. 
02. AR, l \. ,  1 1  rnm, 0,7 1 g, aspru, at. neprecizat, tip Aa. 
03. AR, l /', 1 1 ,5 mm, 0,70 g, aspru, at. Kostantaniye (Constantinopol), tip Ac, 
perforat. 
Bibl .  S .  Sreckovic, Op. cit. , p. 1 0 1 ;  E. Nicolae, Op. cit. , pp. 72-73 . 

Imitaţie. Prototip Bayezid II 
04. AR, l l ,  12 mm, 0,63 g, atelier neprecizat 
Av. Ca mai sus. Legenda în general corectă, dar barbarizată 
Rv. Ca mai sus. Neclar. 

Ungaria. 
Matia Corvin ( 1 45 8- 1 490). 

05. AR, l\., 1 6  mm, 0,39 g, denar 1 470, at. Nagybanya (Baia Mare), Biirgerschaft. 
Av. +M•MATHIE•RHVNGARE 
Rv. PATRO - VNGARE 
Bibl . A. Pohl, Miinzzeichen und Meisterzeichen auf ungarischen Miinzen des 
Mittelalters (1300-1540), Budapest, 1 982, nr. 2 1 6- 1 3 . 

06. AR, V, 1 6,5 mm, 0,41 g, denar 1 479-1485, at. Kremnitz, KammergrafPaul Peck (?). 
Av. +M•MATHIE•R•HVNGA 

• Partea 1: L. Dergaciova, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare (!), în RArh, Chişinău, 2008, nr. 2, pp. 208-
2 1 7. 
1 Pe această cale aduc cele mai sincere mulţumiri D-lui A. V. Tocmacov pentru permisiunea de a publica materialul. 
2 Aduc sincere mulţumiri D-nei A. Boldureanu şi D-lui E. Nicolae pentru ajutorul acordat în determinarea pieselor 
otomane şi redactarea articolului. 
•• În legenda tip cu asta ( . . .  ] am indicat numele atelierului. 
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Rv. •PATRON - HVNGA 
Bibl. A. Pohl, Op.cit. , nr. 22 1 - 1  (?). 

Ludovic II ( 1 5 1 6- 1 526). 
07. AR, T \., 1 5,5 mm, 0,44 g, denar 1 520, at. Kremnitz. 
Av. (5 LVDOVICSR(5VNGAR(5 1 5ZO 
Rv. PATRONA(5 - (5 VNGARIA 
Bibl. A. Pohl, Op.cit., nr. 255-3 var. 

Asprii otomani prezenta� vin să completează cunoştiinţele privind circulaţia acestora 
pe teritoriul Moldovei medievale, până acum fiind înregistrat un număr destul de mic de 
descoperiri izolate de acest fel .  Cei mai vechi aspri otomani în Moldova sunt cei de la Murad 
I I, două piese fiind găsite în săpăturile arheologice la laşe, două la Suceava4 şi una la Orheiul 
Vechi, r. Orhei5. 

Cei 2 aspri (Planşa 1 ,  nr. 2-3), prezenta� aici completează eşantionul pieselor lui 
Bayezid I I ,  descoperite în Moldova. În general acestia sunt puţini la număr, fiind atestate la 
Suceava: trei din ele la "Câmpul Şanţurilor"6, două exemplare la "Poarta I I I" şi la "Cimitir" în 
Curtea Domnească7, două în punctele la "Beizadele" şi "Irc"8, o piesă în "Sanţul de apărare"9, o 
piesă la Bis. Sf. Dumitru10  şi încă o piesă la Bis. Sf. Dumitru1 1 • Au mai fost semnalate o piesă 
la Trotuş, jud. Bacău1 2; şase exemplare la Orheiul Vechi 13; şase piese într-o localitate 

3 N. Puşcaşu, V.-M. Puşcaşu, Mărturii de civilizaţie şi urbanizare medievală descoperite fn vatra istorică a laşi lor, în 
RMM-MlA, laşi 1 983, voi. XIV, nr. 2, pp. 20-64, aici p. 45; A. Berciu-Drăghicescu, Repertoriu descoperirilor 
monetare de pe teritoriul Moldovei (secolele XIV-XVI), în Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei. 
Opuscula bibliologica, genealogica, nwnismatica, Bucureşti 1 990, voi. Il, pp. 54-92, aici p. 69, nr. 59d; V. Butnariu, 
Monnaies el parures du musee d'histoire de la Moldavie de laşi, Corpus Nummorum Moldaviae, laşi, 1 998, voi. fl, pp. 
1 23-1 48, nr. 8, aici pp. 1 23 - 1 48, nr. se. 
4 E. Nicolae, Op. cir., p. 46. 
5 E. Nicolae, Op. cit., p. 46. 
6 Şantierul Suceava (sondaj prelimin01�, în SC!V, Bucureşti 1 952, anul III, nr. 1 -2, pp. 423-43 1 ,  aici p. 428, 430-43 1 ;  
L .  Polevoj, K ropografii kladov i nahodok monet, obrashavshihsea na territorii Moldavii v konze XIII-XV vv. , in 
IMFANS, Chişinău, 1 956, nr. 4 (3 1 ), pp. 9 1 - 1 03, aici p. 97, nr. 2; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 85, nr. 1 30d; E. 
Nicolae, lmitations et concrefacons des aspers ollomans en Roumanie (fin de XVe-debur du XV!e siecle), in Actes du 
XIe Congres International de Numismatique/ Proceedings ofrhe XJh International Numismatic Congress, Louvain-la
Neuve 1 993, voi. Ul, pp. 305-307; E. Nicolae 2003, Op.cit., p. 84. 
7 B. Mitrea, l. Nestor, l .  Casan şi al., Şantierul Suceava, in SCIV, Bucureşti, 1 953, tomul N, nr. 1 -2, pp. 335-393, aici pp. 346-
347, 356-164; B. Mitrea, B. Cimpina, ah. Diaconu, Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului (r. Suceava, reg. 
Suceava), în SCIV, Bucureşti, 1 954, tomul V, nr. 1 -2, pp. 257-324, aici pp. 278-280, 285, 296; L. Polevoj, Op. cit. , p. 97, nr. 2; 
O. lliescu, Moneda fn România (491-1864), Bucureşti, 1 970, pp. 4 1 7-422; A Berciu-Drăghicescu, Op.cit., p. 85, nr. 1 30d. 
8 E. Busuioc, Ceramica locală de uz casnic din secolul al XIV-lea de la Suceava, în SCIY, Bucureşti, 1 964, anul XV, 
nr. 1 -2, pp. 85- 1 02; a. Foit, Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei, în Muzeul 
Suceava, Suceava, 1 98 1 ,  voi. VUl, pp. 47-84, aici pp. 7 1 -73; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 86, nr. 1 30j ; E. 
Nicolae 1 993, Op.cit., pp. 305-307; E. Nicolae 2003, Op. cit., pp. 84-85; E. Nicolae, Descoperiri monetare de la 
Suceava (1), în BSNR, Bucureşti, 1 996, anii LXXXVI-LXX:XVTI ( 1 992-1 993), nr. 1 40- 1 4 1 ,  p. 1 79- 1 98.  
9 E. Busuioc, Sanţul de apărare al orasului Suceava din secolul al XV-lea (Raport definitii�, în MCA, Bucureşti, 1 970, 
voi. IX, pp. 40 1 -406, aici p. 402; O. Foit, Op. cit., pp. 7 1 -74. 
10 M. Matei, A. Rădulescu, A. Artimon, Bisericile de piatră de la Sf Dumitru din Suceava, în SCIY, Bucureşti 1 969, 
tomul XX, nr. 4, pp. 54 1 -565; A. Artimon, Cronologia mormintelor şi a descoperirilor monetare din complexul 
arheologic medieval de la biserica Sf Dumitru din Suceava, în Muzeul Suceava, Suceava, 1 973, voi. l l l, pp. 1 37 - 1 57; 
a. Foit, Op. cit., pp. 7 1 -74; A. Artimon, A Rădulescu, Necropola medievală de la Sf Dumitru din Suceava (sec. XV
XVlll), în Muzeul Suceava, Suceava, 1 98 1 ,  voi. Vil l ,  pp. 85-1 20. 
I l  a .  Foit, A Artimon, Noi descoperiri monetare la Suceava, in Muzeul Suceava, Suceava, 1 973, voi. Ul, pp. 297-309; 
A. Artimon, Op. cit., pp. 1 37- 1 57;  A Berciu-Drăghicescu, Op. cit. , p. 87, nr. 1 301-m; M. aogu, Monede medievale 
descoperite la Suceava, în Simpozion de Numismatică, Chişinău, Moldova, 26-28 noiembrie 2003, Programul şi 
rezuma/ele comunicărilor, pp. 1 1 - 1 2; M .  aogu, Monede medievale descoperite la Suceava, în Simpozion de 
Numismatică 2003, Bucureşti, 2005, pp. 1 63- 1 67, nr. 7 .  
1 2  A Artimon, Cercetările arheologice din aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, jud. Bacău, in MCA, Tulcea, 1 980, voi. 
XN, pp. 598-61 8; A. Artimon, Oraşul medieval Tg. Trotuş fn lumina datelor istorico-arheologice, în Carpica, Bacău, 
1 982, voi. XJV, pp. 93- 1 37; A Artimon, Noi contribuţii arheologice privind istoria aşezării urbane de la Trotuş, in 
Carpica, Bacău 1 984, voi. XVl, pp. 1 0 1 - 1 26; A Artimon, Contribuţii arheologice la istoricul localităţii Fintinele Oud. 
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necunoscută din Moldova14 şi la Tuzla15• Aspru! lui Bayezid I l  de tip Ac, bătut la 
Konstantaniye este prima piesă de acest fel găsită în Moldova şi în general în Ţările Române 
(Planşa 1 ,  Nr. 3). Judecând după catalogul lui Sreckovic, aceste emisiuni sunt foarte rare 
(autorul sârb citează o piesă publicată în sec. XIX de H .  Edhem16). Ultima piesă otomană din 
catalogul nostru este o imitaţie după asprii lui Bayezid I l .  De fapt problema imitării asprilor 
otomani pe teritoriul Ţării Moldovei a fost pusă numai de curînd, datorită faptului că până nu 
demult în Moldova de la est de Prut au fost atestate mai multe exemplare <ifourres» - falsuri 
propriu zise şi nu piese din argint. Imitaţiile au fost bătute din argint, avînd de obicei legende 
barbarizate şi greutăţi, semnificativ mai mici faţa de greutăţi emisiunilor originale (ca spre 
exemplu la piesa noastră de 0,63 g). În depozitele din perioada de domnie a lui Bayezid I I  a 
fost atestat cel mai mare număr de imitaţii, acestea intrând în componenţa mai multor tezaure, 
ca spre ex. tezaur de la Săseni, Şiue, dar şi găsite izolat la Orheiul VechP. Pe baza numărului 
relativ mare de monedă, găsită la sud şi la nord de Dunăre, E. Nicolae presupune că în a doua 
parte a sec. XV în Ţările Române a existat un centru de producţie a monedelor care imită 
aspru! otoman18. 

Emisiunile ungureşti - cei doi denari de la Mafei Corvin şi unu de la Ludowig I I  
reprezintă denari reformaţi, cu un titlu de argint mai ridicat, care încep să  pătrundă în  cantităţi 
foarte mari pe piaţa moldovenească internă după reforma monetară din anul 1 467 (4 1 6  denari 
reformaţi au fost bătute dintr-o marcă de Buda de 8 lot cu greutate de 245,53779 g1�. Aceste 
monede au fost bătute într-un număr foarte mare în atelierele monetare din Baia Mare şi 
Kremnitz şi pătrund în principatul moldovenesc prin comerţul de tranzit. Descoperirile lor au 
fost semnalate în mai multe tezaure monetare de la Ţifeşti, jud. Bîrlad; Dancu, r. Hînceşti; 
Şcheia, jud. Iaşi; Săseni, r. Călăraşi; Stăuceni, jud. Botoşani; Suceava/ 1 967- 1 969, jud. 
Suceava; Buhăeni, jud. Iaşi; Băleşti, jud. Vaslui; Cotul Morii, jud. Iaşi; Carbalia, r. Cabul; 
Frenciuci, jud. Iaşi ; Leuşeni-Cărpineni, r. Hînceşti; Oneşti, r. Hînceşti; Bratuşeni, r. Edineţ; 
Budeşti, jud. Bacău; Balatina, r. Glodeni; Stăuceni, jud. Botoşani; Comrat, r. Comrat; Bălţata, 
r. Criuleni; Vetrişoaia, jud. Vaslui; Arsură, jud. Vaslui; Zlătunoaia, jud. Botoşani; Tocileni, 
jud. Botoşani; Furceni, r. Orhei şi în descoperirile izolate în Bacău, jud. Bacău20; Baia, jud. 
Suceava2 1 ;  Cotu, jud. Botoşani22; Mn. Dobrovăţ, jud. Iaşi23; Fântânele, jud. Bacău24; Galata, 

Bacău), în Ca1pica, Bacău, 1 985, voi. XVfl, pp. 93-1 08; A. Artimon, Aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, în MCA, a 
XVI-a sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1 982, Bucureşti, 1 986, pp. 262-274; A. Artimon, Descoperiri arheologice de la 
Tg. Trolllş din anii I983-I 986, în Carpica, Bacău, 1 987, voi. XVID-XIX, pp. 3 1 9-360; C. Preda, Rezumat la A. Artimon, 
Aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, în Materiale I982, Vaslui, 1 986, pp. 265-269. In Eastern Europe and the Balkons. 
Numismatic Litera ture, september I987, New-York, 1 987, nr. 1 1 8, p. 1 02, nr. 626; A. Artimon, Cercetări arheologice de 
la Tg. Trotuş din anii 1 987-1989, în C01pica, Bacău, 1 989, voi. XX, pp. 22 1 -269, aici pp. 225-226; A. Berciu
Drăghicescu, Op. cit. , p. 89, nr. 1 39; A. Artimon, Oraşul medieval Trotuş fn secolele XIY-XVJJ. Geneza şi evoluţie, Bacău, 
2003, pp. 208-224. 
13 L. Polevoj, Op. cit. , p. 99, nr. 22; G. Cebotarenco, Arheologiceskie raskopki na territorii MSSR v 1 955 g. , în 1MFANS, 
Chişinău, 1 956, nr. 4 (3 1 ), pp. 1 8 1 - 1 85; L. Polevoj, Moneti iz raskopok Starogo Orheja (1947-1956), în Materiali i 
issledovanija po arheologii Jugo-Zapada SSSR i Ruminskoj Narodnoj Respubliki, Chişinău 1 960, pp. 3 1 7-352. 
14 E. Nicolae 1 993, Op. cit., pp. 305-307; E. Nicolae 2003, Op. cit. , p. 86. 
15 E. Nicolae 2003, Op. cit., p. 86. 
16 S. Sreckovic, Op. cit., p. I l  O, nr. 2 1 .  
1 7  E .  Nicolae 2003, Op. cit., p. 69, nr. 28. 
18 Ibidem, p. 56-57. 
19 A. Pohl, Hunyadi Matyas birodalmanak eziistpenzei 1458-1490, în Az eremgyiijtok kiadvanysorozata, Budapest, 
1 972, voi. Vl l l ,  nr. 2, p. 64; M. Gyongyossy, Die Geldreform von Matthias Corvinus. Die Entstehung des 
spătmittelalterlichen Wăhnmgssystems in Ungarn, pp. 1 -26, aici p. 3. (Manuscript). 
20 A. Artimon, C. Eminovici, Cercetări arheologice În aşezarea medievală din comuna Ştefan cel Mare Oud. Bacău), 
în C01pica, Bacău, 1 978, voi. X, pp. 2 7 1 -302. 
21 O. Uiescu, E. Isăcescu, C. Jecu, Creşterea colecţiilor, Bucureşti 1 975, anul 1 975, Ianuarie-Iunie, nr. 5 1 ,  p. 1 - 1 23, aici p. 75-
84, nr. 209-244; A. Stoia, Lesfouilles archeologiques en Roumanie (1973-1974), în Dacia, N.S., Bucureşti, 1 975, tomul XIX, 
pp. 269-307, aici p. 27 1 ,  nr. 8b; L. Bătrîna, A. Bătrîna, Date istorice şi arheologice despre Biserica Catolică din Baia, în 
Muzeul Suceava, Suceava, 1 983, voi. X, pp. 43 1 -454; L. Bătrîna, A. Bătrîna, Unele opinii privind aşezarea saşilor la Baia În 
lumina cercetărilor arheologice, în CA, Bucureşti, 1 983, vol. VI, pp. 239-258; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 56, nr. 6b. 
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jud. laş?5; Iaşi/ 1 902, jud. laşi26; or. Iaşi27; Joldeşti, jud. Botoşani28; Putna, jud. Suceava29; 
Săbăoani, jud. Neamţ3 ; Spătăreşti, jud. Suceava31 ; Punct la "Poarta I I I" şi la "cimitir" "Curtea 
Domnească", jud. Suceava32; "Cîmpul Şanturilor", jud. Suceava33; Ceateta Şcheia, jud. 
Suceava34; Cetatea de Scaun, jud. Suceava35; Bis. Sf. Dumitru, jud. Suceava36; Bis. Sf. 
Gheorghe de la Mirăuţi, jud. Suceava37; municipiu Suceava38; cartier Burdujeni, jud. 
Suceava39; necropola din sec. XVI-XVll, jud. Suceava40; Trotuş, jud. Bacău41 ; Vaslui, jud. 
Vaslui42; Mn. Voroneţ, jud. Suceava43; Butuceni, r. Orhei44; Fântâna Albă, r. Edineţ45; Orheiul 
Vechi/ 1 947- 1 955, r. Orhei46; Orheiul Vechi 1 1 968-1 96947, Orheiul Vechi/ 1 97 1 - 1 97248, Orheiul 

22 A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Cbirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1 976, tom. 1, p. 73, 
nr. X.5.C; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 64, nr. 37. 
23 V. Butnariu 1 998, Op. cit., pp. 1 1 3- 1 20, nr. 3. 
24 A. Artimon 1 985, Op. cit. , pp. 93- 1 08.  
25 V. Cbirică, M. Tanasacbi, Repertoriul arheologic a/judeţului laşi, Iaşi, 1 984, voi.  l, p. 202, nr. XXXV!Il .7 1 .  
26 C. Moisil, Manete şi tezaure monetare din România-Mare (vechiul teritoriu geto-dac), în BSNR, Bucureşti, 1 922, anul 
XVO, Ianuârie-Martie, nr. 4 1 -42, pp. 58-62, aici p. 58, nr. 89; L. Polevoj 1 956, Op. cit., p. 98, nr. 1 6. 
27 N. Puşcaşu, M.-V. Puşcaşu, Op. cit., p. 45; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 69, nr. 59d; V. Butnariu 1 998, Op. 
cit., pp. 1 23- 1 48, nr. 8. 
28 0.-L. Şovan, V. Mihăilescu-Bir1iba, Cercetări in cimitirul de la Joldeşti-Botoşani, in AM, Bucureşti, 1 995, voi. 
XVOI, pp. 2 1 3-227. 
29 a. Foit 1 973, Op. cit., p. 1 .  
30 Needit. 
3 1 L. Bătrîna, O. Monoranu, A. Bătrîna, Cercetările arheologice din zona Fintina Mare - Spătăreşti, com. Vadu 
Moldovei, jud. Suceava, în CA, Bucureşti, 1 986, voi. VTII, pp. 85-1 00, aici pp. 89-95. 
32 B. Mitrea, L Nestor, 1. Casan şi al. 1 953, Op. cit., pp. 346-347, 356-1 64; B. Mitrea, B. C"unpina, ah. Diaconu 1 954, Op. cit., 
pp. 278-280, 285, 296; L. Polevoj 1 956, Op. cit., p. 97, nr. 2; O. Uiescu 1 970, Monede moldoveneşti inedite, în MA, Piatra
Neam\, 1 970, voi. O, pp. 41 7-422; a. Foit l 98 1 ,  Op. cit., pp. 7 1 -73; A Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 85, nr. 1 30d. 
33 P.-V. Batariuc, Necropola medievală de la Suceava - Câmpul Şanţurilor, in A M, Bucureşti, 1 993, voi. XVI, pp. 229-
249. 
34 B. Mitrea, B. Cimpina, ah. Diaconu 1 954, Op. cit., pp. 259-260, 262, 266, 272-273, 275. 
35 T. Martinovici, E .  Neamţu, Platoul din faţa Cetăţii de Scaun de la Suceava, pp. 752-756, în M. Matei, M .  Nicorescu, 
A. Andronic, ah. Arion, T. Martinovici, E. Neamţu, Şantienil arheologic Suceava, în MCA, Bucureşti, 1 962, voi. VOI, 
P.f" 74 1 -759, aici pp. 752-756; a. Foit l 98 1 ,  Op. cit., pp. 7 1 -73. 
3 M. Matei, A. Rădulescu, A. Artimon, Bisericile de piatră de la Sf Dumitru din Suceava, in SCIV, Bucureşti, 1 969, 
tomul XX, nr. 4, pp. 54 1 -565; A. Artimon 1 973, Op. cit., pp. 1 37-1 57; a. Foit 1 98 1 ,  Op. cit., pp. 7 1 -74; A. Artimon, 
A. Rădulescu, Op. cit., pp. 85-1 20; a. Foit, A. Artimon, Op. cit., pp. 297-309; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 87, 
nr. 1 301-m; M. aogu 2003, Op. cit., pp. 1 1 - 1 2; M. aogu 2005, Op. cit., pp. 1 63-1 67, nr. 7. 
37 L. Bătrîna, A. Bătrîna 1 982, Op. cit., pp. 2 1 5-224; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 88, nr. 1 3 1 .  
38 B .  Mitrea, Decouvertes monetaires en Roumania, 1976 (XX), in Dacia, N.R., Bucureşti, 1 977, tomul XX, nr. 1 -2, pp. 
375-38 1 ,  aici p. 38 1 ,  nr. 1 46. 
39 l. Mareş, B. Niculică, Ş. Dejan, S. Bedreagă, T. Dolenschi, Suceava, jud. Suceava, Punct: cartier Burdujeni, Silişte 
(pepinieră), în CCAR, Campania 2007, Bucureşti, 2008, pp. 293-294, nr. 1 67. 
40 A. Vîlcu, A. lzvoranu, E. Nicolae, Les monnaies D 'Or de L 'Institut d 'Archeologie de Bucarest. Collection Moneta, 
Wettem 2006, nr. 57, p. 2 1 2, nr. 788. 
41 A. Artimon 1 980, Op. cit., pp. 598-6 1 8; A. Artimon 1 982, Op. cit., pp. 93- 1 37; A. Artimon 1 984, Op. cit., pp. 1 0 1 -
1 26; A. Artimon 1 985, Op. cit., pp. 93-1 08; A .  Artimon 1 986, Op. cit., pp. 262-274; A. Artimon 1 987, Op. cit., pp. 
3 1 9-360; C. Preda 1 987, Op. cit., p. 1 02, nr. 626; A. Artimon 1 989, Op. cit., pp. 225-226; A. Berciu-Drăgbicescu, Op. 
cit., p. 89, nr. 1 39; A. Artimon 2003, Op. cit., pp. 208-224. 
42 A. Andronic, 1. Bauman, M. Istrati, R. Maxim-Aiaiba, R. Popescu, Şantierul arheologic Vaslui. Principalele 
rezultate ale săpăturilor din anii 1 976-1 977, în A MM, Vaslui, 1 979, voi. [, pp. 1 0 1 - 1 1 8; A. Andronic, E. Neamţu, F. 
Banu, Săpăturile de salvare de la Vaslui, in MCA, Bucureşti, 1 962, voi. V l l l, pp. 89- 1 0 1 ;  A. Andronic, L loniţă, F. 
Banu, Şantierul arheologic de la Vaslui, în MCA, Bucureşti, 1 962, voi. V ni, pp. 795-802; V. Butnariu, In Monnaies et 
parures du musee departemental "Stefan cel Mare " de Vaslui, Corpus Nummorum Moldaviae, laşi, 2007, voi. m, pp. 
99-1 07, nr. 1 0. 
43 O. Iliescu, E. lsăcescu, M. aramatopol, C. Popescu, Creşterea colecJiilor, Bucureşti, 1 965, anul 1 965, Aprilie-Iunie, 
nr. ! 2, pp. 269-399, aici pp. 357-359, nr. 5 1 1 -5 1 9; A. Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 75, nr. 8 1 .  
44 L. Po1evoj 1 955, Op. cit., p .  93; L. Po1evoj 1 956, Op. cit., p. 99, nr. 22; A. Nudel'man 1 976, Op. cit., pp. 1 42- 1 43,  
nr. 34;  A.  Berciu-Drăghicescu, Op. cit., p. 78,  nr. 97a. 
45 A. Nudel'man 1 976, Op. cit., p .. 1 36, nr. 1 5 . 
46 L. Polevoj 1 956, Op. cit., p. 99, nr. 22; a. Cebotarenco 1 956, Op. cit., pp. 1 8 1 - 1 85; L. Polevoj 1 960, Op. cit., pp. 3 1 7-352. 
47 L. Polevoj, Moneti iz raskopok 1968-1969 gg., în AlMv 1968-1969gg., Chişinău, 1 972, c. 238-257, aici pp. 238-240. 
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Vechi/ 1 972- 1 97349, Tarasova/2006, r. Rezina50; Tarasova51 ,  Belgorod-Dnestrovskij, reg. 
Odesa52• 

* * *  

Revenind la monedele moldoveneşti din colecţia a lui A.V. Tocmacov, publicată 
recent53 cu date preliminare, aş dori să reiau discuţia în vederea unor piese mai de seamă, 
considerate a fi după unele surse, dintr-un tezaur monetar de la Cetatea Albă (azi Belgorod
Dnestrovskij ,  regiunea Odesa, Ucraina). Tezaurul alcătuit din 1 2  monede moldoveneşti a fost 
prezentat de către N. Rusev şi A. Gorodenco la Simpozionul de Numismatică din anul 200 1 54 şi 
publicat de către A. Gorodenco în revista Labirinr5• Reieşind din acestea, dar şi din spusele 
posesorului, monedele ar fi făcut parte dintr-un tezaur găsit la Belgorod-Dnestrovskij . Autorii 
menţionaţi au comunicat o emisiune de tip Asprocastron56 (Fig. 1 ,  nr. 1 57), zece - emisiuni de 
la Alexandru l (Fig. 1 ,  nr. 2-3, 5- 1 258), şi una de la Ştefan al U (Fig. 1 ,  nr. 459). Spre regret cînd 
am reluat studierea colecţiei lui Tocmacov am remarcat lipsa a două piese din acest "tezaur" 
(Fig. 1 ,  nr. 1 0, 1 2). De aceea voi duce discuţia numai referitor la zece monete recent studiate. 
După părerea noastră tezaurul acesta nu poate fie considerat a fi un tezaur cel puţin din două 
considerente. 

Printre monedele publicate de noi anul trecut am remarcat că piesele cu nr. 70, 26-27 
şi probabil nr. 50 sunt corodate şi suprafaţa lor este semnificativ "găurită". Asemenea 
imperfecţiuni se întîlnesc la mai multe monede moldoveneşti (în special cele bătute din cupru) 
găsite în urma săpăturilor arheologice de pe malul limanului de la Belgorod-Dnestrovskil0. 
Din cauza condiţiilor de păstrare toate monede, găsite în apă sau pămînt umed sunt şi ele 
corodate şi la fel "găurite". În schimb restul pieselor din "tezaurul" nostru au suprafaţă cu mult 
mai netedă (chiar dacă uneori şi foarte tocită). Aceasta duce la concluzia că restul pieselor au 
fost descoperite în altă parte. În al doilea rînd, ou se cunosc tezaure, în componenţa cărora au 
intrat şi jumătăţile de groşi moldoveneşti obişnuiţi şi piesele tăiate după modelul asprilor 
turceşti şi piese de tip Asprocastron. Este clar că avem de a face cu un amestec de piesă 
măruntă, aflată în circulaţie in Moldova. La fel, se cunoaşte doar un singur tezaur alcătuit din 
piese divizionare de la Alexandru 1 - Ştefan I l .  Este vorba despre tezaurul de la Roman61 •  

În ce priveşte cele două piese moldoveneşti, tăiate după modelul asprului turcesc după 
părerea lui N. Rusev şi A. Gorodenco, prezentate astfel în cadrul Simpozionului de 

48 A. Nudel'man, Moneti iz raskopok I sborov I 97I-I972 gg., în AJM v I972 g., Chişinău, 1 974, pp. 204-228, aici pp. 
209-225; A. Nudel'man 1 976, Op. cit., p. 1 4 1 ,  nr. 33/22. 
49 A. Nudel'man, Moneti iz raskopok i sborov 1972-1973 gg., în AJM v 1973 g., Chişinău, 1 974, pp. 1 88-229, aici pp. 1 95-1 99. 
50 A. Boldureanu 2007, Op. cit., p. 357, nr. 20; A. Burean, L. Dergaciova, R. Rabinovici, N. Tel'nov, Pervie arheologiceskie 
issledovanija na poselenii Tarasova (Moldova), în Stratum plus, 2005-2009, Chişinău, 2009, nr. 5, pp. 1 99-2 1 5 .  
5 1 M. Ciocanu, Descoperiri monetare din sec. XJV-XVJJ provenind din aşarea medievală de lângă Tarasova, raionul 
Rezina, în Al V/11-lea Simpozion de Numismatică, Chişinău, Moldova, 29-30 mai 2007, Programul şi rezumatele 
comunicărilor, p. 9; A. Boldureanu 2008, Op. cit., p. 359, nr. 1 7 .  
52 A. Nudel'man, Nahodki monet epohifeodalizma iz raskopok i sborov I974-1976 gg v Dnestrovsko-Prutskom regi011e, în 
AJM v 1 974-1976 gg., Chişinău, 1 98 1 ,  pp. 1 74- 1 9 1 ,  aici pp. 1 83-1 84; A. Nudel'man, Zolotie monetî v denejnom obraşenii 
Moldovî, în Arheologiceskie issledovanija v Starom Orhee, Chişinău, 1 99 1 ,  pp. 1 1 3-1 56, aici p. 1 39, nr. 5. 
53 L. Dergaciova, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare (!), în RArh, Chişinău, 2008, nr. 2, pp. 208-2 1 7. 
54 N. Rusev, A. Gorodenco, Un tezaur de monede moldoveneşti descoperit la Cela/ea Albă, în Simpozion de 
numismatică, Chişinău, Moldova, 13-15 maţ 2001, Programul şi rezumatele comunicări lor, p. 1 5 . 
55 A. Gorodenco, Moneti cekonki Asprocastro (Belgorod) iz ceastnih kollekţii, în Labirint, Chişinău, 200 1 ,  nr. 1 ,  pp. 8- 1 3. 
56 Pentru tezaurul dat vezi Fig. 1 .  - imaginea scanată din articolul Gorodenco 2001 ,  Op. cit., p. 1 1 ,  lmag. 2. 
57 L. Dergaciova, Op. cit., nr. 70. 
58 Ibidem, nr. 58, 27, 25, 1 7, 26, 55, 50, 1 O. 
59 Ibidem, nr. 73. 
60 Monedele acestea au fost găsite în urma mai multor campanii arheologice conduse de mai mulţi specialişti începând 
din anii 50 (monedele se păstrează la Institutul de Arheologie, or. Kiev). Recent au fost descoperite de D-na T. L. 
Samojlova (monedele se păstrează la Muzeul de Arheologie, or. Odesa) şi de D-na S. A. Beleajeva (monedele se 
păstrează la Institutul de Arheologie, or. Kiev). 
61 D. Hordilă, Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman, în MA, Piatra-Neamt, 1 994, voi. XlX, pp. 401 422. 
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Numismatică din anul 200 1 62, atunci în articolul lui Gorodenco, nu se mai aminteşte mm1c 
despre acestea63 şi în lotul studiat de noi ( 1 0  piese din cele 1 2) nu am descoperit nici una. 
Conform planşei din lucrarea lui Gorodenco64 (aici Fig. 1 ), putem presupune că autorii se 
refereau la piesa cu batere dublă65 (Fig. 1 ,  nr. 1 2) şi la exemplarul care ar trebui să fie printre 
1 O piese studiate de către noi (presupunem că autorii au avut în vedere piesa din Fig. 1 ,  nr. 1 5) .  
După părerea mea piesa respectivă nu este tăiată, ci este bătută dintr-o bucată de sârmă. La fel 
nu există alte informaţii care să asigure provenienţa pieselor dintr-un depozit aflat la Cetatea 
Albă, ci dimpotrivă, printre colecţionarii din Chişinău circulă părerea că lotul a fost alcătuit din 
piese izolate de provenienţă diferită, iar atribuirea la un depozit a fost făcută de unul dintre 
foştii posesori pentru a-i spori valoarea pe piaţa de anticbităţi. 

Piesele de tip Asprocastron au trezit multe discuţii în lumea ştiinţifică. Până în prezent 
nu este stabilită definitiv peroada de batere a monedelor. Astfel, Nicorescu considera că 
monedele au fost bătute în perioada de domnie a lui Petru I I I  Aron66. O. I l iescu şi M. Dinu, 
analizând piesele tătărăşti cu contramărci de Asprocastron (cruce cu braţe egale şi cu patru 
puncte (globule) cîte una între fiecare braţ) din tezaurul de la Cârpiţi şi urmărind părerea lui 
Nicorescu au datat tipul între anii 1 45 1 - 1 45567. Autorii catalogului consacrat monedelor 
româneşti68 utilizează şi ei datarea 1 449- 1 456, propusă de I liescu69• În anii 90 discuţia a fost 
reluată de câtre A. Beleacov70, care propune o nouă datare a monedelor de tip Asprocastron de 
la perioada de domnie a lui Alexandru 1, în baza faptului că Cetatea Albă a avut o oarecare 
autonomie în cadrul principatului moldovenesc la începutul sec. XV71 • O asemenea părere a 
expus şi A. Gorodenco, care considera că mai degrabă piesele ar fi fost bătute până în anii 30 al 
sec. XV. Totuşi el nu exclude şi posibilitatea, că piesele puteau fi emise pe parcursul întregii 
perioade de intrare a Cetăţii Albe în componenţa Ţării Moldovei72• 

Depistarea unui lot de monede medievale moldoveneşti într-o colecţie particulară i-a 
condus pe A. Gorodenco şi N. Rusev la părerea că acestea ar fi fost un tezaur şi că analiza 
tuturor pieselor (piesele de la Alexandru 1, Ştefan Il şi un exemplar "Asprocastron") 
demonstrează că perioada de emitere a monedelor de tip Asprocastron este post 1 450 -
începutul de domnie lui Ştefan I l l73. Aceiaşi părere referitoare la perioada de emitere a acestor 
piese o are şi E. Oberlaender-Târnoveanu care la fel o consideră a fi începutul domniei a lui 
Ştefan I I I74• Recent însă E. Nicolae, în baza analizei dirhemilor contramarcaţi de la Belgorod, a 
expus părerea că piesele puteau fi bătute numai spre srarşitul domniei lui Alexandru 1 sau de 
către primii urmaşii de a săi. Chiar şi inscripţia grecească «ASPROKASTRY» arată în mod 
cert, că asemenea înscripţii au fost tipice pentru sf. sec. XIV - începutul sec. XV şi nu ieşau din 
limitele cronologice ale anilor 40 sec. XV (perioada de domnie a lui Ştefan 11)75• Şi noi 

62 N. Rusev, A. Gorodenco 200 1 ,  Op. cit., p. 1 5. 
63 A. Gorodenco, Op. cit., pp. 8- 1 3 .  
64 ibidem, p. I l , imag. 2 .  
65 Care nu s e  vede foarte clar î n  lucrarea lui A .  Gorodenco (Fig. 1 ). 
66 P. Nicorescu, Monete moldoveneşti bătute la Cetatea Albă, laşi, 1 937, pp. 4- 1 0. 
67 O. lliescu, M. Dinu, Tezaurul monetar din secolul al XV-lea de la Câ1piţi, în SCŞ, laşi, 1 957, voi. VI I I ,  nr. 2, pp. 
342-345, aici p. 345. 
68 G. Buzdugan, O. Luchian, C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1 977, p. 75. 
69 O. lliescu, Moneda . . .  , p. 33. 
70 A. Beleakov, Mednie monetî belgorodskoj cekanki seredini XV v, în Numizmaliceskie issledovanija po istorii iugo
vostocnoj Evropî, Chişinău 1 990, pp. 1 80-1 85. 
7 1 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1 899, p. 1 1 6. 
72 A. Gorodenco, Dve moneti cekanki Asprocastro, în Stralum plus, Chisinau 1 999, nr. 6, pp. 1 56-1 58, aici p. 1 57; A. 
Gorodenco 200 1 ,  Op. cit. , pp. 8-9; A. Gorodenco, S. Curceatov, A coin of international circu/ation from Cetatea Alba, 
în Strabon, laşi, 2005, Tome l, Jullet-Decembre 2003, Numero 2, pp. 45-47. 
73 N. Rusev, A. Gorodenco, Op. cit., p. 1 5. 
74 E. Oberlănder-Tâmoveanu, Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei in vremea lui Ştefan cel Mare {1457-
1504) - Analiză critică, în CN, Bucureşti, 2005, voi. !X-XI (2003-2005), pp. 299-388. 
75 E. N icolae, Date noi privind monedele şi contramărcile de tip Asprocastron, în Al XXVI-lea Simpozion naţional de 
numismatică, Băile Herculane, România, 1 4- 1 5  mai 2009, Program, pp. 1 3- 1 4. 
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considerăm că piesele au fost bătute nu mai târziu de mij locul sec. XV, deoarece emisiunile 
aflate în discuţie sunt din cupru cu o greutate medie de 1 ,5 g, dar bătute nu în sistemul groşi lor 
moldoveneşti ci mai degrabă fiind o continuare a monedei tătărăşti, care a circulat în cantităţi 
semnificative în Cetatea Albă şi cu care a fost mai obişnuită populaţia locală. Doar în această 
perioadă moneda poartă stema Ţării Moldovei (de pe avers), arătând statutul autonom a Cetăţii 
Albe în cadrul principatului moldovenesc sub Alexandru 1 şi primii urmaşi ai lui. 

în concluzie susţin că "tezaurul" publicat de A. Gorodenco şi prezentat de N. Rusev şi 
A. Gorodenco la Simpozionul de Numismatică din 2001, avînd structura aproape egală cu 
tezaurele îngropate pe la mij locul sec. XV, nu poate fi totuşi considerat tezaur, ci este de fapt 
un lot de monede, din care câteva ar putea proveni din Cetatea Albă, iar restul pieselor din alte 
localităţi şi de aceia pe baza acestui lot de monedă şi observaţiilor lui N. Rusev şi A. 
Gorodenco, nu avem nici un temei prin care "se poate afirma că limita de sus a circulaţiei 
monedei de tip Asprocastron s-ar situa după 1 450 şi anterior domniei lui Ştefan cel Mare"76. 

T H E  M OLDAVIAN M EDI EVAL COINS IN  PRIVAT COLLECTIONS 
OF THE REPUBLI C  OF MOLDOVA ( I I) 

(Summary) 

Key words Numismatics, Middle Ages, Moldova, Hungmy, Ottoman Empire, Cain 
Hoard, Asprocastron, Groats, Denars, Aspers. 

The article at hand portrayed a coUection of medieval coins from Hungary and the 
Ottoman Empire dating from the period from the late 1 5th to the early 1 6th century. Tbe collection is 
in private ownership and consists of three Ottoman aspers {Mebmed I I - one specimen, Bayezid I I 
two specimens ), imitation of a Ottoman as per (prototyp Bayezid I I) and of three Hungarian denars 
(Matei Corvin - two specimens, Ludowig I I  - one specimen), which have been discovered in the 
area between Prut and Dnjestr in recent years. 

In the second part oftbe article the author dealt with tbe so-called coin board ofBelgorod
Dnestrovskij,  which consists of twelve specimens of Moldavian coins tbat were found in Belgorod
Dnestrovskij. Subsequent to an analysis of the structure of this alleged coin board, the author 
pointed out tbat it is in fact only a collection of coins, which were found at separate places of 
discovery. Tbe respective coins bave been publisbed in last years' issue of tbe arcbaeological 
journal Revista Arheologica71. 

76 N. Rusev, A. Gorodenco, Op. cit., p. 1 5. 
77 L. Dergaciova, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare (1), în RArh, Chişinău 2008, nr. 2, pp. 208-
2 1 7. 
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Fig. 1 - Emisiunjle otomane (nr. 0 1 -03, o imitatie după asprii otomanj (nr. 04) şi ungare (nr. 05-07) din 
colecţia D-lui A. V. Tocmacov. 
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Fig. 2 - Monede moldoveneşti publicate de A. Gorodenco ca tezaur din Belgorod-Dnestrovskij. 
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SECŢIUNEA A IV -A: 
SECOLUL AL XIX-LEA - CĂILE MODERNIZĂRII 

Claudiu NEAGOE 

S FÂRŞITUL DOM N I I LOR FANARIOTE ŞI RESTAURAREA DOMNI ILOR 
PĂMÂNTENE ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA (1 822) 

Într-un studiu publicat relativ recent, am pus în discuţie datele la care ,,regimul fanariot" sau 

"turco-fanariot" a fost instaurat în Principatele Române, respectiv 1 7 1 1 în Moldova şi 1 7 16  în Ţara 
Românească, rară a ridica vreo obiecţie asupra momentului de final al acestuia, respectiv anul 1 82 1 ,  
mai precis cu domnia foarte scurtă şi, de altfel, nominală a lui Scarlat Callimachi (februarie-mai 
1 82 1 )  1 •  În urma unei noi cercetări întreprinse asupra surselor documentare şi narative din perioada 
1 82 1 - 1 822, ne vedem nevoiţi, în cele ce urmează, să revenim asupra acestei probleme de cronologie şi 
să punem de această dată sub semnul întrebării chiar momentul de final al domniilor fanariote. 

Datorită intervenţiei în forţă a trupelor otomane împotriva mişcării eteriste şi a răscoalei 
declanşate de Tudor Vladimirescu, cele două Principate româneşti au intrat, până la 3 1  mai 1 82 1 ,  
sub ocupaţie militară otomană. La sfărşitul lunii decembrie, graţie demersurilor făcute de marile 
puteri europene2, Poarta a fost nevoită să-şi retragă cea mai mare parte a trupelor la sud de Dunăre, 
dând curs cererilor făcute de puterile europene şi în special de Rusia, dar lăsa, pentru o mai mare 
siguranţă, 1 .600 de soldaţi la Bucureşti şi alţi 600 la Iaşi. Poarta se temea totuşi de o eventuală 
intervenţie a Rusiei, despre care se ştia că susţinuse în secret mişcarea eteristă. Ca urmare, ea se 
pregătea să trimită în primăvara anului 1 822 alte trupe, respectiv 1 .400 de soldaţi în Ţara 
Românească şi 6.000 de soldap în Moldova3. Toate aceste trupe aveau să fie evacuate din 
Principate, începând cu 1 0  iulie şi sf'arşind cu 1 5/27 septembrie 1 822, cu excepţia unui corp de 
aproximativ 2.000 de beşlii, rămas în Ţara Românească sub comanda lui Hasan bey, zis şi 
Gavanasoglu, aceştia formând "garda princiară" a lui Grigore al IV-lea Ghica5, precum şi a unui 
corp de 1 .000 de beşlii lăsat în Moldova6. 

Scarlat Callimachi fusese ultimul grec fanariot numit ca domn al Ţării Româneşti la 26 
februarie/10 martie 1 82 1 7, însă izbucnirea răscoalei lui Tudor şi mişcarea eteristă I-au împiedicat să 
ocupe efectiv tronul, el fiind reprezentat la Bucureşti de caimacamii săi, Constantin Negri şi Ştefan 
Vogoride (7-29 martie 1 82 1t. Principele Callimachi, bănuit de turci că ar fi întreţinut, în secret, 

1 Claudiu Neagoe, instaurarea " regimului fanariot " in Moldova şi Ţara Românească. Consideraţii generale, în 
Arhivele Olteniei, Serie nouă, nr. 22, 2008, pp. 75-84. 
2 Istoria românilor, voi. V[), tom r, Constituirea României moderne (1821-1878), coordonator Dan Berindei, Bucureşti, 2003, 
p. 55. în realitate însă, puterile europene, membre ale Sfmtei Alianţe, nu au făcut altceva decât să intervină pentru a preveni o 
eventuală animozitate ce ar fi putut apărea între Rusia şi Poarta Otomană în privinţa "chestiunii" Principatelor, căci, pe lângă 
faptul că cerea constant respectarea prevederilor adoptate anterior în privinţa Principatelor Române ( 1 774 şi 1 8 1 2), Rusia mai 
pretindea să i se recunoască şi dreptul de a participa în mod direct, alături de Poartă, la reorganizarea acestora; a se vedea pe 
larg, despre toate acestea, la Cristina Oghină-Pavie, Problema românească in contextul relafiilor internaţionale (1821-1822), 
în volumul Identitate naţională şi spirit european. Academicianu/ui Dan Berindei la 80 de ani, Bucureşti, f. a., pp. 337-340. 
3 Efectivele respective sunt men�onate în scrisoarea cneazului Marim Gheorghevici, trimisă principelui sârb Miloş Obrenovici (22 
iunie 1 822); Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, Bucureşti, 1 980, doc. 148, p. 425. 
4 Revoluţia de la 1821 de Ioan Dârzeanu biv vei serdar, în Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. 
Izvoare narative, voi. V, redactor responsabil Andrei Oţetea, Bucureşti, 1 962, p. 144. 
5 Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 60, pp. 47 1 -472. 
6 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, vol. I l l, redactor responsabil Andrei 
Oţetea, Bucureşti, 1 960, doc. 7 1 ,  p. 1 74. 
7 Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 2 1 ,  p. I I I . 
8 Ludwig Kreuchely von Schwerdtberg, <Bucureştii in timpul revoluţiei din 1821 de sub conducerea lui Tudor 
Vladimirescw. Extrase din rapoartele adresate baronului von Militz, Însărcinat cu afaceri al Prusiei la 
Constantinopol, 13 martie 1821, în Călători străini despre Ţările Române În secolul al XJX-lea, serie nouă, voi. 1 
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legături cu Eteria, a fost exilat împreună cu toată familia sa, la Bolu, în Asia Mică9• Prin "fumanul" din 
2 1  mai 1 82 1 10, Poarta 1-a confirmat din nou pe postelnicul Constantin (Costache) Negri "caimacam al 
guvernatorului otoman în Ţara Românească"1 1 . La începutul anului următor, mai precis la 29 ianuarie 
1 822, Ştefan (Ştefanache) Vogoride a fost confinnat caimacam în Moldova1 2• Cei doi caimacami erau 
în realitate "executanţi docili ai paşalelor în ceea ce priveşte nevoile oştirii şi încasarea dărilor'' şi se 
aflau sub "autoritatea directă a seraskerului paşă de Silistra"13. În schimb, Poarta lăsase acestora "mână 
liberă în gestiunea treburilor inteme"14. Problema numirii unor noi domni în Ţara Românească şi 
Moldova iscase mari disensiuni în Divanul imperial. în consiliul din 24 iunie/6 iulie 1 822, membrii 
Înaltului Divan hotărâseră ca domnii să fie numiţi din rândul boierilor pământeni15• Turcii dădeau 
astfel curs dorinţelor boierilor pământeni, exprimate într-o serie de memorii adresate anterior Înaltei 
Porţi, precum cel al boierilor munteni din 8 martie 1 82i6, cel al boierilor moldoveni din 3 1  martie 
1 82 1 1 sau cel al boierilor munteni, refugiaţi în Transilvania la începutul răscoalei lui Tudor, din 20 
septembrie 1 82 1 18. Excluderea fanarioţilor şi restabilirea domnilor pământeni presupuneau însă şi o 
schimbare a modului în care urmau să fie administrate Principatele, iar în această privinţă era nevoie şi 
de acceptul formal al Rusiei19. 

La 26 iunie/8 iulie 1 822 s-a pus din nou problema numirii domnilor din rândul grecilor fanarioţi. 
Deja se vehiculau numele unor potenţiali candidaţi, aşa după cum aflăm din raportul trimis, la 

29 iunie/I l iulie 1 822, de ministrul plenipotenţiar al Franţei, Franr;ois Latour Maubourg, către 
ministrul Afacerilor Externe, ducele Montmorency. Aceşti posibili candidaţi erau: Alexandru, fiul lui 
Scarlat Callimachi, fostul domn, care se bucura de o foarte mare susţinere atât în rândul fanarioţilor, cât 
şi în rândul înalţilor demnitari otomani, apoi Iacovachi Arghiropol, fiul fostului mare ban, Gheorghe 
Arghiropol şi, totodată, ginere al lui Ioan Gheorghe Caragea, precum şi fiul fostului domnitor, 
Alexandru Suţu20. Cu toate acestea însă, cauza fanariotă avea să fie pierdută. Dar ce a determinat 
Poarta să renunţe definitiv la numirea domnilor dintre fanarioţi? Răspunsul îl găsim, exprimat cât se 
poate de clar, în nota oficială rernisă de guvernul otoman, la 4/1 6  iulie 1 822, ambasadorului britanic la 
Poartă, lordul Strangford, care anunţa numirea noilor domni dintre pământeni: "având în vedere că prin 
perseverenţa naţiunii greceşti, cum ştie toată lumea, într-o răscoală deschisă, şi în perversitatea lor, 
indivizii din această naţiune, chiar cei care nu au luat parte la răscoală, nu sunt de fel potriviţi şi nu 

( 1 80 1 - 1 82 1  ), îngrij it de Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu-Zoner, Mari an Stroia, redactor 
responsabil Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 2004, p. 934. 
9 Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documeme externe, doc. 1 1 7, p. 357. 
10 Revoluţia de la 1821 de Ioan Dârzeanu biv ve/ serdar, în Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. 
Izvoare narative, voi. V, p. 92. 
1 1 Revolufia din 182I condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 46, p. 422. 
1 2 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, voi. IU, doc. 1 6, pp. 45-46. 
1 3 Revoluţia din /821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 46, p. 422. 
14  Ibidem, p. 423. 
15 Ibidem, doc. 1 50, pp. 428-429. Din Cronica lui Ioan Dobrescu aflăm că hotărârea numirii unui domn pământean în 
Ţara Românească a fost anunţată la Bucureşti printr-un firman împărătesc: " 1 822 iulie 6, joi noaptea spre vineri, au 
sosit ferman de la Ţarigrad sus la mitropolie. Iar vineri s-au strâns boerimea şi norodu în dealul mitropoliii şi s-au cetit 
acel ferman în trei limbi. Pace, pacei Iar dumnealui banu Grigore Ghica, domn în Ţara Muntenească [ . . .  ]"; Ilie Corfus, 
Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu (1802-I830), în SAi, Vll l, 1 966, p. 360. 
16 Documenre privind istoria României. Răscoala din I82I. Documente interne, voi. l l l ,  doc. 27, pp. 79-8 1 .  
1 7  Documente privind istoria României. Răscoala din /821. Documente interne, voi. l, redactor responsabil Andrei 
Oţetea, Bucureşti, 1 959, pp. 44 1 -442. 
1 8 Ibidem, voi. I l ,  pp. 347-349. Boierii munteni refugiaţi la Sibiu apelau la bunăvoinţa marilor puteri europene, cerând 
un 

"
guvern" pământean care să le asigure "drepturile, proprietăţile şi existenţa ameninţate în fiecare clipă". Mai cereau 

reînnoirea vechilor 
"

capitulaţii" şi garantarea acestora de către toate guvernele europene, pentru ca românii să fie 
scăpaţi "de orice subguvemare" formată din indivizi interesaţi, care, datorită scurtei lor şederi în cele două Principate, 
nu fac altceva decât să profite de ele în toate chipurile, ruinându-le. Aşadar, boierii munteni cereau să fie 

"
izbăviţi de 

orice influentA străină precumpănitoare" şi să nu depindă decât de "congresul general" al puterilor europene; apud F. 
G. Lauren�on, Noi observaţii asupra Ţării Româneşti (1822), în Călători străini despre Ţările Române in secolul al 
XIX-lea, serie nouă, voi. Il ( 1 822-1 830), coordonatori Paul Cernovodeanu şi Daniela Buşă, Bucureşti, 2005, p. 39. 
19  Ioan C. Filitti, Frământările politice şi sociale in Principalele Române de la 182I la 1828, în idem, Opere alese, 
ediţie de Georgeta Penelea, Bucureşti, 1 985, p. 1 23 .  
20 Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 50, p. 429. 
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merită în niciun chip, conform cu principiile de guvernare, de a mai ocupa posturi, Sublima Poartă a 
ales şi numit dintre boierii originari din Moldova şi din Ţara Românească, aşa cum se proceda în 
vechime, anume pe Ioan Sturdza logofătul, boier originar din Moldova, ca domn al Moldovei, şi pe 
Grigore Ghica, banul, originar din Ţara Românească, ca domn al Ţării Româneşti"21

• 
De mai multă vreme, guvernul otoman începuse să manifeste o oarecare neîncredere faţă 

de fanarioţi, iar evenimentele petrecute în anii 1 82 1 - 1  822 i-au transformat pe aceştia în persoane 
indezirabile. Cauzele decăderii fanarioţilor au fost însă mult mai complexe. Domniile arbitrare şi 
tiranice instituite şi susţinute de Poarta Otomană după 1 77422, prădarea sistematică a resurselor celor 
două principate de către otomani, aceştia fiind conştienţi de faptul că nu aveau asupra lor "decât o 
autoritate momentană'm, abuzurile şi jafurile fanarioţilor veniţi în Moldova şi în Ţara Românească 
mânaţi doar de dorinţa de a se îmbogăţi cât mai rapid24, lipsa tot mai acută a numerarului, între 
1 8 1 8- 1 820, precum şi fuga unui număr foarte mare de familii, fapt care a diminuat capacitatea de 
plată a tributului faţă de Poartă, au provocat o nemulţumire generală împotriva "cârmuirii" 

fanariote25. Aşa se explică necesitatea renunţării la domniile străine şi revenirea la cele pământene, 
care puteau aduce avantaje mult mai numeroase Porţii Otomane. 

Numirea noilor domni a fost anuntată, aşadar, în vara anului 1 822, prin intermediul celor doi 
caimacami ai acestora, marele vistier Mihail Filipescu, trimis la Bucureşti, şi respectiv marele spătar 
Mihail Sturdza, trimis la Iaş?6• La 12  iulie, cei doi domni primeau "caftanele uzuale sau veşmintele de 
onoare"27, ce urmau a fi îmbrăcate abia la Silistra, iar la 1 3  iulie au primit firmanele de învestire28. 
Pentru a face faţă cheltuielilor de călătorie, domnii s-au împrumutat la Halet efendi cu câte 40.000 de 
piaştri fiecare29. Odată ajunşi la Dunăre, guvernatorul Silistrei, Mehmed Selim paşa, urma să facă 
publică numirea celor doi domni, să-i îmbrace cu caftanul de domnie şi să le pună pe cap cuca, acestea 
reprezentând semnele distinctive ale demnităţii lor'0. De remarcat este faptul că, în ceremonialul de 
învestire, întâietatea a fost acordată domnului Ţării Româneşti, Grigore al IV-lea Ghica, având în 
vedere preponderenţa acestei ţări în raport cu Moldova, mai redusă din punct de vedere teritorial31 . 

Desemnarea marelui ban Grigore Ghica ca domn al Ţării Româneşti, precum şi 
celelalte măsuri adoptate de Poarta Otomană au nemulţumit pe boierii pribegi de la Braşov şi 
Sibiu, care şi-au exprimat protestele printr-un memoriu redactat la 14 august 1 822 şi adresat 
ţarului Rusiei32• Cei 35 de boieri mari şi mici, în frunte cu mitropolitul Dionisie Lupu şi cei trei 
episcopi, Galaction al Râmnicului, Gherasim al Buzăului şi I larion al Argeşului, considerau că, 
prin numirea lui Grigore Ghica ca domn al Ţării Româneşti, Înalta Poartă "nu a vrut să lase 

2 1 Ibidem, doc. I S I ,  p. 43 1 .  Cartea lui Grigore-vodă Ghica din 1 iulie 1 822 se găseşte la Biblioteca Academiei Române, 
doc. DCCCV/427 şi la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Condica domnească, 98, ff. 39 1 -392. Tot astfel, 
firmanul prin care a fost numit domn al Moldovei loniţă Sandu Sturdza se găseşte la BAR, doc. CXXIIV49. 
22 Lionardo Panzini, Scrisori din Ţara Românească, I decembrie 1 776, in Călători străini despre Ţările Române, voi. 
X, partea 1, îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cemovodeanu (redactor responsabil), 
Bucureşti, 200 1 ,  p. 2 1 S .  
23 William Wilkinson, Relaţiile despre Principatele Ţării Româneşti şi Moldovei, <1820>, în Călători străini despre 
Ţările Române În secolul al XIX-lea, serie nouă, voi. 1 ( I 80I -182 I), p. 636. 
24 Căpitanul Thomasin, Itinerar de la Constantinopol /a Bucureşti, trecând prin Adrianopol şi de la Bucureşti la Turnu 
Roşu sau Rothenthurn unde se afla Lazaretul de la frontiera Valahiei cu Transilvania, decembrie I8I4, în Călători 
străini despre Ţările Române În secolul al XJX-Iea, serie nouă, voi. 1 ( 1 80 1 - 1 82 1 ), p. 602. 
25 Franc;:ois Recordon, Scrisori despre Ţara Românească, 18I5-182I. Scrisoarea a X-a, în Călători străini despre 
Ţările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, voi. r ( 1 80 1 - 1 82 1  ), pp. 693-694. 
26 Revoluţia din /821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 S3, p. 438. 
27 Ibidem, doc. I S4, p. 440. 
28 Ibidem, doc. I S3, p. 438. 
29 Ibidem, doc. I S4, p. 440. 
30 Ibidem, doc. I S6, p. 44S. 
31 Ibidem. Potrivit relatărilor lui Ioan Dârzeanu, primul ceremonia! de investire ar fi fost însă cel al domnului 
moldovean: "[ . . .  ] sâmbătă la 9 ale lunii lui septemvrie s-au făcut alaiul şi ţărămonia domnilor, priimindu-să dă către 
măria sa, paşa Silistrii, mai întâi domnul Moldovii şi apoi domnul Ţării Româneşti, cărora li s-au făcut îndăstulă cinste 
şi mare ţărămonie"; Revoluţia de la 1821 de Ioan Dârzeanu biv vei serdar, în Documente privind istoria României. 
Răscoala din 1821. Izvoare narative, voi. V, p. 1 53. 
32 Documente privind istoria României. Răscoala din /821. Documente interne, voi. lll, doc. S I ,  pp. 1 28- 1 32. 
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poporului alegerea noului domn cum se făcea în vechime"33, că ţara continua să rămână sub 
controlul şi sub dominaţia turcilor, exercitată prin intermediul paşei de Silistra, dar mai ales se 
arătau îngrijoraţi de faptul că guvernul otoman ar fi instituit "noi orânduieli privitor la regimul 
ţării", pe care ei le considerau ilegale, deoarece acestea se făcuseră "fără părerea clerului 
bisericesc şi a întregii clase boiereşti şi fără consimţământul puterii protectoare'.:J4• 

Dubla învestitură a avut loc la Silistra, pe 2 1  august 1 82235. Guvernarea celor două 

"Provincii" româneşti a fost încredinţată aşadar, în întregime, principilor părnânteni. La 1 3/25 
septembrie 1 822, Grigore-vodă Ghica sosea în Bucureşti, iar la 1 5/27 septembrie trupele 
otomane erau retrase la sud de Dunăre, cu excepţia corpului de beşlii al lui Hassan bey 
(Gavanosoglu), care formau "garda" domnului. Grigore al IV-lea Ghica se arăta a fi, la vremea 
aceea, "un bărbat de caracter, loial, dezinteresat, prietenos în cel mai înalt grad faţă de creştini, 
respectând cu străşnicie disciplina militară şi osândind implacabil orice exces săvârşit de 
oştenii săi sau de alţi turci"36. De acum niciun dregător otoman, nici măcar bey-ul de la Silistra 
nu mai aveau voie să se amestece în administraţia celor două Principate. Pentru siguranţa celor 
doi domni pământeni, dar şi pentru o strictă supraveghere a acestora, Poarta lăsa în cele două 
Principate 2.000 de beşlii turci, sub comanda lui Hassan bey (Gavanosoglu)37• 

LA FIN DES REGNES PHANARJOTES ET LA RESTAU RATION 
DES REGNES AUTOCHTONES EN V ALAC H I E  ET EN MOLDA VIE ( 1 822) 

(Resume) 

L'intervention en force des troupes ottomanes du Sud du Danube contre le mouvement 
revolutionnaire grec conduit par Alexandru Ypsilanti, aussi contre la revolution de Tudor Vladimirescu fit 
les deux Principautes roumains revenir sous le controle de la Porte ottomane. Du 1 cr juin 1 82 1  au 1 5/27 
septembre 1 822, les deux principautes de la Valachie et de la Moldavie, situes sous l'occupation des 
arrnees ottomanes, furent laissees, jusqu'â l'avenement des nouveaux princes, â la garde des gouvemeurs 
adjoints (caimacami), qui etaient directement subordonnes au gouverneur et au commandant militaire de 
Silistra. La nomination de nouveaux princes dans les deux principautes roumains a declenche de vives 
disputes â la Cour imperiale ottomane, les Grecs de Phanar cherchant, par des intrigues et en corrompant 
de hauts dignitaires ottomans, â regagner les deux trones de Bucarest et de Iaşi. Toutes ces demarches 
n'eurent pas cependant le resultat attendu. Connaissant quand meme la mauvaise foi des derniers princes 
phanariotes qui, meme s' ils cherchaient par tout moyen de prouver leur soumission et leur fidelite envers 
la Porte ottomane, i ls traitaient en secret avec les pouvoirs chretiens et surtout avec la Russie, le sultan 
decida de faire revenus sur les trones des deux Principautes roumains des princes elus parmi les boyards 
autochtones. C'est ainsi que, le 1 2- 1 3  juillet 1 822, deux boyards autochtones, recevaient les enseignes et 
les firrnans de princes, le premier accedant au trone de la Valachie, le second â celui de la Moldavie. Le 
1 3/25 septembre et respectivement le 1 4/26 septembre 1 822, les nouveaux princes etaient installes â 
Bucarest et Iaşi par le gouvemeur de Si listra, Mehmed Selim pacha. 

33 Ibidem, p. 1 30. 
34 Ibidem, p. 1 3 1 .  
35 Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, doc. 1 59, p. 469. 
36 1bidem, doc. 1 60, pp. 47 1 -472. 
37 Ibidem, doc. 1 56, p. 446. 
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Dan PRODAN 

ETAPELE B IBLIOGRAFIEI  BINOM IALE 
ALEXANDRU IOAN CUZA - UNIREA DIN 1 859 (1)  

Bibliografia Alexandru Ioan Cuza, personalitate istorică carismatică începând cu 
ntijlocul secolului al  XIX-lea, precum şi cea a Unirii din 1 859, temelia României moderne, a 
cunoscut mai multe etape de evoluţie. Astfel, în ultintii 1 50 de ani, diferite categorii de ,,repere" 
au delintitat etapele bibliografiei: evenimente istorice deterntinante, contribuţii istoriografice 
fundamentale, accesibilitatea Arhivei Al.!. Cuza pentru istorici, aniversări ale unor reforme 
moderne ale domnitorului şi colaboratorilor săi etc. 

Astfel, în bibliografia Al. /. Cuza-Unirea din 1859 identific următoarele etape: 
1. 1856/1859 - 1903: de la Congresul de la Paris 1 dubla alegere a domnitorului la laşi şi Bucureşti 
până la apariţia monografiei Cuza Vodă, elaborată de A.D. Xenopol; 
2. 1903 - 1928: de la contribuţia istoriografică emblematică a istoricului ieşean până la introducerea în 
circuitul ştiinţific - de cercetare istorică a importantei arhive a domnitorului Al. 1. Cuza; 
3. 1928 - 1948: de la accesul la arhiva domnitorului până la preluarea totală a puterii şi conducerii 
politice în România de către regimul socialist totalitar; 
4. 1948 - 1989: de la începutul stalinizării României până la căderea regimului socialist-totalitar 
condus de N. Ceauşescu; 
5. 1990 - 2009: de la începutul revenirii la democraţie în România până la a 1 50-a aniversare a Unirii 
din ianuarie 1 859. 

În cadrul acestor etape au fost elaborate şi editate mai multe categorii de contribuţii: culegeri 
de documente, amintiri şi memorii, monografii, articole şi studii punctuale/aniversare, conferinţe 
publice etc. Ca urmare, elementele bibliografiei Al.I Cuza - Unirea din 1859 sunt atât contribuţii 
independente, personalizate (monografii, articole, studii etc.) cât şi capitole specifice în sintezele 
istoriografice publicate în perioadele temporale delintitate anterior. De asemenea, bibliografia A/.1. 
Cuza - Unirea din 1859 include contribuţii referitoare direct la domnitor, la Unirea din 1 859, dar şi 
producţii istoriografice despre membrii familiei Cuza, colaboratorii sau opozanţii săi, evenimentele şi 
reformele domniei sale, în care referinţele la Cuza sunt indirecte. Contribuţiile tematicii Al.I Cuza -
Unirea din 1859 au fost incluse în Bibliografia Istorică a Românie/ , editată în ultintile patru decenii. 
Elementele istoriografice se regăsesc şi au fost utilizate informaţional în lucrările despre domnitor şi 
epoca sa, apărute succesiv în ultimul secol şi jumătate. Bibliografia A/.1. Cuza - Unirea din 1859 este 
selectivă, pentru că nu toate contribuţiile referitoare la marele reformator şi epoca sa îndeplinesc 
criteriile ştiinţifice ntinirnale pentru a fi introduse în circuitul istoriografic, intern şi internaţional. 

Bibliografia A/1. Cuza - Unirea din 1859 include contribuţii istoriografice reprezentative 
româneşti şi internaţionale. Prezentarea acestora în etapizarea propusă anterior se realizează prin raportare 
la evenimente, evoluţii şi personalităţi fundamentale ale deceniului 1 856-1 866: congrese, adunări, 
conferinţe, tratative şi acorduri diplomatice 1 856-1 859, dubla alegere din ianuarie 1 859, politica, 
problemele şi reformele interne ale domniei lui Cuza, politica, evoluţiile diplomatice şi realizările externe 
în perioada 1 859-1 866, Al.l. Cuza (ascensiune politică, domnie, posteritate), contemporanii domnitorului, 
colaboratori sau opozanţi: V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, C. Negri, Barbu Catargiu, I.C. Brătianu, N. 
Kretzulescu, Elena Cuza, Ion Roată, Napoleon ID, contele Walewski, V. Place. 

1 .  Etapa 1 856-1 903 
Au fost publicate unele izvoare istorice documentare referitoare la perioada 1 856- 1 858, la 

1 Bibliografia Istorică a României, vot. � 1944-1969, 1 970, pp. 175-1 8 1 ;  vot. [IJ/5, secolul XIX, 1974, pp. 99-1 0 1 ;  vot. IV, 1969-1974, 1975, pp. 207-

208, 238-240, vol V, /974-1979, 1 980, pp. 1 77, 203-205; vot. � 1 979-1984, 1985, pp. 207, 242-246; voi. Vlll, 1989-1994, 2000, pp. 233, 272-160; 

voi. X, 1999-2004, 2005, pp. 354-355, 428-43 1 ;  vol XI, 2004-2006, 2007, pp. 82, 146-148, Bucw-eşti, Editura Academiei R.S.R./Române. 
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anul Unirii ( 1 859i, la diferitele evenimente ale domniei lui Cuza şi ale urmărilor acesteia3. La 
aceste documente s-au adăugat izvoare narative memorialistice4 şi discursurile parlamentare ale lui 
B. Catargiu5. Presa şi alte periodice interne şi intema�onale, «Monitoarele oficiale», «dezbaterile şi 
protocoalele» institu�ilor legislative ale României epocii lui Cuza au oferit informaţii oficiale şi 
oficioase despre naşterea statului român modem6• Numărul relativ mic al izvoarelor istorice 
accesibile, imposibilitatea utilizării Arhivei Al.!. Cuza, nivelul modest al dezvoltării istoriografice 
româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, diferite interese politice "de partid" au 
influenţat negativ calitatea şi cantitatea producţiilor Bibliografiei Al.!. Cuza în prima etapă. 

Prevederile Tratatului de pace de la Paris ( 1 856) referitoare la români şi consecinţele acestor 
articole au fost prezentate de P. Bataillard7, E. Quinet8, A H. Ubicini9, G. Le Cler10, Gaston de 
Monicault1 1 , C. Hurmuzaki - 1. Maiorescu12, V. Boerescu13, E. Texier14, L. de Naleche15 , M. 
Drăghici16, I.C. Brătianu17, Cezar Bolliac18, Elias Regnault19, Urhăzy Gyor!if0, Armand Levj', 

2 Ghenadie Petrescu, DA Sturza, D.C. Sturza, Acte şi documente refeJitoare la istoria renaşterii României, voi. !Il, 1 889; N, 1 889; V, 
1 890; VIII ,  1 893; VV2, 1 896; VII, 1 892; VITI, 1 900; IX, 1 90 1 ,  Bucureşti,passim, documentele tematice respective; CL, XV, 1 883, laş� 
p. 234; L De Tesla, Recueil des traites de la Po11e ollomane avec les puissances etrangeres, Paris, Libmirie Enrest Leroux, 1890/1 892, 
voi. V-VII, passim; LA VaiUant, Acles diplomaliques constatant l '011tonomie politique de la Roumanie, Paris, 1 857. 
3 ,,Arhiva Societăţii ştiin�fice şi literare din laşi", voi. XI, 1 900, voi. XII, 1 90 1 ,  laşi; Călătoria I. S Domnitomlui Românilor la 
Constantinopole, 1 864, Bucureşti, Tip. Cezar Bolliac, 70 p; La Lei/re du Plince Cauza - Scrisoarea lui Vodă-CliZO, Bucureşti, 1 867, 
32 p.; Testamentul lui CliZll-Vodă, în "Calendarul Curierului", laşi, 1 874, � pp. 4142; Vasile M. Kogălniceanu, Acte reiathJe la 2 mai 
I 864, Bucureşti, 1 894, XV + 87 p.; Al. Papiu-fiarian, Memoriu despre raponul românilor cu nemtii şi cu ungulii, În timp de pace şi fn 
cazul unei revoluţiuni fn răsăritul Europei, prezentat Principelui Cuza În 1860, în RIAF, � 1 883, n-r 1, Bucureşti, pp. 5-16. 
4 M. A. Canini, Jl cinque Gennajo 1859, quando Alessandro-Giovanni /, per unanimi voti eletto, saliva il o·ano di Moldavia al/a 
Romania, questa carme D. D. D., laşi ( 1 859), Tip. Buciurnul român, 7 p.; N. T. Orăşanu, O pagină din viaţa mea sau 22, 23 şi 24 
ianuarie 1859, Bucureşti, 1 86 1 ;  N. Gane, Amintiri (1848-1891), Craiova, ( 1 895); I. G. Valentineanu, Din memoliile mele (o 
pagină de istorie modernă). Alegerea, detronarea şi Înmormântarea lui Cuza Vodă. 1859, 1866, 1873, Bucureşti, 1 898; idem, Din 
memoliile mele (caetul al 8-lea). Adevăn!l asupra ucideJii lui Barbu Catargiu. Istoria politică contemporană. Cine e asasinul lui 
Barbu Corargiu? Couza nedescoperirii ucigaşului În timp de 34 de ani, Bucureşti, 1 896, 23 p.; Mtilnoires du prince Nicolas 
Soutzo, Grand-logothete de Moldavie, publies par Panaioti Rizos, Viena, 1 899; Extraict des memoires du Duc de Morny. Une 
ambassade en Rusie en 1856, Paris, 1 892; Emile Olivier, L 'Empire liberal. Etudes, recits, souvenirs, Paris, 1 894-1 902 (perioada 
1 859-1 866, tradusă în limba română de B.V. în Arhiva, XIX, n-rele 9- 1 0, 1 908, laşi, pp. 383-389); Ludovic Kossuth, Souvenirs el 
eCiits de mon exil. Periode de la gue1re d'Jralie, Pari , Editions Pion et C-ie, 1 880 (perioada 1 856-1 860), pp. 236-250; Wladislaw 
Dunin, Rumunia (Bosfor, Balkan i Dunaj) 1855-1878, Lwow, 1 887 (memorii despre septenatul lui Al. l. Cuza, traduse în limba 
româmă de LM. Zatlokiewicz, Domnia lui Cuza Vodă, în Floarea Darurilor, � 1 907, Bucureşti, pp. 1 0 1 - 1 10, 3 1 1 -320). 
s Barbu Katargiu, Discursurile lui ... , edi�a Anghel Demetrescu, Bucureşti, 1 886. 
6 Nerva Hodoş, Al. lonescu-Sadi, Publicaţiile periodice româneşti, � Bucureşti, 1 9 1 3  (epoca lui Cuza). 
1 Paul Bataillartl, Premier point de la question d'Orient. Les Plincipautes de la Moldavie et de Valachie devant le Congres {de 
1856), Paris, Editions Ch. Lahure, 1 856. 
8 Edgard Quinet, Les Roumains, în Revue des Deux Mondes, n-<JS 1 5  Janvier 1 856, 1 Man; 1 856, Paris, traducere românească: 
Românii. Principatele Dunăre11e, realizată de Gheorghe Asachi, partea � laşi, 1 856, partea a 11-a în Almanah, 1 86 1 ,  laşi. 
9 A H. Ubicini, La question des Principautes [Roumaines} devont l 'Europe, depuis la Con.forence de Vienne {1855)jusqu 'a la 
clâture des divons Moldo-Valaques (1858), Paris, Editions E. Dantu, 1 858. 
10 Gusta ve Le Cler, La Moldo-Valachie, ce qu 'el le a ete, ce qu 'el/e est, ce qu 'el/e pawrait etre, Paris, 1 866. 
1 1  G. de Monicault, La Question d'Orient. Le Traiui de Paris et ses suites (1856-1871), Paris, Artur Rousseau, 1 898, pp. 92- 1 59. 
1 2 [C. Hwmuz.aki, l. Maiorescu], Dezvoltarea drepturilor Plincipatelor Ma/do-Române În urma Tratatului de la Paris din 30 
martie 1856, Bruxelles, 1 857. 
1 3 V. Boeresco, La Roumanie apres le Traile de Paris du 30 mars /856, Paris, Editions E. Dantu, 1 856; idem, Le Finnan turc 
pour la convocation des Divans ad-hoc dans les Principautes du Danube, Paris, 1 857; idem, Examen de la Convention du 19 aâut 
1858 {relative a l 'organisation des Princip011tes danubiennes), Paris, 1 858. 
14 Edmond Texier, Appel 011 Congres (de 1856) enfaveurdes Roumains, Paris, Editions Jules Voisvenel, 1 856, pp. 340. 
15 l..ouis de Nali:che, La Moldo-Valachie, Paris, Editions Walder, 1856, pp. 5-16. 
1 6  Manolacbe Drăgbici, Istoria Moldovei pe 500 ani, până În zilele noastre, laşi, 1 857. 
17 LC. Brătianu, Memoire sur la situation de la Moldo-Valachie, depuis le traite de Paris (1856), Paris, 1 856. 
1 8  Cezar Bolliac, Memoire paur servir a l 'histoire de la Roumanie (Provinces Danubiennes), Paris, Editions Just Rouvier, 1 856. 
19 Elias Regnault, Mystere.s diplomatiques aux bords du Danube, Paris, Editions E. Dantu, 1 858, pp. 6- 1 4, 4 7-59. 
20 Urhâzy Gyorgy, Vilagkr6nika Nepszerii e/eaditsa az 1856, november elejetol 1857, november elejeig t6rtent nevezetesebb 
esemenyeknek (Cronică mondială. Prezentarea populară a evenimentelor istorice mai inseminate, petrecute de la 1 noiembrie 
1856până la 1 noiembrie /857), Pesta, Kiadja Heckenast Gusztăv, 1858. 
21 Armand Levy, Les Principautes Roumaines et i 'Empire ottoman, Paris, Editions A. Franck, 1 858, pp.3-48. 
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Ferdinand de Cussy22, S.N. Palanzov3, diferite memorii oficiale publicate24, Louis Thouvend5, A. 
Debido�6. 

Unirea din ianuarie 1 859, wmările sale imediate şi în timp au fost analizate de D. 
Bolintineanu27, Julian Klaczko28, Elisee Reclus29, Charles de Bouqueron30, Heinrich Filek von 
Wittinghausen31 ,  Rudolf Henke32, la. N. Butkovski/3, L. Rogalski34, Mihail Boeresco35, Gustave 
Bley6, Serghei JigarioY7, William M illefl8, Stuart F. Weld39, Albert Malet40, Jean G. Mano41 ,  V. 
Alexandrescu - Urechea42, 1. Ghica43, G. Borănescu4\ G. Anghelescu45. Diferite evenimente ale 
septenatului lui Al. 1. Cuza au fost explicate, pro sau contra, de către unii martori oculari români46 ori 
diplomaţi străilli47. Moartea neaşteptată a domnitorului Unirii şi al reformelor, impactul uriaş al 
decesului prematur ( 1 873) asupra psihicului românilor, înmormântarea cu funeralii semi-oficiale a lui 
Cuza la Ruginoasa au avut un puternic ecou istoriografic şi ziaristic48• 

22 Ferdinand de Cussy, Precis historique des 61€nimenrs politique.s les plus remarquables qui ce sont depuis 1814 a 1859, Leipzig, 
FA Brockhaus, 1 859, pp. 442-452 (pentru anii 1 856-1 859). 
23 S.N. �alanzov, Rumînskija gospodstva Va/ahija i Moldavija v istoriko-politiceskom otnoşenii (Principatele române Valahia şi 
Moldova în evoluţia istorico-politică), Sankt Petersburg, D.E. Kazancikov, 1 859, pp. 254-260. 
24 Lettres sur les Principal/les (Roumanies), Genova, mai 1 858; L 'Autriche et le prince roumain, Paris, Editions E. Dentu, 1 859, 
pp. 1 -3 1 ;  &t-ce legal? La Roumanie, le Congres. La situation actuelle, Paris, Editions E. Dentu, 1 859, pp. 3-16. 
25 Louis Thouvene� Trois annees de la Question d'()rient, 1856-1859, Paris, .Editions Cannan l..evy, 1 898, pp. 1 -340,passim. 
26 A Debidour, Histoire dip/omatique de / 'Europe, Il, 1 89 1 ,  pp. 1 68-1 72 (perioada 1 856-1 859). 
27 D. Bolentineanu, Alecsandru Ioan (Cusa), Domnul ales al Moldovei şi României, în FPM, XXU, 1 859, Brnşov, pp. 62-63. 
28 Julian Klaczko, Deux chanceliers. Le prince Gorceakoif et le prince Bismarck, Paris, 1 876 (perioada 1 859-1 866). 
29 Elisee Reclus, Nouvelle geographie universelle. La ten·e et les hommes. l L 'Europe meridionale, Paris, 1 876, cap. VI, La 
Roumanie, pp. 245-276. 
30 Charles de Bouqueron, La Roumanie, son present et son avenir, Paris, Editions La RenoUflCe, 1 869. 
3 1 Heinrich Filek von Wittinghausen, Dos Furstenthum Roumanie/ Rwnănien Geograph isch-militarisch dargestelt {Principatul 
România descris din punct de vedere geogrqfic-militar), Wien, Cari Geroldin's Sohn Verlag, 1 869. 
32 Rudolf Henke, Rumănien-Land und Volk In geographischer, historischer, statisticher und etnogrophischer Beziehung, sowie in 
Raiseerinnenmgen (România-ţară şi popor-descrisă Sllb rapo1t geografic, istoric, statistic şi etnografic, precum şi din amintirile de 
călătorie), Leipzig, Otto Wigand Verlag, 1 877 (anii 1 853-1 866), pp. 1 -42. 
33 la. N. Butkovskij, Sto let avstrijskoj politiki v vostocinom voprose (O sută de ani de politică austriacă În problema orientală), 
Sankt Petersburg, voi. Il, 1 888, pp. 58-96. 
34 L. Rogalski, Rumunia, în Jana Jaworskiego Kalendarz Polskei llustromany na rok zţ'YCWny 1867, Warszawa, 1 867, pp. 23-26. 
35 Mihail Boeresco, La situation politique des anciennes Principautes du Donube avant 1878, în Revue generale de droit 
international public, N-o Mai-Juin 1 897, Paris (perioada 1 856-1 866). 
36 Gusta ve Bley, La Roumanie. Etude economique et commercia/e, Paris, 1 896, pp.S-7. 
37 Serghei Jigariov, Russkoja politika v Vostocinom voprose (Eija istorija v XVI-XIX vekoh. Kriticeskaja ocerko i buduşcija 
zadaci). Jstoriko-juridiceskie ocerki-(Politica rusă în problema orientală. Istoria ei În secolele XVI-XIX. Apreciere critică şi sarcini 
de viilor. Studii istorico-juridice), Moskva, Tipografia Universităţii, 1 8%, pp. I 09-1 1 2. 
38 William Miller, 7he Ba/kans, IV. 7he Un ion of Roumanian Principolities, London, T. Fischer Unwin Pub. H., 1 896, pp.98-l 05. 
39 Stuart F. Weld, The Eastem Q!lesrion and a Supressed OUipterofHistOiy:Napolron III and the Kingcbm ofRaumania, l..ondon, 1 897. 
40 Albert Malet, La Question d'Orient. La guene de Crimee L 'Empire ottoman et les nations chretiennes des Balkans, în Histoire 
generale dlJ !V-e siecle a nous jours, sous la direction de Emest .Lavisse el Alfred Rambaud, Xl-e voi., Paris, Annand Colin, 1 891 ,  
pp. 1 96-198, 220-225. 
41 J. G. Mano, L 'union des Principautes Rownaines. Etude d'histoire diplo1natique et de droit international, Paris, 1 900. 
42 V. A. Urechea, L 'alliance des Roumains el des Hongrois en 1859 contre l 'Awriche, Bucureşti, 1 894. 
43 Ion Ghica, Reorganizarea României, partea întâi, Comuna, Bucureşti, 1 86 1 .  
44 G. B[orănescu), Necesitatea unei annate, în România Militară, anul !, 1 864, voi. !/ianuarie 1 864, Bucureşti, pp. 5-9. 
45 George Anghelescu, Organizarea sistemului militar al României, în România Militară, anul !, 1 864, voi. !/ianuarie 1 864, pp. 4 1 -
60;  martie-aprilie 1 864, pp. 1 73- 1 86, Bucureşti. 
46 D. Bolentineanu, Vizita Domnit01ului Principatelor Unite la Constantinopole, Bucureşti, 1 860, 35 p.; idem, Cestiunea unirii la 
Constantinopole, 1 861 ,  24 p.; idem, Călătoria 1. S. Domnitorului Români/ar la Constantinopole, 1 864, Bucureşti, Tip. Cesar Bolliac, 
70 p.; idem, J ljeb111arie [1866] sau istoria de trei ani [1864-1866] precedată deDo11mii regulamenJari, Bucureşti, 1 869, 68 p.; Ion. C. 
Brătianu, Le panslavisme. La Prince Couza, La Rmm�anie. La Russie, Paris, 1 866. State Prodanescu, Manifestaţia de la I l  Feb1uarie 
1866 pentru căderea lui CIJZ(J şi numirea Principelui Coro/ 1 pe tronul Principotelor Romane, 1866, 1nai Il ,  Bucureşti, Tip. Naţională, 
1 866, 1 5 p.; 1. E. Florescu, Expunere de îmbunătăţirile cele mai însemnătoare introduse în amUJta Principatelor Unite de la 24 
ianuarie 1859-1 iunie 1861, Bucureşti, 1 86 1 ;  *** Tabăra de la Cotrocenidin anu/ 1863, Bucureşti, 1 867 . 
47 D' A vril, La question des monasteres dans les Principautes Un ies, în Revue des Deux Mondes, ll, 1 862, Paris. 
48 Doliu/ ţerii la moartea lui AlessandnJ Ioan Cuza Vodă. Relaţiunea esactă a ceremonia/ului transportului sacrelor 
rămăşiţe a marelui Domn şi a înmormântării lo1u la Ruginoasa. Discursurile funebre rostite aici. [ . . . ], lassy, 1 873, 
fV+J40 p.; La mort du prince Couza, în L 'Abeille de la Roumanie, Revue hebdomadaire, 1 873, !, Bucureşti, pp. 1 1 7-
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Amintirea lui Cuza în memoria românilor a fost stimulată şi prin intermediul unor "povestiri" şi 
,Sstorioare" referitoare la aspecte punctuale, unele hazlii, altele moralizatoare, ale activităţii prinţului 
Unirii49. Aniversările succesive ale Unirii din 1 859 sau ale morţii lui Cuza au ocazionat diferite articole şi 
conferinţe publice comemorative50• Au existat şi încercări de a realiza sinteze ale vieţii şi operei politice 
ale lui Cuza51 ,  pe baza izvoarelor istorice accesibile autorilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Relaţiile oficiale, dar şi personale, ale lui Cuza cu unii colaboratori (M. Kogălniceanu52, V. Alecsandri53, 
C. Negri54) sau opozan� politici (1. C. Brătianu55, B. Catargiu56) au fost prezentate în diverse contribuţii, 
modeste însă din punct de vedere al documenta�ei, concep�ei şi obiectivităţii ştiin�ce. 

2. Etapa 1 903-1 928 

Prima monografie Al. l. Cuza, care îndeplineşte condi�ile ştiinţifice de cercetare, 
documentare, elaborare, conceptualizare şi obiectivitate, a fost publicată de istoricul ieşean A. 
O. Xenopol în 1 90357, la a 30-a comemorare a decesului domnitorului Unirii. Această 
contribuţie emblematică a răspuns şi unui imperativ naţional-patriotic, de omagiere a 
personalităţii româneşti care a aşezat bazele României moderne şi a redimensionat demnitatea 
românească în Europa. Deşi autorul nu a putut utiliza fondul documentar inedit din Arhiva Al. 
!. Cuza, interzisă cercetării istoriografice, din motive politice, încă trei decenii, monografia 
elaborată de Xenopol a rămas lucrarea tematică de referinţă aproape patruzeci de ani. 

În acea etapă au fost publicate diver e categorii de izvoare istorice referitoare la epoca 
Al. !. Cuza-Unirea din 1859. Astfel, au fost editate izvoare documentare-juridice referitoare la 

"problema ţărănească" (0. C. Sturdza58) sau variate surse istorice despre Unirea din 1 859 şi 

1 1 8; A. Vizanti, Discursu funebru pronunţiatu la ocasiunea Înmormântării Domnului Românilor Alessandru ioan i la 
29 Maiu 1873, lassy, 1 873, 8 p.; Biografia lui Alessandn1 ioan i Cusa, Principele Românilon1 - 1859-1866, în 
Curierul Th. Balasan, 1 873, reeditat sub fonnă de extras, Roman, 1 892, 52 [ -54] p.; Alessandn1 ionu Cusa, în Familia, 
X, 1 874, Pe ta, eria 1, pp. 2 1 7-2 1 8; Cusa Sândor, România exfejedelme [Ex-principele României, Al. i. Cuza], în 
Magyororszâg es a Nagy Vi/âg, Pesta, 1 873, n-r 22, p. 264+portret; Moartea lui Alesandru ioan Cuza. Primul Domnu 
alu României Unite, în Calendarul Curierului. Foae a intereselor generale, 1 874, l, lassy, pp. 1 -4 1 .  
49 Ion Creangă, Moş ion Roată şi Vodă Cuza, i n  Almanahul Societăţii Academice «România Jună)), Viena, 1 883, 
reeditată in CL, XVI l, 1 883, n-r 1 /iunie, laşi; O. Bolenlineanu, Hora lui Cuza Vodă, 1 887; M.  Schwarzfeld, O 
avansare. Epizod din viata lui Cuza-vodă, 1 877; toate aceste trei "episoade" au fost reuni te şi editate în broşura Două 
istorioare prea fn�moase din viaţa lui Cuza- Vodă, Craiova, 1 887, 3 1  p., apoi ediţii succesive 1 888, 1 890, 1 892, 1 894, 
1 896; Cuza Vodă şi călugării, Craiova, 24 p., 1 884, 1 887, 1 890; 1 .  L. Caragiale, Reformă, în Vatra, 1, 1 894, Bucureşti, 
p. 26, reeditată ulterior in ediţiile selective sau complete ale Operelor marelui literat român. 
5° C. Giurescu, Trecutul nostru, Focşani, 1 899, 1 6  p. in-16°; Daniel Klein, Aniversarea Unirii ţărilor surori, Bacău, 
1 899, pp. 1 - 1 3; George Panu, Statuia lui Cuza, în Săptămâna, 1 903, n, Bucureşti, pp. 632-634; 642-644. 
51 Dimitrie Bolintineanu, Viaţa lui Cuza Vodă. Memoriu istoric, ed. l, Bucureşti, 1 868, 192 p.; ed. ll, Bucureşti, 1 869, 195 p.; 
ed. li, Bucureşti, 1 870, 1 95 p.; ed. N, ,,revăzută şi adăogată", cu un nou titlu, Cuza- Vodă şi oamenii săi. Memoriu istoric, 
Bucureşti, 1 870, 208 p.; ed. V, cu revenire la vechiul titlu al ed. 1-[]], Bucureşti, 1 873, 208 p.; ed. Vl, cu titlul: Viaţa lui Ct1Za
Vodă (Alexandru ioan 1) şi Călătoria la Constantinopole [1864], laşi, [ 1 904], 25 1 p.; Frederic Dame, Histoire de la Roumanie 
contemporaine, Paris, Vfi+451 p., 1 900, pp. 1 1 1 - 1 56; traducere românească, Bucureşti, 1 90 1 ,  pp. 40-85. 
52 [loan L Livescu ], Michail Kogălniceanu. Schiţă urmată de câte-va scrieri ale ilustntlui defunct, Bucureşti, 1 89 1 ,  32 p. 
53 N. Petraşcu, Vasile Alecsandri. Studiu critic. introducere. Cele două vârste. Cele două înrâuriri. Cele patru sentimente, 
Bucureşti, 1 894, 303 p. 
54 G. Missail, Constantin Negri, Bucureşti, 1 877, IV+346 p.; Daniel Klein, Viaţa şi activitatea politică a lui Constantin Negri 
(conferinţă �nulă în Bacău la 24 ianuar 1 899 de către inginerul...), în idem, Aniversarea Unirii ţărilor surori, Bacău, 1 899, pp. 
1 4-54 cu portret. 

ss Fredenc Dame, J. C. Brătiano. L 'ere nouvelle. La dictature, 2-i:me ixlition, Bucarest, 1 885, V1+3 1 2  p. 
56 [0. A Sturdza], Logofătul Barbu Catargiu şi profesorul Anghel Dumitrescu, Bucureşti, 1 886, 63 p. (pp. 5-40); L G. 
Valentineanu, Uciderea lui Barbu Catargiu, fost ministru-Preşedinte. Cine e asasinul? Causa nedescoperirii ucigaşului în 
timp de 34 de ani, Bucureşti, 1 897, 23 p. 
51 A. O. Xenopol, Domnia lui Cuza- Vodă, i859-1866, 2 voi., Vl l i+472 p. - 528 p., laşi, 1 903 (voi. V l i-VIll  din sinteza 
sa, Istoria Românilor din Dacia Traiană), cu 1 14 anexe documentare, unele preluate din arhivele personale Elena Cuza 
şi Theodor Rosetti, edi�a a n-a, revăzută şi adăugată, Bucureşti, 2 voi., 1 930- 1 93 1  (voi. Xlll-XN ale ediţiei a m-a a 
sintezei istorice), tipărită fără anexe documentare. 
58 Acte şi legiuiri privitoare la chestiunea ţărănească, pubLicate de O. C. Sturdza, seria 1 ,  2-4, Bucureşti, 1 906-1 908. 
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urmările sale (N. Iorga59, A. Gorovei60, Mihail Popescu61 ). Gh. Ghibănescu a publicat diverse 
documente referitoare la antecesorii lui Cuza, întocmind şi un studiu genealogie al familiei 
domnitorului62• Diferite izvoare epistolare au fost introduse în circuitul ştiinţific de către V. l. Ghika63, 
1. B. Bobescu64, N. Iorga65, Gh. Ghibănescu66, S. Reinach

67
, iar memorialistice de Hiibner68, Ivan 

Kasabov69 şi Bojan Penev70• Petre Danilescu71 şi D. Teleor72 au editat izvoare etnografice despre Al. I. 
Cuza, iar N. lorga73 şi V. Pella

74 
au publicat ecouri memorialistice referitoare la Elena Cuza. Diverse 

"amintiri muzeografice" despre Cuza au fost prezentate de V. Ciurea75. Au fost descrise decoraţiile 
introduse de Cuza

76 
şi a fost tipărită autobiografia lui M. Kogălniceanu

77
• Catalogul periodicelor 

româneşti din perioada 1 856-1 906 cuprinde titlurile ziarelor şi revistelor în care au fost prezentate 
ecouri ale pregătirii şi realizării Unirii de la 24 ianuarie 1 859, domniei lui Cuza, posterităţii 
domnitorului reformator în deceniile următoare decesului său prematur

78
. 

Contribuţii tematice publicate în acea etapă, ca de altfel în toate etapele bibliografiei 
Al.I. Cuza-Unirea din 1859, au fost elaborate fie cu ocazia unor aniversări ale Epocii Unirii 
(evenimente istorice, reforme, personalităţi), fie independent de aceste condiţionări temporale. 
Ca urn;mre, cu ocazia sărbătoririi a 45 de ani de la Unire, V. Pârvan79

, Al. Popescu-Cernica80, 

l9 N. Iorga, Scrisori şi alte acte privitoare la Unirea Principatelor, tipărite în amintirea semicentenarului din 1 909, 
Bucureşti, 1 9 1  O, 1 04 p. (voi. XVl l l - 2 al seriei Studii şi documente cu privire la istoria Românilor, Bucureşti); idem, 
Un martor străin al păcatelor noasrre, călăton;l francez G. Le Cler din 1860, conferinţă ţinută la Galaţi în ziua de 9 
noiembrie 1 908, Vălenii de Munte, 1 908, 1 6  p.; idem, Mesagii, proclama( ii, răspunsuri şi scrisori oficiale ale lui Cuza 
Vodă, Vălenii de Munte, 1 9 1  O, 204 p.; idem, Acte din vremea lui Cuza Vodă, în Rl, IX, 1 923, pp. 1 77-1 79, Xl, 1 925, 
pp. 227-228, Bucureşti; idem, L 'enquete d 'un voyageur anglais a Constantinopole sur I 'Union des Principal/les, în 
RHSEE, XV, 1 938, Bucarest, pp. 226-227. 
60 Artur Gorovei, Un monunchi de documente cu privire la Unirea Principalelor, Fălticeni, 1 926, 25 p. 
61 Mihail Popescu, Documente inedite din preajma Unirii Principatelor, Bucureşti, 1 928. 
62 Gh. Ghibăne cu, Cuzeştii. Precedat de un studiu istoric asupra Văii Elanului, laşi, Tip. Dacia, 1 9 1 2, 4  + CCLXXIY 
+ 334 p. + 4 pl. + 1 tabel (voi. VII al edi�ei de izvoare istorice Surete şi Jzvoade); idem, Cuzeştii {Monografie istorică), 
Bucureşti, Edit. Socec, 1 9 12, 1 79 p. + 1 tabel. 
63 V. l. Ghika, O contribuţie la biografia lui Negri. Câteva scrisori adresate prinţu(ui Ion Gr. Chica în 1863 şi 
privitoare la afacerea mănăstirilor închinate, în CL, XLVI, 1 9 1 2, Bucureşti, pp. 96 1 -975, reeditate în idem, Spicuiri 
istorice, s. l, laşi, Edit. Presa Bună, 1 935, pp. 1 47-1 59. 
64 1 .  B.  Bobescu, Din corespondenţa particulară a lui Costache Negri cu Vodă Cuza [scrisoare din 18/30 aprifie 
1861}, în CL, XLVI, 1 9 12 ,  Bucureşti, pp. 708-709. 
6l N. Iorga, O scrisoare a Doamnei Elena Cuza către d-1 8. C. Livianu, în NRL, 1, 1 909, Vălenii de Munte, p. 496; 
idem, Scrisori domneşti, Vălenii de Munte, reeditate în Tip. Neamul Românesc, 1 9 1 2, pp. 202-21 1 ;  idem, Scrisori de 
boieri. Scrisori de domni, Vălenii de M unte, edit. l l l, Tip. "Datina românească", 1 93 1 ,  pp. 3 1 4-323; idem, O scrisoare 
autograjă a lui Cuza- Vodă către Constantin Mon1zi {laşi, 23 ianuarie 1859), în Rl, Il, 1 9 1 6, Bucureşti, pp. 1 9-20. 
66 Gh. Ghibănescu, [Telegrame expediate de Alexandru şi Elena Cuza colonelului Savel Manu în anii 1857, 1859, 
1863}, în Theodor Codrescu, 1, 1 9 1 5- 1 9 1 6, laşi, pp. 40-4 1 .  
67 S .  Reinach, Charles Tissot a Jassy {et la Commision des Convents dedies): 1863-1866, în RHSEE, 1 ,  1 924, n-os 7-9, 
Bucaresl, pp. 203-233. 
68 Corn te de Htibner, Neuf ans de souvenirs d'un ambassadeur d'Autriche a Paris sous le second Empire, 1851-1859, 
1-11, Paris, 1 903- 1 904, passim. 
69 !van Kasabov, Moitea spomenite ot Văzraidanete na Bălgarija să revoliucionni idei, Sofia, 1 905, pp. 49-5 1 
(memorii despre domnia lui Cuza). 
70 Bojan Penev, Biografija Rakovskija, în voi. G.S. Rakovski. Po slucnj petdesetgodişninata ot smărtta mu, 1867-1917, 
Sofia, 1 9 1 7, pp. 3 - 1 40 (prezentarea activităţii militantului bulgar la Bucureşti în timpul lui Cuza). 
7 1 Petre Danilescu, Alexandn; Ioan 1 - Cuza [- Vodă} în tradiţia populară. Poveşti şi anecdote, voi. l, Craiova, Tip. 
Fulgerul, 1 939, 64 p. 
72 D. Teleor, Anecdote din viaţa lui Cuza Vodă, Bucureşti, Edit. Lumen, 1 909, 32 p. 
73 N. Iorga, O amintire despre Doamna Elena [Cuza] în NRL, 1, 1 909, Vălenii de Munte, pp. 337-340. 
74 V. Pella, Convorbire cu M. S. Doamna Elena Cuza. Cum a fost întronat şi detronat Cuza. Rolul domnului Dimitrie 
A. Slllrdza. lmproprietărirea ţăranilor, cauza detronării, Bucureşti, Edit. Adevărul, 1 909, 28 p. 
7l V. Ciurea, Amintiri dela Cuza-Vodă la Muzeul Sucevii din Fălticeni, în Junimea Literară, XVI, 1 927, Suceava, pp. 27-3 1 .  
76 Decoraţiile lui Cuza-Vodă, în Dn;m drept, Il, 1 9 1 4, Vălenii de M unte, p. 528. 
77 M. Kogălniceanu, Autobiografie. Desrobirea ţiganilor. Ştergerea privilegiilor boiereşti. Emanciparea ţăranilor, cu o 
notiţă introductivă de Petre V. Haneş, ed. Il, Bucureşti, Edit. Alcaly, 1 9 1 6, 84 p. 
78 Nerva Hodoş, Al. Ionescu-Sadi, Publicaţiunile periodice româneşti, voi. 1, Bucureşti, 1 9 1 3 . 
79 V. Pârvan, Câteva date nouă cu privire la familia Cuza, în CL, XXXVIU, 1 904, n-ele 7-9, Bucureşti, pp. 750-759; extras, 
Bucureşti, Edit Socec, 1 904, 1 5  p. 
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Th. Alexi8 1 , A. Rădulescu82, au prezentat cititorilor locul şi rolul actului de la 24 Ianuarie 1 859, 
ale lui Cuza şi ale familiei sale în modernizarea societăţii româneşti. 

Semicentenarul Unirii de la 24 Ianuarie 1 859 a fost aniversat istoriografic cu diverse 
contribuţii tematice. Astfel, N. Iorga83, P. Răşcanu84, C. Râureanu85, L. Mrejescu şi colaboratorii86, 
Mina Savel87, A. D. Xenopol88, S. Mehedinţi89, au prezentat diferite aspecte ale înfăptuirii Unirii şi 
ale activităţii politico-legislative a realizatorilor ei. Cu această ocazie a fost editat un volum90 

comemorativ, care reuneşte contribuţii diverse ale istoricilor de la începutul secolului al XX-lea. 
Moartea octogenarei Elena Cuza ( 1 909), Doamna discretă din spatele Tronului, a fost 

comemorată de Constanţa Evolceanu91 şi de N. Iorga92. împlinirea a patruzeci de ani de la decesul 
prematur a lui Cuza a prilejuit noi contribuţii istoriografice, semnate de Chr. Georgescu93, 1. 
Nisto?4, C. Paladi95, colectiv de autori96. Alte studii comemorative au fost semnate de N. Iorga97, D. 
A. Sturdza98, Alex. Hodoş99, Mario Roques1 00. 

Acumulări cantitative şi calitative de izvoare şi informaţii istorice au permis elaborarea 
primelor studii cu tematică punctuală: N. Iorga101 , A. Gorovei102, R Bossy103, 1. C. Filitti104, D. 

80 Al. Popescu-Cemica, Alexandrn ioan 1 Cuza şi Unirea Principatelor Române, ed. � Bucureşti, Ed.il H. Steinberg, 1 904-1905, 58 p. 
8 1 Theochar Alexi, În preajma expoziţii. Amintiri reimprospătate-Domnul Tudor- Cuza Vodă, Braşov, 1905, 84 p. 
82 Andrei Rădulescu, 24 ianuarie [1859], Ploieşti, 1905. 
83 N. Iorga, Unirea Principatelor (1859), povestită românilor cu prilejul implinirii a cincizeci de ani de la intemeierea Statului 
român, Vălenii de MW1te, Tip. Neamul Românesc, 1909, 1 20 p.; idem, Cuza Vodă şi duşmanii săi a doua zi după detronare, 
rezumat al W1ei conferinţe ţinulll la Râmnicu Vâlcii, în februarie 1909, Vălenii de Munte, 1 909, 20 p. 
84 P. Răşcanu, Cuza-Vodă, conferinţă, laşi, Tip. Naţională, 1 907, 37 p.; idem, C!aa-Vodă, conferinţă ţinută in aula Universităţii din 
laşi, în voi. Unirea 24 ianuarie 1859, cuprilejul fmplinirii a 50 de ani de la Unire, Bucureşti, Ed.it. Socec, 1909, pp. 5-72. 
85 C. Râureanu, Cuza-Vodă. Pilde şi intâmplări din viaţa sa, Bucureşti, Edil Luceafărul, [ 1 909?], 32 p. 
86 L. Mrejescu - Gh. T. Kirileanu - Gh. Popescu-Vânători, Cuza-Vodă. Istorisiri pentru popor, cu figuri în text, Piatra-Neamb Tip. 
L. Steinberg, 1 909, 1 90 p. 
87 Mina Savel, Domnia marelui donmitor român Alexandru ioan 1 Cuza, Bacău, 1909, 164 p. 
88 A D. Xenopo� Unionişti şi separatişti, în AARMSJ, s. [!, t. XXXf, 1 909, m. 29, Bucureşti, pp. 725-765. 
89 Simion Mehedinţi, Unirea Principatelor din punct de vedere geografic, în CL, Xl..ill, 1909, Bucureşti, pp. 75-81 .  
90 Unirea. 24 /anuarie 1859, cu prilejul implinirii a 50 de ani de la Unire, Bucureşti, EdiL Socec, 1 909, 236 p. 
91 Constanta Evolceanu, Doamna Elena [Cuza}, în CL, Xl..ill, 1 909, Bucureşti, pp. 42-47. 
92 N. Iorga, O amintire despre Doamna Elena [Cuza}, în NRL, � 1909, Vălenii de MW1te, pp. 337-340. 
93 01ristacbe Georgescu, Cuza-Vodă. Conferinţă Târgovişte, Tip. Viitoru� 19 12, 42 p. cu portret. 
9' 1. Nistor, Cuza Vodă, în Junimea Literară, IX, 1 9 12, Cernăuţi, pp. 145-147. 
95 Constantin Palade, Cuza-Vodă. Povestire istorică, Ca martor ocular, de veteranul C.P., laşi, 1 9 12, 38 p. 
96 Cuza-Vodă. Alegerea, faptele şi răsturnarea lui, ediţiile 1-Il, Bucureşti, 1 9 1 2, 160 p.; Serbarea desvelirii monumentului 
Domnitomlui Alexandru ioan 1 Cuza, Bucureşti, Tip. Românească, 19 13, 38 p. + 2 pl. 
97 N. iorga, Politica Austriei faţă de Unire. /. Înainte de conferinţele de la Paris, în AARMSI, s. [!, t XXXlV, 1 9 12, m. 14, şedinţa 
de la 6 aprilie 19 12, extras, 30 p.; idem, Cuvântare ţinută la Serbarea zilei de 24 ianuarie a Ligii Culturale, secţia Bucureşti, 
Vălenii de Munte, Tip. Neamul Românesc, 1 9 14, 1 5  p.; idem, 24 Ianuarie 1916. Conferinţă pnulll la Ateneul Român pentru 
Societatea ortodoxă naţională a femeilor române, Bucureşti, Tip. Neamul Românesc, 1 9 16, 34 p.; idem, 100 de ani de la naşterea 
lui Czaa-Vodă, cuvântare comemorativă pnulll la Ateneul Român în ziua de 2 aprilie 1 920, Bucureşti, Tip. Cultura Neamului 
Românesc, 1920, 56 p. 
98 D.A Stunlza, Însemnătatea europeană a realizării definitive a dorinţelor rostite de divanurile ad-hoc in 7/19 şi 9121 octombrie 
1857, în AARMSJ, s. [!, L XXXfV, 1 9 1 1 - 19 12, Bucureşti; idem, Însemnătatea Divanurilor ad-hoc din laşi şi Bucureşti in istoria 
Renaşterii României, în AARMS/, s. Il, l XXXIII, 1 9 1 0- 19 1 1 ,  Bucureşti. 
99 Alexandru Hodoş, Cuza-Vodă, în Ţara Noastră, IX, 1 928, Bucureşti, pp. 1 67-168. 
1 00  Mario Roques, Le 24 Janvier (1859). Conference faite a Paris le 24 Janvier ( 1 925) a l'Association des etudiants roumains en 
France, Paris, 1 925. 
101 N. Iorga, Un martor străin al păcatelor noastre, călătorulfi·ancez G. Le Cler din 1860, conferinţă ţinulll la Galap în ziua de 9 
noiembrie 1 908, Vălenii de MW1te, Tip. Neamul Românesc, 1 908, 16 p.; idem, Câteva lămuriri nouă cu privire la Istoria 
românilor, în AARMSJ, s. Il, l. XXXVI, 1 9 1 5, m 1 6, Bucureşti, extras, 28 p.; idem, Spiritul public şi literatura in epoco Unirii, 
conferinţă ţinulll în ziua de 24 ianuarie 1 9 1 5 la serbarea şcolară de la Teatrul Naponal Bucureşti, Tip. !. C. Văcllrescu, Bucureşti, 
19 15, 3 1  p.; idem, Partea lui Napoleon al m-lea în Unirea Principatelor, conferinţă ţinulll la Liga Culturală în ziua de 27 februarie 
1 9 1 5, Bucureşti, Tip. Neamul Românesc, 19 15, 34 p.; idern, Un colaborator francez al Unirii Principatelor, Paul Bataillard, în 
AARMSI, s. ill, L I, 1 923, m 7, Bucureşti, 1923, extras, 1 4 p. 
1 02 Arlur Gorovei, Primul proiect de Constituţie întocmit de Comisia centrală din 1859, Fălticeni, 19 14. 
103 Raoul Bossy, Primele legături diplomatice {ale României} cu Piemontul, în CL, L Vll� 1 926, Bucureşti, pp. 796-800. 
1 04 L C. Filitti, Un emissaire valaque a Paris en 1857, înRHSEE, [!, 1 925, Bucarest, pp. 82-94. 
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Onciul105, I.L. Evans106• De asemenea, adăugăm contribuţiile referitoare la personalităţile politice
culturale implicate în evenimentele istorice ale deceniului 1 856-1 866: Mihail Kogălniceanu107, 
Costache Negri108, l. C. Brătianu109, Nicolae Kretzulescu1 10, Vasile Alecsandri1 1 1 ,  Barbu Catargiu1 12• 

Din categoria lucrărilor de sinteză amintesc în primul rând prezentarea evoluţiei grupărilor şi 
partidelor politice româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, realizată de A. D. 
Xenopol1 13• Această sinteză completează în primul rând monografia Al. 1. Cuza din 1 903, apoi 
marea operă istoriografică consacmtă trecutului românesc, editată în perioada 1 888- 1 9 1 1 ,  prima 
contribuţie solidă documentar şi conceptual din istoriografia românească, ambele elaborate de 
acelaşi A. D. Xenopol. întregesc această categorie de contribuţii cu monografiile consacrate 
personalităţilor politico-diplomatico-culturale cu rol important în Epoca Unirii (M. 
Kogălniceanu1 14, V. Alecsandri1 15, C. Negri 1 1 6, 1 . C. Brătianu1 17, N. Kretzulescu1 18) şi "problemei 
orientale" în epoca modernă1 19, cu influenţe asupra Principatelor dunărene/României1 20• 

3. Etapa 1 928-1948 

Introducerea în circuitul public al cercetării ştiinţifice a Arhivei Al. 1. Cuza, în 1 928, a fost o 
adevărată provocare a investigaţiei istorice pentru cercetătorii români şi străini. Depozitată la 
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, Arhiva Al. 1. Cuza a devenit o adevărată "mină de 
diamante" pentru istoricii români şi străini, care au avut posibilitatea să prezinte, pe o solidă bază 

105 Dimitrie Onciul, Ideea latinităţii şi unităţii naţionale, Bucureşti, 19 19, 24 p. 
106 1. L. Evans, The Agrarian Revolut ion in Romania, Cambridge University Press, 1 924 (XVI+ 1 97 p.), pp. 36-43 (pentru perioada 
1 856-1 866). 
107 Victor Sterea, Mihail Kogălniceanu, în voi. Unirea. 24 Ianuarie 1909, cu prilejul Împlinirei a 50 de ani de la Unire, Bucureşti, 
Edit Socec, 1909, pp. 86-1 12; N. Iorga, Despre Mihail Kogălniceanu, în ARD, s. fi, t XL� 1 920-192 1 ,  Bucureşti, 1922, pp. 2 1 9-
23 1 ;  Maria Gavrilescu, Marelui Mihail Kogalniceanu. Pioa5e amintiri, laşi, 19 1 1 ,  14 p. 
108 D. Teleor, Oamenii mari ai României. Costachi Negri, Bucureşti, Tip. Voinţa Na�onală, 1 909, 32 p. 
109 C. G. Dissescu, ion C. Brătianu: Omul; Omul politic; Omul de stat, în Democraţia, Bucureşti, IX, 1 92 1 ,  pp. 221 -248. 
1 10 A D. Xenopoi, Nicolae Kretzulescu, 18I2-1900-I912, Bucureşti, 19 12, 18 p. 
1 1 1  N .  D. Petrovanu, Vasile Alecsandri (Schiţă biografică), Iaşi, Edil Moldova, 1 906, 38 p. 
1 1 2 Al. V emescu, Barbu Katargiu. Studiu istoric rezumativ, Buzău, 1 928, 69 p. 
1 13 A D. Xenopol, istoria porlidelor politice în România, voi. I, partea a IT-a, Bucureşti, 19 10, pp. 301 -570. 
1 14 Lu�a Rădulescu-Pravăb Activitatea lui Mihail Kogălniceanu până la 1868, teză de doctorat in litere, voi. 1., laşi, Tip. H. 
Goldner, 19 13, 302 p.; N. Iorga, Mihail Kogălniceanu, scriitot1.1l, omul politic şi românul, Bucureşti, Edit. Socec, 1 92 1 ,  2 12  p.; 
Radu Dragnea, Mihail Kogălniceanu, ed. Il, Bucureşti, 1926, 293 p. 
1 1 5 M. Zaharia, Vasile Alecsandri. V�aţaşi opera lui, Bucureşti, 19 19, IV + 289 p. 
1 16 Gh. N. Munteanu-Bârlad, Castache Negri. Viaţa şi vrednicia lui, Bucureşti, [ 19 12), 1 1 5 p.; Comemorarea lui Costache Negri la 
Galaţi, 19 12, Gala�. 1 03 p.; Eroii Unirii. Jertfa lui C. Negri, Bucureşti, 1 9 12, 144 p.; Emil Gârleanu, C. Negri. Versuri. Proză. 
Seri ori. Cu un studiu asupra vieţii şi scrierilor sale de ... , Bucureşti, 1909, XVI + 224 p. 
1 17 Lui ion C. Brătianu, 1821-1921. Prin mintea, prin inima, prin braţele noastre, [Bucureşti, 1 92 1 ), VI + 591 p. 
1 1 8 A D. Xenopol, Nicolae Kretzulescu. Viaţa şi faptele lui, 18I2-1900, Bucureşti, 1 9 1 5, 274 p. 
1 19 J. A. K. Marriott, 77re Eastern Question, London, 1925 (perioada I856-1 866), 506 p.; A. M. Zaioncikovskij, Vostocinaja voina, 
1853-1856 g. Sviazi s sovremennoi ei politiceskoi obstanovskoi (Războiul oriental, 1853-1856. Legături cu situaţia politică din acea 
perioadă), Sk. Petersburg, 2 voi., 1908-1913; A N. Şebunin, Rossia na blijnem vostoke (Rusia în Orienn�l Apropiat), Petersburg, 1926 
(perioada 1853-1866); Albert Cahuet, La Question d'Oiient dans /'histoire contemporaine (1821-1905), Paris, Editions Dujarrie et C
ie, 1905, chapitre rn-e, L 'unite /Vumaine, pp. 2 19-226, 234-253; William Miller, The Ouoman Empire, 1801-1913, Cambridge 
University Press, 19 13, cbapter � 111e Union ofthe Danubian Principolities, 1856-1862, pp. 243-248; Serge Goriainow, Le Bosphore 
et les Dardanelles. Enlfle histolique sur la Question d'Oiient, Paris, 191  O (penlru perioada 1856-1 866); S.S. Tatişcev, lmperator Alexandr 
O. Ego jizni i farstvovanie, l, Sankt Petersburg, 19 1 1  (penlru deceniul 1 856-1866); Edouard Driault, La (J,testion d'Oiient, depuis ses 
otiginesjusqu 'a nasjours, !V-e OOition refondue, Paris, 1909, pp. 19 1-194; F. Cbarles-Roux, Alewnch li, Goncheakoff et Napolron m, 
Paris, 19 13, pp. 93-94; J� Aocel, Manue/historiquedela Questiond'Orient (1792-1923), Paris, 1923, pp. l29-136, 1 53-154. 
120 David Mitrany, Rumania. Her History and Politics, in voi. colectiv: Nevill Forbes, Amold 1. Toynbee, D. M.itrany, D.J. 
Hogarth, The Balkans. A History of Bulgaria, Serbia, Grecee, Rumania, Turkey, Oxford, Clarendon Press, 1 9 1 5, pp. 268-279; 
R W. Seton-Watson, The Rise ofthe Nationality in the Balkam, London, Constable and Company Ud., 1 9 1 7, pp. 59-6 1 ,  64-67; 
Louis Andre, Les Etats Chretiem des Balkans depuis 1815 (Rownanie, Bulgw·ie, Serbie, Montenegro, Grece), Paris, Felix Alcan, 
1 9 1 8, chapitre ill-e, Constitution du Principaute Roumaine, 1856-1881, pp. 38-49; Andre Bellesort, La Roumanie contemporaine, 
Paris, 1905, pp. 70-72 (epoca Unirii-domnia lui Cuza); Charles Seignobos, Albert Metin, Histoire contemporaine depuis 1815, 
Paris, I906 (epoca Unirii-domnia lui Cuza); The Cambridge Modern History, Xl. 1he Growth ofNationalities, Cambridge, I 909, 
pp. 643-645; Edouard Perit (00.), Histoire universelle il/ustree des pays et des peuples, Vl-e voi., Paris, 1 922, pp. 488-490; A. 
Stern, Geschichte Europas von 1848 bis 1871, Stuttgard-Berlin, 1 923, pp. 220-223. 
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documentară internă, evoluţiile istorice din deceniul-ţintă 1 856-1 859-1 866. Arhiva Al. 1. Cuza, 
coroborată cu izvoarele istorice externe referitoare la pregătirea şi realizarea Unirii din 1 859 - domnia 
şi reformele lui Cuza, a devenit punctul de plecare pentru diverse articole, studii, comunicări, 
conferinţe pubice, sinteze referitoare la Epoca Unirii şi la personalităţile sale, publicate în cele două 
decenii ale et).pei delimitată cronologic în subtitlu. 

Au fost editate izvoare istorice documentare12 1 , epistolare122, memorialistice123, 
genealogice124, numismatice1 25, medalistice126, referitoare la tematica precizată anterior. 

Articolele şi studiile istorice româneşti şi străine abordează ternatici diverse referitoare la 
Epoca Unirii - Cuza. Astfel, l. Hudiţă1 27, Al. Lăpădatu şi colaboratorii1 28, P. Răşcanu129, Th. 
RăşcanuJJ0, M. Theodorian-Caradai3J , l.C. Filitti132, Th. Bucur133, A Oprescu134, H. Temperley135, 
Romulus Seişanu136 au prezentat Unirea din 1 859 şi domnia lui Cuza în contextul general european 
după mijlocul secolului al XIX-lea şi pe baza noilor izvoare istorice din Arhiva Al. 1. Cuza. Al. 
Lă ăda 137 l L 138 I C Fili. · 13ll Al Mare 14o p H .141 l E  T 

. 142 M p p tu , . upaşcu , . . tti , . u , . enry , . . orouţm , . opescu-

1 21 L C. Filitti, Un proiect de constituţie inedit a/ lui Cuza din i863, în AJINC, V, 1928-1930, Cluj, pp. 354401 ;  Ioan Hudiţă, 
Franţa şi Cuza-Vodă. Lovitura de stat proiectată În 1863. După documente inedite, Bucureşti, 1 94 1 ,  1 85 p.; Constantin Moisi� 
Cdteva reminescenţe din timpul propagandei pentru Unirea Principatelor Române. în AR, Vll, 1 94 1 ,  Bucureşti, pp. 123- 1 32; 
majoritatea contribuţii lor istoriografice referitoare la Epoca Unirii - Cliza conţin documente inedite în textul propriu-zis sau în 
anexe, publicate fragmentar sau integral. 
1 22 Horten ia Georgescu-Lupaş, Proectulunui bust a/ lui Cuza. Din corespondenţa lui A. Baligot de Beyne.fostul secretar pa11icular al 
Principelui Cuza, Cluj, Tip. Cartea Românească, 1935, I l  p., extras din AJINC, voi. V� 1935; N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de 
do11u1i, ed [)], Vălenii de Munte, Tip. Datina Românească, 193 1 ,  pp. 3 1 3-323; idem, Scrisori de femei, Vălenii de Munte, Tip. Datina 
Românească, 1932, pp. 60-{) 1 ;  Victor Slăvescu, Scrisori inedite ale lui Barbu Catargiu, ianuarie-ocJombrie 1861, Bucureşti, 1 942, 28 
p., extras din AR, Vll, 1 94 1 ;  idem, Corespondenta lui lon Ghica cu Dimitrie Sturdza (1860-i880). Bucureşti, 1 942, 1 12 p., extras din 
AARMSI, s. � l XXV, 1943, m 28; George Fotino, Din vremea Renaşterii naţionale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti, voi. IV, 
Bucureşti, 1939, pp. 276-405 (80 de scrisori din perioada 1 859-1863); Marcel Emerit, Une conversation entre l 'empereur Napoloon iJJ 
el Basile Alecsandri, în RHSEE, V, 1928, n� 7-9, Buearest, pp. 232-236, idem, Trois lettres inrJdites de Basile Alecsandri (i857), în 
RHSEE, V, 1928, n� 4-{), Bucarest, pp. 139-144; idem, Madame Comu et Napoloon Ul; d'apres les /ettres de /'Emperew et d'autres 
documents inrJdits, Paris, 1937, 199 p.; Nicolae Cori van, Din activitatea emigranţi/ar români în Apus (1853-i 857). Scrisori şi memorii, 
Bucureşti, 193 1 ,  170 p. + 8 pl.; Ion L Nistor, Corespondenţa lui Coronini din Principate. Acte şi rapoane din iunie i854 - mm1ie 1857, 
Cemăup, 1 938, XL Vll + 1 098 p.; idem, Ocupaţia austriacă in Principate. i 854-i 857, după rapoanele lui Caronini, în AARMSi, s. II� 
t XX, 1938- 1939, Bucureşti, pp. 133-195; Dan Berindei, O scrisoare a lui Gh. Asochi din i856 [referitoare la evenimentele 
intemaţionalej, în AR, X, 1945-1 946, Bucureşti, pp. 363-372. 
1 23 N. Iorga, Doanma Elena Cuza, în idem, Oameni care au fost, voi. 1, Bucureşti, 1 934, pp. 307-3 1 2; idem, Statuia lui Cuza-Vodă; 
10 Mai şi Cuza- Vodă; fnvăţăminte din vieaţa şi domnia lui Cuza-Vodă, în idem, Oameni care au fost, voi. � Bucureşti, 1934, pp. 
1 24-1 29, 285-290, 320-333; idem, Centenarul naşterii lui Cuza-Vodă, în idem, op. cit., voi. ill, Bucureşti, 1 936, pp. 35-36. 
124 C. Gane, Despre neamul mamei lui Cuza-Vodă, în Universul Literar, XL VID, 1 939, n-r 1 7, Bucureşti, p. 1 .  
12l Emil Vârtosu, Romm1atul, maneta lui Cuza Vodă. i859-1864. Documente inedite, Bucureşti, 1 94 1 ,  145 p.; C. Moisil, Relicvii 
de la Cuza-Vodă, în AR, VU, 1 94 1 ,  Bucureşti, pp. 353-356. 
126 C. Moisil, Unpa111'f!t medalistic al Doamnei Elena Cuza, Bucureşti, 1942, 5 p. + 1 pl., extras din AR, V[[[, 1 942; Dan Berindei, 
Cuza Vodă şi .. Ordinul Unirii ". O Incercare de illSlituire a unei decoraţii naţionale, în RJR, XVU, 1947, 1-2 Bucureşti, pp. 98-106. 
121 Ioan Hudi!ă, Cantribuţiuni la istoria lui Cuza-Vodă, laşi, 193 1 ,  24 p., extras din Arhiva, XXXVI, 1 93 1 ,  n-rele 2-3, laşi. 
128 Alex. l..ăpădatu, Raoul Bossy, Andrei Rădulescu, G. Marinescu, Alecsandru ioan Cuza, i859-I866, patru conferinţe istorice, 
pnute la Fundaţia Carol � Bucureşti, Edit Cartea Românească, 1932, VI+ 1 1 8 p. 
1 29 Petre Răşcanu, Cuza-Vodă, în voi. Eugen Lovinescu, Antologia scriitorilor ocazionali, cu o prefuţll de Anooymus-Notarius, 
Bucureşti, 1 943, pp. 2 14-262, reeditarea eonferinfei din 1 909. 
1 30 1beodor Răşcanu, Nepotriviri şi nedumeriri, în Din trecutul nostru, VU, 1 939, o-rele 1 4, Chişinău, pp. 49-52. 
1 3 1 M. Theodorian-Carada, Făuritorul Unirei dela 24ianuarie i859, Craiova, Tip. Ramuri, 1 938, 8 p. + 1 pl. 
1 32 1. C. Filitti, Alegerea de la 24 ianuarie i859, Bucureşti, 1932, extras, 16 p.; idem, Proiecte inedite de rifonne din vremea Unirii 
Principatelor, Bucureşti, 1 936, 25 p. 
1 33 Theodor Bucur, Un ofiJer al ocupaţiei austriece în Moldova fn vremea războiului Crimeii (1853-i857), în Rl, XXX, o-rele 1 -
1 2/ianuarie-decernbrie 1 944, Bucureşti, pp. 7-17. 
1 34 Anton Oprescu, Un călător rus la noi în 1866, in Rl, XV[[[, o-rele 1 -3/ianuarie-martie 1932, Bucureşti, pp. 5-12. 
lll Harnld Temperley, 777e Union of Roumania in the Private LetJers of Palmerston, C/arendon and Cowley, 1855-1857, 
Bucureşti, 1937; idem, Four documents on the Future of Roumania, by Henry Stanley, Dimitrie Brătianu, Lord Palmerston and 
A/ben, Prince Conso/1, i855-i856, în RHSEE, XIV, 1937, n� 7-9, Bucarest, pp. 232-242. 
1 36 Romulus Seişanu, Jdeia unirei În ţările române-când s-a născut şi cum a evoluat ideia înfăptuirei României Mari, Bucureşti, 
Edit Universul, 1 933 (vezi epoca Unirii din 1 859). 
1 37 Alex. J..ăpădatu (= Lapedatu), Între Cuza-Vodă şi Castache Negri, Bucureşti, M. O. Imprimeria Naţională, 1 94 1 ,  1 5  p., extras 
din voi. 01nagiu profesorului ion Lupaş, Bucureşti, 1 94 1 ;  idem, Omul dela 2 Mai - Învinsul dela ii Febi1Jarie, în AARMSi, s. � 
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Spineni143, N. Iorga144, C. Solomon - C.A. Stoide145, A Rădulescu146, D. Smântânescu147, Gh. 
Oprescu148, R.R Rosetti149, Gh. Duzinchievici150, R Perovic15 1 , C. Vasilescu152, G. Marinescu1 53, C.C. 
Angelescu154au studiat aspecte şi probleme pooctuale ale Unirii din 1 859, ale domniei şi vieţii lui Al.I. Cuza. 

Coordonatele politicii externe româneşti în timpul lui Cuza, atitudinea marilor puteri 
europene, în special a Franţei, faţă de Unirea din 1 859 şi de tânăra Românie au fost analizate şi 
prezentate istoriografic de către R Bossy155, N. Iorga1 56, 1. Hudiţă157, Gh. l. Brătianu1 58, N. 

l XXV, 1942-1 943, m. 5, Bucureşti, pp. 227-254, ext111S, 28 p.; idem, În chestiunea disgraţierii lui M Kogălniceanu de către 
Cuza-Vadă, în AR, IX, 1 943, Bucureşti, extras, 1 3  p.; idem, Preludiile căderii lui Cuza-Vodă, în AARMSI, s. ITI, t. XIV, 1 933, m. 7, 
Bucureşti, extras, 42 p.; idem, Mărturii şi precizări nouă cu privire la sjărşitul lui Barbu Catargiu (8 iunie 1862), în AARMSI, s. Il, 
t XXI, 1 939, m 6, Bucureşti, extras, 30 p.; idem, Viaţa politică internă, în voi. AlexandnJ Ioan Cuza, 1859-1866, Bucureşti, 1930, 
pp. 1 -32; idem, PITJblema agrară În epoca domniei lui Cuza Vodă, [Bucureşti, 1 947); idem, Un aventurier ungur În Principotele 
Române, în epoca unirii lor (Gh. Bogathy), în AARMSI, s. ITI, t. XXIl, 1939-1940, m 3, Bucureşti, extras, pp. 43-147. 
138 L Lupaşcu, Supărarea lui Alexandru Ioan Cuza pe călugării greci, în CL, LXXII, 1939, Bucureşti, pp. 586-594. 
139 L C. Filitti, Pagini din istoria României moderne. 1. Un liberal clasic: Barbu Catargiu; 2. Retuşări la un portret a/ lui 1. C. 
Brătianu (alegerea de la 24 ianuarie i859; Împroprietărirea de la i864), Bucureşti, 1 935, 30 p. . 
140 Alexandru Marcu, Conspira/Ori şi conspiraţii În epoca renaşterii politice a României, i848-1877, Bucureşti, 1 930, 373 p. 
(perioada 1 856-1 866). . 
141 Paul Hemy, L 'abdication du Prince Cuza ell 'avenement de la dynastie des Hohenzollern au trâne de Roumanie, Paris, 1 930, 485 p. 
142 1. E. Torouţiu, Data morţii Domnitorului Alexandru ioan Cuza, în Făt-Frumos, Revistă de literatură şi folclor, XI, 1 936, 
Cernăuţi, pp. 1 29- 1 32. 
143 M. Popescu-Spineni, PITJCesul mănăstirilor Închinate, Bucureşti, 1936, 1 60 p. 
144 N. Iorga, Apelul către Unire a/ lui Cuza Vodă la i859, în AARMSi, s. ITI, t Xll, 1 93 1 ,  m. 8, Bucureşti, extras, 4 p.; idem, 
Publicaţii străine privitoare la istoria contemporană a ITJmânilor, în AARMSI, s. ITI, l Xll, 1 93 1 ,  m 1 3, Bucureşti, extras, 5 p.; 
idem, Unirea ITJmânească, conferinţa de la 24 ianuarie [ 1 934] ţinută la Societatea "Tinerimea Română", Bucureşti, 1 934, 19 p.; 
reeditată în NRP, 1 934, Bucureşti, pp. 68-73, 86-92; idem, Însemnătatea Unirii de la 1859, Bucureşti, Edit "Tinerimea Română", 
1 935, 1 5  p.; idem, Un memoriu politic către Cuza-Vadă, In AARMSi, s. ITI, t. XIX, 1 937, m 1 7, Bucureşti, extras, 1 0  p.; idem, 
Cugetători români de acum o sută de ani. 1. Trei conservatori În epoca de unire şi consolidare, în AARMSi, s. III, l XXJ, 1 939, m 
2 1 ,  Bucureşti, extras, 50 p.; idem, Că1ţi n�teptate, în AARMSi, s. ITI, t. XXIl, 1 940, m. 1 3, Bucureşti, extras, 16 p.; idem, Ce a 

fost la "24 /anu01·" şi ce trebuie să fie azi, Bucureşti, Tip. Datina Românească, 1 940, 20 p.; idem, O ca11e de gândire 
conservatoare ITJmânească, în AARMSi, S. ITI, t. XXD, 1 940, m. 1, extras 16 p.; idem, Problema basarabeană şi piTJblema Unirii 
Principotelor de la 1856-1859. in dosul căJţilor diploma{iei, în AARMS1, s. ITI, l XXIl, 1 94 1 ,  m. 1 2, Bucureşti, extras 1 7  p.; idem, 
O anchetă la Constantinopol despre Unirea Principatelor, în idem, Conferinţe şi prelegeri, după note stenografice, Bucureşti, Tip. 
Imprimeria Na�onal1i, 1 943, pp. 1 5-28; idem, Mişcarea {ărănească din 1862 - acte ale poliţiei din Bucureşti, în RJ, XXlll, 1937, 
n-rele 10-12, Bucureşti, pp. 210-216. 
145 C. Solomon - C. A Stoide, Pretendenţa lui G1igore Sturza la 1/TJnu/ Moldovei, Bucureşti, 1939, 42 p. 
146 Andrei Rădulescu, Organizarea Statului [Român], în voi. Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866, Bucureşti, 1 930, pp. 55-98; idem, 
Organizarea Statului [Român) fn timpul domniei lui Cuza-Vodă, Bucureşti, 1 932, 45 p.; idem, Cercetări privitoare la înfiinţarea 
Curţii de Casaţie in România, în AARMSi, s. ITI, l XIV, 1933, m 1 O, Bucureşti, pp. 227-274. 
147 Dan Smântânescu, Lirica lui V: Alecsancbi şi Unirea de la i859, în Preocupăli Literare, ITI, 1938, Bucureşti, pp. 405-41 0; 
idem, Rolul calendarelor şi presei În epoca Unirii, în Preocupări Literare, V, 1 940, Bucureşti, pp. 364-37 1 .  
148 Gh. Oprescu, Unirea Principatelor Române in stampele şi tablourile vremii, în voi. Omagiu fraţilor Alexandru 1. şi ioan 
Lapedatu la implinirea vârstei de 60 ani XJDJX.MCMXXXVI, Bucureşti, 1 936 (LXXIV + 905 p. + 2 pl.), pag. respective. 
149 General Radu R. Rosetti, Un uitat: generalul ion Florescz�, în AARMSi, s. ITI, t. XIX, 1936, m. 1 ,  Bucureşti, pp. 1 -3 1 ;  idem, 
Mihail Kogălniceanu şi recrutarea annatei, Bucureşti, 1939. 
1 50 Gh. Duzinchievici, Chestiuni din vremea lui Cuza-Vodă, in Ci, X-Xll, 1934-1 936, n-r 1, Iaşi, pp. 90-1 04; idem, Contribuţiuni la 
donmia lui Cuza-Vodă, în Rl, XXI, 1935, n-r4-6, pp. 95- 1 03; XXD, 1936, nr. 4-6, pp. 1 2 1 - 1 24, Bucureşti. 
1 5 1 Radoslav Perovic, Diplomatskij spor srpskog o prenosu orujia 1862 g. Preko Rumunije, în Godisnja Nikole Cupiea, XLVlll, 
1939, n-r2, Beograd, 1 938, pp. 1 82-234, (extras, 5 1  p.) 
152 Coman Vasilescu, lsloricul mănăstirilor închinate din epaca domniei lui Cuza Vodă, În legătură cu evenimentele politice de la 
1859 pănă la 1866 inclusiv, Bucureşti, 1 929; idem, Istoricul mănăstiri/or închinate şi secularizarea averii lor. Contribuţiuni la 
studiul istoriei Bisericei Ortodoxe Române, Bucureşti, 1 932. 
153 G. Marinescu, Dezvoltarea culturală intre i848-1866, în voi. Alexand1u Ioan Cuza, 1859-1866, Bucureşti, 1 930, pp. 99-1 1 8. 
1 54 C.C. Angelescu, PJViectul de Constituţie a/ lui Cuza Vodă de la 1863, Bucureşti, 1 933. 
155 Raoul Bossy, Agenţia diplomatică a României În Paris şi legăturile politice franca-române sub Cuza- Vodă, 
Bucureşti, 1 93 1 ,  402 p.; idem, Agenţia diplomatică a României in Belgrad şi legăturile politice româno-sârbe sub 
Cuza- Vodă, Bucureşti, 1 934, 59 p.; idem, L 'Autriche et les Principaull3s-Unies, Bucarest, 1 938, 4 1 3  p.; idem, Politica 
externă, în voi. A/exand/71 ioan Cuza, 1859-i866, Bucureşti, 1 930, pp. 33-54. 
1 56 N. Iorga, Legături cu Franţa În epoca Unirii, în Rl, XXI, 1 935, n-rele 4-6, Bucureşti, pp. 89-93. 
157 1. Hudiţă, Franţa şi Cuza- Vodă. Lovitura de stat proiectată În 1863. După documente inedite, Bucureşti, 1 94 1 ,  1 85 p. 
158 Gh. L Brătianu, Politica externă a lui Cuza- Vodă şi dezvoltarea ideii de unitate naţională, în RJR, [], 1 932, 
Bucureşti, pp. 1 1 3- 1 63; idem, Napoleon l1l et les nationalites, Bucarest, 1 934, 1 46 p. + 5 pl. 

1 65 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

C 
. 1s9 p p p . 160 A Ot 161  Ş p 162 I L 163 Al L d 164 Gh onvan , . . ana1tescu , . ,etea , t. ascu , . upaş , . ape atu , . 

Duzinchievici165, D. Simonescu166, V. Slăvescu167, Marcel Emerit168, Pietro Orsi169, Stephan 
Luk:asik.170, V. Mihordea171 , Gino Lupi1 72, Nunzio Coppola1 73, T. Straşimirov174, Romulus 
Rebreanum. Au fost studiate, de asemenea, şi activităţile politico-diplomatice ale unor colaboratori 
0f. Alecsandri, M .  Kogălniceanu, C. Negri)1 76 sau opozanţi politici (Barbu Catargiu1 77) ai lui Cuza. 

În categoria lucrărilor de sinteză istoriografică se încadrează reeditarea monografiei 
clasice Cuza- Vodă elaborată de A. D. Xenopol178, volumul omagia! dedicat domnitorului 
Unirii1 79, la aniversarea a 70 de ani de la istoricul eveniment, cât şi capitolele/subcapitolele tematice 
din sintezele de istorie românească scrise de N. lorga180, I. Lupaş181 , C. C. Giurescu182, P. P. 
Panaitescu183• Alte monografii au fost consacrate Elenei Cuza184, lui M. Kogălniceanu185 sau lui 1. C. 

1 59 Nicolae Cori van, La Politica Orientale di Napoleone 11I e / 'unione dei Principali Romani, Iaşi, 1 937, 1 50 p.; idem, 
Walewski, Napoleon a/ 111-/ea şi Alexandru Ioan Cuza, laşi, 1 933, 22 p.; idem, Scopul misiunii secrete a lui Bălăceanu 
şi atitudinea lui Napoleon al 111-lea, în CI, Vlll-IX, 1 932-1 933, n-r 1 ,  laşi, -pp. 3-14.  
160 P. P. Panait:escu, Qaa-Vodă şi w1itatea naţională a Românilor, în Arl1h>a pentnt ştiinţă şi riforma socială, VIII, 1929, Bucureşti, pp. 559-569. 
161 Andrei Oţetea, Marile Puteri şi Unirea Principatelor Române, în voi. Omagiu lui Ion Lupaş, Bucureşti, 1 943, pp. 667.fJ79. 
162 Ştefan Pascu, Un plan de conf'ediration danubienne roumano-magyaro-serbe en 1859, în RI, V, 1 939, n-o 4, Cluj, pp. 506-524. 
163 Ioan Lupaş, Problema Transilvană în timpul lui Cuza şi Carol 1, în AARMSI, s. LII, t. XX:VUJ, 1 945- 1 946, 
Bucureşti, p. 557-600 (perioada domniei lui Al. 1. Cuza). 
164 Alexandru Lapedatu, Al/Siria şi lovitura de stat de la 2/14 mai 1864. Cu trei serii de acte inedite privitoare la acest eveniment, 
în AARMS/, s. lll, t XXVUl, 1945-1 946, Bucureşti, pp. 1 27-270; idem, At/Striaşi refomza agrară din 1864, Bucureşti, 1 947. 
1 65 Gh. Duzinchievici, Cuza-Vodă şi revoluţia poiană din 1863, Bucureşti, 1 935, 1 03 p.; idem, Conlribu(ii la istoria legăturilor 
pa/ono-române In anii I865-I866, Bucureşti, 1 936, 63 p.; idem, Beizade Grigore Sturdza şi pa/anii, Bucureşti, 1 94 1 , 205 p.; 
idem, Contribution a / 'histoire des re/ations nts o-roumaines du temp du Prince Cuza, Bucarest, 1 935. 
166 Dan Simionescu, Răsunetul Unirii Principatelor la Berlin - Iacob Negruzzi, orator la 1 7  ani [1859], în RFR, XI, 
1 944, n-r 6, Bucureşti, pp. 69 1 -693. 
1 67 Victor Slăvescu, Victor Place şi organizarea de credit a României (1859-1863), Bucureşti, 1 944, 92 p. 
168 Marcel Emerit, Les complots polonais et hongrois en Roumanie en 1863-1864, în RHSEE, Xl l, 1 935, n-os 7-9, 
Bucarest, pp. 225-237, (extras, Vălenii de Munte, 1 935, 1 6  p.) 
169 Pietro Orsi, Cam il/o Cavour el il Risorgimento delia Rumen ia, în Gerarhia. Rivista politica, VI L I, n-o 5 1 Mai 1 930, 
Roma; idem, Storia mondiale da/ I814 al I938, voi. 1 ( 1 8 14- 1 87 1 ), Bologna, 1 938, pp. 355-357, 408-409. 
1 70 St. Lukasik, Rumunja i Polska w XIX wieku, Krak6w, 1 929; idem, Relaţiunile politice ale lui Mihail Czaykovsky
Sadyk paşa cu românii, în RIR, L l ,  1 932, Bucureşti, pp.232-26 1 ;  idem, Pologne el Roumanie aux conflns des deux 
peuples et les deux /angues, Paris-Varsovie, 1 938 (423 p.), pp. 1 84-234. 
1 71 V. Mihordea, Ecoul mo11ii lui Cavour in România [186I}, în R/, XXX, 1 944, o-rele 1 -3, Bucureşti, pp. 87-95. 
1 72 Gino Lupi, Il Principala di Alessandro Cuza ne/la stampa milanese del/ 'epoca, în La Rassegna italo-romena, 
XVII I, n-os 4-5-6, 1 938, pp. 3-6. 
1 73 Nunzio Coppola, Fratelanza italo-romena agli albori delia nastra unita nazionale (Ne/ centenario delia nascita di Vit1orio 
Imbriani), în Nuova Antologia, LXXV, 1 940, Roma, pp. 379-394 (corespondenţă Matei Sturdza-Miclăuşeni- Vittorio Imbriani). 
1 74 T. Straşimirov, Centralen taen komitet vă Bucureşti (Comitetul central secret /a Bucureşti), în Bălgarska istoriceska 
biblioteka, god. fV, 1 93 1 ,  T. l-II, Sofia, pp. 97- 145. 
m Romulus Rebreanu, Austria şi problema orientală, 1 683- 1 867, Braşov, 1 944. 
1 76 Vasile V. Haneş, Contribuţia lui Vasile Alecsandri la renaşterea României moderne, în Preocupări Literare, V, 1 940, 
Bucureşti, pp. 641 -650; Vasile M. Sassu, Vasile Alecsandri, literalul şi omul politic, Bucureşti, Tip. Cartea Românească, 1 939, 
32 p.; Al. Vemescu, Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri. Studiu istoric rezumativ, Buzău, 1 933, 42 p.; Olimpiu Boitoş, 
Contribuţii la istoria misiunii lui A. Panu în Apus (J 864), în AIINC, VI, 1 93 1 - 1 935, Cluj, pp. 443-486. 
1 77 Traian lonescu-Nişcov, În legătură cu asasinarea lui Barbu Catargiu, în R/, XXVl, 1 940, Bucureşti, pp. 2 1 -30; 
Alexandru I. Lapedatu, În jurul asasinării lui Barbu Catargiu (Iunie 1862), în AARMSI, s. l l l, t. X fV, 1 933, m. 7, 
Bucureşti, extras, 42 p.; idem, Mărturii şi precizări nouă cu privire la sfârşitul lui Barbu Catargiu (8 iunie 1862), în 
AARMSI, s. rn, t. XXI, 1 939, m. 6, Bucureşti, extras, 30 p. 
1 78 A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza- Vodă, ed. I l, Bucureşti, 1 930-1 93 1 .  
179 Alexandru Ioan Cuza, 1 859-1 866, Bucureşti, 1 930, 1 1 8  p. 
180 N. lorga, Istoria Românilor, voi. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1 938, pp. 336-396. 
1 81 Ioan Lupaş, Istoria Unirii Românilor, Bucureşti, 1 937 (405 p.), pp. 263-272. 
1 82 C. C. Giurescu, lstoria Românilor, Bucureşti, 1 942, pp. 447-458. 
1 83 P. P. Panaitescu, Istoria Românilor, Bucureşti, 1 942. 
1 84 Lucia Borş, Doamna Elena Cuza, Bucureşti, [ 1 936], 340 p. cu portret; ed. ll, [ 1938], Bucureşti, 27 1 p. + 7 foto; ed. LI, [ 1 938], 
Bucureşti, 271 p. + 7 foto; ed. Ill, [ 1940], Bucureşti, 352 p. + 2 pl.; ed. IV, 1 944, Bucureşti, 285 p. + 4 pl. 
1 85 Gh. L Brătianu, M Kogălniceanu (cu o retipărire, la o sută de ani, a Cuvântului pentru deschiderea cursului de istorie 
naţională în Academia Mihiiileană, rostit /a 24 Noemhrie 1843), Bucureşti, 1 944, 79 p. 
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Brătianu186. Localitatea şi palatul Ruginoasa187 au beneficiat, de asemenea, de o mono�e 
geografică-istorică. W. G. Easf88, T. W. Riker189, Gh. l. Brătianu190, P. Heruy191, Marcel Emerif 2, D. 
Mitrany193, F. Charles-Roux194, S. Sibilia195, M. Ruffini196, J.C. Campbell197 au prezentat condiţiile 
generale interne şi europene în care s-au realizat Unirea din 1 859, reformele lui Cuza şi modernizarea 
societăţii româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Sprijinul acordat de remarcabilul 
diplomat Victor Place, consulul francez la Iaşi, în realizarea Unirii din 1 859 şi relaţiile politice 
privilegiate cu Al. l. Cuza au fost prezentate de Marcel Emerif98 şi V. Slăvescu199• Autorii străini200 de 
sinteze ale istoriei românilor au prezentat, în general corect ştiinţific şi obiectiv, evenimentele interne şi 
externe ale Epocii Unirii - domnia şi reformele lui Cuza. 

(Partea a I I-a a acestui studiu va fi publicată in numărul următor al AMS - Botoşani) 

THE STAGES OF THE BINOMIAL BIBLIOGRAPHY: 
ALEXANDRU IOAN CUZA-UNION OF 1 859 

(Summary) 

The Al.I. Cuza-Union of 1859 bibliography knew, in last 1 50 years, a few stages of evolution: 
1 .  1856 1 1859-1903: from the Congress of  Paris 1 double election of  Al.l. Cuza at Jassy and Bucharest to 

the A.D. Xenopol's monography Cuza Vodă; 
2. 1903-1928: from the Xenopol 's emblematica! monograph to the free scientific access to Cuza 's archive 

and documents; 
3. 1928-1948: from the admittance to Cuza's unpublished documents to the first years of Stalinist 

Romania; 
4. 1948-1989: from the Gh. Gheorghiu-Dej's regime to the end of N. Ceauşescu; 
5. 1990-2009: from the beginnings of democratic Romania to the 1 501h anniversary of 1 859, January 24. 

In each stage have been elaborated and published a ditferent categories of contributions, over 1 .000 
pieces: collections of documents, monographs, memories, articles, researches, public conferences, collections of 
folklore and tales etc., but with unequal scientific value. 

186 Constantin Răutu, Ion C. Brătianu. Omul. Timpwile. Opera (1821-1891), cu o prefaţă de d-1 prof. univ. Al. Lapedatu, Tumu 
Severin, 1 940, 249 p. + 4  pl. + 1 tablou; Dimitrie Sturdza, 1on C. Brătianu (1821-1891), Bucureşti, 1941 , 32 p. 
1 81 Theodor Răşcanu, Ruginoasa, [Bucureşti], Edit. Vremea, 1938, 168 p. 
188 W. G. East, The Union of Moldavia and Wallachia, 1859. An Episode in diplomatic Histo1y, Cambridge, 1929, IX +  220 p.; 
idem, T11e Osbome Corrference and Memorandwn of August 1857, în EHR, XL!ll, 1928, l..ondon, pp. 409-4 1 2. 
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LICEUL LAURIAN DIN BOTOŞANI  ÎN PERIOADA 1 859 - 1 989 

Ioan ONOFREI 
1 .  Liceul Laurian din Botoşani ( 1 859- 1 9 1 8) 

Anul 1 859 a fost, fără îndoială, un an fericit în istoria noastră. Profitând de contextul 
european favorabil şi exprimând dorinţa de unire existentă la nivelul întregii societăţi, 
reprezentanţii moldoveni şi munteni din cele două adunări elective 1-au ales pe colonelul 
Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei - 5 ianuarie - şi al Munteniei - 24 ianuarie - realizând 
un pas important spre unificarea structurilor statale1 • Sunt de înţeles deci eforturile de înnoire 
realizate la nivelul comunităţilor locale dar şi la nivel central, domnitorul unirii preocupându
se, alături de recunoaşterea internaţională a dublei alegeri şi crearea premiselor realizării 
unificării depline, de modernizarea unor domenii esentiale ale societăţii româneşti. 
Învăţământul nu putea lipsi din sfera acestor preocupări, fii�d menit a accelera schimbarea 
mentalităţilor şi dezvoltarea generală, a pregăti oameni adaptabili la noile realităţi :  ,,Eu ţin 
numaidecât ca fiecare locuitoriu să ştie în curând a scrie şi ceti (.. .)", afirma Cuza în mesajul 
domnesc din 6 decembrie 1 8592, exprimând necesitatea stringentă a generalizării ştiinţei de 
carte iar cuvintele sale şi-au găsit ecoul binemeritat şi în acţiunile contemporanilor botoşăneni . 

A vântul pentru învăţătură din epocă este cu atât mai uşor de înţeles cu cât din totalul 
locuitorilor oraşului doar 8.334 erau înregistraţi ca ştiutori de carte, ceea ce reprezintă numai 
30,66%, cei mai mulţi dintre aceştia având doar clasele primare, continuarea studiilor prin şcoli 
geografic mai îndepărtate fiind accesibilă numai celor care aveau părinţi cu "dare de mână". Este 
unul din motivele pentru care, încă din anii 1 852- 1 856, mai mulţi fruntaşi ai urbei noastre au căutat 
să răspândească ideea înfiinţării unei şcoli secundare în localitate, .potrivită cu nevoile timpului, 
pentru a face ca învăţătura să nu rămână un apanaj al unor privilegiaţi, ci o posibilitate deschisă 
tuturor celor interesaţi. Printre cei mai stăruitori adepţi ai acestei idei trebuie amintit Vasile Paulini, 
directorul Şcolii Publice de Băieţi nr. 1 ,  unul din pionierii învăţământului din Moldova3, unde fusese 
chemat de Gheorghe Asachi pentru a contribui la înfiinţarea invăţământului de stat. 

Insistenţele lor nu rămân fără ecou şi la 22 august 1 859, Ministerul din laşi dă ordinul 
nr. 6568 adresat Comitetului de inspecţiune al şcoalelor publice din Botoşani, document ce 
poate fi considerat actul de naştere al Gimnaziului ce va deveni Liceul "Laurian" de mai 
târziu: "Având în vedere numărul de şcolari ce frequentă şcolile primare din districtele 
nordice şi din dorinţa ce guvernul are a înlesni şi a spori pe cît se poate mai mult educaţiunea 

1 G.LVrânceanu, fost elev al Gimnaziului, în articolul Amintiri de acum 50 de ani publicat în Gazeta Botoşani/ar, anul 
I l, nr. l 4  (58) din 24 ianuarie 1 909, p. 2, îşi amintea că la Botoşani: "marea şi frumoasa casă a lui Sebastian Cananău, 
atunci de curând clădită, era ticsită de lume din Botoşani şi impănată de toate tarafurile lăutari/ar. Boerii cu 
cucoanele, negustorii cu negustoresele, breslaşii, cu un cuvânt, Întreaga suflare omenească din localitate jucau 
deavalma hora Unirei. Dar nu numai În casa acestui Înfocat unionist - Sebastian Cananău - domnea veselia, 
asemenea vălmăşag, chef, strigăte de ura!, cântece şi jocuri se vedeau pe toate străzile Botoşani/ar. Bucuria că s-a 

făcut unirea ambelor ţeri surori era la culme . . .  " 

2 lnstruc{iunea publică, ianuarie 1 860, pp. 5-6, apud. Gândi rea pedagogică a generaţiei de la 1848, studiu introductiv şi texte 
alese de A.Manolacbe, G.T. Dwnitrescu, Gb. Pâmuţă, Bucureşti, EDP, 1 968, pp. 3 1 1 -3 1 2. 
3 Vasile Paulini era născut în 1 805 în satul Ciocăneşti din Bucovina La laşi a urmat cursuri pedagogice şi după examenul public a 
fost repartizat la Focşani, unde a pus bazele primei şcoli primare de stat, iar după o scurtă perioadă ieşeană se stabileşte, în 1 840, în 
Botoşani, ca profesor la Şcoala Publică de Băieţi nr. 1 unde, timp de 1 7  ani, a func�onat ca profesor ("mvăţător) şi director. A fost 
director al Gimnaziului între septembrie 1 859 - aprilie 1 862, rămânând profesor de Latină şi Română până când a ieşit la pensie, în 
februarie 1 868. A murit, în mai 1 882, la o vâu;tă respectabilă, regretat de botoşănenii cărora le-a fost dascăl timp de 27 de ani. 
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naţiei, Ministerul crede de trebuinţă deschiderea unui colegiu în acea politie. Cătră asemenea 
scop, Ministerul, pe de o parte, a luat măsurile cuvenite pentru trimiterea profesorilor 
trebuitori până la 15  Sept. viitor, spre a se putea, îndată atunci, deschide, pentru acest an, 
clasa 1-a, iar pe de alta pune comitetului în vedere a îngriji pentru localul trebuitor. Dacă, 
deci, clasa 1-a colegială n 'ar putea nici-cum încăpea în cuprinsul şcoalei primare de astăzi, 
apoi comitetul va îngriji pentru închirierea unui alt local, putînd Casa şcoalelor dispune spre 
asemenea trebuinţă de o sumă anuală de 1200 (una mie două sute) lei pentru chirie şi 
încălzire, socotită această sumă cu începere de la 1 Sept. viitor '"'. 

După primirea răspunsului oficial, Ministerul a trimis suma de 1 .200 lei pentru 
reparaţie şi mobilare iar deschiderea Gimnaziului trebuia să se realizeze5 în prima duminică, la 
6 septembrie 1 859, în prezenţa lnspectorului general al şcolilor, care era atunci Aga T. Veisa6 
şi a reprezentantului Ministerului - D. Alexandrescu. Cei 1 6  elevi înscrişi în clasa I -a ( 1 2  până 
la 6 septembrie şi alţi 4 până la 20 septembrie) şi-au început studiile a doua zi într-o cameră a 
şcolii de băieţi care se găsea în curtea bisericii Sf. Dumitru, ce avea ca dotare patru bănci de 
brad, o J;llasă, un scaun de ulm şi o tablă neagră, avându-i ca profesori la toate obiectele pe 
Vasile Paulini - Latină, Matematică, I storia Naturală, Desen şi Ioan Veniamin Adrian -

I storie, L. Română, L. Franceză, primul cumpănit şi om al şcolii, celălalt dinamic, devenit 
ulterior revizor şcolar, gazetar, deputat, chiar poliţai al oraşului şi preşedinte al Camerei de 
comerţ, dar devotat şcolii din toată inima atunci când era nevoie de el. Religia era singurul 
obiect ce trebuia să fie predat de un om al bisericii, catihetul urbei Ioan Parvu, în timp ce 
funcţia de director a fost preluată de Vasile Paulini . 

. în această frumoasă perioadă de început cursurile Gimnaziului erau publice şi puteau 
asista chiar elevi ce nu erau înscrişi ca şcolari regulaţi. Cum numărul acestora din urmă era destul 
de mic, majoritatea provenind de la unica şcoală primară publică din oraş, directorul V. Paulini 
insistă la Minister pentru a mijloci posibilitatea înscrierii la Botoşani şi a absolvenţilor şcolii 
primare din Doroho? Răspunsul Ministerului nu a întârziat şi prin ordinul telegrafic nr. 
1 276/ 1 5 14  din I l  septembrie se confirmă indicaţia trimisă profesorilor dorohoieni de a elibera 
certificate absolventilor şi de a-i îndemna să se înscrie la Gimnaziul din Botoşani pentru a-şi 
continua studiile. De altfel, studiile secundare erau acum mai accesibile şi celor din nordul 
Moldovei, care până atunci aveau ca unică posibilitate şcolile existente în Iaşi, alternativa 
Botoşaniului fiind mai avantajoasă pentru mulţi învăţăcei. Anul şcolar următor aduce schimbări 
importante în cadrul tinerei instituţii de învăţământ, prin înfiinţarea clasei a I I-a, sporirea 
numărului de elevi şi mutarea într-un local nou. Fosta sală de la biserica Sf. Dumitru 
dovedindu-se neîncăpătoare, Gimnaziul se mută, din 26 octombrie 1 860, în casa Bolfosu8, 
situată între cele două biserici armene, unde spaţiul pentru studiu era mai adecvat, chiria de 80 
de galbeni anual fiind plătită până în 1 863 când, odată cu completarea Gimnaziului cu clasa a 
IV -a, se va botărâ o nouă schimbare. 

Aprilie 1 862 aduce şi prima schimbare a directorului, bătrânul Vasile Paulini cedând locul 
lui Gheorghe Ţiulescu care, în calitatea sa de director, este cel care a avut onoarea de a-1 întâmpina 
pe Al. l .  Cuza în scurta vizită pe care domnitorul unirii a efectuat-o, în aprilie 1 863, în Botoşani. 
Darea de seamă pe care a realizat-o cu acest prilej este o oglindă a activităţii Gimnaziului aflat deja 
în al patrulea an de funcţionare, dar abia în primul an cu clasele complete: 67 de elevi în clasele 1-

4 Ordinul era semnat de D. M. Alexandrescu. 
5 Arhivele Liceului au fost distruse în urma incendiului din 1 9 1 7  şi nu se poate, astfel, confirma data exactă a 
deschiderii cursurilor. N. Răutu care a avut privilegiul de a studia aceste arhive pentru a-şi realiza, în 1 909, lucrarea 
dedicată jubileului Liceului, nu a găsit la vremea respectivă nici o menţiune a prezenţei acestor personalită� sau a datei 
inaugurllrii cursurilor. in lip a altor surse de informare trebuie să acceptăm data de 6 septembrie 1 859 ca fiind prima zi 
a Gimnaziului din Botoşani. 
6 T. Veisa fusese numit inspector general al şcolilor în martie 1 858, după ce A. T. Laurian se mutase la Bucureşti. 
7 Nicolae Răutu, Jubileul Liceului Laurian din Botoşani 1859-1 909, Tipografia "Reinvierea" Segall&Marcu, Botoşani, 
1 909, p. l 7. 
8 Valerian Crâşmaru, Memoria unei străzi - Calea Naţională din Botoşani, în H, V, Botoşani, 1 984, p. 39. 
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I V9, obiectele predate conform Programului oficial de către cei şapte profesori: Gheorghe 
Ţiulescu, director - pentru Istorie şi Geografie, M. Moisiu - pentru religie, Vasile Paulini - Română 
şi Latină, Constantin Savinescu - Ştiinţe naturale şi Pedagogie, Gheorghe Pădure - Matematică, 
Petru Mettey - L. Franceză, Caligrafie, Desen şi Eduard Voiacecu - L. Germană. Care au fost 
impresiile domnitorului nu putem şti din lipsa surselor de informare, dar cert este că Ministerul 
sprijină şi în anii următori activitatea acestei instituţii de învăţământ, care şi-a dovedit viabilitatea şi 
importanţa încă din primii ani ai existenţei. 

Directoratul lui Gheorghe Ţiulescu se încheie la începutul anului şcolar 1 8631 1 864 
când în listele şcolii apare numele lui Gheorghe Pădure, un om cu calităţi deosebite, energic şi 
bun gospodar. De la început el cere profesorilor să ia  parte activă la lucrările Comitetului de 
inspecţiune10 iar prin Raportul nr. 25 din 20 septembrie lansează o listă de cereri argumentate 
Ministerului printre care se aflau: înfiinţarea clasei a V-a, un cabinet de fizică şi chimie, 
înfiinţarea unei grădini botanice şi a unei biblioteci, plata orelor de pedagogie şi greacă, un 
suplinitor care ar putea înlocui profesorii absenţi, un secretar, o subvenţie pentru director şi 
mărirea sumei alocate pentru cheltuielile şcolii 1 1 • Unele din aceste cerinţe, deşi j ustificate, 
veneau în contradicţie cu indicaţiile Ministerului date în august, prin care se încerca 
reglementarea pretenţiilor unor directori de şcoli:  "Direcţiunile trebuie să se menţie în 
marginile mijloaceloru putincioase şi a bunei chibzuinţii şi a strictului necesaru, fără să se 
lase a se domina de idei şi aspiraţiuni imposibile sau esagerate"12• Profitând de apariţia legii 
din 1 864 şi de schimbările care se prefigurau în structura învăţământului secundar, directorul şi 
profesorii reiau eforturile în vederea sporirii numărului de clase şi a înfiinţării cursului 
superior, care ar fi echivalat practic cu transformarea gimnaziului într-un liceu. În 1 859 la 
apariţie, Gimnaziul botoşănean răspundea unei necesităţii stringente prin posibilitatea oferită 
de continuare a studiilor şi dincolo de nivelul celor primare, în Moldova existând asemenea 
şcoli doar la Iaşi şi la Bârlad - unde Gimnaziul e înfiinţase cu un an înainte, în 1 858. 
Beneficiind şi de sprij inul Ministerului şi alte oraşe îşi  întemeiaseră şcoli de acest tip, chiar 
dacă uneori condiţiile erau improprii .  Acum însă, la Botoşani, prioritatea devenise 
transformarea Gimnaziului în Liceu. 

Ideea înfiinţării Liceului apare destul de repede, fiind lansată de profesorii 
Girnnaziului chiar din 1 863, anul în care termina prima promoţie de elevi ai cursului inferior. 
Cu puţin timp înainte de a ceda direcţiunea, Gheorghe Ţiulescu, prin Raportul nr. 57 din 1 9  
iunie 1 863, ceruse înfiinţarea cursului superior la Gimnaziu, pentru ca absolvenţii ce şi-ar fi 
dorit să urmeze clasele superioare să aibă posibilitatea de a-şi continua studiile în oraşul natal . 
Propunerea nu este însă agreată de ministru care, poate şi din considerente financiare, respinge 
această cerere printr-un ordin trimis în luna următoare: "Pînă la o nouă regulare, elevii ce 
voiesc a continua studiile gimnaziale superioare nu au de cît a se înscrie la gimnaziul din laşi, 
care are un asemenea curs". Profesorii însă nu dezarmează în faţa acestui refuz politicos şi 
noul director Gheorghe Pădure, în consens cu necesităţile vremii, imediat după preluarea 
funcţiei, printr-un raport bine argumentat, reia cererea propunând ca pentru clasa a V -a să 
funcţioneze, deocamdată, un singur profesor dar şi acum răspunsul Ministerului trimis 
inimoşilor botoşăneni a fost negativ. Adoptarea Legii instrucţiunii şi efervescenţa creată de 

9 Din cei 67 de elevi, 3 1  erau în clasa a 1-a, 1 9  în a l l-a, I l  în a I I I-a şi 6 în clasa a IV-a. Românii formau marea 
majoritate (6 1 ), urma� de armeni (4) şi germani (2). Printre români fii de ţărani lipseau aproape cu desăvârşire elevii 
provenind practic numai din mediul urban. 
1° Compus la acea dată din prefectul S. Cananău, M. Vasilievici, preşedinte al Tribunalului, Gh. Cocotă, primarul 
oraşului, V. Paulini, profesor şi D. Bobeică. 
1 1 Cf. Nicolae Răutu, op. cit., p. 23. 
1 2  Alte ordine reglementaseră "denumirile ce existau pentru personalulu scolastique dincolo şi dincoace de Milcov ". 
Astfel, titlul de profesor "se reserve numai pentru specialităţi şi gymnasii" iar "şefii aşedeminteloru de gradulu li-le şi 
a internate/ar de băieţi şi fete vor purta numele de directori şi directrice". Nici vacanţa nu era uitată, hotărându-se că: 
"Timpulu vacanţieloru de veră este timpulu celu mai favorabile şi lesniciosu spre a se ingriji de aproape şi cu 
stăruinţă pentru trebuinţele şi îmbunătăţirile materiale ale şcoleloru". 
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aplicarea ei au determinat şi la noi reluarea încercării de înfiinţare a Liceului; la începutul lunii 
ianuarie 1 865 o serie de profesori ai Gimnaziului - acelaşi Vasile Paulini alături de Gheorghe 
Pădure, Ioan Grigorescu, Constantin Savinescu, Petru Mettey, Marian Hinek, Giovani Blanchin 
şi apoi economul Ioan Parvu, în dorinţa de a sensibiliza onor Ministerul, încheie un proces
verbal prin care se obligă a preda gratuit la clasa a V -a, pe care o doreau cât mai curând 
înfiinţată. De această dată Ministrul se declară de acord şi în frumoasa zi de 1 O ianuarie 1 865, 
dată la care începea semestrul al doilea, se deschid şi primele cursuri ale clasei a V -a, elevii şi 
profesorii încercând să se adapteze cerinţelor mari impuse. 

În condiţiile în care, spre sfărşitul anului calendaristic se stabileau priorităţile financiare ale 
noului an, dascălii, perseveren� în încercarea lor, întocmesc, în noiembrie, un alt proces-verbal prin 
care îşi reiterează angajamentul de a preda voluntar, cu condiţia însă ca în bugetul pe 1 866 să fie 
alocate fonduri pentru întreţinerea Liceului. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ei cer directorului, în 
martie, să înştiinţeze Bucureştiul despre renunţarea la activitatea voluntară pe care o depuseseră 
până atunci. Deşi răspunsul venit le cerea continuarea predării, în actele şcolii din septembrie 1 866 
sunt menţionate numai cele patru clase girnnaziale1 3, cu un total de 82 de elevi. Intervenţii se vor fi 
făcut poate şi cu ocazia venirii lui Carol I; a participat la Botoşani la deschiderea anului şcolar 
programată, conform ordinului ministerului, la 1 6  august 1 866 şi a vizitat mai multe şcoli, printre 
care şi clasele Gimnaziului, înso�t de generalul dr. Carol Davila şi dr-ul Chernbach, după cum îşi 
aminteşte inginerul Elie Radu14, elev pe atunci în clasa a II-a. Impresiile generale ale prinţului, care 
era probabil tentat să facă tot timpul comparaţii cu spa�ul german din care tocmai venise, n-au fost 
însă dintre cele mai bune15 şi nu avem informaţii nici despre modul în care botoşănenii I-ar fi 
caracterizat. 

De altfel, vizitele oficiale au continuat şi în anul următor, la 9 mai fiind semnalată 
prezenţa prin şcoli a ministrului Brătianu, care examinează chiar cunoştinţele elevilor, iar în 
iunie noul director Ioan Grigorescu (din 20 decembrie 1 866) este cel care prezintă darea de 
seamă, în faţa Măriei Sale Carol, prilej pentru noi de a surprinde o nouă sinteză a elevilor 
şcolii: de la 67 câ� avea Gimnaziul în 1 863, în timpul vizitei lui Al. I. Cuza, numărul elevilor 
crescuse la 82, iar cel al profesorilor la 816, prin numirea unor noi titulari. Directorul I .  
Grigorescu era şi consilier comunal, fapt ce 1-a determinat, l a  începutul anului şcolar 
1 8671 1  868, să intervină pe lângă primarul de atunci, C. Placa pentru reluarea demersurilor 
necesare pentru înfiinţarea Liceului. Primarul se arată de acord - promiţând sprij in pe lângă 
Minister - iar consiliul local, în şedinţa din 23 decembrie 1 867, alocă suma de 3 .000 de lei 
pentru primele cheltuieli urgente, cerând însă profesorilor să predea iarăşi fără plată până când 
sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul ministerului. Era un nou sacrificiu cerut 
profesorilor Girnnaziului care, să nu uităm, mai lucraseră voluntar şi în anii anteriori în dorinţa 
de a vedea înfiinţat şi în oraşul nostru cursul superior al girnnaziului. La 4 ianuarie 1 868, un 
nou proces-verbal consfinţeşte acceptul unor profesori de a preda gratuit timp de un an, cu 
condiţia ca Ministerul să admită oficial deschiderea cursului superior, deocamdată cu numai 
două clase, a V-a şi a VI-a. Gestul lor nu rămâne fără ecou, în numele ministrului V. A. Ureche 
mulţurnindu-le prin depeşa trimisă Ia 1 9  ianuarie promiţând, în acelaşi timp, alocarea sumelor 
necesare pentru întreţinerea Liceului în bugetul viitor. Este şi de datoria noastră să-i prezentăm 

13 N. Răutu, op. cit, p. 29. 
14 Elie Radu ( 1 853- 1 9 1 3), inginer constructor, fost elev al Laurianului (în anii când era doar Gimnaziu) între 1 864-
1 87 1 ,  a realizat numeroase proiecte şi construcţii de şosele, poduri, clădiri, alimentări cu apă, activând şi în 
invăţământul tehnic superior. A fost preşedinte al Societăţii Politehnice, al Consiliului Tehnic Superior şi membru de 
onoare al Academiei Române. Vezi şi 1. Bejenaru, op.cit., pp. 209-2 10.  
1 5 La Botoşani a găsit "totul neglijat în chipul cel mai trist " după cum a putut observa vizitând şcolile, spitalele şi 
penitenciarul, iar "străzile întinsului oraş sau nu au pavaje deloc, sau sunt îngrozitor de neîngrijite". Vezi Memoriile 
regelui Carol 1 al României, voi. !, Ediţia a doua şi prefaţă de Stelian Neagoe, Edit. Machiavelli, Bucureşti, 1 994, p. 98. 
16 Conform informaţiilor preluate de la N.  Răutu, este vorba de 33 elevi în clasa l-a, 28 în a n-a, 1 3  în a l l l-a şi 8 în a 
IV-a, respectiv de Ioan Grigorescu (director), Vasile Paulini, Gheorghe Pădure, Constantin Savinescu, Petru Mettey, 
Ioan Parvu, Giovani Blanchin (italiană) şi dr. Marian Hynek (germană). 
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aici pe aceşti oameni ai şcolii care, renunţând la avantaje materiale, călăuziţi doar de interesul 
pentru cultură şi de dragostea pentru elevii lor, au înţeles să contribuie prin posibilităţile pe 
care le aveau la apariţia Liceului din Botoşani: Constantin Savinescu, Gheorghe Pădure, Emil 
Leonescu, Petru Mettey, Dr. Marian Hynek şi Giovani Blanchin. 

La 1 5  ianuarie 1 868 se face, astfel, deschiderea solemnă a claselor a V-a şi a Vl-a iar 
Ministerul, după ce aprobase funcţionarea lor, a prevăzut în bugetul prezentat în luna mai, suma de 
44.279,88 lei pentru cheltuielile şcolii în care, de această dată, este inclus şi cursul superior. Astfel, 
după numirile de profesori din vară 17 şi înscrierile pentru clasa a vn -a, la 1 septembrie 1 868, când s-au 
deschis cursurile anului şcolar printr-un Tedeum la biserica Sf. Gheorghe, Liceul din Botoşani era 
complet. Dacă apariţia gimnaziului se arătase lesnicioasă, înfiinţarea Liceului s-a dovedit mai dificilă, 
punând la încercare perseverenţa şi răbdarea profesorilor care au susţinut această idee între 1 863 şi 
1 867. Ei au înţeles primii că în Botoşani, unul din marile oraşe ale României de atunci, aflat în plină 
evoluţie demografică şi economică, existenţa Liceului ar fi determinat o creştere substanţială a 
numărului celor cu studii secundare complete, care şi-ar fi putut desăvârşi educaţia urmând şi studiile 
superioare în facultăţi, a celor cu o pregătire temeinică ce le-ar fi permis o mai rapidă integrare în 
societatea modernă ce se prefigura, o creştere a nivelului cultural benefică pentru toţi cetăţenii urbei. Anii 
care au urmat au confirmat toate acestea şi au consolidat ceea ce ei începuseră la 1 868, Liceul devenind 
nu numai o simplă instituţie şcolară ci un focar de cultură, gazdă a numeroase acţiuni şi activităţi, care a 
dat oraşului şi ţării personalităţi de seamă ale vieţii culturale, ştiinţifice, economice dar şi buni români, 
oameni cu o pregătire aleasă, capabili să se integreze în societatea românească pe care au dinamizat-o18. 

S-au format, începând de atunci, ceea ce numim spiritul Laurianului, despre care vom aminti 
mai târziu şi familia Laurianului alcătuită din profesorii, elevii şi foştii elevi care au în comun 
activitatea sau amintirile legate de Liceul lor. La începutul anului şcolar 1 875/ 1 876 cei 237 de elevi ce 
frecventau Liceul nostru beneficiau de o dotare compusă din 1 06 piese de mobilier, 9 aparate de 
gimnastică, un cabinet de ştiinţe şi matematică şi aveau la dispoziţie în bibliotecă 355 de opuri şi 457 
volume. Stabilitatea cadrelor didactice este acum mai accentuată, fiind 1 7  catedre cu 13 profesori 
dintre care doar unul era suplinitor şi din acest punct de vedere principele Carol, sosit din nou în vizită 
la Botoşani, la 1 5  octombrie 1 875, trebuie să se fi arătat mulţumit. Noua clădire venea să răspundă unei 
necesităţi mai vechi a măririi spaţiului, sesizată de profesorii şi directorii sârguincioşi. Casele Goilav 
fuseseră cumpărate de la proprietar de Eforia fondului şcolar al comunităţii armene în 1 87819 şi aveau 
nevoie de reparaţii, pe care directorul Constantin Savinescu le cere efectuate înaintea terminării 
vacanţei de vară, ca o condiţie esenţială a funcţionării ulterioare a Liceului. Lucrările necesare au fost 
prevăzute în noul Contract de /ocaţiune încheiat între fondul şcolar al comunităţii religioase armene 
din Botoşani, reprezentat prin epitropii Dr. Gr. L. Goilav, Dr. A Manea, Abraham Ibrăileanu, Iacob 
Buiucliu şi Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii publice, reprezentat prin ''D-nul Const. Gh. Savinescu, 
directorele lyceului din Botoşani", pe o perioadă de 1 0  ani ( 1 880- 1 890), cu o chirie anuală de 5.500 
franci plătibili în două rate semestriale20. Primul dintre directorii Liceului care se gândeşte la un local 
propriu al şcolii este Gheorghe Pădure, care în 1 869 cere ajutorul prefecturii pentru o construcţie nouă. 

17 Ordinul Ministrului nr. 1 0356, din 1 8  iunie 1 868, stabilea pentru cursul superior următorii profesori: Ioan V. Adrian 
la Istorie universală, Gheorghe Pădure - Matematică, dr. Pruncu - Ştiinţe fi.zico-chimice, Petru Mettey - Franceză, 
Emil Leonescu - Latină şi 1. Pop Florentin - Filozofia. 
1 8 " ••. Dacă n 'ar fi existat această instituţie de cultură aci, in acest ţinuT al nordului Moldovei, n 'aş fi ajuns niciodată aceia 
ce sunt, fntru cât, cu toată tragerea mea de inimă la învăţătură, părinţii mei, oameni săraci, n 'ar fi fost În măsură să mă 
trimită În alte centre mai îndepărtate, pentru căpătarea unei culturi mai inalte. Ştie oricine cât de Împovărătoare era viaţa 
timpurilor anterioare războiului mondial, cât de închise erau, pentru toţi cei săraci, cărările spre cu/mele mai inalte ale 
vieţii, pentru a înţelege cât datoresc acestui aşezământ de cultură toţi acei cari, ca mine, au conştiinţa că În afară de 
barierele acestui oraş nu mai puteau găsi posibilitatea de a se lumina; pentru a inţelege cât de sfântă trebuie să ne fie 
amintirea tuturor acelor jii ai societăţii Botoşănene, cari, În frunte cu V. Paulini, fostul prim Director a/ liceului, a lucrat 
pentru fnjiinţarea lui şi cari, mai apoi, cînd prin 1874, a fost serios vorba de desfiinţarea lui, a făcut totul pentru ca lucrul 
să nu se Întâmple ". CE N. L Cemescu, Memento!, în voi. Amintiri, p. 1 28. 
19 Direc�a generală a Arhivelor Statului, Filiala Botoşani (în continuare Arh. St. Bt.), Fond Fam. Manea, doc. Nr. 24. 
20 Arh. St. Bt., Fond Fam. Manea, doc. Nr 29. Vezi pe larg, documentul inedit publicat în întregime în anexa nr. 2. 
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Legea pentru înfiinţarea de edificii şi construcţiuni publice odată promulgată, 
diferitele ministere fiind autorizate a da în întreprindere, prin plata unor anuităţi, executarea 
edificiilor şi construcţiilor prevăzute în tabela anexată. Ministerul Cultelor şi lnstrucţiei Publice 
avea alocate sume pentru construcţia de licee21, la poziţia a patra găsindu-se menţionată suma 
de 1 80.000 lei pentru Liceul din Botoşani. În cele din urmă statul a cumpărat de la Alecu 
Stroja22 şi alţi proprietari locul - învecinat cu biserica nemţească şi frumoasa casă Ciolac de pe 
strada Cuza Vodă nr. 22 - unde la 29 august 1 883 se face solemnitatea de depunere a pietrei de 
fundaţie în prezenţa ministrului P. S. Aurelian, dar săparea temeliilor începuse încă din iulie 
sub atenta supraveghere a arhitectului ministerului şi a directorului şcolii. Forfota şantierului a 
durat până în vara lui 1 885 şi această clădire temeinică nu s-a tăcut rară sacrificiul muncitorilor 
morţi la prăbuşirea unei schele, jertfă pe care zidurile au cerut-o, ca într-o reeditare a legendei 
meşterului Manole, pentru ca Botoşaniul să-şi ridice "templul lui de lumină"23• 

Lucrările se vor fi efectuat destul de repede şi după exact doi ani, la 29 august 1 885, 
comisia compusă din prefectul judeţului, arhitectul ministerului şi acelaşi neobosit Constantin 
Savinescu s-a întrunit pentru a face recepţia provizorie. Inaugurarea s-a tăcut, într-un cadru solemn, 
la 3 septembrie, odată cu deschiderea cursurilor pentru noul an şcolar, în prezenţa prefectului, 
primarului, directorului, a lui D. A. Sturza - ministrul instrucţiunii ce impresiona elevii cu fracul şi 
decoraţiile sale şi a lui Spiru Haret - secretar general în minister, doi oameni cărora învăţământul 
românesc le datorează atât de mult. "O mare şi frumoasă clădire, în mijlocul unei curţi căreia nu i s
a dat toată întrebuinţarea, această nouă casă a noastră, după ce ieşisem din ietăcuţele, bucătăriile şi 
găinăriile de lîngă Sfântul Gheorghe. Aşezată sus, în regiuni de aer curat, în afară de forfota 
jidovirnii sărace, între locuinţi boiereşti impozante şi livezi bogate, avea două rânduri, culoare largi, 
pline de soare, bibliotecă, în care am clasat vechi dicţionare greceşti şi cărţi din veacul al XVTII
lea . . .  , sală de gimnastică şi tot ceea ce trebuia unei instituţii după cerinţele timpului"24• 

Pentru timpurile de atunci, noua clădire avea toate dotările şi facilităţile necesare unui 
învăţământ modem, de calitate, fapt sesizat în primul rând de elevii care îi erau principalii 
beneficiari. Pentru unii din ei au fost, până prin 1 9 1  O, cele 5 sau 6 carcere aflate spre scara de 
coborâre la parter de lângă biroul directorului, destul de des ocupate, câte o oră sau două de 
elevii sancţionaţi, astfel, pentru abateri disciplinare25. În clase şi pe culoare se aflau portrete ale 
unor oameni de ştiinţă, istorici şi scriitori, precum şi tablouri cu scene din marile bătălii purtate 
de înaintaşi şi dulapuri cu exemplare de floră şi faună. 

2 1  Două licee şi o şcoală normală de fete în Bucureşti = 1 .800.000 lei, un liceu în laşi (Liceul Internat) = 600.000 lei, un 
liceu în Bârlad = 1 80.000 lei. 
22 Pe locul viitoarei clădiri se afla "casa mă11mţică a familiei Straja", înconjurată de livezi şi grădini pline de flori, 
cărora Iorga le ve duce dorul prin peregrinările sale ulterioare. De altfel casa istoricului se afla în apropiere. Vezi N. 
Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Edit. Minerva, Bucureşti, 1 976, p. 25. 
23  Ludovic Dauş, De la un fost elev, în voi. Amintiri, p. 1 37. 
24 N. Iorga, op.cit., pp. 84-85. 
25 Pedepsele erau destul de variate în epocă. Vezi pentru detalii şi M. Cimpoieş, O. Ionescu, Probleme de pedagogie in presa 
de la Unirea Principatelor până la cucerirea independenţei României, EDP, Bucureşti, 1 967, p. 1 46, 1 .  P. Eliade, Privire 
generală asupra educaţiei, în Amicul şcoalei, nr. 5, 6 şi 7, aprilie, mai, iunie, 1 870 sau Constanţa Dunca, Despre pedepse şi 
recompense în Amicul familiei, nr. 8, 1 iulie 1 863. Printre pedepsele aplicate în şcoala primară Iorga aminteşte "luatul căciulii", 
care era oprită de învăţătorul ce o depozita sub catedră şi astfel elevul nu mai putea pleca acasă la dejun, "statul în genunchi", 
iar profesorul-preot apela şi la "banca afurisită", pe care o punea anual sub blestemul său. 

1 73 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Clădirea Liceului 

Inaugurarea localul nou nu a fost singura schimbare majoră din toamna acelui an. La 
25 octombrie 1 885, prin ordinul ministrului nr. 1 34842, se face cunoscut profesorilor că "Prin 
Înaltul Decret Regal No. 2280 din 15 Oct. c., aprobîndu-se ca Liceul din Botoşani să 
poarte pe viitor numele de "Liceul Laurian", subscrisul (semna pentru ministru Spiru 
Haret, n. ns.) înaintează o copie de pe Decret". O schimbare de denumire care dădea 
instituţiei noastre numele unui i lustru cărturar care îşi adu ese o contribuţie importantă la 
modernizarea învăţământului românesc, de la a cărui trecere în nefiinţă trecuseră doar câţiva 
ani. Era o încercare de cinstire şi de readucere aminte a celui căruia "neamul nostru trebuie să-i 
poarte o scumpă şi vecinică amintire"26, motiv pentru care vom încerca şi noi să surprindem 
câteva repere din "perioada moldoveană" a vieţii acestui transilvănean preocupat de soarta 
învăţământului românilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. 

La începutul anului şcolar 1 895/1 896 tabloul celor înscrişi pe listele Liceului arăta 
astfel: 74 elevi în clasa 1-a ordinară, 74 în a 1-a divizionară, 1 08 - a 11-a, 65 - a l l i-a, 40 - a IV -a, 
25 - a V -a, 1 4 - a VI-a şi 9 în a VII-a, un total de 409 elevi. La a I-a după cum vedem figurează şi 
o clasă paralelă - divizionara - înfiinţată din 1 888. Dacă elevii au participat la parade îmbrăcaţi 
după gusturi sau posibilităţi, din toamnă prezenţa pe străzi, la Liceu şi în alte locuri publice a 
celor 4 1 9  elevi înscrişi a devenit mult mai vizibilă deoarece uniforma completă, cu şapcă de 
culoare albastră, tunică neagră şi pantaloni cenuşii, a devenit obligatorie. La începutul anului 
şcolar diriginţii comunicau numerele matricole care se brodau cu fir auriu şi apoi se coseau pe 
mâneca stângă a tunicii şi a mantalei. Până prin 1 9 1 0, la tunica uniformei erau cusute pe 
manşete, în unghi ascuţit cu vârful în sus, trese din lână de culoare albastră, cu un zigzag alb 
prin mij loc, mai înguste sau mai late în funcţie de clasa în care se afla elevuf7• Şapca era din 
stofă neagră, avea un cozoroc mare, Jung şi pătrat, banda şepcii era de culoare bleu - la cursul 
superior i se adăuga un fir auriu - iar în faţă avea brodate cu auriu literele "L.L. ". 

Un alt simbol al instituţiei - steagul - trebuie acum amintit întrucât nu exista moment 
mai important în viaţa şcolii la care el să nu fie prezent. Primul steag al Laurianului avea încă 
vechile culori ale Moldovei de aceea, odată cu instalarea în noul local şi schimbarea denurnirii 
oficiale, se simţea nevoia unui steag potrivit cu noul nume şi noul prestigiu. În 1 893 se fac 
intervenţii la prefectură care contribuie cu 500 de lei obţinându-se, astfel, o primă sumă 
insuficientă însă. Comanda pentru noul steag se va face, după ce judeţul a mai alocat încă 500 
lei, în februarie 1 898 la casa Vasile Georgescu, ceprăzar din Bucureşti, cu preţul de 1 300 lei. 
Noul steag este tricolor, având în mij loc portretul lui A. T. Laurian încadrat de inscripţia 

26 N. Răutu, op. cit., p. 76. 
27 Astfel, pentru clasa 1-a era o tresă îngustă de un centimetru, la c lasa a II-a, două trese, la a IV -a patru. La clasa a V -a 
se cosea un galon mai lat, la a VI-a un galon şi o tresă, la a VIII-a un galon şi trei trese. 
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circulară: "Liceul Laurian din Botoşani fondat în 1859. Donat Liceului de către judeţul 
Botoşant'. Ei va fi păstrat mult timp într-un dulap cu geamuri de sticlă, aflat în bibliotecă şi va 
fi predat, atunci ca şi astăzi, într-o festivitate solemnă, de către absolvenţii clasei terminale 
"bobocilor" nou veniţi pe băncile Liceului. 

În 1 9 1 3  nimic nu prevestea în Botoşani apropierea războiului şi a suferinţelor pe care 
acesta le-a adus. Cursurile prin "Laurian" se vor fi desfăşurat normal în acest ultim an de pace în 
Europa, dar noi, cei de astăzi, având avantajul cunoaşterii pe care trecerea timpului ne-a înlesnit-o, 
am putea încerca un nou bilanţ al Liceului semicentenar. Din 1 869 absolviseră cursurile 566 de 
elevi, mulţi dintre ei rămânând în Botoşani unde au devenit persoane publice28 şi respectabile iar 
alţii, purtaţi de drumurile vieţii, au ajuns în capitală sau în alte oraşe ale ţării în căutarea consacrării, 
a fericirii sau a împlinirii profesionale. Foştii colegi au rămas, ca întotdeauna, prieteni şi buni amici, 
iar acei dintre ei care au avut privilegiul şi răgazul necesar pentru a-şi scrie memoriile au rezervat 
pagini întregi frumoşilor ani ai tinereţii, evocând momente din anii de liceu, profesorii sau colegii de 
clasă pe care timpul îi despărţise dar pe care îi păstrau în amintire29. Timpul insuficient dar şi spaţiul 
limitat, în cele din urmă, al acestui articol nu ne permit să detaliem biografiile marilor oameni care 
au trecut prin Laurianul antebelic şi au făcut cinste Şcolii, profesorilor sau oraşului nord-molda�0, 
dar rămâne ca o dorinţă pe care să o îndeplinim în viitorul apropiat realizarea unei lucrări care să le 
fie consacmtă ca un omagiu declicat peste timp, cu respectul cuvenit, de cei din Laurianul de astăzi. 
Chiar cu riscul de a omite multe din numele sonore, ne permitem să exemplificăm din lunga listă a 
personalităţilor câteva: Nicolae Iorga -istoric, scriitor, om politic, Octav Onicescu - matematician, 
Mihai Ciucă - medic, malariolog, Ludovic Dauş - poet, prozator, dmrnaturg, Artur Enăşescu - poet, 
publicist, Dimitrie Evolceanu - filolog, Gheorghe Filipescu - inginer constructor, profesor uni
versitar, Constantin Gane - istoric şi publicist, Iacob Iacobovici - medic, fondatorul şcolii 
româneşti chirurgicale din Cluj, Rodrig Goliescu - inventator, Theodor Ionescu - fizician, profesor 
universitar, Constantin 101-dăchescu - institutor, publicist, Gheorghe Kembach - poet, Barbu 
Lăzăreanu - scriitor, publicist, Ioan Missir - scriitor, Dimitrie Murăraşu - critic, istoric literar, 
Dimitrie Negreanu - fizician, Marcel Olinescu - grafician, Ion Păun-Pincio - poet, publicist, 
Andrei Popovici-Bâznoşanu - zoolog, Elie Radu - inginer constructor, Simion Sanielevici -
matematician, Henric Sanielevici - critic, istoric literar, estetician, Emil Severin - chimist, Ion Sân 
Giorgiu - poet, publicist, germanist, Ion Simionescu - geolog, geograţ Artur Stavri - poet, Petru 
Şuster - biolog, Emanoil Teodorescu - biolog etc. 

Sunt doar câteva nume din rândul deschizătorilor de drum din secolul al XIX-lea şi 
primul deceniu al secolului al XX-lea; vor urma altele, pe măsura trecerii timpului şi a 
generaţiilor de elevi, întregind o mare familie în devenire pe care Octav Onicescu o numea 
sugestiv "Galaxia Laurian"3 1 •  Unii membri ai săi vor fi chemaţi să-şi facă datoria pe câmpurile 
de instrucţie sau de bătălie, lăsând în urmă preocupări cotidiene şi chipuri dragi. 

Sorin NISTORlCĂ 
2. Laurianul în perioada interbelică 

În anul 1 9 1 4  cerul Europei s-a întunecat de norii grei şi negri ai războiului, 
prevestitori de nenorociri, mizerie, molimă şi moarte. Declanşarea conflictului, ce avea să 
devină prima mare conflagraţie a umanităţii, s-a produs pe fondul unor tensiuni sociale şi 
politice deosebite şi a deteriorării relaţiilor dintre state. Miza participării sau non-participării la 
război era imensă, putând influenţa în mod direct destinul ţării noastre. După dezbateri aprinse 
în Parlament, presă şi viaţa publică, oficialităţile au decis starea de neutralitate activă. 

28 Ionel Bejenaru, Dicţionarul botoşănenilor, Edit. Moldova, laşi, 1 994, in integrum. 
29 Dăm doar două exemple: Octav Onicescu, op. cit., pp. 24 - 35 şi 48 - 94 sau volumul Amintiri, in integrum. 
30 Aurel Dorcu şi Ionel Bejenaru, Repertoriul personalităţilor liceului -foşti profesori şi elevi, lucrare dactilografiată, 
Botoşani, 1 984, in integrum. 
31 Octav Onicescu, Pe drumurile vieţii, EŞE, Bucureşti, 1 98 1 ,  pp. 43-50. 
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În aceste împrejurări vitrege, activitatea de la Liceul Laurian s-a desfăşurat în limitele 
normalităţii. Toţi profesorii mobilizabili erau concentraţi şi supliniţi de cei rămaşi la vatră. Localul 
şcolii, destinat acum pentru un mare spital de război, s-a ales într-o mare măsură cu îmbunătăţiri: i s
a adus apă prin conducte, s-au fixat ţevi pentru băi în subsol etc. Aceste cheltuieli s-au f'acut de către 
M inisterul de Război, iar Ministerul Instrucţiunii a dat suma necesară construirii de locuinţe pentru 
servitori, ceea ce s-a şi întâmplat, însă cu mare nepricepere, fiindcă cele trei locaşuri mici şi umede 
erau inutilizabile32. Profesorii se dovedeau a fi în continuare conştiincioşi şi pregătiţi de a veni la 
cursuri, deşi situaţia politică internă şi externă era deosebit de tensionată. Directorul Liceului, 
profesorul Iosif Vasilescu, a tăcut mari eforturi în toată această perioadă să asigure o continuitate 
acceptabilă la toate catedrele. Situaţia dificilă se va acutiza în anul şcolar 1 9 1 6/ 1 9 1 7  pe fondul 
intrării României în război ca aliată a Antante?3. După primele succese militare româneşti1 au urmat 
ample atacuri din partea trupelor austro-germane în zona Transilvaniei şi trupelor germano-bulgaro
otomane în zona de sud. Luptele grele care s-au desfăşurat în toamna anului 1 9 1 6  n-au determinat o 
schimbare majoră a raportului de forţe. În urma înfrângerii de la Neaj lov-Argeş, guvernul, 
autorităţile, armata şi unii locuitori s-au retras în Moldova34• Redus considerabil, statul român a 
continuat să existe, pregătindu-se pentru o nouă rezistenţă armată. Moldova se confrunta cu mari 
greutăţi, resimţindu-se puternic lipsa alimentelor şi a combustibilului în condiţiile unei ierni aspre. 
Aglomeraţia, gerul şi penuria de medicamente au dus la izbucnirea molimelor şi în special a 
tifosului exantematic, care a făcut în scurtă vreme zeci de mii de victirne35. În atari condiţii multe 
şcoli erau închise temporar sau transformate în spitale de campanie. Similar cu situaţia generală era 
şi cazul Liceului Laurian, devenit din vara anului 1 9 1 7  Spitalul de Război Nr. 28036. Cursurile 
urmau a se ţine la Şcoala Nr. 2 de băieţi şi la Şcoala Nr. 2 de fete, în timp ce mulţi dintre profesorii 
rămaşi la dispoziţia şcolii, precum şi dintre refugiaţi au fost repartizaţi la cenzura militară, în cadrul 
serviciului sanitar pentru a controla igiena oraşului, la spitale spre a înregistra răniţii de război, la 
examenele care se ţineau lanţ, având în plus şi orele colegilor plecaţi la datorie etc37• 

Aşa cum o nenorocire nu vine niciodată singură, la fel s-au abătut necazurile asupra 
celor legaţi de Liceul Laurian. Localul şcolii era ocupat de la 1 0  august de către serviciul de 
subzistenţă al Armatei a IX-a ruse. Pentru buna ospitalitate arătată ruşilor, profesorii şi elevii 
au avut parte de un cortegiu întreg de umilinţe şi chinuri. La tot acest calvar se adaugă nota sa 
cea mai dureroasă, mistuitorul incendiu din ziua de 6 decembrie 1 9 1 7. De Sf. Neculai, la ora 
unu după amiaza, clădirea proprie a Liceului a fost cuprinsă de flăcări şi cu toată silinţa celor 
ce au sărit în ajutor, n-au rămas din această clădire decât zidurile deteriorate38. Din cercetările 
efectuate ulterior, reiese că incendiul a fost în strânsă legătură cu depozitele de alimente, cu 
anarhia ce domnea în sânul armatei bolşevice şi nicidecum focul nu s-a aprins din imprudenţă 
sau de la coşuri, aşa cum s-a încercat să se acrediteze. A ars atunci aproape întreaga avere a 
şcolii :  biblioteca cu vreo 30.000 de volume, drapelul şi biblioteca Ateneului, din care au rămas 
puţine volume, biblioteca elevilor cu 2000 de volume, arhiva de la 1 859- 1 897 şi parte din cea 
mai nouă; întreg laboratorul de fizică şi de chimie, din care au scăpat câteva borcane cu 
substanţe chimice. Unul dintre martorii oculari la teribila grozăvie a fost Eugen G. Neculau, 
care terminase anii de liceu chiar cu un an mai devreme şi intrase în serviciul Crucii roşii. În 
volumul Amintiri, avocatul şi publicistul Eugen Neculau surprinde momentul tragic al 
incendiului din 6 decembrie 1 9 1 7: "Liceul Laurian şi-a cedat clădirea pentru spital. 
Întâmplarea a făcut ca, oferindu-mi serviciile Crucii roşii, să fiu chiar în administraţia 
Spitalului 280 de la Liceul Laurian. Am văzut în sălile în care timp de opt ani trăisem 

32 Anuarul Liceului .. Laurian " pe anul şcolar 1 921-1922, p.32. 
33 Ion Agrigoroaiei, in articolul Participarea României la primul război mondial şi caracterul ei drept. Marile bătalii 
de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oiruz şi importanţa lor, in SAi, LI-Lll, 1 985, p. 209. 
34 Ibidem, p. 202. 
35 /bidem. 
36 Anuarul Liceului "Laurian " pe anul şcolar pe anul şcolar 1 916-1917, p. 1 .  
37 Anuarul Liceului "Laurian " pe anul şcolar pe anul şcolar 1 921-1922, p. 33.  
38 Mai multe detalii vezi in Anuarul Liceului "Laurian "pe anul şcolar 1 921-1922. 
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neuitatele clipe de elev, paturi nenumărate, unul lângă altul, luând locul pupitrelor, adăpostind 
suferinţa glorioasă a celor ce fără şovăire căzuseră răniţi, luptând pentru România Mare. Am 
dus atâţia morţi la groapă . . .  Dar sacrificiului cel mare încă nu-i bătuse ceasul. Mai târziu ceva, 
clădirea Liceului a trebuit să-şi schimbe destinaţia: a fost cedată comandamentului trupelor 
ruseşti - aliaţii noştri, dragă Doamne- ca să-şi instaleze intendenţa Armatei a 9-a. Hârtii multe, 
înadins parcă să întărească focul. Limbi roşii de foc spintecau acoperişul de pretutindeni, 
pentru a face să dispară urma necinstei celor cuprinşi de spazmurile nebuniei bolşeviste. Într-o 
clipită, focului distrugător nu i se mai putea nimeni şi nimic împotrivi; şi lacom el mistuia 
zidurile ce închideau amintiri atât de scumpe. În locul clădirii mândre, rămaseră nişte pereţi 
afumaţi, pecetea cea mai elocventă a civilizaţiei vecinilor de la răsărit"39. 

Un alt elev al Liceului, C.S Antonescu, surprinde momentul transformării clădirii 
şcolii în spital : "rând pe rând, toate clădirile mari din Botoşani, şcolile în special, au fost 
transformate şi puse în stare de de a primi sute din cei care erau aşteptaţi. Localul Liceului 
Laurian fu amenajat printre cele dintâi, în sălile de clasă, mari şi frumoase, fură aşezate mese 
de operaţie. Când au început a veni trenurile de răniţi, din jos dinspre Turtucaia, s-au populat 
pe încetul Şi paturile de la Liceu'"'0. Elevii şi profesorii de la Liceul Laurian s-au distins pe 
câmpul de luptă. Sublocotenenţii Constantin Lupaşcu, Constantin Alexandrescu, Dumitru 
Manoliu, Gheorghe Moscu, foşti elevi ai Liceului şi-au înscris numele pentru totdeauna în 
cartea eroilor neamului. Alături de ei evocăm numele profesorului lustin Nicolau, căzut în 
primele lupte ale marelui război. În război s-a mai distins şi Mihai Vasilescu, fost elev al 
Liceului, ofiţer de marină4 1 .  Momentele dificile au fost trecute cu multă bărbăţie şi stoicism 
atât din partea elevilor, cât şi a profesorilor. Cursurile au continuat până la 29 martie 1 9 1 8  în 
localurile închiriate, funcţionând apoi în localul Şcolii primare or. 1 de băieţi "Marchian". Deşi 
localul "Marchian"era departe de a satisface cerinţele strict pedagogice la un orar impus de 
dimensiunile localului (de la 8- 1 2  dimineaţa şi de la 14- 1 8  seara), cursurile s-au ţinut de la 1 
aprilie la 1 iunie cu regularitatea unui ceasornic, datorită grij ii profesorilor de a recupera ceva 
din pierderile produse în cei doi ani de nomadis42• Srarşitul anului 1 9 1 8  avea să aducă 
momente de mare bucurie şi speranţă pentru poporul român. Clipele grele ale marelui război 
trecuseră şi românitatea de pretutindeni se pregătea de o veritabilă fiestă naţională: Marea 
Unire. Botoşănenii au fost alături sufleteşte de românii aflaţi în afara hotarelor ţării şi au privit 
cu simpatie procesul de unificare politică şi administrativă. 

În luna noiembrie a anului 1 9 1 8  s-a prăbuşit definitiv imperiul multinaţional, denumit 
în mod artificial Austro-Ungaria. Unirea Bucovinei cu patria-mumă a fost sărbătorită cu fast şi 
la Botoşani . S-au lansat manifeste, au avut loc înflăcărate adunări populare, încheiate apoi 
printr-un mare miting". Ziua de 1 5  noiembrie-se arăta în ziarul Moldova veche - va rămâne ca 
o zi de înălţare şi adâncă simţire patriotică în amintirea concetăţenilor noştri. După zile de grea 
apăsare şi grij i ale războiului, după atmosfera deprimantă şi umilită în care am trăit sub cerul 
pluroburiu al păcii de la Bucureşti, aceasta a fost cea dintâi zi în care a intrat soarele în casele 
noastre, a descreţit frunţile şi a înflăcărat entuziasmul conştiinţei naţionale"43• La ora 1 O 
dimineaţa erau adunaţi la biserica Sf. Neculai din Popăuţi o mare mulţime de oameni, fruntaşi 
ai oraşului împreună cu o baterie din şcoala militară de artilerie şi elevi ai Liceului Laurian44. 
Oraşul era pavoazat, la toate balcoanele flutura tricolorul românesc, iar la ferestre se scoseseră 
covoare şi scoarţe naţionale. Spectacolul era înălţător . . .  45. Bucuria pricinuită de unirea 

39 Eugen G. Niculau, Clipe trăite articol publicat în volumul Amintiri, editat de Asociaţia foştilor elevi ai Liceului 
"Laurian", Botoşani, aprilie 1 923, p. l 83 . 

40 Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, Edit. Axa Botoşani, 1 997, p. 39. 
41 Eugen G. Neculau, în Cuvânt rostit cu prilejul parastasului de la 7 iunie 1 936 la Biserica " Sf Ioan " din parohia 
Liceului "Laurian ", în Anuarul pe anul / 936-1937, p. 24. 
42 Anuarul Liceului " Laurian " pe anul şcolar 1 921-1922, p. 37. 
43 Maria lrimia, în articolul Marea Unire din 1 918 şi rolul activ al botoşănenilor din H, � 1978, Botoşani, p. 25. 
44 /bidem. 
45 /bidem. 
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Transilvaniei cu Vechiul Regat a stârnit un entuziasm general. La Botoşani s-au organizat 
manifestaţii de masă, după cum relatează ziarele epocii: "Duminică 1 8  curent -scria ziarul local 
Botoşani - s-a oficiat la catedrala locală un Te deum pentru fra�i noştri din Transilvania, care în 
aceeaşi zi erau strânşi în congres la Alba-Iulia pentru a proclama unirea cu patria-mumă"46. 
Generozitatea actului patriotic era subliniată elogios în alt articol din acelaşi ziar: "să ne trăiască şi 
binecuvântap fie acei ce prin sângele lor au realizat triumful unită�i na�onale a întreg neamului 
românesc'.4 . Cu prilejul multiplelor festivită� ocazionate de măreţul eveniment al unirii 
Transilvaniei cu România, orchestra şi corul dirijate de Petre Nicoleanu şi Mihai Posluşnicu 
(maestru de muzică şi profesor la Liceul Laurian, au format un ansamblu orchestra! şi coral comun, 
de propo�i grandioase48. Ca eveniment istoric capital din perspectiva vieţii contemporane, unirea 
cea mare, de la 1 9 1 8, existenţa unei stări de entuziasm colectiv, precum şi elaborarea în termen scurt 
a unei legisla� uni tare au creat premisele unei dezvoltări accelerate la nivelul întregii societăţi. 

Constituţia din anul 1 923 a devenit garantul p1uripartitismului şi vieţii democratice din 
România. Învăţământul de toate gradele a cunoscut o dezvoltare fără precedent pe întreg 
cuprinsul ţării ,  constituind o componentă esenţială a întregii vieţi spirituale şi a continuării 
procesului de modernizare a societăţii româneşti. Liceele de prestigiu şi-au desfăşurat 
activitatea la cel mai înalt nivel, beneficiind de aportul unor profesori extrem de competen�. Astfel 
de dascăli serioşi şi harnici au activat între cele două războaie mondiale la Liceul Laurian. 
Continuau în paralel eforturile de refacere a patrimoniului şcolar distrus de incendiul din 1 9 1 7. 
Preocupările botoşănenilor de a ridica o nouă clădire, mai mare şi mai frumoasă, chiar pe ruinele 
celei precedente, începuseră să capete contur încă de la începutul anului 1 9 1 8. Printre cei care au 
demarat acest proiect ambi�os îi pomenim pe Al. Şmelţ, D. Hangan, Sp. Hasnaş, foşti elevi ai 
Liceului Laurian, care au început de timpuriu să adune fondurile necesare refacerii şcolii49• Ulterior, 
prin eforturile conjugate ale profesorului universitar Ion Simionescu, fost elev al Liceului, ale 
directorului Ioan V. Luca şi a celor men�onaţi anterior, s-a reuşit constituirea unui comitet de 
iniţiativă50. Din acest comitet tăceau parte prefectul judeţului, directorul Băncii Na�onale, agen�a 
Botoşani, LV. Luca, profesor de geografie şi director al şcolii, Al. Şmelţ, D. Hangan, R. Săvinescu 
etc.51 .  Până la 1 septembrie 1 9 1 9  fusese depusă la Banca Naţională suma de 220.000 de lei, din care 
60.000 de lei publică şi restul colectată prin serbări date de elevii Laurianului52• Printr-un decret
lege, publicat în "Monitorul Oficial al României

"
, nr. 78, din 24 iulie 1 9 1 9, se aproba înfiinţarea 

comitetelor şcolare, ce urmau să beneficieze de largi atribuţii în ceea ce priveşte buna funcţionare a 
şcoWor, întreţinerea şi construcţia localurilor, dotarea cu material didactic etc.53. Comitetul şcolar al 
Liceului Laurian s-a întrunit pentru prima dată în 5 octombrie 1 9 1 9  şi era constituit preponderent 
din personalităţi şi oameni de vază ai oraşului. Elevii mai necăjiţi erau susţinuţi material şi financiar 
de către comitetul şcolar nou înfiinţat. 

În anul şcolar 1 920- 1 92 1 notele tradiţionale de la 1 la 1 O au fost înlocuite cu 
calificativele: insuficient, suficient, bine, foarte bine54• Numeroşi profesori au fost împotriva 
acestui sistem de evaluare şi notare, considerând pe bună dreptate că se creau premisele unei 
superficialităţi în procesul de pregătire al elevi lor. Notarea de la 1 la 1 O ar fi fost mult mai 
obiectivă în componenta de evaluare a randamentului şcolar, înlăturându-se astfel marja de 
eroare ce survine în cazul folosirii de calificative. Dacă un proces educaţional performant, cum este 
cel din Franţa, una din ţările cele mai civilizate ale Europei, păstrează şi astăzi sistemul clasic de 
notare (cu note de la 1 la 20), de ce la noi să se reducă numărul echivalentelor de apreciere ? !  

46 C E  Andrei Cardaş, coordonator, Judeţele patriei. Botoşani. Monografie, Edit Sport-Turism, Bucureşti, 1 980, p .  58. 
47 ibidem. 
48 în revista Junimea Moldovei de Nord, nr. 1 1 1 9 1 9, p. 69. 
49 Anuarul Liceului "Laurian " pe anul şcolar / 92/-/922, p. 37. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 ibidem. 
53 Ion Agrigoroaiei, Gh. Iacob, istoria Liceului internat C. Negruzzi (/895-/ 995), Edit. Polirom laşi, p. 3 1 .  
54 ibidem. 
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Era o întrebare justificată, pe care cu siguranţă şi-o puneau cei din generaţii le mai 
vechi, şi din păcate la care medităm şi noi, cei de astăzi . . .  Anul şcolar 1 922- 1 923 avea să 
marcheze o nouă etapă în destinul Liceu Laurian şi în acelaşi timp producea în rândul elevilor 
şi profesorilor o dublă bucurie: punerea în funcţiune a noii clădiri (corpul 

"
A" al actualului 

colegiu) a şcolii şi înfiinţarea unui internat pentru copiii ce nu locuiau în Botoşani. Cursurile au 
început la 1 5  octombrie 1 922 cu aprobarea specială a Ministerului, din cauză că sălile de clasă 
nu fuseseră amenajate până la acea dată55. Condiţiile de înscriere la internatul Liceului erau 
stricte, iar programul de activitate zilnică a elevilor foarte riguros, la respectarea sa veghind 
directorul I .V. Luca şi administratorul F. Maican. 

În această perioadă s-au i lustrat profesori de excepţie, în frunte cu profesorul !. V. 
Luca, născut la 1 9  octombrie 1 879 în judeţul Bacău, comuna Valea-Seacă. Braşovean la 
origine, adevărat părinte pentru elevi, a fost "sufletul 1iceului", vreme de două decenii .  Om cu 
deosebită cultură generală, a onorat învăţământul secundar şi a căutat să creeze cele mai bune 
condiţii de locuit şi de studiu pentru elevii şcolii56• A avut o activitate impresionantă în calitate 
de preşedinte al comitetului şcolar, iar la iniţiativa şi îndemnul personal a început reconstruirea 
localului şcolii. Profesorul LV. Luca a colaborat cu diverse reviste şi ziare locale, punându-şi 
efectiv amprenta asupra a tot ceea ce întreprindea. În cei 2 1  de ani cât a fost director la Liceul 
Laurian n-a avut posibilitatea să-şi ia concedii de odihnă mai mari, datorită numeroaselor 
obligaţii pe care le avea în cadrul oraşului, dintre care amintim: preşedinte al A teneului Român 
( 1 920- 1 930), comandant al Cohortei de cercetaşi ( 1 9 1 9- 1 920), membru iniţiator al Societăţii 
de refacere a casei lui Eminescu şi a bisericii din Jpoteşti ( 1 9 1 9- 1 930), preşedinte al Ligii 
pentru ocrotirea şi educarea şcolarilor (înfiinţată în 1 934), preşedinte al Societăţii " Sprijinul" 
(fondată în anul 1 936), preşedinte al Căminului cultural orăşenesc "Nicolae Iorga " ( 1 938) 
etc.57. Ca director, profesorul I .V.  Luca a intronat o stare de disciplină mai fermă în rândul 
elevilor şi a încercat să combată din faşă orice tentativă de nerespectare a regulamentelor 
şcolare. Se interesa îndeaproape de starea materială a fiecăruia dintre elevi, iar cei mai buni 
erau recompensaţi cu burse. Acorda anual şi două burse pentru elevii maghiari din ţinuturile 
unde nu se vorbea româneşte58. De multe ori, acest mare dascăl, iubitor al miilor de şcolari care 
i-au fost elevi, se supăra atunci când nu găsea sprijinul necesar din partea părinţilor. Cu un simţ 
critic deosebit, atrăgea atenţia celor care nu-şi făceau pe deplin datoria şi solicita un efort mai 
mare din partea colegilor. Rapoartele şi dările de seamă pe care le realiza cu o meticulozitate şi 
un simţ al datoriei remarcabile exprimă cu fidelitate zbuciumul sufletesc al celui chemat să 
vegheze la bunul mers al întregii activităţi. Profesorul I .V.  Luca s-a remarcat prin concepţii 
destul de avansate despre cultură şi educaţie pentru acea vreme şi, mai ales, într-un oraş 
provincial, de care autorităţile centrale se interesau mai degrabă cu ocazia alegerilor. 

Un alt profesor emerit al Laurianului interbelic era maestrul de muzică Grigore 
Mihail Posluşnicu, venit la Botoşani de la Girnnaziul "Grigore Ghica-voievod" din Doroboi. 
Era un om energic, cu voce de bariton şi cu un păr bogat şi blond, ce îl purta precum Barbu 
Ştefănescu Delavrancea59. Când a văzut halul de neştiinţă al elevilor a umplut cataloagele cu 
note de 2, 3 şi 4. Alarmaţi, directorul, diriginţii şi mulţi profesori au intervenit, explicându-i 
motivele dezastrului şi cerându-i înţelegere (în mare parte fusese de vină predecesorul său, 
Victor Fleury, care dădea dovadă de foarte multă îngăduinţă). Maestrul, văzând că situaţia nu 
poate fi îndreptată numai cu note rele s-a pus pe o muncă titanică, întrebuinţând cu mai mult 
folos fiecare minut de clasă şi adăugând ore suplimentare60. Profesor la Liceul Laurian din anul 
1 9 1 3, M ihail Grigore Posluşnicu a fost părtaş la bucuriile şi necazurile şcolii. În anii grei ai 

55 Anuarul Liceului "Laurian " pe anul şcolar 1 921-1922, p. 1 00. 
56 Paul Cernea, Viaţa unui artist. Amintiri-Evocări-Confesiuni, Edit. Esos Soft, Craiova, 1 998. 
57 Ştefan Ciubotaru, Din trecutul şcolii botoşănene. Profesori, învăţători, mărturii, Edit. Axa, Botoşani, 1 997, p. 72. 
58 Paul Cernea , op. cit., p. 23. 
59 Gh. Răţescu, Ce nu se uită niciodată, lucrare în manuscris, p. 73. 
60 Ibidem. 
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refacerii clădirii Liceului nu a pregetat să concerteze cu orchestra şcolii la diverse serbări. Puţinii 
bani care se strângeau la astfel de manifestări artistice erau folosiţi însă cu pricepere şi parcimonie 
de către membrii Comitetului şcolar pentru sporirea zestrei materiale. La diversele şezători sau 
concerte de binefacere, orchestra a cântat mai ales muzică naţională, dar şi opere din repertoriul 
maeştrilor clasici61 . Pentru a-şi face mai atractive orele, dar şi din scopuri didactice, maestrul publică 
un caiet muzical-coral cu 1 8  reguli de caligrafie muzicală pentru şcolile secundare de ambele sexe şi 
a reuniunilor de cântări, editat de "Cartea românească'.62• A publicat numeroase crestomaţii 
muzicale şi manuale şcolare. Cea mai importantă lucrare cu caracter didactic rămâne însă Istoria 
muzicii la românz.,3• După o activitate de 23 de ani la Liceul Laurian, se stinge din viaţă la 30 
ianuarie 1936. A plecat spre un alt tărâm, cel al muzicii eterne. 

Un alt mare dascăl al Laurianului din această epocă a fost profesorul de limba 
franceză Ariton lacobeanu ( 1 87 1 - 1 96 1 ). S-a născut la Botoşani , la 27 august 1 87 1  şi după ce a 
urmat şcoala de băieţi "Marchian", unde l-a avut ca învăţător pe Constantin Gallin, a frecventat 
Liceul Laurian, avându-i drept colegi pe viitorii savanţi Ion Simionescu şi Emil Severin64. 
Ariton Iacobeanu a fost unul dintre cei mai apreciaţi profesori ai timpului său, deşi ar fi avut 
posibilitatea de a intra în magistratură, deoarece era dublu licenţiat: în fi lologie şi drept. A 
colaborat cu prestigioase universităţi din Franţa şi a primit titlul de "Officier d'Acadernie" din 
partea Ministrului Instrucţiunilor şi Artelor, Edouard Harriot65. A devenit unul dintre iniţiatorii 
şi susţinătorii fondării Asociaţiei foştilor elevi ai Liceului "A.  T. Laurian ", constituită la 1 
ianuarie 1 923 cu scopul de a contribui la dezvoltarea mişcării culturale din Botoşani. Comitetul 
de conducere şi organizare al Asociaţiei a convocat prima dintre programatele întâlniri anuale 
ale foştilor elevi fentru ziua de 1 2  iulie 1 924, cu care ocazie se preconiza şi o excursie 
colectivă la Putna6 . Bogata corespondenţă a profesorului botoşănean cu marele savant Nicolae 
Iorga evidenţiază simpatia de care se bucura în cercurile intelectuale elitiste ale vremii. La fel 
de elogios îl prezintă pe Ariton Iacobeanu foştii elevi, unii dintre aceştia devenind la rândul lor 
personalităţi remarcabile ale ştiinţei şi culturii româneşti, precum Norbert Goldhamer sau lon 
Sân-Georgiu67. Competenţa profesorului I acobeanu era vastă şi ca preocupare. Cunoştea curent 
limbile greacă şi latină, citea lucrări de filozofie şi filologie. În anii grelelor bătrâneţi, burlac 
fiind, s-a bucurat de atenţia şi stima foştilor elevi: medicii 1-au îngrij it cu afecţiune până în 
ultima clipă a vieţii, alţii i-au trimis din ţări străine cărţi şi alte atenţii, unii scrisori, fie alţii I-au 
evocat în scrierile lor68. A refuzat măririle pe care le considera efemere ca recunoaştere şi 
lipsite de importanţă. Duşman al infatuării, a preferat să se claustreze, după 1 930, în casa sa, 
unde găsea liniştea atât de dorită69. Singurele evadări din "sihăstrie" erau excursiile în 
străinătate, când prefera ţările cu limbi romanice. S-a stins din viaţă la venerabila vârstă de 90 
de ani după o carieră intelectuală şi didactică de excepţie70. Laurianul interbelic s-a mândrit şi 
cu alţi profesori vestiţi precum: Ştefan Cantemir de franceză, Neculai N. Răutu de limba şi 
literatura română, profesorul Eugen !sar de muzică, Remus Cehovschi de biologie, Teodor 
Minteanschi de educaţie fizică, l.R. Ionescu de fizică, Vasile Ve/ea de geografie, maestrul 
Hlihor de desen şi mulţi, mulţi alţii, la fel de valoroşi. 

Deşi societatea românească din perioada interbelică se confrunta cu probleme grave 
din punct de vedere social, economic şi politic, totuşi, se poate lăuda cu realizări notabile în 
domeniile artei, ştiinţei şi culturii. La aceasta au contribuit şi foşti elevi ai Liceului "Laurian", 

61 Anuarul Liceului "Laurian " pe anul şcolar i 92 7-i928, p.95. 
62 Elisabeta Dolinescu, Mihail Grigore Posluşnicu. Viaţa şi opera. Edit. Muzicală, Bucureşti, 1 984, p. 75. 
63 Aurel Dorcu, Ionel Bejenaru, Repertoriul personalităţilor Liceului "A. T.Laurian ", lucrare în manuscris, p. 1 14. 
64 Ştefan Ciubotaru, op. cit., p. 56. 
65 ibidem. 
66 Ştefan Cervatiuc, Nicolae iorga şi inceputurile Universităţii Populare - Botoşani, în H, 1, 1 978, Botoşani, 1 979, p. 504. 
67 Ion Sân-Georgiu, Clipe şi amintiri, în voi. Amintiri, p. 1 63 .  
68 Ştefan Ciubotaru , op. cii., p. 59. 
69 Paul Cernea, op. cit. , p. 28. 
70 Aurel Dorcu, Ionel Bejenaru, op. cit. , p. 1 1 8. 
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care, de cele mai multe ori rămâneau până la sfârşitul vieţii ataşaţi de 
"
familia Laurianulut' şi 

mai târziu deveneau veritabile astre ale 
"

galaxiei Laurianulut', cum inspirat a spus marele 
matematician Octav Onicescu. Galeria portretistică a personalităţilor de vază care au fost elevi 
sau absolvenţi ai şcolii noastre este una impresionantă, referindu-ne doar la numele sonore ale 
epocii: mai întâi savantul istoric Nicolae Iorga, ce din raţiuni conjuncturale şi absolut hilare a fost 
exmatriculat (deşi viitorul cărturar va purta mereu în suflet o dragoste curată liceului botoşănean); 
Ion Simionescu, marele geolog şi fost preşedinte al Academiei Române; Emil Severin, savant 
chimist de recunoştere mondială; generali din armata română, precum Ion Ioaniţiu, Gheorghe 
Avramescu, Ion Sârghievici; scriitori importanţi dacă ne referim la Artur Enăşescu, Ludovic Dauş, 
Dumitru Murăraşu, Alexandru Leontescu; ingineri de marcă, vestiţi prin lucrările publicate sau 
îndrumările tehnice acordate cum ar fi Mihail D. Hangan sau Elie Radu; în domeniul artelor plastice 
s-a ilustrat mai ales Marcel 0/inescu, pictor, grafician şi sculptor deosebit de înzestrat, autor a 
numeroase lucrări expuse în marile galerii de artă ale lumii71 • Un alt discipol al şcolii botoşănene, un 
pasionat cercetător al geografiei este Victor Tufescu. Născut la Botoşani, la 12 noiembrie 1908, a 
absolvit cursurile secundare la Liceul Laurian, iar licenţa în geografie a obţinut-o în anul 1930 cu 
teza Studiul geografic al depresiunii Jijia, cu menţiunea 

"
foarte bine cu distincţie"72. Urmează în 

paralel cursurile Facultăţii de Drept a Universităţii din Iaşi, pe care o absolvă cu bine73. În anul 1 936 
susţine doctoratul în geografie, iar începând cu 1932 publică lucrări de mare interes ştiinţific, la care se 
adaugă numeroase manuale pentru gimnaziu şi liceu. A primit mai multe titluri şi distincţii ştiinţifice, 
iar din 1 2  martie 1 992 a devenit membru titular al Academiei Române74• Fiecare dintre foştii elevi a 
păstrat în suflet, nealterat de trecerea timpului, sentimentul de consideraţie şi preţuire faţă de şcoala la 
care au învăţat odinioară. Cu fiecare an, cu fiecare generaţie, se întregeşte marea familie pe care o 
iubim cu toţii -familia Laurianului. Din păcate se prefigurau clipe de răstrişte spre finalul anilor '30, 
determinate de iminenta apropiere a celui de-al Doilea Război Mondial, eveniment ce avea să aducă un 
nou cortegiu de suferinţe pentru nava-amiral a învăţământului botoşănean, Liceul Laurian. 

Ioan MIHAI 
3. Laurianul în anii nedemocratici ai României 

Botoşanii cosmopoliţi ai sfărşitului de deceniu IV sperau în normalitate şi viaţă 
liniştită, iar profesorii Laurianului, cu severitatea recunoscută, desfăşurau o muncă de 
calitate75, deşi democraţia anterioară, "dirijată"76 fusese înlocuită cu "dictatura regală"77 a 
"Salvatorului" ţării Carol al I I -lea, rege bazat, din nefericire, pe o clică politică cu vederi 
înguste şi "esenţialmente coruptă"78• Dintr-o privire fugară asupra datelor furnizate observăm 
o anumită "instabilitate" a elevilor în ceea ce priveşte disciplina (probabil datorată atât 

71 Mai multe detalii despre foştii elevi şi profesori ai Liceului 
"

Laurian" se găsesc în lucrarea lui Ionel Bejenaru, 
Dicţionarul botoşăneni/or, Edit. Moldova, laşi, în anul 1 994. 
72 Cf. A urei Dorcu, Ionel Bejenaru, op. cit. , p. 1 4 1 .  
73 Ioan !van ici, Paraschiv Marcu, Nemuritorii. Academicieni români, Edit. Rompres, Bucureşti, 1 994, p .  336. 
74 Ibidem. 
75 Redăm cu titlu de exemplificare mărturia Rodicăi Procopiu, soţia regretatului savant Ştefan Procopiu, vecina 
Liceului şi sora a patru fraţi, to�i elevi de cinste ai Laurianului (Mircea, Olimpiu, Vlad şi Ioan Popescu Greaca), care 
intr-un interviu recent spunea " . . .  Liceul era renumit pe ţară, era atât de cunoscut prin calitatea absolvenţilor lui . . .  şi 
prin calitatea tnvăţământului . . .  încât pe vremuri, la Politehnică, elevii plecap de la Botoşani cu medii mari nu mai 
dădeau concurs", în H, X, 1 996, Edit. Fundaţia Chemarea, laşi, 1 997, p. 303. ln acelaşi sens, fiul marelui savant Octav 
Onicescu, dr. Mircea Onicescu, spunea intr-un interviu din 1 992 dat Luciei Olaru Nenati : " . . .  ştiu de la tata (fost 
absolvent de cinste, n . l .M.) că la un moment dat în consiliul profesoral al Facultăţii de Ştiinţe de la Bucureşti, din 1 6  
membri, 5 erau botoşăneni, dintre care 4 absolvenţi ai Liceului "Laurian" (Gazeta de Botoşani, Anul !I l ,  Nr. 595, Joi, 4 
iunie 1 992, p. 2; în continuare: GBt . . . .  ). 
76 Cf. Stepben Fisber - Galaţi, România În secolul al XX-lea, Traducere de Manuela Macarie, Cuvânt înainte de Kurt 
W. Treptow, Institutul Europen, 1 998, p. 68. Cartea reprezintă azi singura sinteză personală venită dinspre un 
american, cunoscător din interior al României, ajuns doctor la Harvard University, director la Centrul de Studii 
Central-Europene şi profesor la University of Colorado at Boulder. 
77 Termenul aparţine aceluiaşi autor, azi discutându-se intens tipologia regimului din anii 1 938- 1 940. 
78 Ibidem, pp. 78-79 şi 67. 
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tensiunilor interne şi externe, cât şi spectrului războiului ce se profila), paralel cu o constantă 
seriozitate a profesorilor Laurianului în ceea ce priveşte deontologia notării ,  chiar în condiţii 
excepţionale când, privit din exterior, puteau fi mai îngăduitori . Intensificarea pregătirii 
străjereşti impusă de noul regim se poate surprinde şi prin taberele ţinute la Vorona ( 1 938) şi 
Storeşti - Frumuşica ( 1 939) iar, cum în jurul României se acumulau norii ameninţători ai 
războiului, încep concentrările, care vor perturba activitatea şcolii79• 

Pe acest fond de marcantă instabilitate şi de adevărate purgii interne, în noiembrie 1 939 
apărea o nouă lege referitoare la invăţământul secundar, semnată de ministrul Educaţiei Naţionale, 
profesorul universitar Petre Andrei, care desfiinţa examenul de bacalaureat obligatoriu. O precizare 
interesantă ni se pare cea referitoare la faptul că la "clasa de bacalaureat" nu puteau preda decât 
"profesori agregaţi", numiţi pe bază de examen din rândul profesorilor titulari, ei primind un spor de 
1 5% şi ieşind la pensie la vârsta de 62 de ani, fiind asimilaţi cu cadrele universitare. Din rândul lor 
se recrutau directorii de şcoli şi organele de îndrumare şi control a învăţământului80• Norma 
didactică se fixa la 1 5  ore, dar la acestea se adăuga activitatea "Străjeriei" (5 ore 1 sâmbăta), 
conferinţele ce trebuiau ţinute, suplinirea colegilor concentraţi, deci, ţinând cont şi de necesitatea 
pregătirii profesionale în condiţiile grele ale epocii, se poate deduce că erau, totuşi, destul de 
împovăraţi81 .  Cum primul contact masiv cu urgiile noului Război Mondial s-a făcut prin exodul 
polonez, când Botoşanii erau " .. .  plin cu maşini albe .. . şi zlotul devenise monedă de circulaţie, alături 
de cea românească", în şcolile secundare se intensifică educaţia patriotică, iar conoentrările 
profesorilor se înmulţesc considerabil. La note, profesorii au păstrat linia seriozităţii consacrate a 
Liceului82, astfel încât, de exemplu, din toţi elevii şcolii doar şase au reuşit (poate şi datorită 
condiţiilor deosebite ale vremii, cu un Război Mondial în .preajmă) să obţină o medie generală peste 
9,00 (doi elevi la cursul inferior şi patru la cel superior)83. In tragicul an 1 940, şi Botoşanii au 
suportat valul refugiaţilor români (634 în 1 940, după centralizarea datelor)84, inclusiv au fost elevi la 
liceu. La noi, marele director şi om l. V. Luca se pensiona, dăruind la plecare 2.503 cărţi şi reviste 
bibliotecii Liceului85. în locul lui, Ministerul numea la 1 5  iulie pe dinamicuJ N. Bidnei86, fost 
profesor al Şcolii Normale şi profesor al Laurianului, preşedinte al Ligii Culturale şi conducătorul 
Legi unii de Străjeri a Botoşanilol7. 

79 Profesorii N. Gheorghiu, Virgil Andreescu şi Constantin N. Ionescu, penbU a da doar trei exemple wprinse documentar, sunt 
concentraţi in mai, august şi septembrie 1 939 (Vezi Dosar Concentrări, Mobilizări, Diverse M. O.N.T., Arh. C.N. "A.T.L."). 
8° Cf. Andrei Nicolae, Ani de Lumină. Istoria Liceului ''Nicolae Bălcescu ", Craiova, 1 826-1 976, Edit. Scrisul Românesc, 
Craiova, 1 976, p. 2 1 4, nota 1 .  
81 În fond, tradiţia muncii nerăsplătite a profesorului, din "datorie", prezintă vechi rădăcini şi ea persistă şi azi, după ce, 
în perioada comunistă, a cunoscut apogeul. Ea este, probabil, şi datorată unui firesc idealism al majorităţii cadrelor 
didactice, opera de predare nefiind o "carieră" sau o pură îndatorire profesională, ci o dedicaţie socială, o înaltă 
vocaţie, o chemare şi un veritabil sacerdoţiu, o logodnă a spiritului, a cunoaşterii cu iubirea profundă de semeni. Aici 
este, credem, rădăcina insucceselor sindicatelor profesorilor de azi în faţa Puterii care, ca întotdeauna în istorie, nu-şi 
pleacă urechea în faţa argumentelor "frumoase " şi "educate". 
82 Profesorul de latină N. Ionescu, de exemplu, " . . .  împingea severitatea până acolo, încât punea şi nota zero tăiată în 
patru. A rămas de pomină cazul când, în urma unei presante stăruinţe a ajuns în furie să ridice nota elevului respectiv 
spunând: «Omule, am făcut ceea ce n-am crezut că voi face vreodată; i-am pus zero tăiat în două». Din cauza 
severităţii lui, elevii urmau secţia reală şi foarte puţini urmau secţia modernă". (Scrisoarea lui Eugen Timpoc, 
absolvent al Şcolii în 1 9 1 6, din 7 noiembrie 1 979 adresată Direcţinnii Liceului "Laurian"). 
83 Cf. Anuan1/ Liceului "Laurian " 1 938-1939 (nota 2), pp. 57-68. 
84 Dosar 55/1 940, fila 64, Fond Prefectura Botoşani, Arb. j. 8., apud Stela Giosan, Documente botoşănene privind re.fi1giaţii din 
teritoriile româneşti qflate sub ocupaţie străină, în H, X, 1 996, EdiL Fundaţiei Chemarea, laşi, 1 997, p. 2 1 9. 
85 Pentru aceasta a primit de la Casa Şcoalelor o adresă de mulţumire cu nr. 284 1 5  din 7 septembrie 1 940 şi a doua 
medalie pentru răsplata muncii, clasa l, după ce anterior primise gradaţie de merit (a 8-a!, printre puţinii profesori 
secundari din ţară), Cf. Dosar cuprinzând corespondenţa cu foştii profesori şi elevi ai şcolii în vederea sărbătoririi 
Centenarului (nepaginat), Arh. C. N. "A. T. L.". 
86 Cf. Deciziei nr. 1 1 3088/940, in Dosar 1, Arh. C. N. "A. T. L." 
87 Vezi Botoşanii, An I l, Nr. 63, Luni, 5 august 1 940, p. 1 .  
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Liceul în anul 1 940 

Analizînd comparativ statele de plată din lunile septembrie - decembrie 1 940 şi martie 
1 94 1 ,  nu se observă schimbări în corpul profesoral datorate Politicului, "Laurianul" fiind ferit de 
patimile vieţii politice, profesorii şi elevii punând pe primul plan activitatea didactică, iar 
apartenenţa unor cadre didactice la un partid sau la o orientare politică nu s-a resiniţit asupra 
procesului de învăţământ sau a climatului din prestigiosul Liceu (o dovadă în plus că schimbările 
politice n-au afectat "mersul şcolii" este prezenţa timp de peste 22 de ani a aceluiaşi director, l. V. 
Luca şi a noului director, N. B idnei, din iulie 1 940 până în februarie 1 945). Numărul elevilor n-a 
cunoscut regrese deosebite în timpul acesta şi nici în anii viitori ai războiului antisovietic: 520 
elevi (an şcolar 1 939- 1 940), 478 elevi ( 1 940- 1 94 1 ), 501 elevi ( 1 941 - 1 942), 525 ( 1 942- 1 943) şi 
567 ( 1 943- 1 944)88, iar, uneori, cei de la zi îi regăsim ca elevi particulari, trecuţi din variate 
motive89. Clădirile bine întreţinute ale localului şcolii şi ale intematului vor fi destinate spitalului 
militar Z I  600 începând cu 1 5  iunie 1 94 1  şi până la 1 decembrie acelaşi an, Liceul fiind nevoit să 
funcţioneze de la 1 5  septembrie până la 1 5  noiembrie în alt local, aparţinând fostei Şcoli Normale 
de fete din Botoşani, "într-o clădire improprie pentru ţinerea cursurilor antemeridiane", ce a 
trebuit amenajată pentru "trebuinţele Liceului". Situaţia excepţională în care se găsea Liceul, cu 
un mare număr de profesori concentraţi ,  impunea eforturi disperate de înlocuire a cadrelor 
didactice mobil izate sau pasibile de mobilizare. 

Agravându-se situaţia militară, în ianuarie 1 944 s-au primit ordine de evacuare 
instituţională. Cu toate planurile "nemţeşti" făcute anterior, evacuarea s-� realizat în cel mai 
pur "stil latin", improvizaţia şi "relaţiile jucând un rol considerabil". In ultimul moment, 
situaţia a fost salvată de directorul Laurianului, părintele Hristofor Deliu, care a apelat la o 
coloană germană de autocamioane "care întâmplător (subl. l .M.)  pleca de la Botoşani la 
Roman, aceasta punând la dispoziţie, contra cost, pentru personal şi şcoală, 5 carnioane"90• Li 
s-a dat însă termen de plecare o jumătate de oră; camioanele strângându-se în faţa Liceului, s-a 
încărcat "tot ce era gata" (arhivă, material didactic şi de contabilitate etc.). La Roman, unde au 
fost debarcaţi la 26 martie, s-a stat cu bagajele clădi te în gară până la 2 aprilie, timp în care s-a 
îndurat foame, frig şi s-a dormit pe mesele restaurantului gării .  Trebuie să subliniem "totala 
nepăsare a autorităţilor administrative, ca şi din partea persoanelor delegate cu evacuarea 
şcolilor din Botoşani, din care cauză o avere de zeci de milioane ce se putea evacua, a rămas 
pradă în mâinile bandelor comuniste"91,  Liceul "Laurian" (cea mai bogată şi mai bine 
înzestrată şcoală din judeţul Botoşani) salva cel mai puţin în comparaţie cu alte şcoli şi aceasta 
doar datorită eforturilor extraordinare depuse de câţiva profesori cu tragere de inimă pentru 
şcoala în care fiinţau. Din cele 78 persoane trecute pentru evacuare în martie (26 profesori, 
personal administrativ şi de serviciu), din care 2 1  minori, au ajuns în comuna Cermei-Arad 
(noua localitate repartizată Liceului "A. T. Laurian") 33 persoane, între 6 şi 77 ani. 

88 Cf. Anuarul Liceului "A. T. Laurian " Botoşani 1 969-1970, p. 1 9. 
89 Vezi Registrele Matricole nr. 45-48, Arh. C. N. "A.T. L.". 
90 Preot H. Deliu, prof. P. Chichifoi, Referat asupra evacuării . . . , Arh. C.N. "A.T.L.". 
91 N. Bidnei, Raport către M. C.N. C.  ... , vezi supra. 
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De altfel, datorită refugiului, profesorii erau împrăştiaţi care pe unde au apucat să se 
salveze. La rându-le, elevii distinsului Liceu aveau adrese împânzite în mai toate comunele şi 
oraşele din vestul şi sudul ţării .  Istoria, s-ar putea spune, se "juca" cu profesorii, cu elevii şi, 
din păcate, cu averea Liceului. Situaţia refugiaţilor era "mizerabilă"92, trăindu-se "într-un timp 
cu bombardament"93 în care Paştele (7 aprilie) se făcea "în caru cu boi", cum recunoştea 
Vochiţa D., mama elevului Mihai D. Radu, într-o sinceră şi umană carte poştală adresată 
"Domnului Director, părintele sufletesc al elevilor"94• Deşi timpurile erau extraordinar de grele 
părinţii, tutorii şi elevii înşişi se interesau de corigenţe, dar şi de continuarea studiilor. Legătura 
trainică sufletească ce se legase în Liceu între profesori şi elevi făcea ca în cărţile poştale să se 
strecoare uneori mici pasaje de lirism, într-o epocă dominată de epic, de real. 

După 23 august 1 944, pentru Liceul refugiat la Cermei, aflat la doar 25 km de graniţa 
româno - maghiară, se crea o situaţie �10uă, din nefericire cu directe consecinţe asupra soartei 
lui vitrege în anul de "graţie" 1 944. In ziua de 1 3  septembrie 1 944, când profesorii ţineau 
ultimul examen de corigenţă, la orele 1 1  dimineaţa, Iară nici o altă înştiinţare prealabilă, li s-a 
comunicat că în cel mult trei ore trebuie să părăsească localitatea, deoarece trupele maghiare au 
depăşit graniţa şi nu au în faţa lor nici o rezistenţă, fiind la 1 O ..:.. 1 2  km., Cermeiul fiind ocupat 
de armata maghiară în dimineaţa zilei. de 1 4  septembrie 1 94495. Trupele maghiare intrau în 
cancelaria şcolii (situată la strada principală, în casa proprietarului Holinder locuită de 
cârciumarul Adam Moisa)96. 

Imediat după retragerea armatelor maghiare (20 septembrie) directorul Bidnei revine 
în localitate odată cu armatele ruseşti, salvând, astfel, averea şcolii din "calea răufăcătorilor"97• 
Ce a mai rămas din "săvârşirea averii şcolii"98 a fost transportat cu două care angajate de 
director la lneu. De la CFR Arad obţine două vagoane cu ajutorul cărora, sub presiunea unor 
noi evenimente militare la graniţă, transportă personalul didactic, administrativ şi de serviciu şi 
"averea rămasă a şcolii", dar şi "averea celorlalte şcoli secundare din Botoşani" (Liceul 
Teoretic de fete şi Liceul Comercial de fete) la Piteşti, cu un tren de marfă. În condiţii grele de 
război şi frig, cursurile Liceului "Laurian" nu s-au putut deschide la Piteşti, cum s-a sperat, 
condiţii le de privaţiune fiind îngrozitoare; în documente găsim dese cereri de zahăr, făină de 
mălai, săpun, untdelemn, lemne de foc99. La 6 aprilie 1 945 se pleca spre Botoşani, sperându-se 
să se ajungă într-o săptămână. Estimarea s-a dovedit depăşită 1 00%, pentru că "Liceul" sosea 
la Botoşani abia la 20 aprilie, după o călătorie de 1 4  zile100. 

Se încheia, astfel, o pribegie de un an şi 25 de zile a unei instituţii culturale de renume 
din nordul Moldovei, veche de peste 85 de ani, într-o generală vreme de băjenie euro-asiatică. 
Dar dintr-o călătorie nu te întorci niciodată acelaşi. Oamenii sunt alţii sau par alţii, amintirile se 
transformă sub influenţa altora mai noi şi, chiar casele neînsufleţite pe care le regăseşti, se 
schimbă cât lipseşti, se desolidarizează de tine. 

Dar c_e se întâmplase în oraş după evacuarea forţată a Liceului în primăvara ploioasă a 
anului 1 944? ln primul rând au venit ruşii, recte sovieticii. Şi, ca şi în anterioarele 1 1  invazii, 
consecinţele au fost catastrofale pentru noi. Între 7 aprilie (când au fost ocupaţi Botoşanii) şi 
până la 1 3  septembrie, partea de nord a ţării (incluzând, evident, şi oraşul nostru) a fost încadrată 

92 Tennenul apare frecvent în cererile părinţilor copiilor pentru scutiri sau reduceri de taxe pentru noul an şcolar, vezi, de 
exemplu, Dosar 779, cererea lui Ioan O. Mihăilescu sau a Eugeniei Costea, Arb. C. N. "A.T.L.". 
93 Expresia aparţine elevului Laurianu/ui Leizeriuc Dumitru, pe o carte poştală trimisă Direcţiunii Liceului, în Dosar 
779, Arh. C. N. "A.T.L.". 
94 Vezi cererea din 25 august 1 947, cu numărul de intrare 1 1 62, al lui Iurieţi l .  Ioan, pentru reexaminarea fratelui său 
mai mic din clasa a W-a, în Dosar 779 Arb. C. N. "A.T.L.". 
95 Raportul directorului N. Bidnei către M.  C. N. C .... , în Dosar 78 1 ,  Arb. C. N .  "A.T.L." 
96 P.V. din 2 1  februrie 1 945, Dosar 785, Arb. C. N. "A.T.L." 
97 Raport al directorului N. Bidnei către M.C.N.C. din 16 octombrie 1 944, în Dosar 78 1 ,  Arb. C. N. "A.T.L.". 
98 /bidem. 
99 Vezi Dosar 1 8 ,  Arb. C. N .  "A.T.L.". 
100 Vezi Raportul nr. 370 din 28 aprilie 1 945 către M. E. N., în Dosar 1 Chestiuni Generale de învăţământ, Arb. C. N .  
"A.T.L." şi Dosar 24, Arb. C .  N .  "A.T.L."). 
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într-o situaţie deosebită, aparte, zonă sub ocupaţie militară. Nordul României a rămas, aşadar, 
complet izolat de restul ţării, căpătând un statut sui generis de zonă "eliberată" şi de experimentare a 
unei noi organizări sociale şi politice impuse de sovietici (aceasta inclusiv în învăţământ, unde un 
Liceu Judeţean, înlocuia liceele evacuate teoretice şi comerciale de fete şi băieţi). 

Situaţia Liceului "Laurian" din Botoşani după încheierea celei de-a doua conflagraţii 
mondiale semăna cu "perioada eroică" din anii 1 9 1 9  - 1 922, o deosebire pozitivă fiind că acum 
clădirile trebuiau doar reparate, mobilate şi dotate cu material didactic şi cu diferenţa negativă 
că noile condiţii erau influenţate în rău de existenţa unui guvern pro-comunist şi de influenţa 
malefică a sovieticilor şi a "modelului" de învăţământ inferior pe care îl impuneau obligatoriu 
unei ţări care în perioada anterioară (interbelică) a ocupat, din punct de vedere calitativ, unul 
din primele locuri din lume în domeniul învăţământului şi culturii. Lupta pentru capital se 
încheia victorios în aprilie 1 946, când fondurile acumulate pentru repararea clădirilor şi 
completarea mobilierului101 au acoperit cheltuielile, suma totală fiind de 29.993.740 lei102, 
renunţându-se chiar la un rest de 987.801 lei din cele 1 5  milioane împrumutate103. A fost o 
bătălie câştigată, dar cu enormă risipă de energie (în toate s-a remarcat directorul ardelean Gh. 
N. Alexandrescu). O altă luptă, tot atât de epuizantă, a fost adunarea parţială a mobilierului şi a 
obiectelor împrăştiate, efort ce a ţinut peste 8 luni, începând din mai 1 945. Efortul pentru 
readucerea bunurilor împrăştiate trebuie privit şi din perspectiva unei lupte pentru Drept, 
pentru proprietate, într-o epocă în care încet-încet valorile clasice erau erodate şi subminate, 
chiar de autorităţile statului. Şi dacă, uneori, se manifestă tenacitate, ajungându-se chiar la 
constituirea Liceului ca parte civilă la proces1 04, alteori, realist, se cedează şi se înţelege 
paradigma nouă, postbelică. 

Condiţiile de învăţătură erau grele, elevii veneau " . . .  cu felinare de acasă pentru a 
lumina sala de curs . . .  "105, majoritatea elevilor umblând în haine vechi transformate din 
îmbrăcămintea părinţilor, rară ciorapi (vara) şi în cămăşi de pânză rară, inferioară, iar unii 
elevi, deşi dornici de învăţătură, abia îşi asigurau traiul astfel încât, pentru a da o mărturie 
autentică a epocii " . . .  zile întregi stăteam flămânzi pe băncile clasei, cu ochii împăienjeniţi de 
foame, că nu vedeam bine nici profesorul de la catedră . . .  "106. în pofida acestor condiţii, 
ştacheta renumită a exigenţei profesorilor Liceului "Laurian" n-a scăzut prea mult, fiind 1 79 
corigenţi în anul şcolar 1 945- 1 946, 232 corigenţi elevi frecvenţi şi 6 1  elevi particulari, pentru 
anul şcolar viitor107, iar la examenul de admitere din clasa a V-a, sesiunea octombrie 1 945, 
doar 2 elevi din 58 aveau note peste 7,00108. Din păcate, seriozitatea menţinută şi în condiţiile 
extraordinare de după război a Liceului, cu 733 elevi frecvenţi şi 1 08 elevi înscrişi în particular 
(an şcolar 1 945- 1 946)109, nu "cadra" cu noul "model" ce se impunea "de sus", învăţământul 
dorindu-se a fi "de masă" şi ideologizat, pus în serviciul Partidului Comunist Român. Reacţia 
profesorilor şi a elevilor în condiţiile în care România postbelică intrase în sfera de influenţă a 
U.R.S.S.-ului a fost una de adaptare şi resemnare, salvând cât se poate din nivelul calitativ al 
învăţământului interbelic, cât şi una de rezistenţă făţişă, mai ales a tinerilor, mai idealişti. Astfel, 
acea generaţie "îngheţată în floare", creată la disciplina muncii şi seriozităţii interbelice, nu putea 

101Vezi Dosar 785, Arh. C. N. "A.T.L."), prin ofertă publică 1. Mayer câştigă licitaţia şi realizează mobilierul necesar în 
valoare de 4.059.500 lei (vezi Contractul şi mobilierul fll.cut în Dosar 2 1 ,  Arh. C. N. "A.T.L."). 
102 Adresa nr. 1 64 din 5 ianuarie 1 946 a Serviciului Tehnic al Prefecturii Jud. Botoşani către Direcţiunea Liceului 
"La uri an" şi Raportul şcolii nr. 1 099/1 O aprilie 1 946 către Administraţia Casei Şcoalelor, Dosar 2 1 ,  Arh. C.N. "A.T.L.". 
103 Raportul nr.992 din 27 martie 1 946 către M.E.N., Dosar 27, Arh. C.N. "A.T.L.". 
104 Vezi cazurile citate anterior, în Dosar 785, Arh. C.N. "A.T.L.". 
105 Liceul "August Treboniu Laurian " 1946-1 981 - a XXXV-a aniversare de la absolvire, Botoşani, (volum nepaginat, 
amintirile regretatului profesor Aurel Dorcu). 
106 Cf. cererii de reexaminare din 20 iulie 1 94 7 a unor elevi din clasa a VUI-a ştiinţifică, care rămăseseră corigenţi la 
matematică şi franceză. 
107 Cf. P.V. nr. 74/ iunie 1 946 şi P. V. 1 1 4/4 septembrie 1 947, în Registrul... Dosar 1 48, f. 56-57 şi 76-77, Arh. C. N. "A.T.L.". 
108 Vezi P. V. nr. 6 1 / 1 2  octombrie 1 945 în op. cit. supra, f. 40 şi 56, Arh. C. N. "A.T.L." .. 
109 Tabel statistic nr. 1 1 76 din 17 aprilie 1 946 către Poliţia oraşului Botoşani, în Dosar l l l  1 945, Arh. C. N. "A.T.L.". 
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cânta silit "Mama" în limba rusă"0, nu accepta triumful oportunismului şi incompetenţei 1",  nu 
înţelegea să activeze doar în societăţile sportive şi culturale create pentru îndoctrinarea comuni stăm, 
nu dorea să vadă doar spectacole şi filme ca "Epopeea Stalingradului" (viziunea sovietică), nu tolera 
concepţiile simpliste ale noilor manuale (în special de istorie) şi nici dărâmarea bustului poetului 
naţional Mihai Eminescu din parcul central al oraşului"3 sau profanarea mormintelor eroilor din 
războiul antisovietic1 14• Astfel, zeci de elevi ai Liceului au îngroşat rândurile deţinuţilor 
politici 1 1 5  sau au avut soarta unui fost elev al Laurianului, energicul şi chipeşu1 student din anul 
l l i  Medicină, Sergiu Iacovlov, împuşcat în curtea Spitalului de asigurări sociale din Iaşi la 1 6  
martie 1 946 ş i  târât să moară în sediul "protector" al Poliţiei Iaşi "6. 

Mai amintim şi faptul că din cauza localurilor devastate de război, Liceul de fete 
"Carmen Sylva" a funcţionat şi el în clădirea Liceului "Laurian", adoptându-se un orar special, 
lucrând alternativ clasele Liceului de băieţi şi ale celui de fete1 17. De asemenea, Şcoala Primară 
"Marchian", cu localul distrus, s-a alipit Liceului 1 18. În condiţiile de după război, cu minime 
fonduri primite, chiar dacă a funcţionat sub capacitate (29 elevi în martie 1 946) şi uneori deloc 
( 1  septembrie - 14 decembrie 1 946), trebuie să mai reţinem că doar "Laurianu1" avea internat. 
Din anul şcolar 1 947- 1 948, cantitativ, şcoala progresa, dar calitativ, se observă un regres, atât 
datorită politizării învăţământului şi al supraîncărcării profesorilor şi elevilor cu acţiuni ca: "Zilele 
Prieteniei Româno-Sovietice" sau participarea obligatorie la ateneele populare ''N. Bălcescu", ''Ilie 
Pintilie", ''Barbu Lăzăreanu" şi ''Puşlcin", organizate şi cu scopul pervers al îndoctrinării marxiste1 19, 
cât şi datorită gravei situaţii economice şi sanitare. Aceasta era atmosfera istorică la vremea când, 
după alungarea Monarhiei şi proclamarea Republicii, prin Ordinul circular trimis Liceului pe 
data de 4 ianuarie 1 948 se schimba şi denumirea acestuia în "Şcoala de băieţi nr. l Botoşani". 

Din "Vechea Gardă" de renumiţi profesori ai Şcolii, în martie '49 mai găsim, 
comparând cu anul şcolar 1 938- 1 939, doar pe Nicolae D. Andrieş - fostul director (Română), 
Remus Cebovschi (Ştiinţe naturale), Theodor Minteanschi (Educaţie fizică) şi Petru Chichifoi 
(Istorie), la aceştia putându-se adăuga a posteriori şi mulţi alţii, formaţi la şcoala seriozităţii 
învăţământului interbelic. Toate aceste cadre didactice au reuşit, în pofida noii "linii" să 
transmită spiritul de competenţă şi seriozitate al Laurianului tradiţional, chiar dacă guvernanţii 
impuseseră prin Secţiile de Învăţământ şi Cultură ale Sfaturilor Populare judeţene organizarea 
de cursuri "pentru ridicarea nivelului politic, ideologic şi profesional al cadrelor didactice"1 20, 
ţinute în renumita aulă a Liceului. Între anii 1 948 şi 1 958 învăţământul a stat sub semnul 
supremaţiei clare a "modelului" sovietic, impus prin Legea din 3 august 1 948 şi prin întreg 
cortegiul de decrete, H.C.M.-uri şi decizii ale ministrului de resort. Din 1 948 durata şcolarizării 
se reduce la I l  ani (7 ani Gimnaziu1 unic şi 4 ani clasele liceale), pentru ca, adaptând 
învăţământul românesc după cel rusesc, din 1 954 şcolari zarea să dureze 1 O ani (liceul 
reducându-se la 3 ani), iar în 1 957 Şcoala Medie de 10 ani (fostul Liceu "Laurian") să devină 

1 10 Vezi Adresa nr. 273 din 1 8  martie 1 946 a Poliţiei oraşului Botoşani, cu nr. de intrare 432/20 martie 1 946, prin care 
se aduce la cunoştinţă că un elev al Liceului, în timpul festivităţilor date de către Secţia de Muncitori a încercat să 
întrerupă o elevă de la "Carmen Sylva" ce cânta solo "Mama" în limba rusă (cf. Dosar 1 1  1 946, Arh. C. N. "A.T.L. "). 
1 1 1 Vezi Dosar nr.U 1 946, passim, Arh. C. N. "A.T.L.". 
1 12 Vezi P. V. nr. 82/23 noiembrie 1 986, în Registrul... Dosar 1 48, f. 62. 
1 1 3 Dumitru Ignat - Calvarul deţinuţilor anticomunişti botoşăneni Mărturii ale supravieţuitorilor, scoasă sub egida 
Inspectoratului pentru cultură al judeţului Botoşani, Tipografia "Caromi", Botoşani, 1 997, pp. 1 36-1 37. 
1 14 Op. cit. supra, p. 70. 
1 15 Dar eram " . . .  cu toţii într-o închisoare numită comunism . . .  ", op. cit. supra, p. 1 34 (expresia fostului deţinut politic 
Vasile Maluş). 
1 16 Vezi GBt, An 1 11 ,  Nr. 545, Sâmbătă-Duminică, 2 1 -22 martie 1 992, p. 1, GBt, An I l l, Nr. 549, Vineri, 27 martie 
1 992, p. 1 ,  GBt, Nr. 1 557, Miercuri, 20 martie 1 996, p. 2 şi Dreptatea din 23 martie 1 946. 
1 17 Ştefan Ciubotaru, Pagini din istoria ivăţământului botoşănean 1 759-1 948, Edit. Litera, 1 987, p. 1 7 . 
1 18 Jijie Pau la, Marcotă Iulia, Monografia şcolii de 7 ani nr. 7 Botoşani, 1 958 (manuscris). 
1 19 De exemplu, Ateneul Popular "Nicolae Bălcescu" a organizat cu concursul liceelor teoretice, în Aula Liceului 
"Laurian", sărbătorirea genialului învăţător şi îndrumător din lumea întreagă l. V. Stalin", vezi Clopotul, An V, Nr. 
27 1 ,  Duminică, 26 decembrie 1 948, p. 1 .  
1 2° Cf. Bul. Of. nr. 62/30 septembrie 1 949, p. 445, Arh. j. B. 
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Şcoala Medie Mixtă de 1 0  ani. Şcoala noastră nu a putut face abstracţie de "sistem", ea 
trebuind să se conformeze, să găsească un modus vivendi vis a vis de Putere, de linia impusă de 
aceasta, sau să dispară. 

Liceul "Laurian" a ieşit repede din şocul proletcultismului şi al modelului sovietic 
centrat pe "cantitate", redevenind, chiar în anii analizaţi, şcoala de frunte a Botoşanilor. 
Datorită însă factorilor politici, a celor economici şi culturali, procesul de învăţământ a fost 
sensibil "deranjat" în primii ani după Reformă; astfel, aglomeraţia elevilor şi învăţarea în 3 
schimburi a creat serioase prejudicii, la etajul al I l-lea al clădirii desfăşurându-şi activitatea 
educativă elevii Şcolii Tehnice de Drumuri şi Lucrări de Artă121 .  Aceasta va funcţiona în 
spaţiul Liceului nostru până la sf'arşitul anului 1 953.  O altă gravă problemă a fost 
supraîncărcarea profesorilor, la 1 decembrie 1 949, prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 
1 240, norma didactică a fost mărită de la 1 5  la 1 8  ore de curs/săptămână122• La aceasta se 
adaugă desele "mobilizări" la diferitele "sărbători" noi (7 Noiembrie, 6 Martie, Ziua 
Constituţiei, 1 Mai, 23 August etc.), toate cu lozinci şi "ornare" ce necesitau multă energie şi 
trac, participări la A.R.L.U.S., sindicat, la Ateneele Populare ce funcţionau pe lângă şcoală, la 
Comitetele ·de luptă pentru pace, la grupele de învăţătură nou înfiinţate după exemplul 
"glorioasei pedagogii sovietice"1 23, la recensărninte şi la alfabetizarea cu "frecvenţă inversă", la 
şedinţele dese ce ţineau câteva ore, până noaptea târziu (23,00), cu repetatele "prelucrări" ale 
ordinelor venite "de sus" ş.a.m.d. Timp de studiu, cu excepţia celor "cu aprobare" şi 
"direcţionaţi" spre o problemă anume, n-a existat în acea perioadă. Astfel, deseori găsim în 
procesele verbale ale epocii, leit-motivul lipsei de timp şi supraîncărcării profesorilor. 

Dar elevii? Ce făceau elevii în primii ani ai "Reformei învăţământului"? Ei, în afara 
procesului didactic şi activităţilor din cercurile de Ştiinţe Sociale, Fizico-Chimie, Ştiinţe 
naturale, din cercul artistic sau literar124, erau, la rându-Ie, obligaţi să participe 1 00% la noile 
"sărbători", "strângeau oase menajere pentru îndeplinirea planului general la fabricarea 
fosfaţilor"125 sau primeau înalta misiune de a culege j ir pentru porcii intematului126, îşi 
"ridicau" şi ei "nivelul ideologic" prin citirea cărţilor aferente1 27, făceau lozinci128, vizionau 
obligatoriu filme propagandistice, participau "voluntar" la plantat puieţi, se mai "adăpau" din 
cultura sovietică - "cea mai înaintată cultură din lume" şi suportau "dresajul" în masă 
(generalizat) comunist, iar unii, cu ceva talent şi o doză de naivitate sporită, participau la vreun 
concurs ideologico-literar sau la o punere în scenă a unei piese de teatru specifică epocii. În 
fine, la sfărşit de an, elevii luau examenele (majoritatea, conform învăţământului "nou"), fiind 
întrebaţi la literatură şi de "mecanizarea agriculturii, dezvoltarea pe baze noi a cooperaţiei" 
etc., având ca subiecte pentru examenele de absolvire (sesiunea august 1 949, de exemplu,) Ia 
Limba Română: 1 .  "Lupta dintre curentele progresiste şi reacţionare în critica noastră şi 
triumful criticii muncitoare" (subl. l .M.)  şi 2.  "Momente �rincipale în relaţiile de prietenie 
româno-ruse şi româno-sovietice de-a lungul vremii"1 2 . Totul sub grija deosebită a 
"Tătucului" Stalin, "învăţătorul nostru, al tuturora" şi a Anei Pauker, "primul candidat în 
circumscripţia electorală nr. 1 a Regiunii Botoşani"130• Evident, ca şi în perioada anterioară, 
atmosfera sufocantă şi aberantă a anilor · 50 era percepută de copii şi de adolescenţi. 

121 Vezi Dosar 803, , Arh. C.N. "A.T.L.". 
122 Vezi Ord. M.I .P. (Ministerul Învăţământului Public) nr. 2292 1 3/949 din 3 1  decembrie către "Laurian", cu nr. de 
intrare 8 1 /1 2  ianuarie 1 950, în Dosar 803, f. 203, Arh. C.N. "A.T.L.". 
123 La Şcoală existau în apri lie 1 950 nu mai puţin de 16 grupe de învăţătură la ciclul ! (58 elevi), 4 1  grupe de învăţătură 
la ciclul TI ( 1 93 elevi) şi 44 grupe de învăţătură la "Mediu" (240 elevi), cf. Dosar 803, f. 367-379, Arh. C.N. "A.T.L.". 
124 Vezi P.V. nr. 1 53/ 1 9  ianuarie 1 948, Dosar 1 48, f. 102, Arh. C.N. "A.T.L.". 
125 Vezi Ibidem. 
126 Cf. P.V. nr. 36 1 /2 octombrie 1 95 1 ,  în ibidem. 
127 Cf., de exemplu, P.V. nr. 1 63/28 martie 1 949, Registrul... Dosar 1 48, f. 1 07, Arh. C.N. "A.T.L.". 
128 Vezi P.V. nr. 1 74/ 1 5  martie 1 949, în op. cit. supra. 
129 Cf. P.V. nr. 1 90/30 august 1 949, în Registrul. . .  Dosar 148, f. 1 30, Arh. C.N. "A.T.L.". 
13° Cf. Clopotul, An. VI, Nr. 336, Duminică, 22 octombrie 1 950, p. 1 .  
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Dar, treptat, efortul de revenire la vechea calitate a procesului de învăţământ şi 
preocupările sporite pentru dotarea cu material didactic şi pentru creşterea averii Liceului au 
început să-şi facă simţite efectele prin rezultatele obţinute la concursurile organizate în epocă. 
în fine, în luna când Stalin, "eliberatorul popoarelor" şi "ocrotitorul copiilor", înceta din 
viaţă131 (5 martie 1 953,  orele 2 1 ,50, n. I .M.),  se afla că Şcoala Medie Nr. 1 Băieţi va deveni 
Şcoala Medie de 1 0  ani, urmând ca în anul şcolar 1 953- 1 954 să absolve două serii de elevi132. 
Între 1 954 şi 1 960 a fost o adevărată lupta pentru regăsirea de sine a Laurianului .  Din 1 957 
apar fetele în Laurian (fete neexistând, în perioada anterioară, decât la "particular"), Liceul 
devenind Şcoala medie Mixtă. Seriozitatea profesorilor Şcolii noastre se menţine, 
exempli ficând, cu examenele cadrelor M .A.I . ,  sesiunea specială din octombrie 1 956 când, din 
27 candidaţi au absolvit doar 8133 sau din statisticile situaţiilor la învăţătură a elevilor tăcute la 
sfârşitul trimestrelor şcolare. Astfel, de exemplu în noiembrie 1 956 la clasele VII-X, din 265 de 
elevi, 1 65( !)  erau corigenţi134; spre sf'arşitul deceniului se mai observă şi eforturi de asigurare a 
bazei materiale necesare. Centenarul, amânat de câteva ori, a prins însă "Şcoala Medie M ixtă 
de 1 1  ani" sub o nouă denumire, ce însemna şi regăsirea de sine - Şcoala M edie "August 
Treboniu Laurian", prin Ordinul M inisterului învăţământului ş i  Culturii nr. 3205 din 1 7  iunie 
1 960, Şcoli i  Medii nr. 1 i se atribuia vechea denumire de Şcoala Medie "A. T. Laurian", 
ministru fiind, din 6 ianuarie 1 960, acad. Ilie Murgulescu135. Astfel, odată cu anul 1 960, începe 
o nouă epocă pentru Liceul nostru, o perioadă în care revenirea la vechea identitate a trebuit să 
se facă într-un sistem bolnav prin utopia şi ura "luptei de clasă" - sistemul comunist. 

În anii '60 şi în cea mai mare parte a perioadei următoare, cu nuanţe şi accente 
diferite, Şcoala a început să-şi recapete prestigiul de odinioară în rândul liceelor din ţară. 
lngerinţele politice n-au lipsit, ele intensificându-se, pe parcursul deceniului al lX-lea. Din anul 
şcolar 1 965-1 966, vechea denumire de liceu revine, astfel, la Botoşani, Şcoala Medie nr. 1 
"A.T. Laurian" devenea Liceul "A.T. Laurian .  Este greu de a emite o apreciere de valoare din 
perspectiva "duratei lungi" asupra utilităţii sau inutilităţii unor prevederi-sarcini impuse 
elevilor şi profesorilor ca: practica în producţie, politehnizarea învăţământului, practica 
agricolă - această "educare prin muncă" impusă de Partid - pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei (mult intensificată după 1 968) etc. De la 1 septembrie 1 969 a fost dat în 
folosinţă un nou internat al Liceului, cu 3 etaje, având o capacitate de 296 de locuri, iar la 
fiecare nivel era spălătorie, baie şi sală de meditaţie (vechiul internat devine din vara anului 
1 970 Casa Corpului Didactic). La 1 septembrie 1 969 a fost dată în folosinţă şi o nouă cantină, 
în măsură să deservească 600 de elevi în trei serii, bucătăria fiind dotată cu instalaţi i  moderne, 
inclusiv cameră frigorifică. Valoarea acestei noi construcţi i se ridica la 1 .450.800 lei. 

Ca o consecinţă firească a mişcării de recuperare a trecutului, s-a dorit să se refacă 
vechea Asociaţie a foştilor profesori şi elevi ai Liceului din perioada interbelică. Cert este că 
Asociaţia a rămas neînfiinţată pe toată "epoca de aur socialistă", ea renăscându-se abia în 1 990 
când, prin Hotărârea nr. 1 49/20 iulie 1 990, Judecătoria Botoşani i-a acordat personalitate 
juridică136• Remarcăm şi manifestările organizate cu prilejul aniversării a 1 25 de ani (2 1 -28 
octombrie 1 984). Din nefericire, sistemul încuraja rezultatele cantitative şi, în plus, venea cu noi 
"sarcini sociale" pentru cadrele didactice, ceea ce îngreuna considerabi l  desfăşurarea în bune 

1 3 1  Vezi Clopotul Ediţie Specială, Anul IX, Nr.582, Duminică, 8 martie 1 953. 
1 32 Cf. Ord. nr.2030/23 martie 1 953 a Sfatului Popular Botoşani, Secţia de Învăţământ, în Dosar 8 1 7, Arh. C.N. "A.T.L.". 
133 Cf. P.V. nr. 488/ 1 7  octombrie 1 956, Dosar 1 54, f. 43, Arh. C.N. "A.T.L.", unde se precizează (Nota Bene) şi că "în 
notare Comisiunea nu s-a lăsat influenţată de poziţia în aparatul de stat a candidaţilor, mulţi având funcţii la nivel de 
oraş sau raion . . .  " (cf. Ibidem). 
134 Cf. P.V. nr. 490/23 martie 1 956, Dosar 1 54, pp. 45- 48, Arh. C.N. "A.T.L.". 
135 Cf. Bul. M . l.C., Departamentul Învăţământului Ordine, Regulamente şi Instrucţiuni pentru uzul intern al Instituţiilor 
de Învăţământ, An VI, Nr. 6 ( 42), Seria A, 1 960, 26 iulie, p. 3. 
136 Cf. Florenţiu Vâlceanu, Traversând deceniile A.F.P.E.L. "A. T.Laurian " cu dragoste, dăruire şi pasiune, în volumul 
Amintiri de la liceul "A. T.Laurian " (volum festiv publicat cu prilejul apropiatei aniversări a 1 40 de ani de la înfiinţarea 
Liceului), Botoşani, mai 1 999, pp. 1 4, 1 8. 
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condiţii a învăţământului. Un lucru este sigur, faptul că şcoală se făcea în continuare, ca dovadă, 
pentru a da infime exemple: cei 9 elevi r,remia� la faza republicană în 1 987, din cei peste 20 
calificaţi la "na�onală" de la Liceul nostru1 7 şi cei 5 1  elevi reuşi� la învăţământul superior (24 fete, 
27 băieţi), alături de al� 39 "intra�" din seriile anilor 1 986 şi 1 987, la facultăţi le de stat, din care, de 
exemplu, 7 la "Medicină", ştiut fiind că atunci erau 30-40/loc la această facultate. 

Diferenţa dintre "plan" şi realitate era şi în domeniul absolvenţilor, al repartizării 
acestora în producţie. Prin urmare, din cei 2 1 6  absolvenţi ai anului 1 988, 1 65 (care nu reuşiseră 
în învăţământul superior) erau repartizaţi în producţie la: Combinatul Minier Valea Jiului (24 
băieţi), Combinatul M inier Rovinari ( 1 8  băieţi), Întreprinderea de Confecţii Tumu Severin 
Secţia Vânju Mare (38 fete), Întreprinderea de Confecţii Târgu Jiu (43 fete), Combinatul 
Minier Motru ( 1 2  băieţi) etc. Acestea erau dorinţele, planul autorităţi lor. Realitatea era că 1 49 
absolvenţi nu s-au prezentat, mai ales cei repartizaţi în afara oraşului 138. Nici mij loace eficiente 
de "convingere" nu mai erau, odată ce, chiar activiştii şi copiii lor nu mai credeau în sistem şi 
încercau subterfugii capitaliste. în jurul nostru începea desprinderea de comunism şi România, 
cu tot efortul "conducătoruiui iubit", nu mai putea rezista influenţei transformatoare a 
contextului regional şi "vocii străzii", percepută în oraşele mari ale ţării, pentru că "nimic nu e 
mai respectabi l  decât mişcarea spontană a mulţimilor"139• 

THE HIGH SCHOOL "A.T. LAURIAN" 
FROM BOTOŞANI BETWEEN 1 859-1 989 

(Summary) 

Secondary schools were scarce in Moldavia by tbe middle of the l 91h century; only Iassy, the 
old capital and, starting with the year 1 858, Bârlad, have been having such establishments. Educated 
people dwelt on laying the foundations of a secondary school in Botoşani, tbe third town of the country 
by then, in which the inhabitants of the country provincial town and also those who lived in the northem 
part of Moldavia could round their elementary schooling, which only ensured them a minimum level of 
knowledge. Thus, the Botoşani gymnasium was set up in 1 859, the year which remained in the 
Romanians' history as that of achieving tbe Union, the premise of the Rounded Romania and of tbe 
subsequent development towards modemization and the European reintegration. 

The 1 864 Education Law fundamentally changed tbe structure of the Romanian teaching 
system and in this context, the teachers and the principals of the newly founded Gymnasium intercede, 
make requests and also sacrifices for the setting up of the higher level grades, resembling to the high 
school of today. Their endeavours are finally rewarded and therefore on January the l 51h 1 868, tbe official 
opening ofthe 51h and 61h grades takes place. The high school in Botoşani will soon overcome the inherent 
difficulties of the beginning and attain complete maturity after 1 885, the year when pupils and teacbers 
move into the new building, "the palace", as N. Iorga used to caii it, and the official name is changed into 
"Laurian High School". The "Laurian spirit" and the "Laurian galaxy", as Octav Onicescu named it, are 
both represented by illustrions principals - Constantin Savinescu, Ioan V. Luca, famous teachers -
Nicolae Răutu, Emil Tocarschi, pupils and school graduates whose talent, inteligence and knowledge 
placed them among the outstanding representative of the Romani an cui ture and science - Nicolae Iorga, 
Octav Onicescu, Simion Sanielevici, Ion Simionescu or among the heroes who have done their duty till 
the end, sacrificing themselves for the country's independence - Ion Elefterescu, Dimitrie Lemnea, a few 
names from a long list which we couldn't i l lustrate because ofthe limited space. 

The 1 898 Law and the times when the great professor Spiru Haret was the Minister of 
Education showed their great effects even in Botoşani, so tbat, at tbe beginning of the century and the 
millenium "Laurian" is one oftbe prodigious institutions oftbe Romanian education, in whicb botb pupils 

137 Cf. Clopotul, Anul UV, Nr. 48 1 5, Vineri, 27 martie 1 987, p. 6; Clopotul, Anul LIV, Nr. 48 1 6, 3 aprilie 1 987, p. 2 şi 
Clopotul, Anul LIV, Nr. 48 1 9, Vineri, 24 aprilie 1 987, p. 2. 
138 Cf. Situaţia privind prezenţa la post a absolvenţilor claselor a XII-a, curs de zi, promoţia 1988, 1 O decembrie 1 988, 
Arb C.N. "A.T.L.". 
139 Nicolae Iorga, Discurs rostit în sesiunea ordinară din 1 915-1916 a Parlamentului, in cadrul răspunsului la Mesajul 
Regal, 1 4  decembrie 1 9 1 5 , în ldem, Discursuri parlamentare 1 907- 191 7, introducere şi antologie de Ion 
Constantinescu, Edit. Politică, Bucureşti, 1 98 1 ,  p. 323. 
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and teachers made and still make joint efforts for the ensurance of a bigh level educational process. The 
same spiritual emulation was felt during the inter wars period. The cbanges that occurred in the 
educational process have favourably influenced the destiny of "Laurian". The coordinates of tbe 
professional activity were tbe same as those during the rebel lions periods: seriousness, hard work and 
professionalism. The fame gained by its teachers and pupils became well known at the time. Being a pupil 
at "Laurian High School" meant baving a status which was envied by most people. Teachers endowed 
with great teaching skills have outdone themselves in offering force and dignity to the institutions in 
which they have worked a l ifetime. 

Genuine teachers, like Ariton Iacobeanu, Nicolae N. Răutu, Ioan V. Luca, Mihail Gr. 
Posluşnicu had already become emblematic figures for the town of Botoşani .  Their personality strongly 
influenced the minds and souls of the pupils of tbe time. The impact of the war, whicb had brought 
suffering and hardships, was followed by the one of the saddest period in the history of our Highschool. 
During the troubled years in between 1 9 1 7- 1 922, the teachers and tbeir pup ils carried on tbeir activity in 
inadequate places such as hovels, small shops, and huts and !ater on in the old building that bad honsed 
the forrner school "Marchian". Once the building of the new premises, inaugurated in 1 922, was over, so 
was the ordeal of the teacbers and pupils. Once again, it was proved that the spirit of fellowship 
characterizing the people living in Botoşani flawlessly functioned when in trouble. The Highschool was 
bom from its own ashes and it was experiencing its maturity stage so that at the end of tbe inter-war 
period the Highschool reached the climax of its existence. Unfortunately, the educational process will be 
severely disturbed by the events and vicissitudes brougbt about by the Second World War. 

Beginning in 1 938, Romania was leaving the epoch of the "controlled democracy" (M. Fisher
Galati) and was entering the long period of non democratic regimes of govemment. Obviou ly, tbe system 
of education and thus "A.T. Laurian" Highschool, were afflicted by tbe strong encroachement of tbe 
Power and the Politica), by the domination ofthe omnipotent, paterna) state over the individual and by the 
extreme limitation of civilian society. Even though tbe historical situation was uncommon ( 1 934- 1 944), 
tbe Highschool succeeded in preservingthe bigh stantards that characterized the inter-war period, the 
endeavours of the teachers resembling those of the Romani an people, who( 1 94 1 - 1 945) were involved in 
tbe most oppresive and harsh war in its history. 

Beginning, in April 1 944, this prominent institution of cui ture northem Moldovia enters a rather 
tragic pbase of its existence, being constrained to experience two forced retreats and losing an important 
part of its wealth- holding classes in a period of famine and post-war epidemie and submitting to the 
inferior influence of the Soviet "model" which was enforcing itself upon a large part of Europe. The 
Reforrn in august, 1 948 meant the triumpb of the communis! paradigm in education, our school having to 
adjust to it or to be dissolved. ln the same year, the school was, suggestively named, "Secondary school 
No.l" and only after tbe retum to the superior Romani an pattern, in 1 960, did it regain its own identity, 
being named the "A.T. Laurian" Secondary School and after 1 965, "A.T. Laurian" H ighschool. 

The years to come meant a "mending" of the past - as far as the "communist entrapping" 
allowed- a reestablishment as an institution by means of a periodica), a Museum, an annual, intensified 
"generation meetings", increasing concern for material endowment. The nineties (especially after 1 985), 
in a country with a more and more l imited freedom, meant also a financial crisis, having effects until 
today. Nevertheless, "A.T. Laurian" continued to be "l'ecole d'elite" of the Botosani county, not only 
owing to the value of its graduates, but also due to its special teaching staff as a resul! of training, 
schooling, human quality and modemity ofWeltausschauung. 

As a natural reward for the work which has been done with special sense of duty, the 
Highschool was ranked, beginning with 1 999, among the representative schools ofthe country, becoming, 
at the same time, National College. Looking forward to finishing the building of the new premises, the 
old High School, having the age of modem Romania, in an epoch wbich is rather sceptical and not 
necessarily favourable to an "elite" education, makes optimistically for the 3'd millenium. We believe that 
this is the sign of the vitality and the youthful aura that the young ones, the special students, as well as 
those wbo minister the Romanian education and culture and who are or feei young and who often are 
idealists, offer our High School. 
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Mihai CORNACI 

PAGINI  CULTURAL-IDENTIT ARE DIN ISTORIA ZONE I  BOTOŞANI 
(A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA) 

în această contribuţie prezint patru pagini din evoluţia culturală a zonei Botoşani în a 
doua jumătate a secolulw al XIX-lea, cu puternice amprente identitare specifice unei regiuni 
care îşi fixa locul în România pe calea modernizării instituţionale şi a definirii identităţii 
culturale europene. 

/. Un plic circulat din corespondenţa mănăstirii Coşula (filatelie clasică) 

Împrejurări fericite mi-au creat prilejul de a achiziţiona plicul circulat, ma1 JOS 
prezentat, expediat de Mitropolia Moldovei Iaşi către Mănăstirea Coşula, districtul Botoşani. 
Orice corespondenţă de acest fel se include în perioada filateliei clasice româneşti care începe 
cu apariţia primelor mărci poştale emisiunea "CAP DE BOUR" (22 iulie 1 859) şi se încheie cu 
punerea în circulaţie a mărcilor poştale din emisiunea "PARIS" (3/ 1 5  octombrie 1 872). 

c � -

Fig. 1 

Conţinutul textelor (actelor ?) incluse în prezenta corespondenţă (închisă) poate fi 
doar bănuit de noi ca fiind relaţia obişnuită dintre Mănăstirea Coşula şi Mitropolia de la Iaşi 
privind informarea anuală şi celelalte precizări de natură economică ce urmau a fi îndeplinite. 
Nu excludem ipoteza ca unele dintre actele emise de Mitropolie să fi avut în conţinut precizări 
sau referiri faţă de actul din 1 3  decembrie 1 863, când în Cameră proiectul privind secularizarea 
averilor bisericeşti a fost admis cu 97 voturi pentru şi 3 contra 1 .  

Starea de  spirit a slujitorilor din mănăstiri le Moldovei era cu totul potrivnică 
iniţiativelor propuse de Domnitorul Cuza, mai ales că acesta anticipase înfăptuirea reformei de 
la stărşitul anului 1 863, printr-o circulară domnească din 1 6  august 1 862, prin care a desfiinţat 
3 1  de schituri şi mănăstiri din Mo1dova2. Pe plic (fig. ! )  distingem expeditorul şi destinatarul în 
grafie chirilică: "Mitropolia Moldovei Prea C. V. (cuvioşiei - nota M.C.) sale Egumenului M-rii 
(Mănăstirii - n. M.C.) Coşula District Botoşani ". În partea interioară a plicului (foaie închisă -
1 90 x 258 mm) este indicat conţinutul fostei corespondenţe: "Acta de toate oficie [le} (litere 

1 Proiect regăsi! şi în "Proclamatia de la Islaz" (9 iunie 1 848), cât şi în "Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova" 
(august 1 848). 
2 Ştefan Ciubotaru, Istoria bisericii ortodoxe botoşănene, Botoşani, Edit. Axa, p. 55. 
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rupte din cauza sigiliului, la desfacerea plicului - n. M.C.) primite de la Mitropolie de către 
superiorul M-rii Coşula în 1864" . În partea inferioară (stânga) anul: "M.C.M.LXN". 

Fig. 2 

Apreciem respectiva corespondenţă ca o aducere in fapt, pentru reconstituirea evidenţei 
actelor primite de la MitropoHe şi că aceasta a avut loc la începutul anului 1 865. Pentru perioada 
0 1 .05. 1 862-0 1 .0 1 . 1 865 tariful poştal pentru o scrisoare "alte localită�" era de 30 parale în treaptă3 
de greutate 5 dramuri ( 1 5  g.). Prin urmare plicul a fost francat cu marca de 30 parale (fig.3) 
"Principatele Unite" ernisiunea a II-a 1 864 tipografiate4• Ca primă obHterare a fo t apl icată ştampila 
"FRANC0"5 (localitate) JASSY (fig.4), preventiv ca urmare a faptului că încă din 1 859 apăru e în 
circuitul poştal mărci recirculate de 40 şi 80 de parale. Alături de marca poştală obliterată cu 
"FRANCO" s-a aplicat prima ştampilă obl iterantă din Moldova (pentru Iaşi)6 cu data de 1 2  
februarie ( 1 865), iar pe spate la sosirea in Botoşani aceeaşi primă ştampilă. Este de presupus că la 
Mănăstirea Coşula (fig. 5) această trimitere poştală oficială a fost primită de către arhimandritul care 
a slujit ca superior după stăreţia lui MARCHIAN FOLESCU ( 1 854- 1 86 1 ). 

3 Scrisorile cu destinaţie "loco" sau "alte localităţi" au fost taxa te după greutatea lor: 
- (0 1 .0 1 . 1 865-3 1 . 1 2 . 1 9 1 3) = 1 5  g. 
- (O 1 .0 1 . 1 9 1 4-3 1 .03. 1 939; 1 8 .08. 1 945-3 1 . 1 2. 1 992) = 20 g. 
Între O 1 .04. 1 939-30. 1 1 . 1 942 au fost utilizate 7 trepte de greutate, iar între 0 1 . 1 2. 1 942- 1 4.08 . 1 945 - 4 trepte. cf. Călin 
Marinescu, Evolufia tarifelor poştale şi a taxelor pentru obiectele de corespondenţă În România, 1852-1 992, 
Bucureşti, pp. 7- 14 .  
4 Prima emisiune, tipar de mână (26 iunie 1 862). La ambele emisiuni au fost tipărite valorile: 3 parale - galben; 6 parale -
cărăniziu şi carmin-roz; 30 parale - albastru. La Botoşani, nominalul de 30 parale a fost repartizat: emisiunea 1-a - din 75 1 .200 
» 8.960 buc; emisiunea a II-a - din 240.920 » 3.447 (consum), 
Kiriac Dragomir, Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1 974, pp. 53-60. 
5 Urmare a abuzwilor săvârşite prin recircularea mărcilor poştale, expeditorul central CERCHEZ propune un ştemplu de formă 
ovală (28 x 1 4  mm) dublu cerc având în exergă cuvintele "FRANCO" - sus şi "JASSY" - jos; despărţite de două steluţe. 
Direcfia ministerului comunică aprobarea acestei inifiative "ca o măsură pentru păzirea cu stricteţe a regulilor statomicite şi 
Împiedicarea de a se aluneca abuzuf'. Prin circulara cu nr. 37691 16. 1 2 . 1 859 - toate birourile de expediţie din ţară au primit 
ştampile de acest tip sau asemănătoare ca fom1at. Ultima confinnare: Dorohoi - 25 decembrie, Kiriac Dragomir, Ştampi/ografie 
poştală. (România: 1822-1910), Tg. Mureş, Tipomur SA. 1 990, pp. 86-89. 
6 Ştampilă rotundă, dublu cerc (0 2 1 ,5; I2J 1 2,2) purtând în exergă localitatea biroului poştal (sus) şi cuvântul 
"MOLDOVA" (jos); data în cifre arabe, sub formă de fracţie - ziua la numărător, luna la numitor. La Botoşani această 
primă ştampilă obliterantă a fost aplicată pe corespondenţă în intervalul 04.08 . 1 858-25.0 1 . 1 865, Kiriac Dragomir, 
Ştampilografle poştală (România: 1822-191 0), Tg. Mureş, Tipomur SA., 1 990, pp. 80-83 . 
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Fig. 3 Seria "PRINCIPATELE UNITE". Emisiunea a Il-a. Tipar de maşină. Fig. 4 

Din alte surse7 luăm informaţia că între 1 86 1 - 1 867, la Mănăstirea Coşula a fost egumen 
VENIAMIN ZAGA VIANU, conform autobiografiei sale înaintată Mitropoliei Moldovei în 1 866 şi 
adresa de numir� la 3 1  decembrie 1 867 ca stareţ la Mănăstirea Coşula a arhimandritului 
GHERASIM MARZESCU în locul lui VENIAMIN ZAGA VIANU, decedat. Cât priveşte 
Mănăstirea Coşula, ctitoria vistiernicului MATEIAŞ COŞUL VEI, datată din 1 535, aceasta a ajuns 
la apogeul prosperităţii în timpul stăreţiei arlriereului MARCHIAN FOLESCU ( 1 8 1 5-1 864), ce s-a 
aflat în mare demnitate de a conduce acest lăcaş între anii 1 854- 1 86 1 .  

Urmare a prosperităţii economice, dar şi a cerinţelor specifice acestor lăcaşuri c u  un 
puternic zid de cărămidă, ce includea dependinţe sanitare, a construit şi refăcut chilii, precum şi 
grajduri pentru animale. După ce la 1 859 în una din clriliile Mănăstirii Coşula, Marchian Folescu a 
desclris o şcoală ce a funcţionat cu 1 8  elevi înscrişi în clasa l, arhiereul a construit, pe cheltuială 
proprie, în incinta mănăstirii, un local de şcoală8 ce a fost folosit şi la jumătatea sec. XX9. Declinul 
mănăstirii este marcat de actul secularizării averilor mănăstireşti şi a culminat cu anul 1 903, când 
Mitropolitul P ARTENIE CLINCENI a dispus desfiinţarea, aşezământul rămânând să funcţioneze ca 
biserică parobială10. În perioada care a urmat în cbiliile rămase disponibile au funcţionat (cu 
întrerupere): Spitalul de alienaţi; Secţia de psihiatrie cronică a Spitalului nr. 4 Botoşani. 

Fig. 5: C.P.l. circulată din Botoşani (28.04. 1 900) la Tg. Ocna (29.04.1 900). 
in prim plan, şcoala construită de Marchian Folescu 

7 Direcţia Judefeană Botoşani a Arhivelor Naţionale: fond Mănăstirea Coşula. Dosar 1 / 1 866. 

8 Din averea estimată la 3600 de galbeni lăsată de Marchian Folescu, conform doleanţei lui, ou 3000 s-a construit o şcoală ce i-a 
purtat numele (decret regal 1 5.03.1 870) şi care a funcţionat (în Botoşani) până în aprilie 1 944, când a fost distrusă de un 
bombardament al aviaţiei germane, Ştefan Ciubotaru, istoria bisericii 011odoxe botoşănene, Botoşani, EdiL Axa, 1 997, p. 327. 
9 in anul 1956 învăţătorul iOAN GRAP AN linaJiza ciclul primar de instruire a unei generaţii de elevi. in perioada anilor 1 954-
1 956, semnatarul acestor rânduri a frecventat, ca preşcolar, grădiniţa comunală ce funcţiona .în acelaşi corp de clădire cu al şcolii, 
având ca educatoare pe d-ra Aurica Matei aş. 
10 Mănăstirile neînchinate erau împărţite în patru categorii, după averea ce o posedau. Mănăstirea Coşula era apreciată 
ca fiind de categoria a 1 1-a, Ştefan Ciubotaru, Istoria bisericii ortodoxe botoşănene, Botoşani, Edit. Axa, 1 997, p. 56. 
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II. Primele medalii editate pentru judeţul Botoşani 
Potrivit cu îndeletnicirile de bază ale locuitorilor din această zonă geografică, 

autorităţile locale au iniţiat o serie de măsuri menite a stimula agricultorii şi crescătorii de vite, 
incluzându-se astfel în iniţiativele şi manifstările de acest gen ce s-au desfăşurat în Principatele 
Unite şi România încă de la 1 8641 1 . Primele expoziţii regionale au fost organizate cu cheltuiala 
statului, având ca premii acordarea de medalii. Mai târziu, proaspetele asociaţii agricole ale 
marilor proprietari rurali, au organizat expoziţii ,  care pe lângă medalii au acordat ca premii şi 
unele unelte de agricultură (pluguri, grape etc.) 

Fig. 6 

În acest avânt localităţi ("comune") ca Bucureşti12 şi Iaşi13, au organizat pe propria cheltuială 
expoziţii de vite şi industriale, atribuind de fiecare dată expozanţilor medalii şi alte stimulente. Din cele 
cunoscute se poate afirma că încă din perioadele menţionate mai sus, autorităţile botoşănene organizau 
astfel de concursuri la care ofereau medalii celor ce se distingeau în obţinerea unor recolte record şi de 
calitate şi creşterea animalelor. Astfel, în ,,Prescriptul Verbal14 al Consiliului general al Consiliului 
Judeţean de Botoşani" din I l  noiembrie 1 869 se menţionează: "Se notifică Consiliului propunerea D
lui Mihail Harelo pentru a aloca în buget una mie cinci sute lei, costul a 7 Medale de argint şi 14 de 
bronz care să se distribuie cadouri pe lîngă cele trimise de guvern cu ocaziunea serbării expoziţiunii 
agricole ce se ţine în fiecare an". Putem aprecia că asemenea cerinţă presupunea satisfacerea 
necesităţilor obiective de a premia numărul mare de concurenţi şi expozanţi la aceste manifestări 
anuale ce se desfăşurau şi la Botoşani. Faptul că aceste expoziţii aveau o permanenţă anuală (?) o mai 
putem deduce şi dintr-un centralizator privind "Natura cheltuielilor"15 (cap. VIII) a Consiliului Judeţean 
(fig. 6), unde pentru anul 1 870 (?) sunt prevăzuţi a se cheltui 2400 lei destinaţi pentru "Espos*unea 
gricolă şi industrială şi Concursul de plugării". Din literatura de specialitate16, prima medalie 
menţionată pentru judeţul Botoşani este cea din 1 879. 

Pe avers 17 efigia Domnitorului Carol 1 în profil spre stânga şi inscripţia circulară 

"CAROL 1 DOMN ALLU ROMANILOR". Pe revers: central "ONOARE 1 
CULTIVATORULUI"; o coasă18 înfiptă cu coada (cosia) într-o movilă de pământ, sub care, 
milesimul 1 879, circular inscripţia: "CONCURS DE AGRICULTURĂ ÎN JUDEŢUL 
BOTOŞANI". Toată compoziţia R este încadrată de cunoscuta cunună alegorică la agricultură 
şi creşterea animalelor. Medalia cu 058 mm, a fost bătută din argint, bronz argintat şi bronz, în 

1 1  Exposiţiunea agricolă la Târgui Fălticeni;Bucureşti, orticulturâ, apicultură; Bucureşti, agricultură, industrie; laşi, 
agricultură, industrie, în BSNR, anul I I!, 1 905- 1 906, Bucureşti, pp. 30-3 1 .  
12  1865 - Bucureşti, agricultură, industri, ; Bucureşti, orticultură - agricultură; 1866 - Bucureşti, erbicultură, 
agricultură, în ibidem, pp. 3 1 -32. 
1 3 1865 - laşi, agricultură, industrie; laşi, orticultură, apicultură, în ibidem, p. 3 1 .  

1 4  D.J.A.N. Botoşani, fond Prefectura Jud Botoşani, dosar 31 1 869, f. 76. 
1 5 Ibidem, dosar 411 870, f. 36 (verso). 
16 Catalogul medaliilor moldo-române cunoscute de la 1 600 până la 1 906, în BSNR, m, 1 905-1906, p. 47; Alexandru levreinov (şi 
colectiv), Medalii privitoare la istoria românilor Repertoriu cronologic, 1551-1998, Bucureşti, 1 999, p. 84, poz. 484. 
1 7 A vers comun cu medaliile editate pentru Bucureşti în anii 1 873; 1 878 şi 1 879. 
18 Încă din anul 1 8 1 1 ,  coasa apare ca emblemă a ţinutului Botoşani, cf. A. Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, p. 
4 1 9  şi 433, fig. 7; Şt. Cervatiuc, în FC, anul V, nr. 3 (8) 2005, Botoşani , pp. 1 8-22. 
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tiraj necunoscut, semnată de gravorii A. Beer şi Carniol. Pentru anul 1 880, comisia specializată 
privind pregătirea "concursuri lor de pluguri, agricultură şi esposiţie anuală" a prezentat în acest 
sens preşedintelui juriului un dosar conţinând 1 24 pagini. Propunerile19 de pregătire a 
manifestărilor au fost supuse spre aprobare "Consiliu să bine-voiască a acorda să se imprimeze 
300 exemplare (medalii, n. M.C.) al căror cost după înţelegerea ce am avut cu 
administratoarele Imprimeriei (?) din acest oraşu, costă suma de lei 1 000". Facem precizarea că 
în anul 1 880 la Monetăria Bucureşti20 au fost finalizate două medalii în tiraje necunoscute 
(nouă), dedicate aceluiaşi eveniment expoziţional: "Concurs de agricultură la Botoşani". 

Prima medalie: Pe a vers este redată Stema României21 ,  dispusă central într-un câmp 
circular generat de r=22 mm, sub care milesimul 1 880 (fig. 7a). 

Fig. 7a 

într-un sector circular cu lăţimea de 6 mm este dispus textul (titlul): ,,ROMÂNIA/ (între 2 stele 
cu 6 raze) ESPOSIŢIA JUDEŢULUI BOTOŞANI". Pe revers (fig. 7 b) în câmpul central, este dispusă 
pe 4 rânduri orizontale lozinca "ONOARE /AGRICULTUREI /ŞI! INDUSTRII." în sectorul inferior al 
câmpului, o coasă (montată pe cosie n. M.C.), înfiptă într-o movilă de pământ. Sub movilă distingem 
numele artistului gravor - CARNIOL22 (h=l mm). Totul încadrat circular de cununa alegorică la 
agricultură şi creşterea animalelor, având în componenţă: frunze de stejar, frunze de vie, de măslin, snopi 
de încadrând 4 edalioane cu câte un cap de cal, berbec, bou şi un plug. Tirajul (?) a fost executat din: 

- argint; cupru 
- 0= 58,2 mm; 58,5 mm 
- Greutate = 65,5 gr (argint); 83,5 gr. (cupru) 
- Av- Rv (drept) 
- :f. (max) = 3,8 mm (argint); 4,8 mm (cupru) 
- Margine de protecţie circulară: h = 0,8 mm Av şi Rv; :f. = 1 
mm. 

Fig. 7b 

A doua medalie (anticipată): Pe avers, efigia Regeului Carol 1 (cu barba unică) în profil 
spre stânga (central). Inscripţia circulară "CAROL 1 REGE AL ROMÂNIEI". Pe revers, central 
stema judeţului Botoşani - coasa, cu cosia înfiptă în pământ, legenda pe două rânduri : "ONOARE 
CULTIVA TORULUI", sub care mi lesinul 1 880, încadrate de inscripţia circulară: CONCURS 

19 D.J.A.N. Botoşani, fond Prefectura Jud. Botoşani, dosar 3/1 880, f. 1 60. 
20 înfi inţată în 1 870; din 1 935 în actualul sediu. 
2 1 Cu alcătuirea în confonnitate cu legea adoptată la 8 martie 1 872 şi promulgată la I l  martie acelaşi an cf. Dan 
Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică În România, EŞE, Bucureşti, 1 977, Planşa LXXI, fig. 1 ,  p. 349, p. 1 6 1 .  
22 Camiol Moise, gravor şi modelator, stabilit la Bucureşti în 1 854. Semnează Camiol; M. Camiol, Camiol gravor, 
Alex. levreinov (şi colectiv), op. cit., p. 623. 
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DE AGRICULTURĂ ÎN DISTRICTUL BOTOŞANI.  Întreaga compoziţie a reversului cuprinsă 
circular de cununa alegorică la agricultură şi creşterea animalelor (descrisă mai sus). Această 
emisiune (?) de medalii, considerată prematură, nu a fost distribuită în acel an (Carol I încă nu era 
rege), fiind considerată în pregătirea proclamării Regatului României. Caracteristici tehnice 
asemănătoare sau identice cu cea prezentată anterior, cu deosebirea că este semnată de KullricJC3. 

Am alcătuit această prezentare pentru a arăta că primele medalii botoşănene sunt dedicate 
acestui sector al vieţii economice, editate cu ocazia unor concursuri sau expozi�i na�onale, judeţene 
sau locale, organizate aproape anual în unele din marile centre economice ale ţării în acelaşi timp, prin 
această prezentare tindem să evidenţiem contribuţia şi opera unor gravori de renume (Cariol, N. 
Sternberg, W. Kullrick, Camiol fiul, Fessler), care au creat un culoar în conturarea direcţiei naţionale 
privind evolu�a medalisticii româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

III. 125 de ani de lectură publică la Botoşani 

Pe data de 28 noiembrie 2007, la sediul central al Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" 
Botoşani a avut loc şedinţa festivă dedicată încheierii anului în care instituţia a sărbătorit 1 25 de ani de 
funcţionare neîntreruptă. La manifestare au fost prezen� bibliotecari din comunele şi oraşele judeţului, 
autori de carte, prieteni şi utilizatori apropiaţi ai bibliotecii, reprezentau� ai institu�ilor de cultură şi ai 
societăţilor culturale, precum şi truditori ce au slujit cu dăruire institu�a sărbătorită. După cuvântul de 
salut adresat participanţilor la sărbătoare, directorul institu�ei, doamna profesor Comelia Viziteu 
prezintă un scurt istoric al Bibliotecii, arătând că iniţiativa privind bazele primei biblioteci publice din 
Botoşani aparţine primarului de atunci Th. Boyan ( 1 834-1 889i4• Men�onăm că acesta a rămas în 
amintirea genera�or ca unul dintre cei mai 
luminaţi şi inimoşi conducători pe care i-a 
avut oraşul în a doua jumătate a ecolului al 
XIX-lea. Acesta a sus�ut şi justificat 
propunerea privind înfiinţarea unei biblioteci 
publice în martie 1 882, în care s-a discutat 
bugetul urbei pentru intervalul 1 882 - 1 883, 
ce includerea cheltuielile şi subvenţia pentru 
înfiinţarea doritei instituţii .  

Foto l .  C.P.I. circulată de la  Botoşani la  Tg. Neamţ (04.04. 1 9 1 1 )  1 990 U.P.U. 
Editura Ad. Maier & Stern - Bucureşti (in colecţia autorului). 

Deşi până la urmă propunerea a fost admisă de majoritatea consilierilor, ea a suscitat unele 
discuţii şi argumentări din partea unora dintre ei : " . . .  se mai notează că, cu ocaziunea votării 
subvenţiunii de 1000 lei pentru fondarea unei biblioteci publice. Dl. consilier Soroceanu a declarat că 
este contra acestei sume ce se mai adaugă la buget sub acest titlu, cerând ca mai bine să se destineze 
pentru plata unui număr de sergenţi de vii (de oraş) meniţi pentru paza oraşului, căci este nevoie a se 
spori numărul acestora"25• în mod oficial prima bibliotecă publică din Botoşani a fost inaugurată la 1 4  
noiembrie 1 882, în localul Şcolii primare de Băieţi nr. 1 ,,Marchian", având prevăzute în statutul de 
funcţiune trei posturi retribuite: bibliotecar, subbibliotecar şi îngrijitor. Pentru anul 1 883 mia de lei alocată 

23 Kullrich, Wilhelm (Germania) ( 1 82 1 - 1 887), gravor, rnedalist şi monetar. A organizat monetăriile din St.Petersburg şi 
Bucureşti. A mai lucrat la Berlin, Londra, Paris, Bruxelles, Munchen. Semnează: Kullrich, W.Kullrich F; W. Kullrich 
Inv.E.F., Alex. Ievreinov, op. cit., p. 633. 
24

"Aproape tot ce avem astăzi :  strada, lumina, higiena, şcoli, instituţii de binefacere şi cultură, frumuseţe şi civi lizaţie 
etc. se datoresc imboldului şi iniţiativei pornite acum 50 de ani în urmă de către Teodor Boyan". Vladimir Şardin, Din 
trecutul Botoşani/ar. Figuri dispărute, 1 929. 
25 Arhivele Naţionale Botoşani, fond Primăria oraşului Botoşani, Dosar 1 411 882, pp. 92-93. 
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din bugetul primăriei pentru buna func�onare şi între�ere a bibliotecii a fost repartizată astfel: 580 lei 
pentru cumpărarea de cărţi, 300 lei pentru legătorie şi 1 20 lei pentru plata îngrijitorului ( 1 0  lei pe lună). 

Primul bibliotecar a fost V.C. NĂDĂIDE ( 1 855 - 1 899), învăţător şi revizor şcolar 
pentru judeţele Botoşani şi Dorohoi, autor al mai multor lucrări didactice, membru fondator al 
Ateneului Român din Botoşani .  Pe actele de corespondenţă ale bibliotecii este lăsată amprenta 
ştampi lei  cu înscrisul "ROMÂNIA. BIBLIOTECA DIN BOTOŞANI - 1 882". 

Concepţia înaintată despre rolul bibliotecii ca institu�e de cultură ş i  educa�e în societate 
reiese din expunerea primarului ( 1 873? / 1 875 - 1 884) Th. Boyan la proiectul de buget pe anul 
financiar 1 883- 1 884. " . . .  ln scopul mai mult de a veni în ajutorul tinerimii studioase, comuna, în 
cursul anului trecut, a înfiinţat, cu ajutorul şi a persoanelor private, o bibliotecă publică, aşa că 
astăzi oraşul Botoşani posedă încă o instituţie de lumină care, constat cu fericire, merge din ce în 
ce mai progresâmf'. Prima şcoală primară urbană de stat a fost înfiinţată în 1 83226 ca urmare a 
prevederilor Regulamentului Organic, în al cărei spa�u la 14. 12 . 1 882 a fost inaugurată prima 
bibliotecă publică din Botoşani (Foto 1 ). După aproape doi ani de func�onare, biblioteca publică a 
Primăriei Botoşani cu cele 2474 volume exercită o oarecare stare de concurenţă bibliotecii Liceului 
Laurian27, cu care în cele din urmă a fost nevoită să se contopească în urma unor intervenţii din 
partea M inisterului Instruc�unii Publice şi cu sus�erea profesorilor Liceului, N. Giurgea şi Em. 
Leonescu, membri şi în Consiliul Comunal al oraşului Botoşani. Astfel la 2 1  oct. 1 885 Biblioteca 
Publică a Comunei Botoşani este strămutată cu tot mobil ierul în localul Liceului Laurian, fără a fi 
constituită ca sec�e aparte, destinată publicului larg, aşa cum preciza anterior mutării acelaşi 
Minister al Instrucţiunii. 

Chiar dacă în documentele de arhivă există pu�e date concrete legate de evolu�a lecturii 
publice, biblioteca a fost mereu prezentă în viaţa spirituală a comunită�i, fiind utilizate cele peste 
3522 volume existente in urma inventarului din anul 1 90 1 28• Din cauza evenimentelor generate de 
primul război mondial, clădirea Liceului "Laurian" a ars împreună cu cea mai mare parte a fondului 
de carte. După război incepe refacerea fondului de carte (recuperări şi donaţii), încât în 1 920 cei 
1 720 cititori aveau la dispozi�e 970 volume. Din anul 1 934 găsim în documente denumirea de 
Bibliotecă Comunală, ce a funcţionat în localul din strada Armeană nr. 1 1 . În această perioadă 
fondul de carte s-a mărit cu 2000 volume prin dona�a savantului Grigore Antipa. În anul 1943 
Biblioteca Comunală îşi schimbă sediul în casele T ĂLMACID din Calea Na�onală nr. 275. După 
trecerea frontului in martie 1 944, organele locale au reluat iniţiativa refacerii fondului de carte, încât 
la O 1 .02. 1 945 Ziarul Clopotul consemnează: ,,Nu este o întâmplare că în acest oraş există cea mai 
mare bibliotecă din nordul Moldovei . . .  ". În luna mai 1948, conform unui proces-verbal de predare
primire, fondul includea 1 5 .478 volume. Din 1 95 1  ,,Biblioteca comunală" devine ,,Bibliotecă 
regională", iar în 1 952, conform noii împărţiri administrativ-teritoriale, se transformă în ,,Bibliotecă 
raională ". în anul 1968 este încadrată la 
categoria de ,,Bibliotecă municipală", iar din 
1 974 şi în prezent, ,,Bibliotecă judeţeană". 

Fig. 8. Fostul sediu al B.N.R. 
(agenţie, filială, sucursală) Botoşani. 

Copie după C.P.!. din 1929, Editura Libr. 
"

Lumina F.S. 
Davidescu" Botoşani (în colecţ.ia autorului). 

26 Din 1 869, Şcoala . , Marchian". 
27 în 1 874 era dotată cu "355 opuri în 444 exemplare şi 475 volume", v. N. Răutu, Istoria Liceului Laurian din 
Botoşani, 1859-1 909, Tipografia Reînvierea, Botoşani, 1 909. 
28 Ibidem, Inventar dispus de noul director al Liceului 

"
Laurian", prof. N. Răutu ( 1 90 1 - 1 905). S-au grupat pe 

specialităţi unităţile de bibliotecă provenite din cele două fonduri contopite, plus donatiile şi cele trimise de Academia 
Română şi Casa Şcoalelor. 
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În aprilie 2005 sediul central al Bibliotecii Judeţene "Mihai Eminescu" Botoşani a 
devenit clădirea fostei sucursale a Băncii Naţionale a României (fig. 8). Construită în 1 928, a 
funcţionat cu această destinaţie până la 3 1  august 2000. La sărbătorirea centenarului din 
noiembrie 1 982, prin decret prezidenţial bibliotecii i se acordă titlul de Biblioteca Judeţeană 
"Mihai Eminescu" .  Este de menţionat şi faptul că cei peste 1 50.000 util izatori activi 
beneficiază de un patrimoniu de aproximativ 600.000 unităţi de bibliotecă (cărţi, periodice, 
discuri, hărţi, material audio-video, medalii, emisiuni monetare, cărţi poştale ilustrate, etc.). Cu 
acest patrimoniu activ se regăseşte pe drept ca o instituţie publică de informare şi documentare 
în topul instituţiilor locale ce aduc contribuţii de seamă la întreţinerea şi evoluţia actului 
cultural. La moment aniversar s-au acordat diplome de excelenţă ecţiilor şi bibl iotecarilor cu 
activitate deosebită. În acest cadru de sărbătoare, în partea a doua a manifestării au fost lansate 
volumele de poezie "ln calea misterelor" şi "Pentru tot şi pentru toate" semnate şi prezentate 
de Lucreţia Andronic; două volume ale lucrării "Armeni de seamă din România" de Simion 
Tavitian, prezentate de prof. Elena Florica Şuster şi volumul "Un destin: Alecu !van Ghilia",  
lucrare semnată de Valentin Ciucă, dedicată scriitorului ş i  artistului plastic botoşănean. 

În încheierea manifestării, doamna director Comelia Viziteu declara: "Mulţumim 
utilizatorilor şi prietenilor bibliotecii pentru că au făcut şi din acest an, unul unul de mare 
sărbătoare, precizând că biblioteca este un loc în care se regăsesc diverse categorii sociale, cu 
diverse şi rafinate gusturi pentru lectură şi informare". Pentru marcarea momentului aniver ar 
biblioteca a editat o insignă în patru variante realizate la firma locală S.C. NELY-COM 
Botoşani (Fig. 9- 1 2).  Pe faţa de expunere este redat noul sediu central al bibliotecii asociat cu 
bustul poetului Mihai Eminescu în varianta cărţilor poştale ilustrate (cu ramă) editate de revista 
"Convorbiri didactice" redactată de prof. Mihai Semenov din Bacău. 

Fig. 9- 1 2  

I V.  O medalie acordată ca premiu pictorului Ştefan Luchian29 

La 1 februarie 2009 se împlinesc 14 1  de ani de la naşterea lui Ştefan Luchian ( 1 868- 1 9 1 6), 
considerat de unii cel mai de seamă pictor român după Nicolae Grigorescu. În decembrie 1 904 la 
expozi�a lui Ştefan Luchian deschisă la Ateneu, când singurul cumpărător al unui tablou a fost Nicolae 
Grigorescu, la plecare artistul ar fi spus celor ce-l însoţeau: "Sunt mulţumit că am un urmaş'.J0. S-a 
dovedit că Grigorescu nu a făcut această declara�e cu scopul de a încuraja un tânăr artist, el deja având 
convingerea talentului autentic căruia putea să-i lase de înţeles succesiunea. La rândul său, Ştefan 
Luchian vorbind despre antecesori a spus: "Tot ce ştiu, am învăţat de la Grigorescu, din muzeele 
lumii'.J 1 , sugerând astfel traseul ascendenţei sale spirituale, racordat tradiţiilor româneşti. 

Încercând a se înţelege drumul crea�ei lui Luchian, nu au lipsit comentariile critice, 
sintezele ori studiile monografice din partea marelui public, a confraţilor şi a criticilor de artă, 
având convingerea că opera le va releva sensuri nesesizate încă. Un astfel de exemplu de 
remarcabilă intuiţie critică din anul 1 9 1 3, datorăm pictorului Iosif lser32. "Nu ştiu cum, dar casele 
lui, figurile lui, numai un român le-ar fi putut fixa. Luchian este marele nostru pictor naţional"33. 

29 O primă (?) prezentare de Simona Boicescu, O medalie ca premiu atribuită lui Ştefan Luchian, în CN, Vll, pp. 225-227. 
30 Valentin Ciucă, Pe urmele lui Ştefan Luchian, Editura pentru turism, Bucureşti, 1 990, pp. l 63-1 64. 
31 Ibidem. 
32 Iosif lser ( 1 8 8 1 -1 958), pictor, gravor şi caricaturist român. 
33 Valentin Ciucă, op. cit. , p. 1 64. 
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Despre opera în ansamblu şi despre adevărata dimensiune a zugravului şi-au spus părerea autorizată: 
recunoscutul istoric, critic şi colec�onar de artă George Oprescu ( 1 88 1 - 1 969), Ionel Jianu ( 1 905-
1 993), publicist şi critic de artă, Henri Focillon ( 1 88 1 - 1943) istoric de artă şi estetician francez, 
Alexandru Busuioceanu ( 1 895- 1 96 1 ), istoric şi critic de artă, criticul Jean Alazard, Tudor Vianu, 
Theodor Arnan, Nicolae Tonitza, Mircea Eliade, Tudor Arghezi, Virgil Cioflec, care au găsit 
"argumente spre a-1 integra în triada augustă a picturii româneşti : Grigorescu-Andreescu-Luchian"34. 

Remarcat ca excelent colorist, arta sa apare cel mai vizibil în buchetele de flori pe care 
le varia la infinit, dar şi în portrete şi piesaje, subiecte din viaţa oamenilor sărmani, toate 
pătrunse de o tărie a sentimentelor de seriozitate şi adâncire a temelor. Marele său merit îl 
constituie crearea de noi căi în pictura românească, căi ce vor fi urmate de o parte din colegii 
săi de generaţie şi de generaţiile care îl succes. Având în vedere că în timpul vieţii nu s-a 
bucurat totdeauna de aprecierea cuvenită, prezentăm un moment care i-a adus probabil bucurie 
şi satisfacţie, atribuirea unei medalii35 ca premiu in anul 1 893 de către Societatea Ştiinţifică -
Literară "Tinerimea Română

"
36. 

Fig. 1 3  

Medalia de argint (tig. I 3) cu diametru( de 5 0  mm prezintă în câmpul aversului, efigie de 
femeie în profil spre dreapta, purtând cununa de !auri. În partea superioară a efigiei este plasată o 
stea în cinci raze. Circular este dispusă legenda: SOCIETATEA ŞTI INŢIFICĂ - LITERARĂ 
"TINERIMEA ROMÂNĂ

"
. La baza efigiei, în caractere mici, sunt men�onaţi autori i: Filip 

Marian37, Carniol Fiul38. Inferior, în exegă, tea cu mai multe raze au marcă de autor (?). Pe revers, 
în legendă sernicirculară este înscris: LABOR IMPROBUS OMNIA VJNCTT. În centrul câmpului, 
pe şapte rânduri orizontale este dispusă legenda: MEDALIA 1 ELEVULUI 1 ŞT. LUCHIAN 1 
DREPT DISTJNCŢIUNE 1 PENTRU 1 DESEMNUL DUPĂ NATURĂ 1 1 893 . La bază se află 
ramuri de laur şi tejar, încrucişate. Numele şi prenumele dispuse într-un cartuş omamentat unt 
executate în incizie. Restul textelor, de pe ambele feţe, în excizie. Pe ambele feţe, medalia are 
margini de protecţie. Această societate a gravat mai multe medalii pe care le oferea unor 
personalită� ale timpului, ca de exemplu cea oferită în 1 873 erninentului om de stat francez 
A.Thiers, executată de artistul gravor Stern, sau cea acordată în 1 896 lui Gr. Tocilescu. 

34 fbidem. 
35 Mai obţine medalii: 
- în 1 889, la Absolvirea Şcolii de Belle-Arte pentru lucrarea ,.Cap de expresie", primeşte medalia de bronz (probabil de tipul 
"HONORIS CA USA"); 
- în 1 9 1 5, la Expoziţia artiştilor în viaţă, i se conferă Medalia ci.I.; 
- în  1991 ,  secţia Botoşani a S.N.R. editează o medalie din tambac (diametru] de 60,9 mm), rcalizatii la Monetăria Bucureşti, operă a 
sculptorului Gh. Adoc, ocazională de mplinirca celor 75 de ani de la decesul artistului; 
36 Tinerimea română, revistă a societăţii apărută la Bucureşti din mai 1 893 până în aprilie 1898 (una pe ltmă); Directori: AI.I.Sontu, 
P.l. Stoicescu, N.S. Dun1itrescu, Gr. Tocilescu; Redactor şef: V.D. Păun; Comitetul de redacţie:Dr.B. Babeş, G.Muraru, D.Tebor, 
J.Gion, V.A.Urechia etc. 
37 F.M. ( 1 865-1928), sculptor şi pictor. A unmt Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, apoi a studiat la Paris şi Roma. Fost profesor la 
Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, remarcat cu prilejul expoziţiei colective din 1 898. 
38 Gravor şi medalist român, membru al S.N.R. Semnează: Camiol M., Camiol Fiul, Camiol Gravor; Casa Camiol întemeiată de 
Camiol tatăl - MENAEM CARNIOL. Ambii fumi:wri ai Curţii Regale. 
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După decesul său (27 pre 28 iunie 1 9 1 6), prietenii şi admiratorii au scris39 despre 
viaţa şi opera lui Ştefan Luchian, iar confraţi i  şi instituţi i le de cultură au organizat multe 
expoziţii atât în ţară cât şi în marele centre culturale europene. Astfel pot fi enumerate: 
- Expoziţia Fundaţiilor Culturale ( 1 922, 1923); 
- Expoziţia bienală de la Viena ( 1 924); 
- Expoziţia de artă românească veche şi modernă ( Paris, 1 925); 
- Expoziţia retrospectivă a artei plastice româneşti ( la Ateneul Român, 1 927); 
- Expoziţia de artă românească la Bruxelles, Haga, Amsterdam ( 1 930); 
- Figurează cu lucrări în Expoziţia internaţională de la Paris ( 1 937); 
- Expoziţii retrospective şi comemorative la Bucureşti ( 1 939, 1 955, 1957, 1 966). 

Expoziţi ile tematice: 
- "Peisajul şi compoziţia în aer liber în opera lui Luchian"; 
- "Luchian înnoitoruJ", organizate de Muzeul SIMU, în anul 1 968, ornagiind centenarul naşterii. 

Din anul 1 983, fostul Comitet Judeţean pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Botoşani 
organizează - Colocviile de artă plastică "Ştefan Luchian", iar în 1 989 se inaugurează la 
Ştetăneşti o expoziţie permanentă cu lucrări de Ştefan Luchian şi a altor artişti plastici 
contemporani ,  cu lucrări ce se constituie ca un emoţionant omagiu adus ilustrului lor înaintaş. 
În intervalul anilor 1 990 - 2003, distinctul profesor emerit Aurel Dorcu, a desfăşurat un amplu 
program de expuneri, evocări şi medalioane în cadrul "Cercurilor de educaţie estetică ş i  de 
istorie a culturii româneşti şi universale", precum şi în întâlnirile lunare desfăşurate la început 
în spaţiul B ibliotecii Judeţene "M ihai Eminescu" Botoşani şi apoi în sala mare a Muzeului 
Judeţean. La aceste întâlniri de făşurate sub genericul "Bucuri ile muzicii" şi mai târziu 

"Dialogul artelor", au fo t prezentaţi într-un mod deosebit marii muzicieni şi pictori ai lumi i, 
alături de cele mai importante opere şi lucrări compuse sau realizate. În august 1 999 este 
înfiinţată la Botoşani Fundaţia "Ştefan Luchian", cu ştampilă proprie (fig. 1 5), având ca 
preşedinte pe doamna profesor Aglaia Comeanu . 

Fig. 1 4  

Sediul fundaţiei (fig. 14) - "Casa Ciomac Cantemir" - str. Victoriei nr. 7 ,  locaţie 
datând de la 1 800, aflată pe l ista monumentelor istorice la poziţia 07 . B.093, este un model de 
casă de târgoveţ, construită în stil moldovenesc, având avizul de funcţionalitate muzeistică din 
partea M inisterului Culturii şi Cultelor - Direcţia monumentelor istorice. În comuna Ştefăneşti, 
locul naşterii artistului, s-au organizat două Tabere de Creaţie Naţionale, gratuite, pentru 
aceeaşi categorie de tineri din liceele de specialitate. La aniversarea din acest an, au fost 
organizate mai multe manifestări, cu prilejul primei ediţii a Zilelor Liceului de Artă "Ştefan 
Luchian", concursuri, expoziţii, simpozioane, momente artistice, recitaluri instrumentale, 
precum şi implicarea în concursul de interpretare a Festivalului concurs "Artele copilăriei", 
găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor Botoşani. 

39 în 1 924, Virgil Cioflec îi dedică întâiul studiu monografie: Luchian, Edit. Cultura Naţională, Bucureşti. 
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Fig. 1 5  Imaginea ,,Zugravului" 
pe amprenta ştampilei Funda�ei 

"
Ştefan Luchian" Botoşani. 

Sub semnul aceleiaşi sărbători, pe 30 ianuarie, la Muzeul Judeţean Botoşani ,  a avut 
loc etapa finală - ediţia a I I-a, a Concursului Judeţean de Artă Plastică pentru clasele I- IV 

"Ştefan Luchjan", iar la Galeri i le de Artă "Ştefan Lucruan" a fost vemisată expoziţia cu cele 
mai valoroase lucrări "Omagiu Ştefan Luchian"ediţia a I I-a. Toată strădarua dascălilor şi a 
organizatori lor pentru cunoaşterea artei şi a vieţii pictorului Ştefan Luchian, va constitui un 
punct de plecare pentru mulţi tineri, în înţelegerea sacrificiului ce trebuie tăcut pentru arta 
adevărată, pictorul rămânând un model şi una din mari le personalităţi pe care Botoşaruul le-a 
dat culturii naţionale şi interna�onale. 

THE CUL TURAL-l DENTJT ARY PAGES 
FROM THE H lSTORY OF .BOTOŞANI  REG ION 

(THE SECOND HALF OF THE XIXTB CENTU RY) 

(Summary) 

In his contribution the author presents four cultural - identitary moments from named period: 
1 .  One postage stamp envelope from the Coşula Monastery's correspondence ( 1 864); 
2. The frrst stamped medal for Botoşaru rustrict ( 1 879); 
3. 1 25 years of public reading at Botoşani - the first public library in Botoşaru ( 1 882); 
4. A prize medal offered to Ştefan Luchian in 1 893 (the romaruan painter, bom in Ştefăneşti, 

Botoşaru District, in 1 869). 
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Vasile ADĂSCĂLIŢEI 

EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ A ORAŞULUI DOROHOI 
( 1 864- 1 9 1 6) - (1)0 

Secolul al X IX-lea şi îndeosebi a doua sa jumătate continuă să rămână secolul decisiv 
în modernizarea, individualizarea şi europenizarea societăţii româneşti. Reformele lui Cuza, 
Constituţia din 1 866, dobândirea independenţei de stat, act de mare curaj politic, proclamat la 9 
Mai 1 877, apariţia partidelor politice moderne, guvernele create de acestea, Parlamentul şi 
activitatea legislativă a celor două Camere ale sale, manifestarea practică a atribuţiilor 
monarhiei, întrunirile politice, presa politică, regimul politic l iberal, progresele în domeniul 
sănătăţii,  transporturilor, îndeosebi feroviar, toate acestea şi nu numai au contribuit la 
modificarea structurală a societăţii româneşti în substanţa sa interioară, la progresul acestei 
lumi libere, lume în care statul a rămas instrumentul principal al modernizării ,  substanţial 
implicat în construirea noilor structuri legislative, economice şi sociale. 

Procesul atotcuprinzător de înnoire a societăţii româneşti, încheierea primei etape a 
revoluţiei industriale la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
consolidarea naţiunii şi formarea unei infrastructuri capitaliste se reflectă vizibil şi în creşterea 
numerică a populaţiei, apariţia unor clase sociale noi, modificarea structurii acesteia. Populaţia 
Principatelor a înregistrat in 1 859- 1 860, când -au efectuat primele recensăminte, atât la sud 
cât şi la nord de Milcov, un număr de 3 .864.848 locuitori 1 •  La acelaşi recensământ, judeţul 
Dorohoi avea 1 03 .67 1 locuitori, din care români 91 .827, evrei 1 1 .052, germani 339, armeni 75, 
ţigani 2 1 8, greci 27, ruşi 1 23 şi unguri 1 02. Oraşul Dorohoi avea 6049 locuitori, din care 3045 
bărbaţi şi 3004 femei. Structura populaţiei Dorohoiului, după acelaşi recensământ era 
următoarea: românii cu 2944 suflete reprezentau 48,66% din populaţia oraşului, o majoritate la 
l imită urmată îndeaproape de evrei cu 2933 suflete, reprezentând 48,48% din populaţia oraşului 
şi supuşii străini 1 72, reprezentând 2,84 %3. 

În 1 859, după nwnărul locuitorilor, oraşul Dorohoi se clasifica în rândul oraşelor mijlocii 
din Moldova, alături de Tecuci, Tg. Neamţ, Tg. Ocna, Bacău, Fălticeni şi Focşani4. Dacă în prima 
jwnătate a secolului al XIX-lea, oraşul înregistrează o creştere rapidă a populaţiei de la 1480 suflete 
in 1 8035 la 6049 suflete în 1 859, o creştere de 309%, în a doua jwnătate a secolului menţionat, 
creşterea populaţiei se reduce substanţial, făcând loc unei evoluţii lente şi contradictorii .  În perioada 
anterioară anului 1 859, sporul natural a fost mai mic iar creşterea populaţiei se datorează indeosebi 
elementului migrator. Peste 40 de ani, in 1 899 au fost recenzaţi la Dorohoi 1 2.690 locuitori6 o 
creştere de doar I l  0%, aproximativ o treime faţă de perioada anilor 1 803- 1 859. Această situaţie este 
caracteristică tuturor oraşelor din Moldova, fenomenul fiind oarecum atipic, rar întâlnit pe glob, 
deoarece în statele vest europene tocmai în a doua jwnătate a secolului al XIX-lea se înregistrează 
cea mai puternică creştere a populaţiei. Doar în Serbia, Polonia şi Ungaria, in statele central estice 
europene există o asemenea sirnil itudine7. 

0 Partea a Il-a a contribuţiei va apare în numărul următor al AMS - Botoşani. 
1 L. Colescu, Analiza rezultatelor recensământului general al populaţiei României de la 1899, Bucureşti, 1 944, p. 29. 
Numărul locuitorilor nu este identic în toate sursele. Breviar stastistique - revista Institutului central de Statistică, 
Bucureşti, 1 940, dă cifrn de 39 1 754 1 locuitori; Dan Berindei în Evoluţia societăţii şi a economiei in statele româneşti 
(1848-1877), din istoria românilor, voi. VII, Tom 1, p. 595 menţionează un număr de 4 424 96 1 de locuitori. 
2 Din lucrările statistice a Moldovei, Cap. Il Populaţiunea pe 1859 şi 1860, pp. 1 26 - 127. 
3 Ibidem, pp. 92-93; 1 08- 1 09. 
4 Ecaterina Negru ţi, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova 1800-1859, Iaşi, 1 977, p. 33. 
5 Tb. Codrescu , Uricariul, voi. I I I, laşi, 1 886, pp. 300-308. 
6 L. Colescu, Analiza rezultatelor .. , p. 5. 
7 Alexandru Ungureanu, Oraşele din Moldova. Studiu de geografie economică, Bucureşti, 1 980, p. 85. 
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A. POPULAŢIA DUPĂ 1 864 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, natalitatea în Moldova este de 42 (la mia de 
locuitori) iar mortalitatea se reduce treptat până la valori medii de 368 (la mia de locuitori), 
înregistrându-se un spor natural de 6 persoane (la mia de locuitori), datorită îndeosebi 
îmbunătăţirii stării sanitare a populaţiei. În aceste condiţii, sporul natural contribuie la creşterea 
populaţiei, elementul migrator fiind mai puţin însemnat, fapt confirmat şi de reducerea 
populaţiei flotante. După 1 859, prima înregistrare a populaţiei târgului Dorohoi se realizează în 
1 864. La acea dată în Dorohoi sunt înregistrate 900 de case şi 1 400 de familii9• Folosind 
indicele de calcul 5, număr mediu de suflete pe o familie, rezultă că la acea dată Dorohoiul 
avea 7000 de locuitori, cu 95 1 de locuitori mai mult, comparativ cu 1 859, o creştere 
procentuală de 1 3 ,58%, cu o medie de 1 9 1 ,2 persoane pe an, medie destul de mare pentru acele 
timpuri. În 1 864 s-au născut la Dorohoi 1 1 9 copii de evrei, 75 de bărbaţi şi 44 de femei, s-au 
întemeiat 1 8  familii şi au decedat 99 persoane, 63 de bărbaţi şi 36 femei, înregistrându-se în 
rândul acestei etnii un spor natural de 20 de persoane10• În acelaşi an, la cele două biserici din 
Dorohoi, Biserica Sf. Neculai şi Biserica Adorrnirii, s-au consemnat 22 de căsătorii, au fost 
botezaţi 1 59 de copii şi s-au înregistrat 1 54 de persoane decedate, cele mai multe decese, 34 de 
persoane, înregistrându-se în lunile februarie - martie 1 864. Sporul natural în rândul populaţiei 
ortodoxe fiind doar de 4 persoane, foarte mic comparativ cu cel al populaţiei evreieşti 1 1 .  
Comparativ c u  1 864 când s-au înregistrat 2 7 8  d e  naşteri, î n  anul următor numărul naşterilor a 
fost de doar 1 65, mai puţin cu 1 1 3 faţă de anul precedent. Din totalul naşterilor 1 09 (58,9 1 %) 
copii sunt evrei. Numărul deceselor este foarte mare, 2 8 1  înregistrându-se în consecinţă un 
spor natural negativ de 1 1 6 persoane. Din totalul deceselor 1 24 (44, 1 2%) provin din rândul 
populaţiei evreieşti. 

În anul l 865 s-au născut la Dorohoi 1 65 de copii, din care 1 09 evrei (58,9 1 %), au fost 
înregistrate 39 de căsătorii şi 2 8 1  de decese, din care 1 24 din rândul populaţiei evreieşti, 44, 1 2  
%12• Din anul 1 866, Mihail Kogălniceanu, ministru de Interne l a  acea dată, dispune măsuri 
pentru îmbunătăţirea activităţii Oficiului Statistic, ţinerea evidenţei registrelor de stare civilă şi 
publicarea Anuarelor statistice pe 1 866 şi anii următori. Abordând o nouă deschidere spre 
Europa, în 1 868, o delegaţie a guvernului României a participat la cel de-al 7-lea Congres 
internaţional de statistică de la Haga iar ministrul Mihail Kogălniceanu întocmeşte un prim 
proiect de lege a Oficiului Statistic român. Analele statistice realizate la acea dată prezintă 
sumar situaţia judeţelor, populaţia, învăţământul, sănătatea şi administraţia. Despre oraşul 
Dorohoi informaţiile sunt însă extrem de sumare pentru anul 1 866, consemnându-se doar că "s
au adus îmbunătăţiri iluminatului, serviciului siguranţei contra neorânduielilor şi incendiilor, s
au reparat bisericile şi spitalul''13. La 1 866 Dorohoiul avea 8364 locuitori14. 

În 1 872, apărea la tipografia statului din B ucureşti, Dicţionarul topografic şi statistic 
al României. Informaţiile despre populaţia oraşului Dorohoi sunt diferite şi contradictorii. 
Judeţul Dorohoi, care era amplasat în rândul judeţelor "de câmpu", cuprindea 6 plase, 3 
comune urbane şi 64 comune rurale, cu o populaţie de 1 2 1 .745 de locuitori. Dorohoiul, comună 
urbană, reşedinţa plasei Coşula, avea 8500 de locuitori, Mihăileni, 593 de locuitori şi Herţa, tot 
comună urbană, 3400 de locuitori15. Reluând prezentarea târgului, în acelaşi dicţionar se 
menţionează succint "Dorohoi comună urbană aşezată lângă râul Jij ia, are 1 0.000 de locuitori 

8 L. Colescu, op. cit., p. 35. 
9 Indicele comunelor României după noua organizare a Legii comunale, Bucureşti, 1 865, pp. 33-35. 
10 Arhivele Statului Botoşani, Fond Pref. jud. Dorohoi, Os. 9/1 864, f. 25. 
1 1  Arhivele Statului Botoşani, Fond Pref. jud. Dorohoi, Os. 3 1/ 1 864, f. 1 5 . 
12 Arhivele Statului Botoşani, Fond Pref. Jud. Dorohoi, Os. 6 1/1 864, f. 49, f. 1 22, ff. 1 84-1 86. 
13 Expunere despre situaţia principatului României de la 16 nov. 1868 la 15 nov. 1869, Bucureşti, lmprimeria Statului, 
1 869, p. 1 76. 
14 Ioan Petrescu, Analele statistice pentru cunoştinţa României, Bucureşti, 1 867, p. 24. 
Js Dimitrie Frunzescu, op.cit., p. XXXV Il. 
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din care % evrei"16. Pentru un oraş de mărimea Doroboiului, diferenţa de 1 500 de locuitori din 
cele două menţiuni este desigur derutantă şi apreciem că numărul de 8500 de locuitori, 
menţionat în contextul prezentării individuale şi a celorlalte comune urbane Mibăileni şi Herţa, 
este cel corect. Luând ca cifră de comparaţie această menţiune, constatăm un spor probabil de 
populaţie între 1 864 şi 1 872 de 1 500 suflete, o creştere medie cu 1 87,5 persoane anual, medie 
apropiată de cea a anilor 1 859- 1 899. Sporul de populaţie prin creşterea natalităţii şi scăderea 
mortalităţii se înregistrează de asemenea la nivelul întregii ţări. Între 1 867- 1 87 1  s-au înregistrat 
următoarele excedente: 1 867- 27. 1 8 1  persoane, 1 868-341 3 5  persoane; 1 869 - 41 37 1  persoane, 
1 870 - 35589 persoane şi în 1 87 1  - 30434 persoane17• Sporul de populaţie după 1 864 a fost 
asigurat şi prin imigrări. În anul 1 864 excedentul intrărilor faţă de ieşirile din ţară au fost de 
24398 persoane, iar în 1 865 de 238 1 3  persoane. Pentru deceniul următor au fost înregistrate 
anual un minim de 20000 persoane imigrate şi pe această cale populaţia României a crescut 
anual cu 4-5 persoane la 1 000 de locuitori 18. 

Majoritatea irnigranţilor provin din zonele învecinate statului român. După Ioan 
Ghica, j umătate dintre imigranţi erau români din Transilvania, Bucovina şi Basarabia; un sfert 
îl reprezintă evreii pătrunşi prin Moldova şi un ultim sfert, secuii şi saşii trecuţi din Austria şi 
Ungaria în România19. Creşterile de populaţie între 1 864-1 884, când are loc un nou 
recensământ al populaţiei, o-au fost permanente. În anii 1 870- 1 875 ropulaţia a scăzut 
îndeosebi din cauza anilor secetoşi şi a recoltelor slabe din 1 873 şi 1 8742 . În 1 875 în oraşul 
Doroboi s-au născut 358 de suflete din care 1 60 creştini, 1 98 de alte religii (evrei majoritatea) 
şi s-au înregistrat 294 decese din care 1 86 creştini şi 82 alte religii. Sporul natural a fost de 64 
persoane, dar de remarcat că în rândul creştinilor acest spor a fost negativ - 26 persoane ( 1 60 
născuţi la 1 86 decese), în timp ce la evrei sporul a fost de 90 persoane. Cauzele acestei situaţii 
sunt legate de mortalitatea foarte mare în rândul familiilor de creştini, 23%, iar natalitatea de 
20%; mortalitate datorată lipsei condiţiilor de igienă, sărăciei şi lipsei de educaţie sanitară a 
populaţiei ortodoxe, altfel spus - nivelul scăzut al civilizaţiei. De altfel la o populaţie de 7500 
locuitori în 1 877 era doar un singur medic plătit cu 350 lei pe lună şi două moaşe. Situaţia 
aceasta îl determină pe primarul Vasile Calcântaur să subscrie cu umor negru în "Expunerea de 
motive a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 1 877" că "ocupându-mă de mişcarea populaţiunii 
şi pe acest teren n-am voit să vă arăt decât că populaţi unea creştină merge scăzând în raport cu 
populaţiunea care aparţine altor religii ce merge crescând"21 .  Aceasta pentru că, în timp ce 
numărul creştinilor dorohoieni era de 3 1 85 suflete, din totalul de 7500 locuitori, numărul 
evreilor din Doroboi era de 43 1 5  suflete, cu 1 1 30 suflete mai mult. Evreii la 1 877 reprezentau 
6 1 ,6% din populaţia Doroboiului22• 

Din anul 1 884, recensămintele populaţiei se desfăşoară după Legea fiscală din 1 O 
martie 1 882, încercându-se aplicarea unor criterii moderne de recenzare, specificându-se pe 
lângă numărul locuitorilor şi sexul, starea civilă, naţionalitatea, religia, ocupaţia. Făcându-se 
însă un recensământ al populaţiei după o lege fiscală, rezultatele acestuia au fost deseori 
contestate de multe consilii locale. Îndeosebi în comunele urbane, capitale de judeţ, constatând 
greşelile, consiliile comunale anulează rezultatele recensământului şi numărul locuitorilor se 
stabileşte prin votul Consiliilor comunale, număr nu neapărat cel exact23• Recensămintele din 
1 884 şi 1 889 au demonstrat că numărarea populaţiei nu trebuie să aibă nici o legătură cu 
recensămintele contribuabililor, pentru că teama de impunere fiscală face pe locuitori să se 

1 6 Ibidem, p. 1 73. Numărul de 1 0.000 locuitori pentru Dorohoi mai apare şi la p. XVI. 
1 7  M .G. Obedeanu, La Roumanie economique d apres fes donnees fes plus recents, Paris, 1 876, pp. 398-399, 40 1 -402. 
18 Ibidem, pp. 400- 40 1 .  
19 Ion Ghica, Scrieri economice, Edit. Vennerca, 1 ,  Bucureşti, 1 932, p .  78. 
2° Keith Hitchins, Desăvârşirea naţiunii române fn Istoria României, volum colectiv, Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, 
Keith Hitchins, Serban Papacostea şi Pompiliu Teodor, Edit. Corint, Bucureşti, 2004, p. 324. 
21 Primăria urbei Dorohoi, Bugetul de venituri şi cheltuieli pe I877, Dorohoi, Tipografia llie G. Racliş, P. fJI-IV. 
22 Ibidem, pp. 400-40 1 .  
23 L. Colescu, Analiza rezultatelor . . . p. 1 O. 
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ascundă şi să denatureze datele. Din declaraţiile agenţilor receniori de la Dorohoi şi nu numai 
rezultă că la aceste recensăminte populaţia se ascundea prin beciuri, pleca din oraş, fugea de la 
o casă la alta, copiii se băgau sub pat de frica impunerii. Chiar dacă autorităţile încearcă să 
corecteze situaţiile, efectele sunt, pe mai departe, rezultate discutabile şi sigur greşite24. 

La recensământul din 1 884, la Dorohoi au fost înregistrate din aceleaşi motive 
menţionate anterior doar 7344 persoane. Numărul acestora este însă contestat chiar de prefectul 
judeţului de la acea dată, George Cantazzi, care îşi exprimă de altfel nemulţumirea şi 
neîncrederea faţă de această situaţie într-o adresă, din 1 5  septembrie 1 885, către primăria urbei 
Dorohoi. "Cu toate că din lucrările ultimului recensământ rezultă numai cifra de 7344 suflete, 
însă aceasta este inexactă - afirmă adresa prefectului - pentru că mai mulţi evrei se găsesc 
absenţi în oraş, care de obicei şed câte 4 şi 5 familii într-o casă, iar când se informează că se 
face recensământul se fac nevăzuţi până la terminarea lucrărilor comisiunii sau se înscrie 
numai unul din ei în cap de familie. Astfel veţi binevoi a cunoaşte că cifra arătată de 7344 
suflete este greşită" - conchi,de adresa prefectului, nemulţumit de numărul mic al 
contribuabililor din Dorohoi.  In consecinţă, prefectul apreciază în aceeaşi adresă că 

"populaţiunea oraşului Dorohoi este cunoscută între 1 2000 până la 1 4000 de suflete"25• 
Prefectul dispune un nou recensământ al populaţiei, luând măsuri pregătitoare adecvate de 
inventariere a străzilor şi renumerotare a caselor locuite şi locurilor îngrădite. Tabloul statistic 
întocmit de primărie înregistrează 26 de străzi cu 1 440 case locuite şi 99 locuri îngrădite, cele 
mai importante străzi fiind strada Naţională cu 28 1 case , străzile Olarilor, Şcolilor şi Jijia cu 
75 de case şi strada Meseriaşilor cu 74 de case. Majoritatea caselor sunt acoperite cu şindilă şi 
paie, având un singur nivel, doar 6 case având 2 nivele26• 

La recensământul din 1 885 care s-a desfăşurat la Dorohoi între 3 mai şi 30 iunie, au 
fost recenzaţi 14 .500 locuitori, din care 7500 evrei şi 7000 români27• Numărul locuitorilor 
menţionaţi este desigur greşit, întrucât în urmă cu 8 ani, la 1 877 fuseseră înregistraţi 7500 de 
locuitori. Dublarea populaţiei într-o perioadă atât de scurtă nu se justifică, documentele vremii 
neînregistrând schimbări semnificative în domeniul mişcării populaţiei la nivelul judeţului 
pentru această perioadă. Deci cifra de 1 4500 locuitori pentru 1 885 este greşită28• Numărul 
probabil a fost de 1 1 500 locuitori. În anul 1 888, după evidenţele de stare civilă a Primăriei, 
numărul total al locuitorilor era de 1 2.035 suflete29, din care: 
1 .  Capi de familie: însuraţi - 2 1 00; 

neînsuraţi - 500; 
văduvi - 460; 

2 .  Femei: măritate - 2 1 00; 
nemăritate - 600; 

vădane - 56; 
3 .  Copii: de sex ma culin - 2970; 

de sex feminin - 2790; 
Din 1 2.035 locuitori, 5760 sunt copii, fapt ce demonstrează că la acea dată, aproape 

j umătate din populaţia Dorohoiului era o populaţie extrem de tânără. Hrana obişnuită a 
locuitorilor era formată din porumb, cartofi, fasole, mazăre, bob, carne şi pâine. În ceea ce 
priveşte ocupaţiile locuitorilor, dintr-o situaţie din 28 august 1 885 trimisă de Primăria Dorohoi, 
Ministerului Lucrărilor Publice şi cuprinzând numele şi prenumele fabricanţilor, exportatorilor, 
comercianţilor şi meseriaşilor din urbe, rezultă că la acea dată în Dorohoi erau 3 brânzari 
producători numai de caş şi brânză, 2 pescari care tăceau negoţ numai cu peşte proaspăt, 4 

24 Arhivele Statului Botoşani, Fond Pref. Jud. Dorohoi, Ds. 22/1 884, f. 79. 
25 Arhivele Statului Botoşani, Primăria oraşului Dorohoi, Ds. 2/ 1 885, f. 1 65. 
26  Arhivele Statului Botoşani, Fond Primăria oraşului Doroboi, Ds. 2/1 985, f. 1 93 .  
27 Nicu Filipescu Dubău, Dicţionarul geografic a/judeţului Dorohoi, Bucureşti, 1 890, p.  1 20. 
28 Din păcate această cifră va fi reluată şi de I.G. Lahovari în Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti, pp. 208-21 O. 
29 Arhivele Statului Botoşani, Fond Primăria oraşului Dorohoi, Ds. 60/ 1 888, ff. 7, 14. 
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negustori de grâne şi 4 negustori de făină toţi evrei, 3 oţetari, 1 7  crâşmari, din care 1 5  erau 
evrei, 1 negustor de apă distilată, 1 fabricant de produse farmaceutice, farmacistul Franciscu 
lbaque- primul farmacist din Dorohoi, 1 fabricant lumânări de seu, 3 fabricanţi lumânări de ceară, 2 
fabricanţi de săpun, toţi evrei, 1 tăbăcar, 2 curelari şi şălari, 3 blănari, 14  cojocari, 5 negustori de 
lână, 3 boiengii, 4 croitori pentru bărbaţi şi 5 croitori pentru dame, 1 9  Jegători de cărţi, 9 rotari şi 
dulgheri, 1 strungar, 3 fabricanţi de mobilă, 1 olar, 1 argintar, 1 ceasomicar, 3 tinichigii, 2 tabaci, un 
total de 27 activităţi diverse cuprinzând un număr de 94 persoane. Din totalul menţionat 82 de 
persoane, 87,23% sunt evrei şi doar 1 2  meseriaşi români pe care-i regăsim majoritatea în rândul 
rotarilor, dulgherilor şi brânzarilor, meserii mai puţin pretenţioase, care presupun un efort fizic mai 
mare şi sunt mai puţin plătite. 

Populaţia evreiască controlează comerţul, impunând un monopol al preţurilor minime 
pentru produ ele cumpărate de la ţărani şi un monopol al preţurilor maxime pentru produsele 
vândute. Pentru prima dată este înregistrată la Dorohoi o moară mecanică care funcţiona cu un 
motor de vapor, fiind proprietatea unui evreu, Loii Herş Zole?0. În Nomenclatorul de meserii, 
ca semn al tendinţelor spre modernizare a oraşului, apar meserii noi cum ar fi: fabricanţi de 
produse farmaceutice, Jegători de cărţi, ceasomicari, strungari şi cel puţin 1 mecanic la moara 
mecanică. Dorohoiul continuă să rămână un oraş locuit şi controlat cel puţin economic de 
evrei, un oraş pentru care funcţia comercială continuă să fie vitală. 

În acelaşi Dicţionar georrafic al judeţului Dorohoi, se prezintă şi situaţia populaţiei 
oraşului Dorohoi, din anul 1 8903 . Conform datelor menţionate, la 1 890, Dorohoiul avea 93 1 3  
locuitori, din care 4637 bărbaţi şi 4676 femei, numărul femeilor fiind c u  40 suflete mai mare 
decât cel al bărbaţilor. După starea civilă existau 29 de divorţaţi, 1 90 văduvi şi văduve, 3246 
persoane căsătorite şi 5848 necăsătorite. După instrucţiune, numai 1 884 de persoane erau 
ştiutoare de carte iar 7429 erau persoane analfabete. Procentul ştiutorilor de carte era de 
25,36%, un sfert din populaţia oraşului, iar situaţia se consemna la exact 20 de ani de la 
adoptarea Legii instrucţiunii publice din perioada domniei lui AL I. Cuza. În ceea ce priveşte 
structura confesională, populaţia de religie ortodoxă era în număr de 4483 persoane, 
reprezentând 48, 1 3% din total, cea de religie mozaică era de 4432, reprezentând 47,58%, 
diferenţa reprezentând-o catolicii cu 348 de persoane, protestanţi 1 7  persoane, gregorieni I l  
per oane, lipoveni 22 persoane. 

După naţionalitate, populaţia evreiască era de 4332 locuitori, reprezentând 47,44% din 
totalul populaţiei oraşului, formează o uşoară majoritate, pe locul al doilea populaţia de naţionalitate 
română cu 4 1 52 persoane, reprezentând 44,58%, restul fiind ruşi, 3 1 2  persoane, lipoveni 22 
persoane, armeni 1 7  per oane, italieni 1 per oană şi nemţi 477 persoane32• Ocupaţiile la care se 
dedau locuitorii sunt profesiunile liberale, comerţul în diferite ramuri, industria în diferite specialităţi 
iar în mare parte locuitorii practică agricultura şi îndeosebi viticultura33. 

La Doroboi se afla reşedinţa Prefecturii, a Consiliului Judeţean, Tribunalului, Casieria 
generală, Judecătoria de ocol, Serviciul percepţiei, Corpul tehnic al judeţului, reşedinţele 
protoereului, a medicului primar al judeţului, al veterinarului judeţului, Consiliul de igienă, biroul de 
poştă-telegraf şi un Stabiliment penitenciar. Comuna era condusă de un primar, doi ajutor de primar, 
ordinea publică fiind asigurată de un poliţai, 3 comisari, 3 subcomisari şi 32 de sergenţi. Serviciul 
pompierilor cuprindea 1 2  soldaţi conduşi de un sergent-major, iar supravegherea zonei se făcea 
dintr-un foişor de lemn înalt, pentru observare. La capătul liniei ferate, în partea de nord a oraşului, 
Leorda-Dorohoi, dată în folosinţă la 1 5  decembrie 1 888, funcţiona un stabiliment de băi sistematice, 
alimentat cu apă sulfuroasă din izvoarele Ezerului. Acest stabiliment a fost înfiinţat în anul 1 86934• 

30 Arhivele Statului Botoşani, Primăria oraşului Dorohoi, Os. 33/1 885, ff. 6-9. 
3 1 Nicu Filipescu Dubău, op. cit., p. 1 20. 
32 George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 1 900, voi. I I I, pp. 209-2 1 O. De altfel 
datele sunt preluate ad literam din Dicţionarul geografic al judeţului Dorohoi al lui N. Filipescu Dubău. 
33 N. Filipescu Dubău, Dicţionan1l . . . , p. 1 20. 
34 Ministerul de Interne, Expunere despre situaţia Principalului România, Bucureşti, 1 869, p. 1 75. 
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În oraş se găseau ateliere de sticlărie, rotărie, brutărie, caretăşie, lăcătuşărie, ferărie, hamurărie, 
tinichigerie, căldărărie, croitorie, cizmărie, blănărie, cojocărie, magazie de coloniale, băuturi, 
manufacturiale, depozit de făină, ferărie, lemnărie, două dubălării, o lumănărie, 4 mori de cai, o 
moară mare de abur după cel mai nou sistem, proprietatea evreului Herşcu Zoller, având un motor 
de 1 80 C.P. şi care macină săptămânal 1000 mirte sau 2 1 55 hectolitri de grâu, în valoare de 500000 
lei, cea mai mare investiţie din Dorohoi. Moara fondată în anul 1 869, produce făină de grâu de 7 
calităţi şi în 1 9 1 0  va ajunge în proprietatea marilor arendaşi din zona Moldovei, fraţii M.C. 
Fischer35. De asemeni se mai aflau: o cofetărie şi o dulceţărie, o fabrică pentru apă gazoasă ce 
folosea apa din izvorul Ezerului, o tipografie bine asortată, proprietatea lui I.G. Racliş, chiar şi o 
"farmacie completă". Evreii aveau şi un feredeu, proprietatea comunităţii36. Ziua de târg era marţea, 
iar anual între 1 2-24 iunie pe şesul dintre Jijia şi Buhai se organiza iarmarocul Dorohoiului, unde 
veneau oameni din toată zona Moldovei. Alimentarea cu apă se făcea din tăntânile cu apă sălcie, 
folosindu-se sacaua37. 

În anul 1 888, în Dorohoi, după cum am menţionat, au fost înregistraţi 12 .035 locuitori, 
pentru ca doar peste doi ani mai târziu, în 1 890, populaţia înregistrată să fie de 93 1 3  locuitori, cu 
un minus de 2722 locuitori. Cauzele se pot regăsi în procesul de rnigraţiune a populaţiei evreieşti 
spre zonele din sudul ţării, mai prospere şi deci mai atractive dar şi în mortalitatea destul de 
ridicată provocată poate şi de "băuturile falsificate provenite din cantitatea de peste 400.000 litri 
ce se debitează actualmente în cele 324 crâşme semănate în judeţ pe la toate răspântiile şi care 
joacă un rol de căpetenie în provocarea fenomenului aici semnalat, scăderea populaţiei"38• Legat 
de crâşme trebuie menţionată precizarea prefectului din expunerea menţionată anterior conform 
căreia "crâşmarii sunt aproape în exclusivitate străini, cea mai mare parte evrei stabiliţi în cele 
mai depărtate comune'.:19. Îngrijorat de această situaţie, acelaşi raportor menţiona: "Nu vom înceta 
dar de a repeta dorinţa exprimată anul trecut, când ziceam că cauzele scăderii precipitate - putem 
zice chiar progresive - în sporul anual al populaţiei judeţului nostru merită a fi conştiincios studiate 
de oameni nu numai competenţi, ci, şi pătrunşi de adevărata iubire de patrie spre a putea recurge din 
timp la realizarea măsurilor ce se vor dovedi reclamate de gravitatea unui pericol atât de îngrijorător 
scăderea dramatică a populaţiei',.�0. La cauzele menţionate trebuie adăugate lipsa unităţilor medicale 
şi a personalului calificat din sistem. La o populaţie de 137576 locuitori ai judeţului Dorohoi exista 
doar un spital judeţean cu 40 paturi, ceea ce revine la un pat de spital, 3439, 4 locuitori. 

8. RECENSĂMÂNTUL DIN AN U L  1 899 

1. Dinamica şi numărul populaţiei oraşului 

În 1 899, între 1 şi 1 O decembrie, după măsuri pregătitoare deosebite, dar tot pe baza 
Legii fiscale din 1 882, se desfăşoară un nou recensământ al populaţiei la care participă 1 2.000 
agenţi recenzori, din care 9500 pentru cele 2908 comune rurale şi 2500 pentru comunele 
urbane41 . Acest recensământ reprezintă o etapă importantă în istoria statisticii româneşti. Până 
la această dată, recensămintele populaţiei erau simple catagrafii fiscale întocmite de organele 
fiscale din 5 în 5 ani. Şi recensământul din 1 899 a fost socotit tot un recensământ fiscal dar 
interpretarea datelor de L. Colescu, şeful Serviciului statisticii generale din România de la acea 
dată, a transformat lucrarea recensământului fiscal, dându-i o semnificaţie statistică, iar 

3s Camera de Comerţ şi Industrie, Bucureşti, Anuarul General al României - 1910, p. I l . 
36 G.l.  Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti, 1 900, pp. 208-2 1 O. 
37 Ibidem. 
38 Expunerea situaţiei judeţului Dorohoi din 15 oei. 1 990 prezentată de George Micali, preşedintele Comitetul 
permanent aljudeţului Dorohoi, p. 6.  
39 Arhivele Statului Botoşani, Expunerea situaţiunii judeţului Dorohoi pe anul /890, Dorohoi, Tipografia I .L. 
Bercovici, 1 890, p. 5 .  
40 Ibidem, p. 7. 
41 L. Colescu, Analiza rezultatelor . .  , ,, p.  14 .  
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rezultatele acestei analize să poată ţine loc unui recensământ general veritabil42• Formularele 
şi instrucţiunile de recensământ sunt întocmite de Ministerul Finanţelor care, pentru prima dată, 
solicită şi sprij inul Serviciului statisticii generale. Recensământul trebuia realizat cât mai 
aproape de realitate şi pentru că numeroase legi elaborate în acea perioadă luau ca bază de 
calcul numărul locuitorilor din comune urbane şi rurale. Astfel, Legea învăţământului primar 
fixează leafa personalului didactic din oraşe după numărul locuitorilor; dispoziţii similare se 
găseau în Legea comunală, în legile militare, în legile de organizare judecătorească care se 
întemeiau pe numărul locuitorilor. 

Cele şase comisii de recensământ din urbea Dorohoiului, formate fiecare din 2 
persoane reprezentând comuna şi statul vor reinventaria toate străzile din oraş şi numărul 
caselor pe fiecare stradă. Din comisiile de recensământ au tăcut parte Gheorghe Ţintu, Dumitru 
Grigoriu, Alexandru Păun, Mihai Climescu, H. Grigoriu şi D. Alexandrescu, agenţi comunali şi 
Leon Dohotaru, George Cuparencu, Dumitru Vasilache, agenţi fiscali, subcomisarii Vasile 
Mintici, S. Sevincu şi comisarul P. Bacus - reprezentanţi ai statului. Lucrarea de numerotare a 
caselor s-a realizat până la 1 septembrie 1 899 şi avea să înlesnească mult operaţiunea 
recensământului şi controlul lucrărilor de centralizare a datelor pe oraş. 

A doua măsură luată de Ministerul de Finanţe şi Serviciul Statistici Generale a fost de 
pregătire a formularelor şi instrucţiunilor pentru agenţii recenzori. Au fost inventariate 120 de străzi, 
cele mai importante fiind strada I.C. Brătianu - 1 78 de case, strada Naţională - 14 1  de case, strada 
Carmen Silva şi Jijia - cu 1 1 5, respectiv 1 04 case. Într-o perioadă de 14  ani, trama stradală a 
Dorohoiului a crescut cu 96 de străzi, de la 26 străzi inventariate la recensământul din 1 885, la 1 20 
la recensământul din 1 899. Iubitori şi probabil cunoscători de istorie, dorohoienii vor denwni 
străzile după personalităţi din acest domeniu, Grigore Ghica Vv., I.C. Brătianu, Al.l. Cuza, 
Principele Carol, M. Kogălniceanu, Vasile Lupu, Dragoş Vodă, Matei Basarab, Termopile, 
Spancioc, Stroici, Moţoc, Tudor Vladimirescu, Şincai, Petru Maior, Petru Rareş, Miron Costin, 
Alexandru cel Bun, Aprodul Purice sau strada Basarabia, Bucovina şi Transilvania. Dacă 
nomenclatorul străzilor din 1 885 reflectă într-o măsură mai mare preocupările locuitorilor, cel din 
1 899 este în întregime schimbat şi, deşi populaţia evreiască reprezintă o majoritate la limită, doar o 
singură stradă, strada Templului, indică prezenţa evreilor la Dorohoi. 

La 1 O decembrie 1 899, acţiunea de recenzare a populaţiei s-a încheiat în 24 din cele 
32 de judeţe ale ţării iar din aprilie, anul următor, carnetele cu buletinele de recenzare sunt 
centralizate la nivel de minister de către biroul recensărnântului populaţiei, fiecare locuitor al 
ţării, de la pruncul abia născut, până Ia bătrân, a fost clasat în 7 diferite formulare statistice, 
întocmite după familii, starea civilă, vârstă, religie, naţionalitate şi instrucţie. L. Colescu 
apreciază că "operaţiunea aceasta din urmă reprezintă un progres sensibil faţă de cele 
anterioare şi că situaţiunea ce se desprinde din analizarea cifrelor ce publicăm de astă dată este 
foarte apropiată de realitate'"'3. Luând ca bază de comparaţie recensămintele din anii 1 859-
1 860 şi 1 899, pe patru unităţi teritoriale distincte, România, Moldova, judeţul Dorohoi şi în 
final oraşul Dorohoi, constatăm că populaţia României a crescut de la 3.864.848 locuitori, în 
1 859, la 5 .956.690 locuitori în 1 899, o creştere de 2.09 1 .842 suflete care reprezintă o proporţie 
de 54% şi un coeficient mediu de 1 ,35% pe an. În aceeaşi perioadă, populaţia Moldovei creşte 
de la 1 .325.406 locuitori la 1 . 848. 1 22, în 1 899 o creştere mai mică decât media pe ţară de 39%. 

La nivelul judeţului Dorohoi, creşterea populaţiei este de la 1 03.67 1 locuitori în 1 859 
la 1 59.46 1 locuitori în 1 899, o creştere de 54% egală cu media pe ţară. La nivelul oraşului 
Dorohoi, creşterea este de 1 1 0%, dublu faţă de media pe ţară, cu un coeficient mediu anual de 
creştere de 2,75%, numărul locuitorilor dublându-se practic, de la 6049 locuitori în 1 859 la 
1 2 .690 locuitori în 1 899. Creşteri similare au înregistrat doar oraşele Caracal, Tecuci, Piteşti, 
Craiava şi Bacău. În cifre absolute creşterea numerică este de 664 1 persoane, cu o medie de 

42 Ibidem, Precizările sunt tăcute de dr. Sabin Manuilă în prefaţa Ediţiei din 1 944 a op. cit. 
43 Ibidem, p. 1 8. 
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1 66 persoane pe an. În perioada supusă analizei, 1 859-1 899, la nivelul oraşului Dorohoi s-au 
înregistrat z,- urn de recenzare a populaţiei iar rezultatul acestor acţiuni fiind îndeobşte 
derutant: ( . 

1 859 au fost înregistraţi 6049 locuitori 
au fost înregistraţi 7000 locuitori 
. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 8364 locuitori 

1 864 
1 866 
1 872 
1 877 
1 884 
1 885 
1 888 
1 890 
1 899 

. . . . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . . .  8500 locuitori (dar regăsim şi cifra de 1 0.000 locuitori) 

. . . . . . . . . . . . . .  0 0 0 0 0 0 0 0  1 500 locuitori 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 0 0  7344 locuitori (număr contestat de prefectul judeţului) 
. . . . . . . . . . . . . .  0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 500 locuitori 

1 2035 locuitori 
93 1 3  locuitori 

1 2690 locuitori 
Evident că, în această situaţie putem lua ca mai apropiate de realitate doar 

înregistrările din anii 1 859 şi 1 899, iar sporul natural şi rnigratoriu calculându-se la nivel 
mediu, de 1 66 persoane pe an, deşi în anul 1 864 sporul natural a fost de doar 24 persoane iar în 
anul următor se înregistrează un spor negativ de 96 persoane. Sporul mediu calculat, 1 66 
persoane pe an, este credibil luând în analiză "Tabelul statistic cu mişcarea populaţiei pe anul 
1 897'"'4 care prezintă în detaliu naşterile, căsătoriile şi decesele pe anul menţionat. 

Pe cele patru categorii de înregistrări din anul 1 897 situaţia era următoarea: 
1. Născută , 

Luna Total B F Orto- Cato- Mozaică 
docşi li ci 

ianuarie 57 28 29 2 1  2 34 
februarie 52 28 24 1 7  2 33 

martie 38 1 6  22 1 2  1 25 
aprilie 48 33 1 5  23 1 24 

ma1 43 25 1 8  1 8  4 2 1  
iunie 27 9 1 8  1 0  1 6  27 
iulie 36 20 1 6  1 3  1 22 

august 43 26 1 7  2 1  - 22 
septembrie 42 29 1 3  1 9  - 23 
octombrie 5 1  3 1  20 1 5  2 34 
noiembrie 37  19  1 8  1 2  - 25 
decembrie 49 28 2 1  20 1 28 

TOTAL 523 292 23 1 201 1 5  307 

În 1 897, s-au născut în urbea Dorohoiului 523 persoane din care, după sex, 292 bărbaţi şi 
23 1 de femei, cele mai multe naşteri înregistrându-se în lunile de început şi de sîarşit ale anului. 
După religie, s-au născut 20 1 persoane de religie ortodoxă, reprezentând 38,43% din total, 1 5  
catolici şi 307 persoane de religie mozaică, reprezentând 58,69%, numărul bărbaţilor la naştere fiind 
cu 6 1  mai mare decât al femeilor. 
2 Căsătorită 

Luna Total Ortodoxă Catolici Evrei 
B F B F B 

1anuane 4 2 2 - - 2 
februarie 6 4 4 - - 2 

martie 4 - - - - 4 

44 Arhivele Statului Botoşani, Fond Primăria oraşului Dorohoi, Ds. I S/ 1 897, f. 68. 
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aprilie 2 1 1 - - 1 1 4 
mai 2 1 1 - - 1 1 4 

iunie 1 1 1 - - - - 2 
iulie 1 3 3 - - - 6 

august 3 1 1 - - 3 3 8 
septembrie 4 2 2 - - 1 1 6 
octombrie 3 3 3 - - - - 6 
noiembrie 3 3 3 - - 2 2 1 0  
decembrie 5 3 3 - - 3 3 1 2  

Total 43 24 24 - - 1 9  1 9  86 
Dm s1tuaţ1a prezentată, rezultă că în 1 897, la Doroh01 au fost ofic1ate 43 de căsătorii, 

cele mai multe înregistrându-se în primele şi ultimele două luni ale anului, fapt ce explică şi 
numărul mai mare de naşteri înregistrate tot în aceste perioade. Nupţialitatea este mai mare în 
rândul familiilor de religie ortodoxă - 24, comparativ cu cea existentă în rândul familiilor de 
evrei - 1 9  . 

3 . Născuti morţi 
Total 8 F Ortodocşi Catolici Evrei Total 

ianuarie 2 - 2 2 - - 2 
februarie - - - - - - -

martie 1 1 - 1 - - 1 
aprilie 2 - 2 1 - 1 2 

mai 3 1 2 1 - 2 3 
iunie 5 3 2 3 - 2 5 
iulie 1 1 - 1 - - 1 

august 2 2 - 2 - - 2 
septembrie 2 2 - 2 - - 2 
octombrie 2 2 - 1 - 1 2 
noiembrie 3 2 1 1 - 2 3 
decembrie 3 - 3 2 1 - 3 

Total 26 1 4  12  17  1 8 26 

Mortinatalitatea înregistrează 26 de copii, 1 4  băieţi şi 1 2  fete, 1 7  de religie ortodoxă, 
1 de religie catolică şi 8 de religie mozaică. 

4. M rt' d ă o 1 up: naştere 
Luna Total 8 F Ortodocşi Catolici Evrei Total 

ianuarie 3 1  1 6  1 5  1 4  2 1 5  3 1  
februarie 3 1  1 3  1 8  1 0  2 1 9  3 1  

martie 28 1 4  1 4  9 1 1 8  28 
aprilie 32 1 3  1 9  1 7  1 14  32 

mai 1 7  9 8 1 2  - 5 1 7  
iunie 27 1 6  1 1  14  - 1 3  27 
iulie 35 20 1 5  23 - 1 2  3 5  

august 27 1 2  1 5  1 0  - 1 7  27 
septembrie 37 22 1 5  1 5  4 1 8  37 
octombrie 23 1 1  1 2  1 3  - 1 0  23 
noiembrie 4 1  24 1 7  22 3 1 6  4 1  
decembrie 33 22 1 1  20 1 1 2  3 1  

2 1 0  
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�orţi după 
362 1 92 1 70 1 79 1 4  1 69 362 naştere 

Morţi la 
26 4 1 2  1 7  1 8 26 naştere 

Total 
388 1 96 1 82 1 90 1 5  1 77 388 morţi 

în acelaşi an, au murit după naştere 362 copii, 1 92 bărbaţi şi 1 70 femei. Şi de această 
dată nwnărul copiilor morţi după naştere în familii ortodoxe, 1 79, este mai mare faţă de cel al 
copiilor morţi în familiile populaţiei evreieşti, 1 69. Numărul total al morţilor, născuţi morţi şi 
morţi după naştere este de 388 persoane. Se observă că, deşi nwnărul evreilor este mai mare 
sau aproximativ egal cu cel al românilor, mortalitatea în rândul copiilor de evrei este la 
jumătate, fapt explicabil printr-o atenţie mai mare acordată de această etnie femeilor şi copiilor. 
Sporul natural, calculat pentru acest an, este de 1 35 persoane. Scăzând însă din swna morţilor, 

pe cei născuţi morţi, 26 persoane, rezultă că sporul natural în 1 897 a fost de 1 6 1  persoane, spor 
natural apropiat de sporul mediu al anilor 1 859- 1 899, care a fost după cum am menţionat de 
1 66 persoane, diferenţa de 5 persoane fiind dată de sporul migrator. 

Luând ca termen de referinţă şi anul 1 899, când la Dorohoi s-au născut 5 1 4  copii şi au murit 
404 copii, sporul natural chiar în anul recensământului a fost pozitiv de 1 1  O persoane anual, fapt ce 
justifică dublarea populaţiei oraşului Dorohoi în cei 40 de ani ( 1 859-1 899). Din cei 5 1 4  copii născuţi în 
anul menţionat, 284 au fost bărbaţi şi 230 femei, numărul bărbaţilor fiind, la naştere, cu 54 mai mare 
decât al femeilor. După confesiune, 198 copii au fost de religie ortodoxă, 14 catolici şi 302 copii de 
religie mozaică, ceea ce reprezintă 58,75% din totalul născuţilor. Din totalul copiilor morţi şi născuţi 
morţi - 404, 203 erau bărbaţi şi 173 femei. După confesiune 2 18  copii erau de religie ortodoxă, ceea ce 
reprezenta 53,96% din total, 7 de religie catolică, 3 necunoscuţi şi 147 de copii de religie mozaică, 
36,38%.Se observă că la naşteri numărul copiilor de religie mozaică este mai mare 58,75% iar la 
capitolul morţilor nwnărul copiilor de religie ortodoxă este mai mare 53,96%45. 

I l .  Densitatea populaţiei 

Conform lui L. Colescu la 1 899, cu 5 .956.690 locuitori şi 1 3 1 .358 km2, România avea o 
densitate de 45,3 locuitori pe km2; în Moldova, densitatea era de 50,6 locuitori pe km2. Judeţul 
Dorohoi avea 1 59.46 1 locuitori şi 2822 km2, cu o densitate peste media ţării şi a Moldovei, de 
56,5 locuitori pe km2. Oraşul Dorohoi, cu 1 2.690 locuitori se situează între oraşele mij locii ale 
României de la acea dată. În reşedinţa judeţului trăia 7,9% din totalul populaţiei judeţului. 
Populaţia urbană era de 19.344 persoane, reprezentând 1 4,4% din totalul populaţiei judeţului 
iar în Dorohoi locuia 1 2,5% din populaţia urbană46. Cu o suprafaţă de 1 00 fălci (1 falcă=1 ,4322 
ha), la 1 890, Dorohoiul avea o densitate de 1 29,60 locuitori pe falcă, 8862 1ocuitori pe km2 47• 

I I I .  Numărul menagelor şi compunerea lor 

Recensământul din 1 899 s-a efectuat prin folosirea buletinului de menagiu sau de famil i i, 
locuitorii fiind înscrişi individual, grupaţi pe liste, fiecare listă constituind un menagiu. Prin 
menagiu (gospodărie), se înţelege în operaţiunile de numărare o grupare care cuprinde una sau 
mai multe persoane legate sau nu prin înrudire, locuind de obicei sub acelaşi acoperiş şi ducând 
o viaţă comună. Aceasta este unitatea simplă sau colectivă care s-a avut în vedere la 

4s Expunerea administraţiei comunei Doroboi pe anii 1 899-1 900, Dorohoi, 1 900, p. 9. 
46 L. Colescu, Analiza rezultatelor . . . pp. 44-45. 
47 G. Filipescu Dubău, Dicţionarul geografic al judeţului Dorohoi, Bucureşti, 1 890, p. 209. Cifra calculată este 
aproximativă întrucât nu există nici o măsurătoare a suprafeţei oraşului din 1 899, iar suprafaţa de 1 00 fălci menţionată 
de N.  Filipescu Dubău la 1 890 s-a modificat cu siguranţă dacă apreciem acest fapt după trama stradală. Numărul 
străzilor în 1 885 era de 26 pentru ca la 1 899 să fie recenzate 1 20 străzi. 
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recensământul din 1 899, pentru a se înscrie şi grupa locuitorilor ţării. În această accepţiune 
menagiul se deosebeşte de familie pentru că: 
1 .  cuprinde şi unităţi simple, constituite dintr-o sing 'ă persoană care trăieşte separat. 
2. cuprinde şi persoane simple, străine, fără legăt · de familie, rudenie cu membrii. 

familiei, dar care locuiesc şi duc o viaţă comună cu aceştia - exemplu servitorii. 
3. un menagiu se poate compune şi din mai mult familii care trăiesc sub acelaşi acoperiş şi 
formează o gospodărie unică. De exemplu: mama, ta , un fiu căsătorit şi alţi copii, trăind într
o singură casă, formează un menagiu, deşi ea grupează, cuprinde două familii, a tatălui şi a 
fiului căsătorit. 

În majoritatea cazurilor, menagiul corespunde cu familia. Menagele au fost împărţite în: 
1 .  menage de persoane care trăiesc singure, izolat. 
2. menage de familii care cuprind persoanele care trăiesc mai multe la un loc, înrudite sau nu între ele. 
3. instituţii sociale, o parte cuprinzând colectivităţi mari care de voie sau nevoie duc o viaţă comună 
- cazarme, instituţii de educaţie, mănăstirile, spitalele, închisorile, fermele agricole cu soldaţi ce stau 
sub acelaşi acoperiş cu proprietarul48• 

La nivelul ţării au fost înregistrate 1 .442.41 2  menage cu o medie de 4,4 persoane pe 
menagiu. în Moldova au fost înregistrate 46 1 .773 menage cu o medie de 4,3 persoane, iar la nivelul 
judeţului Dorohoi s-au înregistrat 37.822 menage cu o medie de 4,5 persoane, pe menagiu. în urbea 
Dorohoiului s-au înregistrat 2.774 menage, din care 275 menage de persoane singure şi 2.499 
menage de familii. Predomină menagele cu 2-5 persoane. S-au înregistrat 478 menage de 2 
persoane ( 1 7,23%), 434 menage de 3 persoane ( 1 5,64%), 440 menage de 4 persoane ( 1 5,86%) şi 
338 menage de 5 persoane ( 1 2 , 1 8%), media pe menagiu este de 4,57 persoane egală cu media pe 
judeţ şi mai mare decât media pe Moldova şi pe România (Anexa 1 ). Analiza structurii menagelor 
conferă informaţii despre un anumit grad de confort al populaţiei precum şi despre densitatea 
populaţiei pe gospodării. 

IV. Repartiţia populaţiei pe vârste şi sex 

Gradul de vital itate a unei naţiuni este exprimat mai ales de repartiţia pe vârste a 
populaţiei. De aceea, structura pe vârste a populaţiei este o problemă demografică deosebit de 
importantă, ştiut fiind că de ea depinde atât potenţialul material şi spiritual al unei naţiuni cât şi 
posibilităţile de dezvoltare ulterioară. S-a constatat că, în general, vârsta unei populaţii 
influenţează puternic asupra modului ei de manifestare în viaţa politică internă şi externă. 
Astfel, mulţi cercetători au fost impresionaţi de tinereţea combatanţilor celor mai iluştri din 
timpul marii revoluţii burgheze din Franţa şi, în consecinţă, unii interpretând-o în mod exagerat 
numai ca un conflict al generaţii lor, s-au întrebat dacă revoluţia n-a fost un simplu fenomen de 
generaţie49. Cercetările pe aceeaşi problemă, demonstrează că şi la revoluţiile de la 1 830 şi 
1 848 din F�anţa, dar şi la revoluţia română de Ia 1 848, elementele tinere au jucat un rol 
primordial. Impărţirea locuitorilor unei ţări sau regiuni pe grupe de vârsă şi stabilirea proporţiei 
între populaţia de vârstă activă şi cea inactivă pot dezvălui aspecte de un interes economic 
deosebit, raporturile între populaţia care produce şi cea întreţinută oferind posibilitatea 
cunoaşterii potenţialului de forţă de muncă. 

Procesul de îmbătrânire a unei populaţii, observat în pirarnidele de vârstă, ridică 
probleme importante nu numai economice, dar şi de ordin cultural, social şi politic. în genere, 
demografii împart populaţia în trei mari grupe de vârstă: A =  grupa tânără, de la O la 20 ani; 
8 = grupa matură, de la 21 la 60 de ani; C = grupa bătrână, peste 60 de ani. După evoluţia 
cifrei, la aceste trei grupe se poate observa fenomenul de îmbătrânire a populaţiei50. 

48 L. Co1escu, Analiza rezultatelor . . .  p. 5 1 .  
49 Basi1 Panagiatopou1os, Les structures d'âge du personnel de / 'empire în Revue d'histoire moderne el contemporaine, 
Paris, 1 970, (juillet - septembre), pp. 442-445. 
50 Al. Pescaru, Elemente de demografie, Bucureşti, 1 968, p. 1 1 1 . 
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îmbătrânirea populaţiei, observată în scăderea grupei A şi creşterea grupei C, este rezultatul nu 
numai al prelungirii vieţii dar, în special, al scăderii natalităţii. Acest fenomen s-a remarcat mai 
întâi în Franţa, urmărindu-se proporţia sexagenarilor la suta de locuitori. Astfel, în timp ce la 
sfărşitul secolului al XVI I I-lea, ea era de 7,3%, în 1 950 reprezenta 1 6,2%51 . Pe seama 
îmbătrânirii populaţiei s-au produs unele din eşecurile economice şi politice ale Franţei. 

La 1 899, populaţia în vârstă de până la 20 de ani a fost grupată din an în an, de la 2 1 -
6 0  ani, gruparea s-a făcut din 5 în 5 ani, iar peste 6 1  de ani, gruparea s-a făcut din 1 O în 1 O ani. 
La 1 899, România avea o populaţie tânără, 50,3% din populaţia ţării fiind cuprinsă în grupa A 

de la 0-20 ani, 44,4% în grupa 8 de la 2 1 -60 ani şi 5,3% în grupa C de la 6 1  de ani şi peste52• 
La recensământul din 1 899, structura populaţiei oraşului Doroboi, după grupe de vârstă şi sex 

era următoarea: 
G A O 20 � ă ă rupa ' - am, grupa tan r 

Vârsta 
M. F. 

De la 0-1 245 227 
1 -2 205 1 86 

2-3 2 1 4  1 73 

3-4 1 76 1 85 

4-5 1 77 1 74 

5-6 1 54 1 55 

6-7 1 69 1 63 

Total 0-7 1340 1 263 
7-8 I S I  1 62 

8-9 1 36 1 1 4 

9- 1 0  1 38 1 70 

1 0- 1 1 1 1 9 1 1 4 

1 1 - 1 2  1 59 1 53 

1 2- 1 3  1 34 1 25 

1 3- 1 4  1 67 1 53 

1 4- 1 5  1 28 1 34 

Total 7-1 5  1 1 32 l l 25 
1 5- 1 6  1 23 1 78 

1 6- 1 7  99 1 09 

1 7- 1 8  1 1 6 1 92 

1 8- 1 9  89 1 04 

1 9-20 1 23 1 95 

Total 1 5-20 550 778 
Total grupa A 3022 3 1 66 0-20 ani 

: 

Total % din A % din A+B+C Obs. 

. 472 
391  

387 

361  

3 5 1  

309 
� ._ 

332 

2603 42,06 20,51 
3 1 3  

250 

308 

233 

3 1 2 

259 

320 

262 

2257 36,47 1 7,78 
301 

208 

308 

1 93 

3 1 8  c 

1 328 2 1 ,47 1 0,46 
La 1 00 B 

6 1 88 1 00 48,76 revin 1 04,7 
femei 

La pnma grupă, cel mat bme evidenţiată, se constată că populaţia în vârstă de la 0-7 
ani, în număr de 2.603 suflete, 1 .340 băieţi şi 1 .263 fete, reprezintă 42,6% din totalul grupei 
A53. Procentajul este în scădere pe măsura creşterii vârstei, 36,4 7% pentru vârsta de 7- 1 5  ani şi 
2 1 ,47% pentru grupa de vârstă de la 1 5-20 de ani. Din centralizarea grupei, rezultă că ea 
cuprinde 6. 1 88 persoane tinere şi copii, 3 .022 bărbaţi şi 3 . 1 66 femei. Grupa A, grupa tânără, 
reprezintă 48,75% din totalul populaţiei judeţului, sub media pe ţară care era de 50,3%. Dacă în 

5 1 lbidem. 
52 L. Colescu, op. cit., pp. 62-63. 
53 L. Col eseu, Analiza rezultatelor . . .  , Bucureşti, 1 905, pp. 1 4- 1 6. 
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grupa 0- 1 5  ani, numărul bărbaţilor este mai mare decât al femeilor, în grupa 1 5-20 ani numărul 
femeilor îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor cu 228 persoane. La 1 00 bărbaţi reveneau în medie 
1 04,7 femei. 

Gr upa B 2 1  60 ,, - am - ă rupa matur : 

Vârsta M F Total 
% din % din 

Obs. B A+B+C 
De la 20-25 1 063 450 1 5 1 3  

1 25-30 48 1 56 1 1 042 

( Total 20-30 1 544 J O I I 2555 43,38 

30-35 296 260 556 
'-.._____../ 3 5-40 488 508 996 

Total 3 1 -40 784 768 1 552 26,36 ' 

40-45 262 230 492 
45-50 301  292 593 

Total 40-50 563 522 1 085 1 8,42 

50-55 1 1 9 1 29 248 
55-60 205 244 449 

Total 5 1 -60 324 373 697 1 1 ,84 

Total grupa B 
32 1 5  2674 5889 1 00 46,41  

83, 1 7  F la 
20-60 ani 1 00 B 

Grupa B, 2 1 -60 de ani, grupa matură, are 5889 persoane, reprezentând 46,40% din 
totalul populaţiei oraşului. Aceasta este grupa productivă, formată din meseriaşi, comercianţi şi 
în mare parte ţărani .  Din 5.889 persoane, 3 .2 1 5  sunt bărbaţi şi 2.674 sunt femei, cu o diferenţă 
de 54 1 persoane în defavoarea femeilor. Această diferenţă face ca la 1 00 de bărbaţi să revină 
doar 83,7 femei. Cauzele sunt legate de faptul că, de regulă, la naştere, nwnărul băieţilor este 
mai mare decât al fetelor dar şi de pierderile naturale în rândul femeilor prin mortalitate, 
acestea fiind mai expuse riscurilor majore, comparativ cu bărbaţii. Şi în această grupă ponderea 
vârstelor tinere predomină, 43,38%, pentru grupa 20-30 de ani, pentru ca pe măsura creşterii în 
vârstă aceste ponderi procentuale să scadă treptat, 26,36% pentru grupa 3 1 -40 de ani, 1 8,42% 
pentru grupa 40-50 de ani şi doar 1 1 ,84% pentru grupa 5 1 -60 de ani. 
Gr upa c 61  d ' e am şa peste, varsta a I l l  -a: 

Vârsta M F Total 
% din % din 

Obs. c A+B+C 
De la 61 -70 223 1 96 4 1 9  68 35 

70-80 96 53 1 54 25, 1 2  
80-90 23 1 2  35 5,70 

Peste 90 3 2 5 0,83 
Total grupa C 

345 268 613  1 00 4,83 
61 -70 şi peste 
Total grupa 

6582 6 108 1 2690 1 00 
92,79% F 

A+B+C la 1 00 B 

Grupa C, 6 1  de ani şi peste, este cel mai slab reprezentată, având 6 1 3  persoane, din care 
345 femei şi 268 bărbaţi. Persoanele cu vârste între 6 1 -70 de ani, în nwnăr de 4 1 9, reprezintă 
68,35% din totalul grupei, cele cu vârste între 70-80 de ani reprezintă 25, 1 2% iar spre 90 de ani 
procentul scade dramatic până la 5,70%. au fost înregistrate doar 5 persoane cu vârsta peste 90 de 
ani 0,83%, 3 bărbaţi şi 2 femei. Din totalul populaţiei oraşului, grupa C reprezintă doar 4,83%, 
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cauza fiind legată bineînţeles de durata scăzută a vieţii cauzată de lipsa asistenţei medicale adecvate, 
condiţiile grele de muncă şi trai. 

La nivelul oraşului, din cei 1 2.690 locuitori recenzaţi, 6.582 sunt bărbaţi şi 6. 1 08 
femei, numărul bărbaţilor depăşindu-1 cu 474 pe cel al femeilor. Această diferenţă se datorează 
grupelor de vârstă A şi C, la 1 00 de bărbaţi revenind 92,79 femei54. La nivelul judeţului Doroboi, la 
1 00 bărbaţi reveneau 99 femei, iar la nivelul întregii ţări din 5 .956.690 locuitori, 3.026.639 (50,8%) 
erau bărbaţi şi 2.930.05 1 55 (49,2%) erau femei, la 1 00 bărbaţi revenind 97 de femei. Această 
proporţie e dată de atluenţa naşterilor la bărbaţi, datorită imigranţilor bărbaţi care se stabilesc în 
România, după opinia lui L. Colescu, dar mai apreciem că o cauză a acestei situaţii este şi 
mortalitatea mai mare în rândul femeilor, decât în rândul bărbaţilor, îndeosebi în grupa B de vârstă. 
Situaţii similare cu cea din România, privind raportul bărbaţi - femei, erau înregistrate la acea dată 
şi în Serbia, Bulgaria, în timp ce raportul se schimbă în ţările vestice şi central europene. În 
Gennania, la 1 00 bărbaţi reveneau 1 03, 2 femei, în Spania raportul era de 1 00 bărbaţi la 1 06,2 femei 
iar în Norvegia de 1 00 bărbaţi la 1 07,5 femei. În perioada 1 859- 1 899, timp de 40 de ani, populaţia 
oraşului Dorohoi a crescut de la 6049 loc!litori în 1 859, la 1 2.690 locuitori în 1 899, o creştere de 
6641 persoane, ceea ce a însemnat practic o dublare a populaţiei, procentul de creştere fiind de 
209,7%, superior celui pe ţară, doar 54%, creşteri similare înregistrând doar oraşele Caracal, Tecuci, 
Piteşti Craiova şi Bacău. În medie, coeficientul anual de creştere este de 5,24%, mult mai mare 
decât cel de la nivel de ţară de doar 1 ,35%. 

Acest spor de populaţie se datorează îndeosebi creşterii natalităţii şi scăderii mortalităţii 
prin înfunţarea spitalului, creşterea numărului de medici, îmbunătăţirea stării de igienă, asigurarea 
personalului calificat la naştere - moaşele comunale - dar şi atenţiei pe care populaţia, majoritatea 
evreiască, o acordă creşterii şi îngrijirii copiilor. La 1 890, în Doroboi erau un medic comunal, două 
moaşe titulare, un veterinar şi un vaccinator comunal, iar spitalul avea 60 de paturi56. Hrana mai 
bună şi diversificată pentru copii şi lehuze, nivelul mai ridicat de educaţie şi instrucţie sanitară, 
eforturile constante ale medicilor, determină sporul natural al populaţiei târgului. 

În anul 1 899, la Doroboi s-au născut 5 1 4  copii, din care 284 băieţi şi 230 fete, numărul 
băieţilor fiind la naştere cu 54 mai mare decât al fetelor. După confesiune, 1 98 copii au fost de 
religie ortodoxă, 14 catolici şi 302 copii de religie mozaică ceea ce reprezenta 58,75% din totalul 
născuţilor. În acelaşi an au fost 404 copii morţi şi născuţi morţi, din care 203 băieţi şi 1 73 fete. 
După confesiune, 2 1 8  copii erau de religie ortodoxă, ceea ce reprezenta 53,96% din totalul 
născuţilor, 7 de religie catolică, 3 necunoscuţi şi 1 47 copii de religie mozaică, 36,38%. La aceştia 
se adaugă 29 copii născuţi morţi, 1 8  băieţi şi 1 1  fete după sex, iar după religie 1 8  erau de religie 
ortodoxă, 1 catolic şi 1 O de religie mozaică. În anul 1 899, sporul natural a fost de 1 1  O persoane, 
spor ce justifică o creştere de 4400 persoane în 40 de ani, la care se adaugă evident sporul 
migratoriu, aproximativ 224 1 persoane, cu o medie anuală de 56 persoane, medie acceptabilă şi 
rezonabilă. O altă ca

,
uză a creşterii populaţiei în Doroboi este legată şi de stabilitatea familiilor, 

îndeosebi evreieşti. In anul 1 899 pe totalul oraşului s-a înregistrat doar un singur divorţ la o 
familie de religie ortodoxă57. Pe totalul judeţului, sporul de populaţie, în perioada 1 859- 1 899, a 
fost doar de 54%, datorită ratei mortalităţii mai mare. 

V. După starea civilă 

Repartizarea populaţiei la recensământul din 1 899, după starea civilă şi sex, s-a făcut 
în patru categorii :  
1 .  Copii şi necăsătoriţi; 
2. Căsătoriţi, repartizaţi după vârstă şi sex; 
3. Divorţaţi, după vârstă şi sex; 

54 Arhivele Statului Botoşani, Fond Primăria oraş Dorohoi, Ds. 3811 899, tT. 58 -59. 
55 L. Colescu, Analiza rezultatelor . . . 1 905, pp. 1 0- 1 9, (calcul propriu). 
56 N. Filipescu Dubău, Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi, Bucureşti, 1 890, p. 1 1 2. 
57 Expunerea administraţiei Comunei Dorohoi pe anii 1899-1 900, Doroboi, 1 900, Tipografia N. Fainar, p. 9. 
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4. Văduve, după vârstă şi sex; 
La analiza rezultatelor, prima categori). e încadrată la celibatari, incluzând celibatari 

propriu-zişi dar şi copiii pentru care vârsta căsătoriei începe la 1 6  ani. La această vârstă, 1 6  ani, 
în Dorohoi s-au căsătorit 1 bărbat şi 4 femei, iar până la 20 de ani fiind înregistraţi doar 3 
bărbaţi căsătoriţi. Bărbaţii, în majoritate, se căsătoreau după 25 de ani, după satisfacerea 
stagiului militar, iar majoritatea femeilor între 1 6  şi 30 de ani. Cele mai multe căsătorii s-au 
realizat când tinerii aveau vârsta de 25-30 de ani, 33 1 bărbaţi şi 445 femei58. 
1 .  În categ_oria celibatarilor, la 1 899, au fost înregistraţi 4277 bărbaţi şi 3375 femei, în total 

76 persoane, reprezentând 60,2% din totalul populaţiei, 65 % bărbaţi şi 55,2% femei. 
2. ăsătoriţii erau în număr de 4 1 9 1  persoane, 2 1 1 9  bărbaţi şi 2072 femei, reprezentând 33 ,02 

o din totalul populaţiei. Diferenţa de vârstă între bărbaţi şi femei căsătoriţi este de 5 ani. 
3 .  ategoria divorţaţilor cuprinde 6 1  persoane, din care 1 8  bărbaţi ş i  4 3  femei, reprezentând 

0,48% din totalul populaţiei, un procent destul de mic, cele mai multe divorţuri 
înregistrându-se între 25-35 ani, respectiv 1 9  cazuri. 

4. Persoane văduve au fost înregistrate 786, din care 1 68 bărbaţi şi 6 1 8  femei, numărul 
femeilor văduve fiind de 3 ori mai mare ca al bărbaţilor, procentul persoanelor văduve este 
de 6, 1 9 % din totalul populaţiei oraşului, cei mai mulţi văduvi apar după 45 de ani. Peste 90 
de ani se înregistrează doar 1 bărbat şi 2 femei văduve. 

Numărul mare al femeilor văduve se explică prin faptul că bărbaţii căsătoriţi mor mai 
repede decât femeile. De asemenea şi femeile necăsătorite sau cu copii nelegitimi se declară 
văduve59. Comparând situaţia celor patru categorii de stare civilă cu cele 4 zone administrative, 
rezultă că la Dorohoi numărul bărbaţilor căsătoriţi ce reprezenta 32,2%, era mai mic decât media pe 
ţară care era de 38, 1 %, la fel şi în cazul femeilor 34%, media pe oraş faţă de 38,0% media pe ţară 
(Anexa 2). O situaţie interesantă relevă şi comparaţia persoanelor căsătorite pe cele 4 zone, 
confirmându-se că "vârful de sarcină" pentru căsătorii, în România la 1900, era între 25-30 de ani 
pentru bărbaţi şi femei, iar la această vârstă numărul femeilor care se căsătoreau depăşea constant, la 
nivel de ţară, în zona Moldovei - judeţul şi oraşul Dorohoi - numărul bărbaţilor, raportul 
inversându-se după 35 de ani în favoarea bărbaţilor (Anexa 3). Dintre familiile căsătorite în 
Dorohoi, majoritatea sunt de vârste cuprinse între 25-45 de ani, fapt ce explică creşterea 
demografică constantă pentru perioada analizată. 

VI. Populaţia după instrucţie 

Recensământul din 1 899, a constatat, la nivelul României o situaţie gravă privind ştiinţa de 
carte. Din 4.682.082 locuitori cu vârsta de la 7 ani în sus doar 1 .032.609, reprezentând 22,0%, ştiau 
carte, restul de 3.649.473 locuitori, reprezentând 78%, fiind analfabeţi. În pragul secolului al XX
lea, România era analfabetă. Situaţii similare erau doar la sârbi şi la bulgari. Numărul mai mare de 
analfabeţi se găsea în mediul rural 84,8%, dar şi la oraşe, unde doar jumătate din populaţie 50,6% 
ştia carte60• La nivelul Moldovei situaţia e asemănătoare cu cea existentă la nivelul tării, 2 1 %  ştiu 
carte iar în judeţul Dorohoi numărul ştiutorilor de carte scade dramatic la doar 1 3 ,5%

61 (Anexa 4). 
Deşi reşedinţă de judeţ, şi la Dorohoi situaţia este necorespunzătoare, doar 37,7% din 

locuitorii de la 7 ani în sus ştiau carte iar 62,3% erau analfabeţi. Comparând situaţia ştiutorilor 
de carte cu cea privind structura etnică, rezultă că nici populaţia evreiasă nu ştia în totalitate 
carte. Numărul neştiutorilor de carte este mai mare în rândul femeilor 7 1 ,8%, în timp ce la 
aceeaşi categorie de vârstă, de la 7 ani în sus, numărul bărbaţilor analfabeţi era de 53,4%62. 
Aceeaşi situaţie, un analfabetism ridicat în rândul femeilor comparativ cu bărbaţii, se 
înregistrează pe toate cele patru zone de comparaţie (Anexa 5). 

58 L. Colescu, Analiza rezultatelor . . . pp. 38-39, 50-5 ! ,  58-59, 66-67. 
59 L. Colescu, Analiza rezultatelor . . . pp. 38-39, 50-5 1 , 58-59, 66-67. 
60 L. Col eseu, op. cit., p. LVII. 
61 L. Col eseu, op. cit., p. L VIn. 
62 L. Colescu, op. cit., p. LX. 
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Situaţia populaţiei după instrucţiune la Dorohoi se prezintă astfel63: 

a) de la 7 ani în sus 
ştiu carte - bărbaţi - 724 

femei - 5 1 6  
Total :  1 240 

nu ştiu carte - bărbaţi - 408 
femei - 609 
Total: 1 0 1 7  

c) Locuitori mai mari de 7 ani (a+b) 

ştiu carte - bărbaţi 
femei 
Total 

nu ştiu carte - bărbaţi 
femei 
Total 

244 1 
1 365 
3806 
280 1 
3480 
628 1  

b) peste 1 5  ani 
ştiu carte - bărbaţi - 1 7 1 7  

femei - 849 
Total : 2566 

nu ştiu carte - bărbaţi - 2393 
femei - 287 1 

Total: 5264 

Total locuitori peste 7 ani 

Bărbaţi 5242 
Femei 4845 

Total 1 0.087 

Gradul de instruire al femeilor este mai scăzut decât al bărbaţilor. Comparativ cu media 
pe ţară, care era de 32,8%, numărul total al bărbaţilor ştiutori de carte la Dorohoi era de 46,6%, 
cu 1 3,8% mai mare, şi dublu faţă de media judeţului Dorohoi, care era doar de 20,4. 

VI I .  Populaţia după cetăţenie 

La recensământul din 1 899, populaţia României, după cetăţenie, a fost împărţită în trei 
categorii: cetăţeni români, cei care se bucurau de toate drepturile civile şi politice, supuşii străini -
cetăţeni străini care aparţin unui stat şi se bucură de protecţia statului respectiv şi cetăţenii nesupuşi 
nici unei protecţiuni străine, stabiliţi provizoriu, temporar în România, dar care au pierdut protecţia 
statului de unde au plecat, dar n-au devenit nici cetăţeni români. Această ultimă categorie era compusă 
îndeosebi din evreii veniţi din Galiţia şi Rusia dar şi din bulgari, polonezi şi ruşi aşezaţi în România. 
Aceşti cetăţeni trăiau sub protecţia statului român, se bucurau de toate drepturile civile mai puţin de 
drepturile politice. Din 5.956.690 locuitori recenzaţi la 1 899, în România, 5.489.296 locuitori sunt 
români, 92 1 %o, supuşii străini, 3 1 ,7%o cu 1 88.834 suflete şi categoria a treia, nesupuşi nici unei 
protecţiuni străine, 278.560 suflete ceea ce reprezintă 47,3%o. În total, elementul străin reprezenta 7,9% 
din totalul populaţiei64• În Moldova, ponderea populaţiei române este de 869,2%o, supuşii străini 
reprezentau 22,3%o iar cei nesupuşi nici unei puteri străine 1 08,5%o, majoritatea fiind evrei. 

La nivelul judeţului Dorohoi, ponderea populaţiei autohtone era de 859,29'oo, supuşii 
străini, majoritatea ai Imperiului austro-ungar, reprezintă 20,2%o, iar populaţia străină nesupusă 
nici unei protecţii creşte la 1 20,5%o, comparativ cu media judeţului, majoritatea fiind evrei, 
aşezaţi în Dorohoi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când au venit din regiunile 
limitrofe ale Rusiei şi Austriei (Gal iţia), atraşi aici de perspectiva unui trai mai uşor, de 
bogăţiile regiunii şi de ospitalitatea moldovenilor. După 1 860, evreii din Moldova încep treptat 
să migreze spre sud65. La Dorohoi, comparativ cu nivelul judeţului, ponderea populaţiei cu 
cetăţenie română se înjumătăţeşte, doar 4 1 6,29'oo din locuitori au cetăţenie română, 44,6%o sunt 
cetăţeni străini, din care 4 1  ,4%o cetăţeni austro-ungari, 0,2%o cetăţeni francezi, O, 1 %o cetăţeni 
germani, 2,3%o cetăţeni rusi, 0,5%o cetăţeni turci. Categoria cetăţenilor nesupuşi niciunei puteri 
străine reprezenta peste jumătate din numărul populaţiei, 538,5%o, majoritatea fiind cetăţeni 

63 L. Colescu, op. cit., pp. 82-83. 
64 L. Col eseu, op. cit, p. LI. 
65 Ibidem, pp. L I ,  Lll. 
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evrei. De altfel, structura după cetăţenie este aproape identică cu cea după religie, unde 
elementul evreiesc rep�zenta 573%o. Din acest punct de vedere, putem concluziona că şi la 
1 899 Dorohoiul era un "oraş evreiesc". 

1 
.. \ 

1:l- .. � ă :g  - ·e .. ·= ,..: t: '"' !-"Moldova = -=  te; <OI •;. % .. .. % "'" =  •;. z u  ·c:; 8 "C ... .. ... 
= .. ... .. .. .. -. Q  O c  Q. t:.:: VJ 

1 .  Români 5.489.296 92, 1 1 .606.470 86,92 1 37.03 1 85,93 529 1 4 1 ,69 

2. 
Supuşi 

1 88.834 3 , 1 7  4 1 . 1 80 2,23 3.222 2,02 566 4,46 
străini 

3. 
Fără 

278.560 4,73 200.472 1 0,85 1 9.08 1 2,05 6.833 53,85 
cetătenie 

4. Total 5.956.690 1 00 1 .848.1 22 1 00 1 59.461 1 00 1 2.690 1 00 

Majoritatea celor fără cetăţenie în zona Moldovei şi în judeţul Dorohoi sunt evrei. În 
Moldova, evreii reprezintă a zecea parte din populaţia zonei, iar în Dorohoi ei formează 
majoritatea populaţiei, 53,85%. 

VII I .  Populaţia după structura socială 

Formularele de recensământ folosite la 1 899 cuprind 23 de rubrici, rubricile 21 şi 22 făcând 
referire la profesiunea persoanei respective de bază sau suplimentară, dar rezutatele definitive publicate 
de L. Colescu în 1 905 nu sintetizează şi aceste rubrici. Raportul primarului Ioan Coroi, prezentat în 
şedinţa extraordinară a Consiliului comunal pe anul 1 899- 1 900, raport ce are la bază datele 
recensământului din 1 - 10  decembrie 1 899 şi unde numărul locuitorilor din Dorohoi era de 1 2.701 
suflete, cu 1 1  suflete mai mult decât cifra oficială de 1 2.690 folosită de L. Colescu, prezintă şi 
structura populaţiei Dorohoiului după profesiune, care la acea dată era următoarea: 
- vânzători de băuturi spirtoase - 55, din care 52 bărbaţi şi 3 femei. 
- profesiuni liberale (medici, avocaţi, ingineri, profesori) - 6 1 ,  din care 49 bărbaţi şi 1 2  femei. 
- comercianţi, mici meşteşugari, industriaşi, alţii - 623, din care 600 bărbaţi şi 23 femei. 

Raportul totalizează 739 persoane active, care reprezintă 739 capi de familie. Nu au fost incluşi 
funcţionarii prefecturii, Consiliului judeţean, pompierii,jandarmii, poliţiştii, militarii de carieră, personalul 
de deservire, slujitorii şi nici micii agricultori din zona oraşului. La Dorohoi funcţiona la acea dată 
Prefectura judeţului, Consiliul judeţean, Poliţia, Primăria comunală Aici se afla sediul Jandanneriei 
rurale, al Administraţiei financiare, al Poştei şi telegrafului, Serviciul medical, Serviciul tehnic, Silvic, 
Camera de comerţ din Circumscripţia nr. 9 Botoşani, Tribunalul Dorohoi şi Judecătoria Ocolului. Tot la 
Doroboi, îşi avea garnizoana Regimentul al Vlll-lea Dragoş nr. 29. Toate aceste instituţii aveau desigur, 
un număr mare de angajaţi nemenţionaţi în Raportul primarului. În oraş, se afla de asemenea un barou de 
avocaţi, un abator, o agenţie de vapoare, 4 societăţi de asigurări, 1 azil pentru bătrâni, 3 bănci şi 1 moară 
mecanică. Apar noi servicii şi meserii cum ar fi: electricieni, dentişti, croitori militari, cofetari, 
împrumutători de bani, fotografi, ingineri, opticieni, depozitari de ziare şi tipografi şi comisionari66. 
Comercianţii de băuturi, cereale, coloniale, galanterii, îmbrăcăminte şi încălţăminte, de mărunţişuri şi de 
tutun continuă să deţină ponderea activităţilor, majoritatea fiind tot evrei. 

IX. Populaţia după structura confesională 

Recensământul din 1 859 nu consemnează date în legătură cu structura confesională a 
populaţiei oraşului Doroboi, dar putem evalua aceasta structură, raportându-ne la structura 
etnică, conform căreia românii reprezentau 48,66% din populaţia oraşului, fiind înregistraţi 862 

66 Emite Melbert, Anuarul Naţional al României, Bucureşti, 1 902, pp. 1 56- 1 58. 
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capi de familie cu 2944 suflete, iar evreii ocupând locul imediat următor cu 695 capi de familie 
şi 2933 suflete, ceea ce reprezenta 48,48% din populaţia oraşului. Putem aprecia că la începutul 
domniei lui Cuza, cele două religii, ortodoxă şi mozaică, sunt majoritare şi echilibrate67• 

Recensământul din 1 899, consemnează într-o rubrică separată şi apartenenţa religioasă 
a fiecărei persoane. Din totalul de 5 .956.690 locuitori recenzaţi la nivelul ţării, 5 .45 1 .787, 
reprezentând 9 1 ,5%, erau de religie ortodoxă, 266.652, reprezentând 4,5%, erau de religie 
mozaică, 1 49.667 catolici, reprezentând 2,5% iar celelalte culte, protestanţi, musulmani, 
armeni reprezentând doar 1 ,5% din totalul populaţiei68• Această repartizare nu este uniformă, 
în Moldova scăzând numărul populaţiei de religie ortodoxă în favoarea celei de religie 
mozaică, situaţia fiind valabilă şi la nivelul judeţului Dorohoi, unde populaţia ortodoxă 
reprezintă 87% din total iar cea mozaică 1 1 ,8%. Luând în calcul doar patru diviziuni 
geografice, structura confesională a populaţiei din România, Moldova, judeţul Dorohoi şi 
oraşul Dorohoi se prezintă astfel (Anexa 6). În reşedinţa judeţului, la 1 899, majoritatea 
populaţiei, 6804 persoane, reprezentând 53,6 1 %  din total era de religie mozaică. Populaţia 
ortodoxă era în număr de 5535 credincioşi, reprezentând 43,6 1 %  din total, catolicii în număr de 
329 persoane, reprezentând 2,59%, cultul protestant cu 1 1  adepţi, musulman cu 6 adepţi, 
armean cu 2 adepţi şi lipovan cu 3 adepţi. La ortodocşi, numărul bărbaţilor este cu 5 1 1  mai 
mare decât al femeilor, fenomen explicabil prin prezenţa în reşedinţa judeţului a trei unităţi 
militare, Regimentul 29 de dorobanţi, excadronul al I I -lea de Călăraşi din regiment şi 
Compania a VI I I-a dorobanţi69. La mozaici numărul femeilor este de 3420 iar al bărbaţilor de 
3384, cu 36 mai mic, la catolici numărul femeilor şi bărbaţilor este echilibrat, 1 65 şi 1 64, la 
protestanţi era doar 1 bărbat şi 1 O femei la musulmani numai 6 bărbaţi, la armeni 1 3  şi o femeie 
iar la lipoveni 2 bărbaţi şi o femeie70. 

În oraş, la acea dată erau două biserici creştine, biserica Sf. Neculai, ctitorită la 1 495 
de Ştefan cel Mare şi biserica Adormirea Maicii Domnului, cunoscută şi ca biserica Vârcolici, 
făcută din bârne de stejar la 1 779, sub domnia lui Constantin Dimitrie Moruzi Vodă, biserici 
întreţinute de Casa comunală a urbei Dorohoi.  Cele două biserici erau deservite de 4 preoţi, 1 
diacon, 4 cântăreţi şi 4 palamari. Evreii aveau două sinagogi mari, zece şcoli de ru�ăciune şi 1 4  
belferii pentru copii, unde aceştia deprindeau limba ş i  dogmele religiei mozaice71 •  I n  expunerea 
prezentată în şedinţa extraordinară a consiliului comunal, din 24.02. 1 900, primarul Ion Coroi 
prezintă structura populaţiei după religie, puţin modificată: 
Ortodocşi : 2964 bărbaţi şi 245 1 femei; 
Catolici, protestanţi: 1 83 bărbaţi şi 1 92 femei; 
Ca/vini, luterani: 6 bărbaţi; 
Armeni: 1 bărbat 1 femeie; 
Mozaici: 3436 bărbaţi 3467 femei; 

Această situaţie nu schimbă însă ordinea prezentată, crescând însă ponderea religiei 
mozaice la 54,45% din totalul populaţiei şi scăzând la 42,63% ponderea creştinilor ortodocşi. 
Din centralizarea datelor rezultă că populaţia Dorohoiului era de 1 2 .701 suflete, cu o diferenţă 
în plus de I l  locuitori72. Populaţia de religie mozaică era majoritară de asemenea la Iaşi 
(50,75%) şi la Botoşani (5 1 ,7%)73. 

67 Din lucrările Statistice ale Moldovei, Cap. Il. Populaţiunea pe 1859 şi 1860, pp. 92-93, 108- 1 09. 
68 L. Colescu, op. cit., p. XLIV. 
69 Nicu Filipescu Du bău, Dicţionarul Geografic al judeţului Dorohoi, Bucureşti, 1 890, p. 1 2 1 .  
70 L. Colescu, op. cit., p. 75. 

� j u·o · 0��}�-:J· � :: 71 G. Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, Bucureşti, 1 900, voi. ni, pp. 209-2 1 O. 
72 Expunerea administraţiei comunei Dorohoi pe anii 1899-1 900, Dorohoi, 1 900, p. 9. 
73 L. Colescu, op. cit. , p. XLVII .  
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Crt. 

1 .  

2. 

3. 

4. 
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Doroboi 
oras 

Dorohoi 
Judet 

Moldova 

Romania 

STRUCTURA MENAGELOR LA RECENSĂMÂNTUL DIN 1 899 
D UPĂ N UMĂRUL DE PERSOANE, PE CELE PATRU ZONE DE COMPARAŢIE 

Structura menagelor 
Structura menagelor dupa numarul de persoane, numeric si procentual 

·c " o  -o - De ... ·:; De De l l si z _g  persoane famiJ.ij institutii 1 %  2 %  3 %  4 %  5 %  6 %  7 %  8 %  9 %  � % mai singure 

/ multe 

Iz \ 
12 690 275 2 499 4 

275 478 434 440 338 304 2 1 6  142 46 29 
1 0,02 % 17,23% 1 5,64% 1 5,36% 12, 1 8% 10,9"/o 7,78 % 5,1 1% 2,59"!. 1 ,65% 1,04% 

159 461 3 1 84 34 638 26 
3 1 84 6706 6709 5976 5146 4207 2802 1700 828 365 193 

8,4% 17,8% 1 7,8% 15,8% 1 3,6% 1 1, 1% 7,4% 4,5% 2,2% 1 ,0% 0,6% 

44085 

1 848 1 22 44 8 1 8  4 1 6  955 
545 448 1 8  86272 86272 72753 58963 

9,5% 
29189 16735 8079 3462 2027 

9,7% 18,7% 1 8,7% 15,8% 12,8% 6,3% 3,6% 1 ,7% 0,8% 0,4% 

5 956 690 1 1 4 22 1  1 328 1 9 1  
1 902 1 1 4221 27 1 2 1 5  27 1215 244524 204729 1 52 1 34 97793 52934 24305 9619 5781 

7,9% 13,4% 18,8% 16,9"/o 14,2% 10,5% 6,8% 3,7% 1,7% 0,7% 0,4% 

Anexa 1 

Total 

2774 

4,57 media pers. 
pe menage 

37822 

4,5 

media pers. 
pe menaj 

461773 

4,3 

media pers. 
pe menaj 

14424 12 

4,4 

pers. media 
pe menaj 
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Anexa 3 

CENTRALIZATOR PRIVIND VÂRSTA CĂSĂTORIEI LA 1 899 PE CELE PATRU ZONE (1) 

Vâr�tn ltomftnla MoldoVD Doroboi (judet} Dorohoi (onu) cil:�i'ih .. ricl M F Tota.l �� M F ToiDJ �' M F ToiDI ,� M F Tollll % 
Dc la 13-14 

45 45 - 6 - 1 1 ani implini)i - - -

14-13 - 6 - - 46 46 - 1 1 - - -

I.S-16 - 1998 1998 - 427 427 - 1 6  1 6  - - -

1 6- 1 7  1 3 8  4447 4585 10 1 1 46 J J.S6 J 51 38 1 4 s 

1 7- 1 8  96_5 1 1283 1 2248 125 3 1 63 32118 J 2 1 0  2 1 3  - 16 1 6  

1 8-19 ZS4S 12074 1 46 1 9  435 3379 3814 .!2 195 2 1 7  - 10 1 0  

1 9-20 5482 38665 44147 1 233 1 2 1 1 6  13369 107 1 002 1 109 2 73 7S 

20-23 80263 1 59579 239842 2 13:!1 4116S W86 1623 l6S6 5279 99 219 378 

23-30 1 70453 1 1 1308 381761 48231 64214 1 1247S -1085 5495 9580 331 45S 786 

3D-3S 1 39986 137486 2TI472 40576 40152 80728 3048 JJOS 6353 JSI  369 720 

- --- -
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CENTRALIZATOR PRIVIND VÂRSTA CĂSĂTORIEI LA 1899 PE CELE PATRU ZONE (Il) 

35-40 1 99723 1 74088 3738 1 1  60881 54525 1 1 5406 5 1 2 1  4352 9773 350 245 595 

40-45 133 149 1 1 6059 249208 42254 369 1 4  79168 3619 3530 7 149 2005 169 374 

45-50 1 39456 1 093 1 6  248772 43090 333 1 5  76405 3738 2894 6632 259 173 432 

50-55 665 1 3  47106 1 1 3619 1 9365 13880 33245 1 639 1250 2889 97 72 169 

55-60 92503 68065 1 60568 30043 21993 52036 2615 1 876 4491 170 1 1 8  288 

60-70 9 1 661 40937 1 32598 32272 13572 45844 2684 1206 3890 181  77 258 

70-80 25253 7356 32609 1 0072 2528 12600 940 266 1 206 62 1 1  73 

80-90 4205 801 5006 1 834 281 2 1 1 5 196 38 234 9 1 1 0  

p. 90 7 1 9  1 09 828 325 46 371  47 7 54 2 - 2 

Vârsta 
3 1 2  268 580 62 6 1  1 2 3  1 4 5 - - -

necunosc. 

TOTAL 1 1 53326 1 140951 2294277 352 1 169 348933 70 1 102 29489 29360 58849 2119 2072 4191 
.. ----
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Anexa 4 
CENTRALIZATOR NUMERIC PRIVIND GRADUL DE INSTRUCŢIE AL POPULAŢIEI LA 1899 

7-1 5  ani 
Nr. 

Specificare Ştiu carte Nu ştiu carte 
crt. 

M F T M F T 

1 .  Romania 240554 89945 330499 327910  465369 793279 
2. Moldova 7 1 2 1 3  29450 1 00663 97706 137196 234902 
3.  Do ro boi judet 4570 1 520 6090 1 1246 14023 25269 
4. Dorohoi oras 724 5 1 6  1 240 408 609 1017  

Locuitori mai mari de 7 ani 
Nr. 

Specificare Ştiu carte Nu ştiu carte crt. 
M F T M F T 

1 .  Romania 785 1 20 249477 1 034597 1 609960 204973 1 365969 1 
2. Moldova 227837 80071 307908 5 13893 642776 1 156759 

3. Dorohoi 1 2647 4034 1 668 1 49489 57580 1 07069 
judet 

4. Dorohoi 2441 1 365 3806 2801 3480 628 1 
oras 

Total 
Nr. 

Specificare Total peste 7 ani 
crt. 

M F T 

1 .  Romania 2395080 2299208 4694288 

2. Moldova 74 1 820 722847 1464667 ,' 

3. Dorohoi 62 136 6 1 6 1 4  1 23750 
judet 

4. Dorohoi 5242 4845 1 0087 
oras 
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CENTRALIZATOR PROCENTUAL PRIVIND GRADUL DE INSTRUCŢIE 
AL POPULAŢIEI, PE CELE PATRU ZONE, LA 1 899 

-
7- 1 5  ani Peste 1 5  ani 

Specificaţie M F M F 
Ştiu 

Analfabeţi 
Ştiu 

Analfabeţi 
Ştiu 

Analfabeţi 
Ştiu 

Analfabeţi 
carte carte carte carte 

Romania 42,3 57,7 1 6,2 83,8 29,8 70,2 9, 1 90,9 

Moldova 42,2 57,8 1 7,7 82,3 27,3 72,7 9, 1 90,9 

Dorohoi judet 28,9 7 1 , 1  9,8 90,2 14,4 82,6 5,5 94,5 

Dorohoi oras 64,0 36,0 45,9 54, 1 4 1 ,8 58,2 22,8 77,2 

Total peste 7 ani 
Total general 

De la 7 ani in sus 
Specificaţie M F 

Ştiu 
Analfabeţi 

Ştiu 
Analfabeţi 

Ştiu 
Analfabeţi 

carte carte carte ' 

Romania 32,8 67,2 1 0,9 89,1 22 78 

Moldova 30,7 69,3 1 1 , 1  88,9 2 1  79 
! 

Dorohoi 20,4 79,6 6,5 93,5 1 3,5 86,5 
judet 

Dorohoi 46,6 53,4 28,2 7 1 ,8 37,7 62,3 
oras 

Anexa 5 
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Nr. 
Crt. 

1 .  

2. 

3 .  

4. 

Specifica tie 

România 
Moldova 
Dorohoi 

jud el 

Dorohoi 
oraş 

J " 
CENTRALIZA TOR PRIVIND STRUCTURA CONFESIONAL A 

ŞI  NUM E RICĂ A POPULA ŢIEI  PE 4 ZONE LA 1 899 

Structura confesională 

"" 'S "" "" 
.� c; "" )( (,) (,) c; o ·a !9 ·e "' 

g % % o % V) % % ., % N o .. ., "' !§ � u � :§ o < 

545 1787 9 1 ,5 266652 4,5 1 49667 2,5 22749 0,4 44732 0,7 5787 0, 1 

1 555544 84,2 1 96752 0,6 88803 4,8 2 1 69 0, 1 346 0,0 3 1 8 1  0,2 

1 38800 87,00 1 882 1 1 1 ,8 1 542 1 ,0 1 72 0, 1 7 0,0 85 0, 1 

5535 43,6 1 6804 53,6 1 329 2,59 I l  0,2 
6 0, 1 

2 0,0 
3023 B 45,9 3384 8 5 1 ,4 1 65 1 ,3 1 8  0,0 

6 8  0, 1 
1 8  0.0 

25 12  F 4 1 , 1  3420 F 56 1 64 1 ,29 10 F 0,2 I F  0,0 

·;:  ., > % o o. 
:::i 

1 5049 0,3 

1 228 0, 1 

34 0,0 

3 0.0 
2 8  0,0 
I F  0,0 

Anexa 6 
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Ionel BEJENARU 

MARI PERSONALITĂŢI ALE BOTOŞANILOR ÎN EUROPA 

Din cele cea 250 mari personalită� botoşănene pe care le-am inclus în Dicţionarul Botoşănenilor1,  
pu�e sunt cele care nu au în firul lor bibliografic prezente europene, date de instruc�a în mari centre 
universitare, în laboratoare de mare probitate în cercetarea ştiinţifică, de călătorii de studii şi documentare, de 
prezente expoz*onale şi concertistice, în preajma şi sub înrâurirea unor mentori, profesori iluştri, celebrătăţi 
ale vremii. Uustrăm, selectiv, lunga serie a acestor mari personalităţi botoşănene, structurate în Dicţionarul 
Botoşănenilor sub sintetica şi onoranta defmire Genialii, Titanii, I luştrii. De altfel, în 1 939, în Aula 
Universităţii ieşene, în conferinţa pe tema "Sensul vie� şi operei lui Mihai Eminescu", reputatul istoric şi 
critic literar George Călinescu, aftrma: "Geniul este individul care se abstrage de Ia viaţa zilnică şi-şi trăieşte 
existenţa sa simbolic." 

Drumurile europene înseamnă pentru: Mihai Eminescu, Cernăuţi, Viena, Berlin (filosofia cu 
Dilhring, Zeller, Lepsius, Althaus, Droysen - 1 872-1 874); George Enescu, Viena, Paris, cu intensă şi 
densă prezenţă concertistică, la nivel european şi nu numai - vezi opera "Oedip"; Nicolae Iorga, cu 
periplul său în Italia (Padova, Vicenza, Verona, Pisa, Firenze, Milano, Roma, Neapole), cu studiile la 
Hautes Etudes în Franţa, începută în toamna lui 1 890, cu "ieşirile" documentare, din nou, în Italia, dar şi 
în Anglia, cu documentă.ri la Berlin şi identificarea de documente medievale româneşti, cu susţinerea 
doctoratului la Leipzig, în 1 893, cu teza Thomas lll Marquis de Saluces. Etude historique et litteraire 
avec une introduc/ion sur la politique de ses predecesseurs et un appendice de texte, cu reputatul Karl 
Lamprecht, prezenţele sale europene continuând o viaţă; Ştefan Luchian, cu MUnchen ( 1 889) şi Paris 
( 1 891- 1 893), Ia studii; Grigore Antipa, la Jena, studii universitare cu Emst Haeckel, Arnold Lang, W. 
Kiikenthal, vizite în muzee şi sta�uni de biologie marină ale lumii; doctoratul luat Ia Jena, cu o teză 
privitoare la cunoaşterea meduzelor, 1 89 1 ,  Haeckel conferindu-i "Sumrna cum laudae", scurt, dar judicios 
stagiu la Staţiunea Zoologică din Neapole; hidrobiologul Constantin S. Antonescu, doi ani de 
specializare Ia Berlin şi cinci luni Ia Grenoble; prof. ing. Ion Arapu, studii Ia Şcoala Centrală de Arte şi 
Manufacturi din Paris - diploma de inginer în 1905; fratele său Richard Arapu, inginer, ziarist, studii Ia 
Şcoala Centrală de Arte şi Manufacturi din Paris, cu licenţă de inginer, apoi de ziarist la Le Temp şi Le 
Matin; ctitorul de teatru, şcoală, presă românească; scriitorul Gheorghe Asachi (n. Herţa), studii de 
filosofie, arhitectură, matematică, literatură clasică latină şi italiană, pictură, sculptură, arheologie, 
inginerie, traseul Lwow, Viena, Roma; pictorul Octav Băncilă, studii la MUnchen; medicul şi profesorul 
universitar Vasile Bej an, specializare în obstetrică în Germania şi Franţa ( 1 877-1 880); scriitorul M arcel 
Bleher, studii de medicină în Franţa, neterminate datorită gravei îmbolnăviri; profesorul şi scriitorul 
Samson Bodnărescu, traseul Cernăuţi, Viena, Berlin, Halle, doctor în filosofie Ia Giessen ( 1 870); 
filologul Vasile Bogrea, specializare la Berlin, în literatură latină, rornanistică, cultură clasică; hatmanul 
şi filantropul Iordache Costache Boldur-Lăţescu, Sankt Petersburg - Şcoala de Cade�, Viena -
"Terezianum" - licenţa în filosofie şi arte frumoase; medicul şi traducătorul Anton Bertkiewicz, studii 
liceale şi Facultatea de Medicină din Petersburg (abs. 1 900), specializare în medicină Ia Strasbourg; 
fondatorul botanicii româneşti Dimitrie Brândză, Paris - licenţiat în ştiinţe naturale ( 1 868) şi doctor 
laureat al facultă�i de Medicină ( 1  869); geologul Vasile C. Buţureanu, studii la Paris - licenţiat în ştiinţe 
fizice; publicistul, scriitorul Scarlat Callimachi, Paris - Sorbona, doctor cu teza Recherches de 
physiologie experimentale et de chimiphsique sur / 'hemotolise ( 1  902); SiJvia Căpăţână, pianist, profesor 
universitar, studii Ia Conservatorul din Leipzig, cu prof. Teichmiiller ( 1 9 1 2- 19 1 5); muzicologul Emanoil 
Ciomac, Paris - Sorbona - Facultatea de Drept şi doctoratul; medic, prof. univ. Dr. Alexandru Ciucă, 
specializare în Franţa, Ia I nstitutul "Pasteur", Ia Şcolile Na�onale de Medicină Veterinară din Alford, 
Paris şi Toulouse, apoi în Anglia, Ia Institutul "Lister" şi în Germania; malariolog, profesor universitar 
Mihai Ciucă, specializare Ia Paris - Institutul "Pasteur", Ia Şcolile Naţionale de Medicină Veterinară din 
Alford, Paris şi Toulouse, apoi în Anglia, Ia Institutul "Lister" şi în Germania; desemnat în delega�a 
României la Conferinţa Păcii - Paris, 1 9 19- 1920; pianist Madeleine Cocorăscu, Viena - Conservatorul 

1 Ionel Bejenaru, Dicţionarul Botoşănenilor, laşi, 1 994. 
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concerte la Viena şi Berlin; Ion C. Constantineanu, Paris, 1 901 - publică studiul Contribution a laflore 
mycologique de la Roumanie; entomolog, profesor universitar Mihai 1. Constantineanu, specializare în 
laboratoare renumite din Viena, Berlin, din Franţa, Italia, Spania, Anglia; profesor, scriitor Tiberiu 
Crudu, Paris - Sorbona şi College de France, pregătirea doctoratului, nefmalizat, din păcate; pioner al 
medicinei româneşti Gheorghe Cuciureanu, Gennania - Universităţile din Heidelberg şi MUnchen -
studii de medicină şi filosofie (MUnchen, dr. în filosofie - 1 842), Viena - dr. în medicină, cu teza De 
infanticido ac de variis infantis post partum argumentis; poet Mihai Cuciureanu, studii la Pesta şi 
Cemău�; ziarist (prima femeie ziarist din România), scriitoare Constanţa Dunca-Schianu, studii la 
Viena şi Paris - College de France; poet, publicist Artur Enăşescu, Paris, audiază cursuri de filozofie, 
1 9 1 2- 1 9 1 3; filolog Dimitrie Evolceanu, Paris - College de France şi Ecole des Hautes Etudes, Bonn şi 
Berlin, studii de filologie latină; muzician Vasile Filip, Paris - Conservatorul, din 1 9 1 9; ziarist Albert 
Friedmann, Paris - studii; scriitor, isto?i{c·c onstantin Gane, studii universitare la Rostock - doctor în 
1 9 1  O (drept); inginer chimist George Gan , Charlottenburg - Politehnica; jurist, om politic Ştefan Gane, 
studii secundare în Germania, eul t a de Drept la Gand - Belgia, doctor în drept; mitropolit primat 
Iosif Gheorghian, diacon la Capela Română din Paris, ctitorie a unui fiu al Botoşanilor, Scarlat V. 
Vârnav, urmând şi cursuri la Sorbona, cu Cousin, Guizot, Michelet, Mare Girordin; jurist Vasile 
Gheorghian, Torino - Facultatea de Drept; ultimul Donmitor al Moldovei Grigore Alexandru Ghica 
(n. 1 804, Botoşani), Viena - studii; filosof, publicist Grigore Goilav, Strasbourg şi Viena - Facultatea de 
Drept, MUnchen - filosofie, ştiinţele naturii şi, concomitent, Academia de Belle Arte; sociolog Lucien 
Goldmann, Viena - cursurile lui Max Adler, în Franţa, în Elve�a - Zilrich, doctorat cu o teză despre 
filosofia lui Kant, publicată la Paris - La communaute humaine et / 'Univers chez Kant ( 1 948); inventator, 
pioner al aeronauticjj româneşti Rodrig Goliescu, Franţa - brevetează şi experimentează un aparat de 
zbor, ,,A vioplan" - 1 909; lingvist Alexandru Graur, Paris - Sorbona, doctor în litere, 1929; ziarist 
Constantin Graur, Belgia şi Franţa - completări de studii în Franţa - legături cu mişcarea socialistă, cu 
Jean Jaures; corespondent al ziarului Adevărul la Viena, anunţând, primul în ţară, "Atentatul de la 
Sarajevo"; profesor inginer Mihail D. Hanganu, Paris - Şcoala Superioară de Electricitate (abs. 1 925); 
publicist, diplomat, Mihai.! G. Hol ban, Lausarme - studii liceale, Paris şi Cambridge - studii universitare, 
Geneva - consul general al României; profesor Ariton Iacobeanu, Liege - doctorat; medic, ctitor al 
şcolii româneşti de chirurgie din Tran ilvania; Iacob lacobovici, Stara - Zagora, şef de misiune 
chirurgicală, 1 9 1 2; fizician, profesor universitar Theodor V. Ionescu, Nancy - specializare şi sus�inere a 
celui de al doilea doctorat în fizică, sub conducerea prof. Fr. Croze ( 1  924), pentru ca ulterior, să lucreze la 
Sorbona, în laboratorul lui A Cotton ( 1 927); medic curant al lui Eminescu, Francisc lszak afirmat în 
timpul revoluţiei Polone de la 1 848, în Garda Academicienilor din Lemberg, urm.ând apoi un traseu 
Viena (medicină) - WUrzburg - Bavaria, chirurgie şi obstetrică, cu teza Disertatia de cystis ovarii -
Viena, cursuri de operaţie obstetrică; poet Gheorghe Kernbach, Italia studii statistice; scriitor, publicist 
Barbu Lăzăreanu, Paris, după expulzarea din România, în 1 907, fiind primul secretar al grupului 
muncitorilor socialişti români, frecventat de Jean Jaures, colaborând la presa franceză democratică; 
biolog, parazitolog Nicolae Leon, Jena - studii cu Ernst Haeckel, O. Hertwrig, A Lang, susţinând 
doctoratul sub îndrumarea lui Haeckel, cu teza Contribuţii la cunoaşterea pieselor bucale ale 
hemipterelor, teză încununată cu "magna cum laudae"; medic ginecolog E. Max, Viena - dr. în medicină 
( 1 858); dramaturg, ziarist 1. G. Miclescu, Paris - studii de Drept; institutor Gheorghe Mihalciuc, căzut 
prizonier în Războiul Întregirii României, dus în Germania, este unul din autorii Abecedarului de la 
Krefeld, utilizat în alfabetizarea prizonierilor români; istoric literar, eminescolog, profesor Dimitrie 
Murăraşu, Paris - profesor la Şcoala Română; publicist Dimitrie C. Nădejde, Leipzig - studii de 
filosofie şi doctorat ( 1 889); sculptor Iulia Oniţă, expoziţii la Praga, Bratislava, Berlin, Atena, Budapesta, 
Moscova, Ankara, Istanbul, Varşovia, Aachen, MUnchen, Paris, Tel Aviv, Helsinki, Roma; lăutar Neculai 
Paraschiv, concerte la Petersburg, Moscova, Kiev, Paris, Tunis, Monte Carlo, Milano, Palermo, 
Amsterdam ş.a.; biolog Mircea Paucă, Viena, doctor în paleobiologie, cu o teză axată pe fauna şi floră 
fosile din oligocen de la Suslăneşti - Muscel ( 1 933); general Constantin Pillat, Metz - Şcoala de 
Artilerie; poet, om politic Ion PiJJat, Paris, Liceul 

"
Henry IV", extern; Sorbona, studii de istorie, 

geografie şi drept - licenţiat în litere ( 1  9 1 3  ), licenţiat în drept ( 1 9 1 4), tot la Paris ( 1 9 14), publicând, într-o 
plachetă, poemul în proză Povestea celui din urmă sfânt; fizician Ioan l .  Plăcinţeanu, Berlin, unnează 
Universitatea cu M .  Plank, A. Einstein, M. von Loue, Gottingen, cu Max Born, W. Heisenberg, dr. în 
filosofie naturală, cu teza Asupra interacţiunii dintre radiaţii şi atomii quadripolari ( 1 926); medic maior 
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Iosif Politzer, Viena - Facultatea de Medicină; matematician Dimitrie Pompeiu, Paris - Sorbona, cu 
profesorii Appel, Goursat, Piccard, Koenigs ( 1 903), dr. în ştiinţe matematice, cu teza Sur la continuite des 
fonctions de variables complexes ( 1 905); inginer constructor Elie Radu, Bruxelles - Şcoala Politehnică şi 
diplomat al ei, Franţa, Polonia, poate şi Germania - studii de drept, în particular; poet, publicist Ioan N. 
Roman, Bruxelles, dr. în drept; inginer, compozitor Alexandru (Adorel) Gh. Saint - Georges, Praga, 
studii de inginerie; muzician Didia Saint - Georges, Leipzig - Conservator - odată cu alte două 
botoşănene, Silvia Apostolescu Căpăţână şi Muza Ghermani, abs. 1 9 1  O; matematician Simion 
Sanielevici, Paris - specializare şi doctor in matematică la Sorbona, cu teza Sur les equations 
differentiales des cardes et des membranes vibran.tes, comisia fiind prezidată de prof. E. Piccard ( 1 909); 
pictor Solomon Sanielevici, Miinchen (Germania), Franţa, cu maestrul Vibert; poet, publicist, profesor 
universitar, germanist Ion Sân Giorgiu, Milnchen, Basel - specializări, Leipzig - dr. în litere şi filosofie; 
chimist Emil Severin, Franţa - specializare, dr. al Sorbonei ( 1 900); geolog, profsor universitar Ion 
Simionescu, Viena - specializare în geologie şi paleontologie ( 1 895- 1 898), dr. cu teza Uber die Geologie 
des Quellen.gebietes der Dâmbovicioara ( 1 898), Grenoble - specializare ( 1 899); biolog Petru Şuster, 
Viena - specializare ( 1 930- 1 93 1  ); interpret de operă Enrico Tamberlick, Neapole, debut la Teatrul "Del 
Fondo" ( 1 84 1 ), mari succese muzicale în Europa şi America, neîntrecut interpret al creaţiilor lui Bellini şi 
Donizetti; biolog Emanoil C. Teodorescu, Paris - licenţă, special izare în Laboratorul de biologie 
vegetală de Fontainbleau, cu profesorul Gaston Bonnier, doctor cu teza Influenţa diverselor radiaţiuni 
luminoase asupra formei şi structurii plantelor ( 1 899); economist Lazăr Theodor, An vers - Academia 
Superioară de Comerţ ( 1 888); medic veterinar, profesor universitar George Udriski, Berlin, Bruxelles şi 
Paris - specializare; medic, pioner al medicinei româneşti Constantin Vârnav, Lemberg, Viena, Pesta 
studii de medicină, teza de doctorat Rudimentum Phisiographie Moldaviae (Buda, 1 836); paşoptist şi 
unionist, ctitor al Pinacotecii din laşi, Scarlat V. Vârnav, Paris (. 1 837- 1 848), studii de drept, litere şi 
filosofie, casele sale din Piaţa Sorbonei nr. 3 devin un centru revoluţionar al românilor, şi nu numai, afla� 
la studii în capitala Franţei, fondează Societatea Studen�lor Români din Paris, Biblioteca şi Capela 
Română; ofiţer, om politic Gheorghe A. Văsescu, Paris - Şcoala Politehnică şi la Fontainbleau, obţinând 
gradul de ofiţer de artilerie, după care a fost ataşat militar al României la Paris; scriitor, medic Adrian 
Verea, Paris - Facultatea de Medicină; Artur Verona, Cemău� - studii liceale, Viena - Academia 
Mil itară; Mlinchen şi Paris - studii de pictură; pictor Paul Verona, Paris- Academia Julien; psiholog 
Gheorghe Zapan, Germania - specializare cu W. Kohler, H. Rupp, A. Einstein, H. Schrodinger, la 
Berlin - teza de doctorat in psihologia experimantală ş i a muncii ( 1 932), ti ind şi doctor în ştiinţe şi 
filosofie. 

* * * 

Dincolo de cei su menţionaţi, GENlALU, TIT ANI I, ILUŞTRII ,  Europa a fost leagăn bun de 
formare profesională şi pentru mulţi rămaşi acasă, la Botoşani,  înnobilând prin activitatea lor, 
învăţământul, cultura, viaţa rel igioasă, viaţa social-economică locală, mai acreditând odată teza 
localismului creator. i lustrăm, bunăoară, prin câteva profesoare ale vechiului liceu de Fete "Carmen 
Sylva

" 
din Botoşani - Maria Paula Adamiu, l icenţiată în litere la Sorbona; Ana Ghermănescu, brevet 

de capacitate eliberat de Facultatea de Litere şi Filosofie din Neuchatel, 1 877 şi certificat de absolvire a 
Şcolii Superioare Pedagogice din Neuchatel; Aspazia Grigoriu (căs. Ţupa), l icen�ată în ştiinţe fizico
chimice Universitatea Cemău�. 

* * *  

LES G RANDES PERSONALITES DU BOTOŞANI DANS L'EUROPE 

(Resume) 

Parmi les grandes personalites du Botoşani dans ! 'Europe se remarque M ihai 
Eminescu, George Enescu, Nicolae Iorga, Ştefan Lucbian, Dimitrie Brândză, Grigore Antipa, 

Dimitrie Pompei, Octavian Onicescu, Rodrig Goliescu etc. 
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Gheorghe MEDIAN 

SECŢIUNEA A V-A 
SECOLUL AL XX-LEA: PACE, RĂZBOI, CULTURĂ 

UN DOC U M ENT INEDIT REFERITOR LA CĂPITANUL G RI GORE IGNAT 

In Piaţa 1 Decembrie din centrul vechi al Botoşanilor, se află unul dintre cele mai 
impozante monumente din România, ridicate în amintirea eroilor primului război mondial. 
Operă a sculptorului Horia Miclescu, monumentul, intitulat "Compania de mitraliere căpitan 
Grigore Ignat în atac", a fost inspirat de eroismul de care au dat dovadă căpitanul Grigore lgnat 
şi subordonaţii săi în confruntarea cu armata germană de la Răzoare, din ziua de 6 august 1 9 1 7. 
Despre monument, ca şi despre eroii pe care-i glorifică s-au scris şi se vor mai scrie, desigur, 
multe pagini. Anticipând acest fapt, încredinţăm tiparului un document inedit, intrat de curând 
în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie, revelator în privinţa impresiei deosebite pe care 
moartea eroică a căpitanului Grigore Ignat a tăcut-o asupra contemporanilor' . Este vorba 
despre Brevetul Ordinului "Mihai Viteazul" el. a III-a, acordat acestuia post-mortem, semnat 
in original de regele Ferdinand l, al cărui conţinut, ieşind din tiparul obişnuit unor astfel de 
documente, se constituie într-un adevărat elogiu adus eroului de la Răzoare. 

UN DOCUM ENT INE DI T  SUR LE CAPITAIN GRIGO RE IGNAT 
(Resume) 

Le document inedit publie ci-dessus un livret militaire signe par le roi Ferdinand de 
Roumanie - est un veritable eloge ă l 'adresse de l 'heroisme prouve par le capitain Grigore 
Ignat et es camarades pendant la grande bataille contre 1 'armee allemande de 6 aout 1 9 1 7, de 
Răzoare. 

1 Muzeul Judeţean Botoşani, Colecţia Istorie contemporană, document 8 1 03. 
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Sergiu BALANOVICI 

PERSONALITĂŢI BOTOŞĂNENE 
ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE A ROMÂN I EI ( 1 9 1 6  - 1 9 1 9) 

Printre reprezentanţii de marcă ai intelectualităţii româneşti, care au part1c1pat la 
Războiul de întregire a României ( 1 9 1 6- 1 9 1 9) în calitate de combatanţi, figurează ş i numeroşi 
botoşăneni. în rândurile ce urmează, ne propunem să prezentăm câteva date consemnate în 
documentele de evidenţă militară ale unor personalităţi precum Octav Onicescu, Tiberiu Crudu, 
Ioan Missir, Constantin Gane ş i  Al.  O. Teodoreanu care, deşi nu au fost militari de carieră, şi-au 
tăcut datoria pe câmpul de onoare în mod exemplar. Pentru curajul şi bravura dovedite, ei s-au 
bucurat de aprecierea comandanţilor ierarhici, fiind distinşi cu diferite ordine şi medalii de război. 

Academicianul Octav Onicescu s-a născut la 20 august 1 892, la Botoşani. A îmbrăcat 
uniforma militară la scurt timp după izbucnirea primului război mondial, la 1 noiembrie 1 9 1 4, 
înrolându-se in Batalionul de specialităţi, ca soldat voluntar1 .  Pentru un tânăr atras de ştiinţele 
exacte, alegerea era firească: unitatea fusese înfiinţată relativ recent (apri lie 1 9 1 3 ) ca urmare a 
introduceri i în armata română a real izări lor tehnice de ultimă oră - telegrafia fără fir, tehnica 
auto, proiectoarele, aerostaţia, aviaţia, fotografia în scopuri militare etc. - precum şi a 
personalului calificat necesar deservirii mijloacelor respective2• În perioada anilor 1 9 1 4- 1 9 1 6, 
batalionul a suferit diferite modificări de ordin organizatoric astfel încât, la intrarea României 
în război, el cuprindea o companie aerostaţie (cu patru staţii de balon şi o uzină de hidrogen), o 
companie telegrafie fără fir (în compunerea căreia intrau posturi t. f.f. fixe şi mobile, precum şi 
două ateliere de reparaţie), o companie de proiectoare (organizată pe secţii de proiectoare 
hipomobile şi secţii de autoproiectoare) şi patru secţii fotografiere3. 

La 1 5  noiembrie 1 9 1 4, proaspătul vol untar - licenţiat în matematică ş i  filosofie - a 
fost detaşat la Şcoala Mil itară de Artilerie şi Geniu, în vederea în uşirii cunoştinţelor militare 
necesare unui ofiţer de rezervă. Revenit în unitate cu gradul de plutonier t.r. (3 1 martie 1 9 1 5) 
este detaşat, începând cu aceeaşi dată, la Liceul M i l itar de la Mânăstirea Dealu, unde fusese 
pus în ubzistenţă încă de la 1 decembrie 1 9 1 4, în perioada când frecventa e cursurile şcoli i  
mil itare. La data de 1 noiembrie 1 9 1 5  obţine gradul de sublocotenent în rezervă, iar la 3 decembrie 
1 9 1 5  este mobilizat pe loc, ca profesor de matematică la instituţia de învăţământ militar amintită, 
unde continuă să profeseze până la evacuarea în Moldova, în toamna anului 1 9 1 6. Pe data de 1 5  
noiembrie 1 9 1 6, în condiţiile evoluţiei nefavorabile a situaţiei de pe fronturile din Carpaţii 
Meridionali şi Dobrogea, sublocotenentul în rezervă Octav Onicescu a fost chemat sub arme la 
unitatea în evidenţa căreia figura în caz de mobilizare - Batalionul de special ităţi - unitate care a 
fo t dirijată spre Iaşi, în vederea reorganizării4. La 28 noiembrie 1 9 1 6, Compania de aerostaţie din 
cadrul batalionului a fost transformată în Corpul de aerostaţie5. în noua formulă organizatorică, 
aerostaţia militară constituia o secţie în Marele Cartier General, care avea în subordine lm stat major, 
cinci companii aerostaţie, o uzină de hidrogen şi o companie depozit. Misiunile acestor trupe de 
aerostaţie constau in observarea aeriană a câmpului de luptă şi dirijarea focului de arti lerie. în acest 
scop, ele dispuneau de baloane Caquot, de fabricaţie franceză, manevrate de la sol prin cablu, care 
puteau fi ridicate până la înălţimea de 1 800 m (cu un singur observator în nacelă) sau 1 200 m (cu 

1 Arhivele Mi litare Române (în continuare se va prescurta A.M.R.), Fond 3042, Memorii litrâni, litera O, locotenenţi, 
dosar nr. 1 52, f. 1 .  A se vedea şi Gheorghe Nicolescu, Personaje în uniformă. Octav Onicescu, în Obsen,atorul 
Militar, nr. 22 ( 1 0- 1 6  iunie 2009) şi nr. 23 ( 1 7  -23 iunie 2009). 
2 Petre Zaharia, Emanoil Ene, Florea Pavlov, istoria armei geniu din armata română, voi. 1 ,  Edit. Militară, Bucureşti, 
1 994, pp. l 08- 1 14 .  
3 Ibidem, p. 1 57. 
4 A.M.R., Fond 3042, Memorii bătrâni, l itera O, locotenenţi, dosar nr.  1 52, f. 2. 
5 P. Zaharia, E. Ene, F. Pavlov, op. cit., p. 240. 
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observatorul, telegrafistul şi armamentul de bord). Personalul din balon era dotat cu paraşute şi puşcă
mitralieră6. Până la demobilizarea sa, la 3 1  mai 1 9 1 8, Octav Onicescu a activat în cadrul Cmpului de 
aerostaţie, detinând, iniţial, gradul de sublocotenent, iar de la 1 aprilie 1 9 1 7, pe cel de locotenene. 

În perioada de reorganizare a armatei din prima jumătate a anului 1 9 1 7, sublocotenentul 
Octav Onicescu a urmat Şcoala de aerostaţieri şi observatori în balon, pe care - aşa cum aprecia 
comandantul Corpului de aerostaţie, maiorul !. Iarca - "a absolvit-o în mod strălucit, fiind ajutat şi 
de pregătirea sa culturală". Potrivit aceleeaşi relatări, ofiţerul "a luat apoi parte la toate exerciţiile 
unităţilor, cu care ocazie am putut vedea valoarea acestiu element. Pe ziua de 1 aprilie a fost avansat 
locotenent". Referindu-se la activitatea subordonatului său, maiorul larca scria, în continuare: "La 1 
mai am înfiinţat Uzina transportabilă de hidrogen şi am dat locotenentului Onicescu comanda 
acestei unităţi. Ofiţerul a pus multă stăruinţă, zel şi pricepere şi a reuşit, în cel mai scurt timp, a-şi 
înjgheba unitatea cu care, în luna iunie 1 9 1 7, a plecat pe front, instalându-se la Tecuci, la Moara 
Sachelarie, pentru a deservi cele cinci companii care au operat mai întâi la Nămoloasa, apoi la 
Mărăşeşti. La Tecuci, deşi adesea sub bombardament inamic, a lucrat neîntrerupt şi a deservit la 
timp companiile cu hidrogenul necesar. În inspecţiile pe care le-am tăcut, m-am convins că acest 
ofiţer se ataşează mult de unitatea sa şi pune devotament în serviciu. E un eminent ofiţer, cu o 
cultură superioară, devotat, cu simţul datoriei prea dezvoltat şi de o utilitate reală pentru corp'.s. 

Pentru meritele sale, locotenentul Octav Onicescu a fost decorat cu Ordinul "Cororana 
României", în grad de cavaler, cu spade şi panglică de "Virtute Militară" şi Crucea "Comemorativă 
a Războiului 1 9 1 6- 1 9 1 8"9• După război, ca ofiţer în rezervă, Octav Onicescu a figurat în evidenţele 
Liceului Militar de la Mânăstirea Dealu, iar din noiembrie 1 925, în cele ale Inspectoratului 
Aeronauticii. În timpul celui de-al doilea război mondial, şi-a îndeplinit obligaţiile militare în cadrul 
Regimentului de geniu aeronautic, fiind mobilizat pentru lucru în perioada aprilie-decembrie 1 942, 
apoi în aprilie 1 944. Este scos din evidenţa unităţii la 1 5  decembrie 1 945, dată la care a fost tăcută şi 
ultima menţiune din dosarul său de ofiţer în rezervă10. 

Profesorul şi scriitorul Tiberiu Crudu s-a născut la 22 iunie 1 882, la Tudora, jud. 
Botoşani. Primul său contact cu armata a avut loc în 1 905 când, după absolvirea Facultăţii de 
Litere din laşi, este chemat să-şi satisfacă stagiul militar în Batalionul 4 vânători, fi ind lăsat la 
vatră în anul următor, cu gradul de sergent. La 23 iunie 1 9 1 3, este mobilizat în cadrul 
Batalionului 8 vânători din Botoşani, unitate cu care, în timpul celui de-al doilea război 
balcanic, a participat la campania din Bulgaria (iunie-august 1 9 1 3) 1 1 •  În urma campaniei, a fost 
avansat la gradul de sublocotenent în rezervă ( 1 0  mai 1 9 1 4) deşi, după opinia comandantului 
de batalion, cunoştinţele militare ale proaspătului ofiţer erau "restrânse doar la ceea ce a putut 
dobândi în mod practic"12• După izbucnirea primului război mondial, în timpul celor doi ani de 
neutralitate (august 1 9 14-august 1 9 1 6) autorităţile politice şi militare de la Bucureşti au iniţiat 
un complex de măsuri vizând întărirea capacităţii combative a armatei, între care completarea 
pregătirii militare a rezerviştilor. La 2 1  ianuarie 1 9 1 5  sublocotenentul în rezervă Tiberiu 
Crudu - pe atunci profesor de istorie la Gimnaziul din Dorohoi - a fost concentrat pentru 
instrucţie la aceeaşi unitate de vânători din Botoşani13. "Concentrarea, timp de zece luni, tăcută 
în acest an - consemna, de această dată, comandantul unităţii - a înlesnit sublocotenentului 
Crudu ocaziunea de a-şi asuma cunoştinţele pentru gradul său. Cu modul acesta a tăcut să 
dispară lacunele remarcate anul trecut [ . . .  ) Posedă o largă cultură generală, ceea ce i-a înlesnit 
asumarea repede a cunoştinţelor militare". El îşi caracteriza subordonatul astfel: "Caracter 

6 Istoria aviaţiei române, EŞE, Bucureşti, 1 984, pp. 1 04- 105. 
7 A.M.R., Fond 3042, Memorii bătrâni, litera O, locotenenţi, dosar nr. 1 52, ff. 2-3. 
8 Ibidem, f. .5. 
9 Ibidem, f. 1 .  
10 Ibidem, f. 3 .  
1 1 Ibidem, litera C, căpitani, dosar nr. 900, fT. 1 -2. A se vedea şi DJAN Botoşani, Biblioteca, crt. 8 1 87, Ioan Damian, 
Profiluri botoşănene, manuscris, pp. 68-93. 
12 A.M.R., Fond 3042, Memorii bătrâni, litera C, căpitani, dosar nr. 900, ff. 2, 4. 
13 Ibidem, f. 2. 
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serios, sobru şi ambiţios. Angajat la treabă, nu cruţă nimic pentru a duce la bun sfârşit şi a o 
săvârsi mai bine ca altii. Comandă pluton în compania 5, în conducerea căruia este destul de 
abil. În apl icaţi uni am

' 
constatat că j udecă bine situaţi unile şi ia hotărâri repezi şi j uste. Posedă 

bune metode de a instrui"14• Tiberiu Crudu a fost desconcentrat la 5 mai 1 9 1 6, pentru a fi 
chemat sub arme, din nou, în perioada 5 iunie-5 iulie 1 9 1 71 5. 

în acest timp, Regimentul 8 vânători - batalionul fusese ridicat la efective de mobilizare şi 
transformat în regiment organizat pe două batalioane încă din ianuarie 1 9 1 5  - concomitent cu 
desfăşurarea programului de pregătire, a fost angrenat în executarea lucrărilor de amenajare a poziţiilor 
de rezistenţă în zona Bucecea, fiind una dintre unităţile destinate acoperirii frontierei de nord a 
Moldovei, spre Bucovina16. Soţia lui Tiberiu Crudu, Marguerite - o tânără învăţătoare franceză pe care 
o cunoscuse la Paris, în timpul studiilor, şi care 1-a urmat în România - dedica Regimentului 8 vânători 
poezia intitulată Aux chasseurs moldaves du huitieme bataillon. Poezia a fost înscrisă în Registrul 
istoric al unităţii şi începea cu versurile următoare: 

"
Ce sont les chasseurs moldaves/ Ceux du 

huitieme bataillon/ Les plus braves parmi les braves/ Ce sont les chasseurs moldaves!l Parlant 
batailles, ruines epaves,/ Et se disant tout las bas veillons!/ Ce sont les chausseurs moldaves/ Ceux du 
huitie me bataillon"17. 

La 1 5  august 1 9 1 6  sublocotenentul în rezervă Tiberiu Crudu a fost mobilizat şi încadrat 
în funcţia de ofiţer adjutant al Batalionului 1 din Regimentul 8 vânători. Comandantul 
batalionului, locotenent-colonelul Dumitru Josescu, avea să noteze că subordonatul său "şi-a 
tăcut serviciul foarte bine, dând probe de multă pricepere, inteligenţă şi cunoştinţe militare. 
Robust şi îndurător la toate greutăţile campaniei, a fost neobosit tot timpul. Mai ales în 
perioada luptelor din Transilvania, din cauza îmbolnăvirii adjutantului regimentului, a fost 
întrebuinţat şi în acest serviciu, achitându-se foarte mulţumitor. Pentru munca depusă şi pentru 
bravura arătată"18, la 1 noiembrie 1 9 1 6  a fost avansat la gradul de locotenent în rezervă19• 

Din decembrie 1 9 1  6 şi până la demobilizarea sa, la 20 aprilie 1 9 1 8, a îndeplinit 
funcţia de ofiţer adjutant al regimentului, bucurându-se de aprecierea comandanţilor care au 
condus unitatea în această perioadă. Astfel, cu ocazia acţiunilor de luptă de pe Valea Ghioinei şi 
Piscul Raţei din iarna anului 1 9 1 7, colonelul Constantin Penescu remarca faptul că Tiberiu Crudu 

"este dotat cu prea frumoase calităţi morale şi virtuţi ostăşeşti". Ca ofiţer cu legăturile, "Îară să 
cunoască ce este frica, în dese ocazii s-a dus în prima linie, transm:iţând sub foc intens ordinele 
comandantului". Colonelul Penescu îl considera "prea bun ofiţer'', fiind convins că "în orice 
împrejurare se poate conta pe serviciile sale"20. La rândul său, colonelul Gheorghe Gurău, în foaia 
calificativă pentru perioada iunie 1 9 1 7-mai 1 9 1 8, considera că Tiberiu Crudu - avansat la gradul de 
căpitan în rezervă, la data de 1 septembrie 1 9 1 7 - s-a achitat de sarcinile sale 

"
în chip ireproşabil", 

precizând că 
"

a luat parte în luptele de la Măgura Caşin, lreşti, Unirea şi Voloşcani. In timpul 
luptelor mi-a fost de un preţios ajutor, mai cu seamă în transmiterea ordinelor la diferite unităţi. Cu 
mult sânge rece şi judecată profundă"2 1 •  Ca o recunoaştere a meritelor sale, căpitanului în rezervă 
Tiberiu Crudu i s-au decernat Medalia 

"
Avântul Ţării" - cu ocazia participării la campania din 

1 9 1 3, Crucea 
"

Comemorativă a războiului 1 9 1 6- 1 9 1 8", cu baretele Ardeal, Carpaţi, Oituz, Mărăşti, 
Tg. Ocna şi Medalia "

Victoria", în 1 92322. După război, Tiberiu Crudu nu a mai îmbrăcat uniforma 
militară. El a fost scos din evidenţele militare la 1 ianuarie 1 938, fiind trecut în retragere din oficiu, 
pentru limită de vârstă23• 

14 Ibidem, f. 5 .  
1 5 Ibidem, f. 2 .  
1 6 1dem, Fond 1 1 22, dosar nr. 4, ff. 93- 1 1 1 . 
17 Ibidem, f. 98. 
1 8 ldem, Fond 3042, Memorii bătrâni, litera C, căpitani, dosar nr. 900, f. 6. 
19  Ibidem, f. 2. 
20 Ibidem, f. 7.  
2 1 Ibidem, f. 8. 
22 Ibidem, f. 1 .  
23 Ibidem, ff. 2, 1 0-27. 
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Nu putem încheia fără să amintim că, în calitate de ofiţer adj utant al Regimentului 8 
vânători, lui Tiberiu Crudu i-a revenit, pe lângă alte atribuţii, şi aceea a întocmirii Jurnalului de 
operaţii a unităţii, în timpul campaniei. Pe lângă valoarea istorică a documentului, atrage atenţia o 
notificare, făcută în final de autor: "Întreg acest jurnal, ce cuprinde istoricul operaţiunilor 
Regimentului 8 vânători în tot timpul campaniei, de la 1 4  august 1 9 1 6- 1 5  aprilie 1 9 1 8, este alcătuit 
pe baza buletinelor regimentului, a ordinelor primite de la comandamentele superioare şi a 
diferitelor rapoarte ale unităţilor inferioare. Recunosc că sunt multe scăderi şi lipsuri în redactare şi 
informaţie, lipsesc în special crochiurile, care toate au fost înaintate la timp sectoarelor respective şi, 
cu deosebire, Brigăzii a 1 6-a şi Diviziei a 8-a, sub ordinele cărora am operat mai mult şi unde se pot 
găsi şi copii. Pe lângă acestea, sunt nume şi fapte care, desigur, s-ar fi putut scoate în relief, 
punându-se în adevărata lor lumină, dacă buletinele batalioanelor le-ar fi arătat la vreme. Aşa, însă, 
aceste buletine au fost prea sărace în însemnări şi complet lipsite de aprecieri şi calificări. Şi dacă cei 
în drept n-au voit să facă acest lucru, cu atât mai puţin puteam să-I fac eu. Pe de altă parte, şi cadrul 
strâmt şi rece al formularului tip, după care se face jurnalul istoric, împiedică a se da viaţă şi culori 
povestirilor. Datorită acestui fapt şi neavând la îndemână acte aficiale pe care să mă sprijin în 
expunere, multe isprăvi :frwnoase şi acţiuni de vitejie, pe care le-am auzit şi văzut cu ochii, au rămas 
nepomenite. O singură abatere de la formular am făcut, introducând în el un punct care lipsea: starea 
morală a ofiţerilor şi trupei. Aşa de interesant mi s-a părut a se şti mai târziu starea de spirit a 
luptătorilor, încât nu m-am putut opri de a nu o nota, atunci când am găsit-o mai caracteristică. 
Încolo, oricare ar fi celelalte cusururi ale redactării acestui jurnal, nădăjduiesc a crede că un singur 
lucru nu i se va putea tăgădui niciodată, de nimeni: exactitatea celor scrise în el. Expunerea sinceră a 
adevărului a fost călăuza după care m-am condus de la început până la sfârşit''24. 

O adevărată profesiune de credinţă a scriitorului, a istoricului! 
Scriitorul Ioan Missir, deşi mai tânăr decât Tiberiu Crudu - s-a născut la 1 7  februarie 

1 890 - a avut, până la un moment dat, o evoluţie militară similară cu cea a tovarăşului său de 
arme. Şi-a satisfăcut stagiul militar în Batalionul 8 vânători între 1 noiembrie 1 909- 1 august 
1 9 1 0, fiind lăsat la vatră cu gradul de sergent. Cu acelaşi grad îl întâlnim în campania din 1 9 1 3 , 
ca biciclist la partea activă a Regimentului 8 vânători, de la 23 iunie până la 5 septembrie.  Este 
avansat la gradul de sublocotenent în rezervă la data de 28 noiembrie 1 9 1 325• Concentrările 
efectuate până la intrarea României în război i-au oferit ocazia de a-si completa cunoştinţele 
militare necesare pentru comanda plutonului şi companiei, specializându-se, concomitent, în 
cunoaşterea şi mânuirea mitralierei. În iarna anului 1 9 1 7, pe timpul procesului de reorganizare 
a regimentului, va aduce unitătii "reale servicii" prin eforturile depuse pentru organizarea şi 
instruirea puşcaşilor-mitraliori26. De la 1 5  august 1 9 1 6  până la demobilizarea sa, la 1 2  mai 
1 9 1 8, Ioan Missir a îndeplinit, succesiv, funcţiile de comandant de pluton, ofiţer adjutant de 
batalion şi comandant de companie în Regimentul 8 vânători . Aprecierile la adresa sa sunt, fără 
excepţie, elogioase. "Robust, sănătos şi nelipsit în toată campania. Ofiţer capabil, care cunoaşte 
temeinic a comanda o companie. Bune aptitudini militare" - nota comandantul Batalionului 2, 
locotenent-colonelul Constantin Pascu27• "Fire entuziastă - scria colonelul Constantin Penescu, 
fost comandant al regimentului - niciodată nu a pregetat să meargă în linia întâi şi personal să 
ia parte la acţiunea companiilor unde a fost trimis cu ordine. Am văzut pe acest ofiţer la lucru 
în foc şi am constatat că nu ştie ce este frica"28. La rândul său, locotenentu-colonelul Gheorghe 
Gurău era de părere că Ioan Missir " . . .  s-a comportat prea bine sub toate raporturile. A luat 
parte la luptele de la Măgura Caşin, Ireşti, Vidra-Voloşcani şi Cireşoaia. În toate aceste lupte a 
dat dovadă de curaj,  sânge rece, iniţiativă şi pricepere. Un distins ofiţer de rezervă"29. În plin 

24 Idem, Colecţia jurnalelor de opera fii, dosar. nr. 1 045, f. 6 1 .  
25 Idem, Fond 3042, Memorii bătrâni, litera M ,  căpitani, dosar nr. 700, f. 2. 
26 Ibidem, f. 7. 
27 Ibidem, f. 6. 
28 Ibidem, f. 7. 
29 Ibidem, f. 8. 
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război, a fost avansat la gradul de locotenent ( 1  noiembrie 1 9 1 6) şi, după mai puţin de un an de 
zile, la cel de căpitan în rezervă ( 1  septembrie 1 9 1 7)30. 

Experienţa războiului a fost evocată de Ioan Missir într-o "frumoasă carte de adevăr" - după 
cum o considera Nicolae Iorga - intitulată Fata Moartă31 • "Pentru litera rece a hărţii - ne explică 
autorul - Fata Moartă este un punct trigonometric, cota 1 1 75, însemnată cu negru. Pentru noi, 
combatanţii, este o dâră de sânge tânăr şi curat, este locul unde trunchiurile copacilor retezaţi de 
uraganul artileriei poartă schije şi gloanţe, unde fiecare brazdă e însemnată. Este locul sfredelit de 
tranşee amice şi duşmane, unde am trăit două luni de încercări desperate, de atacuri câştigate şi frânte, 
sub bombardamentele infernale . . .  Este locul unde am tăiat aripile aquilelor bavareze îmbătate la asalt şi 
unde, întăriţi în credinţa unei biruinţi târzii, nu am dat îndărăt decât subt valul uriaş inamic . . . [ . . .  ] 
Pentru cei rămaşi acasă, Fata Moartă este locul către care a zburat gândul remtoarcerei celui drag 
plecat pe front, prefăcut în cimitir, unde soţi, fraţi ori părinţi au închis ochii pentru totdeauna . . .  Pentru 
unii e tranşeea unde şi-au lăsat braţul ori picioarele, bucăţi din trupurile lor stărtecate de sălbăticia 
războiului; pentru alţii e capcana din care, culeşi de inamic, cu ochii rătăciţi în faţa necunoscutului, au 
luat durerosul drum al captivităţii . . .  Pentru inamic e zidul de care s-a spart, în izbituri veşnic reînoite, 
trufia urmăritoare, iad în care au amuţit glasurile răniţilor îngheţaţi în nemiloasa noapte de 
noiembrie . .  .',J2• Jurnalele de operaţii ale unităţilor angajate în luptele de la Fata Moartă confirmă 
faptul că, în noiembrie-decembrie 1 9 1 6, aici s-a consumat una dintre marile drame ale războiului. 
încleştările violente de pe această poziţie s-au soldat cu pierderi importante: numai în atacul din 3 
noiembrie 19 16  pentru cucerirea cotei, Regimentul 8 vânători şi Batalionul 2 din Regimentul 29 
infanterie (Dorohoi) au înregistrat 78 morţi, 205 răniţi şi 92 ctispăruţi33. 

Pentru Ioan Missir sfîrşitul Războiului de Întregire nu a însemnat şi sfărşirul activităţii 
militare. Izbucnirea celui de-al doilea război monctial, la 1 septembrie 1 939, şi mobilizarea armatei 
române i-au adus mutarea în Marele Stat Major-Secţia 6 transporturi şi o nouă concentrare, de la I l  
septembrie până la 1 octombrie 1939, timp în care a îndeplinit misiuni de îndrumare şi control a 
transporturilor militare în staţiile C.F.R. Botoşani şi Leorda34. În anul următor, a fost concentrat pentru 
şase luni de zile în funcţia de ajutor al delegatului M.St.M. pentru transporturi în gara Dărmăneşti, apoi 
în cea de comandant militar al gării Vereşti. Deşi în vârstă de 50 de ani, s-a dovectit acelaşi "ofiţer 
capabil, pătruns de sentimentul datoriei [ . . .  ] pe care se poate conta oricând"- după cum nota şeful 
Secţiei 6 transporturi. "A contribuit prin munca şi priceperea sa ca transporturile militare de toate 
categoriile să se execute la timp şi în siguranţă, dând dovadă de tact şi energie"- arăta, în continuare, 
şeful său. "A fost de un real folos cu ocazia evacuării Bucovinei de Nord, când �rif gara Vereşti au 
trecut multe transporturi militare. Bun îngrijitor şi administrator al oamenilor săi',J . In anii 1 94 1 - 1942 
şi 1943-1944, a fost mobilizat pentru lucru, ca primar al oraşului Botoşani . A fost decorat cu Medalia 
"Avântul Ţării"- în 1 9 1 3, Ordinul "Steaua României" cu spade, în grad de cavaler - la 1 8  decembrie 
1 9 1 7, "Crucea Comemorativă a Războiului 1 9 1 6- 1 9 1 8", cu baretele Ardeal - Carpaţi - Oituz 
Mărăşti -Tg.Ocna, Medalia "Victoria" şi "Coroana Italiei", în grad de cavalef6. 

Scriitorul şi istoricul Constantin Gane - născut la 27 martie 1 885, la Botoşani - a  conoscut 
pentru prima dată rigorile vieţii militare în iunie 1 9 1 3, când s-a înrolat ca soldat voluntar în 
Regirnentul 37 infanterie "Alexandru cel Bun" din localitate, unitate cu care a participat la campania 
din sudul Dunării (iunie-august 1 9 1 3). În urma campaniei, la 3 1  august 19 1 3, a fost avansat la 
gradul de sergent37, iar în anul următor a publicat cartea Amintirile unui fost holeric38. Intrarea 
României în Războiul de întregire 1-a readus sub arme la aceeaşi unitate, tot ca voluntar, la 1 5  

30 Ibidem, f. 2. 
3 1  Ioan Missir, Fata Moartă, Edit. Minerva, Bucureşti, 1 977, 205 p. 
32 Ibidem, p. 5 1 .  
33 A.M.R., Colecţiajumaleleor de operaţii, dosar nr. 1 045, f. 1 O. 
34 ldem, Fond 3042, Memorii bătrâni, litera M, căpitani, dosar nr. 700, f. 1 9. 
35 Ibidem, f. 20. 
36 Ibidem, f. 2. 
37 Jdem, Fond 3042, Memorii bătrâni, litera G, locotenenţi, dosar nr. 604, f. 2. 
38 Constantin Gane, Amintirile unui fost holeric. Din Însemnările unui voluntar de campanie, Bucureşti, 1 9 1 4, 224 p. 
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august 1 9 1 6. A luat parte la operaţiunile desfăşurate de Regimentul 37 infanterie de la intrarea în 
campanie până la 10  aprilie 1 9 1 7, dată la care a fost detaşat la Şcoala Militară de Ofiţeri de 
lnfanterie din Botoşani. S-a remarcat în timpul actiunilor de luptă de la Caşin, când a funcţionat ca 
agent de legătură între regiment şi Batalionul 3 .  În "lupta de pe 3 1  decembrie 1 9 1 6, de pe Valea 
Gbioinei - îşi va aminti mai târziu - am adunat un pluton rătăcit şi, readucându-1 pe poziţie, am 
restabilit legătura între două unităţi care erau în luptă cu inamicul, înlăturând astfel pericolul la care 
erau expuşi prin ruperea legăturii'.J9. Pentru fapta sa, a fost propus pentru înaintare la gradul de 
plutonier, fiind avansat la data de 1 martie 1 9 1 7. În iarna grea a anului 1 9 1 7, a suportat cu stoicism 
viaţa în tranşee împreună cu trupa deşi, datorită poziţiei sale sociale, ar fi avut posibilitatea să-şi 
găsească un loc călduţ în spatele frontului. 

Constantin Gane obţine gradul de sublocotenent la 20 iulie 1 9 1 7  şi, revenit în unitate, 
participă la luptele duse de regiment în cadrul bătăliei de la Oituz, din vara anului 1 9 1 7. A continuat 
să 1 upte în linia întâi până la 1 octombrie 1 9 1 7  când, îmbolnăvindu-se grav, a fost evacuat la diferite 
spitale de pe front şi, în final, la Spitalul Militar din Iaşi. De la 1 ianuarie 1 9 1 8  a fost detaşat la 
Marele Cartier General, ca ajutor al consilierului juridic Matei Balş, fiind demobilizat la 1 O aprilie 
1 9 1 840• În urma participării la campaniile din anii 1 9 1 6  şi 1 9 1 7, a scris Prin viroage şi coclauri, 
carte care va vedea lumina tiparului în 1922, la Bucureşti41 . Cu toate acestea, un concurs de 
împrejurări - între care moartea colonelului Victor Tomoroveanu, fost comandant al regimentului, 
care urma să-1 noteze şi care căzuse în luptele de pe Tisa - I-au privat de obţinerea unor distincţii42, 
alminteri, binemeritate, după cum dovedeşte foaia calificativă pentru perioada 25 iulie 1 9 1 7- 1  
octombrie 1 9 1 7. În document, locotenent-colonelul T .  Codrescu, fost comandant al Batalionului 3 
din Regimentul 37 infanterie, îl caracteriza astfel: "Sănătos şi rezistent, capabil să înfrunte greutăţile 
războiului. [ . . . ] De la data de 25 iunie 1 9 1 7  la 1 octombrie 1 9 1 7  a îndeplinit funcţia de adjutant al 
batalionului, serviciu ce 1-a îndeplinit cu o conştiinciozitate demnă de admirat. În grelele lupte avute 
de acest batalion în iulie şi august 1 9 1 7, mi-a fost de un adevărat folos. De la data de 9 septembrie 
la 1 octombrie 19 17  a comandat plutonul 2 din compania 1 O. Pe lângă însărcinările dese ce a avut de 
pânde şi ronduri, a executat mai multe recunoaşteri, dând dovadă de mult sânge rece, curaj şi 
judecată, în împrejurările cele mai grele. Prin felul său de a se îngriji de soldat, a reuşit în această 
scurtă vreme să-şi câştige încrederea subalternilor, asupra cărora avea o deosebită autoritate, 
îngrijindu-se foarte de aproape de toate nevoile lor. Înainte de a fi evacuat, bolnav fiind, nu a vrut să 
beneficieze de scutire şi continua cu executarea serviciului [ . . . ] pe linia întâi". În final, fostul 
comandant al batalionului propunea "cu insistenţă" ca sublocotenentul Constantin Gane să fie 
avansat la gradul de locotenent4 . 

După demobilizarea din 1 9 1 8, Constantin Gane a continuat să figureze în evidenţele 
Regimentului 37 infanterie ca ofiţer de rezervă, fără însă a mai fi chemat sub arme. Avansat, 
între timp, la gradul de locotenent în rezervă, la 1 7  iulie 1 929 a fost mutat la comandamentul 
Diviziei 7 infanterie unde, avându-se în vedere pregătirea sa juridică, în caz de mobilizare urma 
să-şi desfăşoare activitatea ca jurist militar. Nu a mai fost concentrat până în 1 94 1 ,  an în care a 
fost tăcută ultima consemnare din dosarul său de ofiţer în rezervă44. 

Autorul Hronicului măscăriciului Vălătuc şi a savuroaselor epigrame şi versuri satirice 
incluse în volumele Trei fabule, Strofe cu venin de mai contra Iorga Nicolai, Vin şi apă - pentru a 
cita câteva din cele mai cunoscute titluri ale operei sale literare - Al. O. (Păstorel) Teodoreanu a 
promovat in ierarhia militară de la gradul de soldat la cel de căpitan. Născut la 30 iulie 1 894, la 
Dorohoi, Păstorel şi-a îndeplinit obligaţiile militare în Regimentul 1 2  artilerie, ca militar cu termen 
redus, în perioada 1 aprilie 1 9 1 5- 1  aprilie 1 9 1 6. Este lăsat la vatră cu gradul de plutonier, dar 

39 A.M.R., Fond 3042, Memorii bătrâni, litera G, locotenenţi, dosar nr. 604, ff. 2, 4. 
40 Ibidem, IT. 2, 5-6. 
41 Ionel Bejenaru, Dicţionarul botoşănenilor, Edit. Moldova, laşi, 1 994, p. 1 09. 
42 A.M.R., Fond 3042, Memorii bătrâni, litera G, locotenenţi, dosar nr. 604, ff. 7-1 O. 
43 Ibidem, f. 6. 
44 Ibidem, ff. l 2-40. 
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pregătirile de război îl readuc în scurt timp sub arme, fiind concentrat, în iunie 1 9 1 6, la Regimentul 
24 artilerie din Roman. La 1 iunie 1 9 1 6  este avansat la gradul de sublocotenent în rezervă45. La data 
intrării României în război, este mobilizat la Regimentul 24 artilerie şi repartizat la Divizionul de 
obuziere 1 20 mm, în funcţia de ofiţer orientator. Timp de trei luni de zile a participat la luptele 
purtate de Divizia 14 infanterie - în cadrul căreia acţiona regimentul - în Transilvania şi în zona Vatra 
Domei, apoi la luptele de pe Valea Argeşului unde, la 1 5  noiembrie 1 9 1 6, a fost rănit şi evacuat în 
spatele frontului. "În scurtul timp cât a servit în acest regiment - avea să noteze comandantul unită�i -
a dat dovadă de mult curaj în recunoaşterile ce a făcut ca ofiţer orientator. Este un ofiţer inteligent şi 
cunoaşte regulamentele'.t6• În vara anului următor, la 1 3  august 1 9 1 7  (probabil după însănătoşire) este 
repartizat la Regimentul de tracţiune automobilă, unde rămâne până la 3 1  mai 1 9 1 8, când este 
demobilizat ALO. Teodoreanu a fost chemat din nou sub arme, de la 2 noiembrie 1 9 1 8  până la 1 
aprilie 1 9 1 9, la Grupul I automitraliere blindate. Comandantul acestuia avea să remarce în persoana lui 
Păstorel un ofiţer "de serioase calităţi.[ . . .  ] Disciplinat, inimos şi vioi [ . . .  ] în stare să ducă la bun sfărşit 
cele mai grele şi periculoase misiuni. Este bun cu inferiorii şi se bucură de deplina lor încredere. în 
rezumat, prea bun ofiţer, mai cu seamă pentru front'.47. La 1 aprilie 1920 i s-a acordat gradul de 
căpitan în rezervă şi a fost luat în evidenţa Regimentului 24 artilerie din Roman. Pentru meritele sale, a 
fost decorat cu ordinele "Coroana României", în grad de cavaler, cu spade şi panglică de "Virtute 
Militară" şi "Steaua României", în grad de ofiţer48• 

P E RSONNALITES DE BOTOŞANI DANS LA GUERRE DE COM PLETEM ENT 
DE LA ROUMANIE ( 1 9 1 6- 1 9 1 9) 

(Resume) 

Parmi les personnalites representatives de l'intellectualite roumaine qui ont participe a la 
Guerre da Completement de la Roumanie ( 1 9 1 6- 1 9 1 9), en tant que combattants, figure et des 
nombreuses personnes de Botoşani. Ainsi, on presente quelques donnees consignees dans les 
documents de l 'evidence militaire de l 'Octav Onicescu, Tiberiu Crudu, Ioan Missir, Constantin 
Gane et A/.0. (Păstorel) Teodoreanu. Ils ont participe aux grands batailles de l'armee roumaine da 
la Campagne de l'annee 1 9 1 6, ainsi et celles de "

la soiree de feu" de l 'annee 1 9 1 7: Mărăşti, 
Mărăşeşti, Oituz. Quoique nous n'etions pas des militaires de carriere, ils ont fait son dette sur le 
champ de travail dans un mode exemplaire; pour le courage et la bravoure dues ils se sont ravis par 
1 'appreciation des comandants, etant distingues des ordres differentes et medailles de guerre. 

45 ldem, Fond C.M. Bucureşti, căpitani, dosar nr. 3 1 50, f. 2. 
46 Ibidem, f. 5. 
47 Ibidem, ff. 2, 6. 
48 Ibidem, f. 2. 
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Radu FILIPESCU 

PERCEPŢIA FRONTIEREI ROMÂNO-SOVI ETICE 
ÎN PARLAM ENTUL ROMÂNIEI  ( 1 9 1 9-1 934) 

Între anii 1 9 1 8  şi 1934, România şi Rusia Soyjetică nu au întreţinut relaţii diplomatice. 
Divergenţele legate de statutul Basarabiei au făcut ca, în această perioadă, orice încercare de 
reconciliere să eşueze. Graniţa de pe Nistru a fost analizată în Parlamentul de la Bucureşti din 
diverse puncte de vedere: etnic, militar, economic, ideologic. Vom căuta în continuare să prezentăm 
aceste aspecte. Trebuie avut în vedere fapul că frontiera româno-soyjetică a fost, ca şi altele, o 
"izobară politică", menită să fixeze, pentru un timp oarecare, ecmlibrul între două presiuni1 • După 
anul 1 9 1 8  statul român a încercat prin toate mijloacele să o consolideze, iar vecinul estic a depus 
toate eforturile pentru a se reveni la vechea graniţă ţaristă. în primul rând, pentru majoritatea 
parlamentarilor români, Nistru! reprezenia graniţa firească a ţării .  Încă din anul 19 19  diferiţi miniştri 
şi parlamentari şi-au exprimat resemnarea referitoare la pierderea "prin vitregia sorţii" a unor 
teritorii, inclusiv a celor de "dincolo de Nistru"2. Ulterior, s-au exprimat speranţe legate de 
eventuale rectificări ale frontierelor. Însă atenţia era îndreptată înspre graniţele apusene, cu referire 
clară la Banat. În iulie 1 92 1 ,  Nicolae Iorga afirma că "graniţele noastre de la răsărit sunt depline [ . . . ] 

· la apus însă, graniţele noastre nu sunt întregi'.:�. 
Formarea în 1 924 a Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldoveneşti, a 

generat unele pusee de optimism. Reprezentanţii majorităţii  parlamentare au privit apariţia noii 
entităţi în primul rând ca o dovadă a recunoaşterii de către U.R.S.S. a etniei româneşti din 
Ucraina4. Unele voci preconizau o nouă unire, a teritoriului autonom cu România5. Opoziţia 
ţărănistă nu a scăpat prilejul de a considera lipsită de fundament ipoteza unui nou 27 martie, cel 
puţin în perioada imediată6• Într-adevăr, contextul unirii Basarabiei cu statul român a avut 
anumite caracteristici specifice, care cu greu puteau să să se repete în anii postbelici. Şi în 
timpul guvernări lor naţional-ţărăniste, un deputat al majorităţii considera Nistru! "râu prefăcut 
în hotar, prin şubredele aşezări ale spiritului omenesc". Dar această afirmaţie era doar un mod 
de a-şi exprima indignarea faţă de reticenţa autorităţilor sovietice de a permite statului român 
trimiterea de ajutoare în Transnistria, afectată de seceta din 1 9287• Parlamentarii români doreau 
o destindere a relaţiilor transfrontaliere şi nu o rectificare de graniţă. 

În condiţiile revendicării Basarabiei de către sovietici, partea română evita să 
răspundă în acelaşi spirit. Pe parcursul întregii perioade la care ne referim, autorităţile de la 
Bucureşti au avut o atitudine rezervată faţă de problemele etnicilor români de peste Nistru. 

1 O constatare generală aparţinând lui Jaques Ancel despre frontiere, Apud flie Bădescu, ş.a., Sociologia şi geopolitica 
frontierei, vol. 1, Bucureşti, Edit. Floarea Albastră, 1 995, p. 65. 
2 Alexandru Vaida Voevod, preşedinte al Adunării Deputaţilor, regreta faptul că România 

"
nu a avut fericirea să-i 

strângă la pieptul ei de mamă" pe toţi românii. El promitea că �ara noastră, prin intermediul Ligii Naţiuni lor, va căuta 
să îi ajute, în condiţiile în care "dibăcia diplomatică nu s-ar dovedi destul de ducătoare la scop". DAD, şedin�a din 28 
noiembrie 1 9 1 9, în MOR, nr. 7, din 4 decembrie 1 9 1 9, p. 63. 
3 DAD, şedinţa din 8 iulie 1 92 1 ,  în MOR, nr. 143, din 21 februarie 1 922, p. 364 7. "Interesele şi aspiraţiunile noastre se 
închid la perdeaua Nistrului", concluziona în 1 92 1  deputatul ţărănist M. Vlădescu. DAD, şedinţa din 9 decembrie 
1 92 1 ,  în MOR, nr. 1 1 ,  din 1 4  decembrie 1 92 1 ,  p. 67. 
4 Se dovedeau reale previziunile lui Gheorghi Cicerin. Acesta se împotrivise apariţiei noii entităţi statale, considerând că "este 
prea anticipată în momentul de faţă [martie 1 924, n.n.], deoarece va declanşa tendin�le expansioniste ale şovinismului 
românesc( sic!]". Apud Ludmila Ratari, Mişcarea subversivă din Basarabia in anii /918-1924, Bucureşti, EE, 2004, p. 267. 
5 Dezbaterile Adunării Naţionale Constituante a Deputaţilor, (în continuare DANCD), şedinţa din 1 decembrie 1 924, în 
MOR, nr. 27, din 20 decembrie 1 924, p. 444. 
6 DANCD, şedinţa din 3 1  octombrie 1 924, în MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1 924, p. 73. 
7 Gheorghe Popp considera că ajutoarele oferite Basarabiei vor mări suferin�ele populaţiei din Transnistria "la ideea că 
mântuierea este atât de aproape". DAD, şedinţa din 1 8  ianuarie 1 929, în MOR, nr. 1 7, din 6 februarie 1 929, p. 437. 
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Orice gest de ajutor oferit transnistrenilor ar fi fost privit cu suspiciune de U.R.S.S., datorită 
lipsei relaţiilor diplomatice cu statul român. De aceea, parlamentarii considerau că acţiunile 
caritabile trebuiau făcute "fără nici un gând ascuns şi potrivnic faţă de vecinii noştri [statul 
sovietic, n.n], care, desigur, nu vor putea vedea în îngrij irea lui decât un gest de omenească 
dragoste faţă de aproapele oropsit, gest lipsit de orice intenţie de manifestare politică [subl. 
R.F.]"8. Cu toate acestea, de-a lungul perioadei la care ne referim, statul sovietic a refuzat orice 
fel de ajutor venit din partea României9. Cu ocazia oricăror dezbateri referitoare la noua 
republică din stânga Nistrului, reprezentanţii guvernului de la Bucureşti afirmau cu precauţie 
faptul că românii transnistreni sunt cetăţeni ai unui stat străin, Republica Sovietică Socialistă 
Ucraineană10. Chiar în momente dramatice, membrii guvernului căutau să tempereze spiritele 
în Parlament. Metoda agreeată de autorităţi era cea indirectă, de a se acţiona prin intermediul 
organizaţiilor internaţionale. După masacrul de la Olăneşti1 1  primul ministru Nicolae Iorga, 
anunţa că va prezenta cazul în faţa Societăţii Naţiunilor, frecventată în ultima vreme de 
delegaţii sovietice, deşi îşi exprima pesimismul în legătură cu efectele demersului său12• Se 
respecta promi&iunea lui Alexandru Vaida-Voevod, din 1 9 1 9, de a se acţiona prin intermediul 
organizaţiilor intemaţionale13• 

Din punct de vedere militar, în ciuda situaţiei tensionate dintre România şi U .R.S.S., 
diplomaţia celor două state considera că nu există o stare de război14 .  "Starea de pace" era, 
totuşi, pur "teoretică"15. Nistru) era considerat o graniţă nesigură, care trebuia fortificată. 
Discursul primului ministru, Alexandru Averescu, din 9 august 1 92016, nu diferea prea mult de 
cel al deputatului majorităţii, Grigore Gafencu, susţinut în ziua de 3 decembrie 1 93017. În 
viziunea majorităţii oamenilor politici, Nistrul, "o "frontieră pacifică", era considerat "totuş[i] 
un obiectiv de ostilitate perpetuu"18. Cercetătorii care s-au aplecat asupra perioadei la care ne 
referim au observat că "teza dominantă în epocă, în dezbateri'le parlamentare [ . . .  ] a fost aceea 

8 ibidem. 
9 În ianuarie 1 934, autorilă�le sovietice considerau că, "cazurile de foamete nu sunt atât de tragice şi nwnai acei care refuză nu au 
ce mânca". Relaţiile româna-sovietice. Documente, voi. � 1 9 1 7-1 934, EE, Bucureşti, 1 999 (in continuare Relaţiile . . . ), p. 4 1 5. 
10 Afirmaţia lui Constantin Argetoianu, ministrul Finanţelor şi ad-interim la Interne. DAD, şedinţa din 26 februarie 
1 932, în MOR, nr. 5 1 ,  din 1 2  martie 1 932, pp. 1 9 1 9- 1 920. 
11 în noaptea de 23 februarie 1 932, peste 40 de români transnistreni care doreau să se refugieze în România, au fost 
împuşcaţi de grănicerii sovietici. 
12  Premierul declara că va încerca "fără zgomot" să rezolve problemele acestora, o dezbatere publică riscând să învenineze 
rela�ile cu Uniunea Sovietică. DAD, şedinţa din 26 martie 1 932, în MOR, nr. 70, din 14 aprilie 1 932 , p. 2784. 
13 Vezi nota numărul 2.  
14 începutul 

"
conversaţiilor" cu sovieticii, în februarie 1 920, a adus o controversă semantică. 

"
Sovieticii -arăta Take 

Ionescu - vorbeau despre încheiere de pace între noi şi ei, pe când noi pretindeam că nu este vorba de nici o pace de 
încheiat, fiindcă nu suntem în stare de război". DAD, şedinţa din 1 9  martie 1 92 1 ,  în MOR, nr. 67, din 25 martie 1 92 1 ,  
p .  1 347. Ulterior, diplomatul arăta cu o vădită satisfactie că omologii sovietici au recunoscut inexistenţa stării de 
război, după o controversă 

"
cam lungă". DAD, şedinţa din 9 iulie 1 92 1 ,  în MOR, nr. 1 44, din 22 februarie 1 922, p. 

3665. Vezi Relaţiile . . .  , passim. 
1 5 Take Ionescu o considera mai bună în orice caz decât un 

"
război teoretic". DAD, şedinţa din 9 iulie 1 92 1 ,  în MOR, 

nr. 1 44, din 22 februarie 1 922, p. 3665. 
16 

"
Situaţia politică şi militară astăzi, în partea orientală a Europei este foarte gravă [ . . .  ) şi [ . . .  ] cred că trebuie să [ . . .  ) 

fim foarte calmi şi în acelaşi timp foarte prevăzători", aprecia acesta. DAD, şedinţa din 9 august 1 920, în MOR, nr. 43, 
din 1 8  august 1 920, p. 896. 
1 7 "Ceea ce este însă sigur, orice atac rusesc loveşte în primul rând în noi [şi] este de datoria noastră să ne pregătim 
pentru orice eventualitate", afirma deputatul naţional-ţărănist. DAD, şedinţa din 3 decembrie 1 930, în MOR, nr. 1 2, din 
20 decembrie 1 930, p. 1 56. 
18 Deputatul Şt. T. Tătărescu fl\cea referire la pregătirile aeriene care aveau loc pe teritoriul U.R.S.S .. DANCD, şedinţa 
din 23 februarie 1 928, în MOR nr. 58, din 1 9  aprilie 1 928, p. 1 634. 
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de naţiune armată, pregătită din timp de pace pentru război"1 9. Dar, cu orice ocazie, se sublinia 
scopul pur defensiv al înzestrării armatei române20• 

în unele discursuri, carecterul defensiv al tacticii armatei române a căpătat valen}e 
istorice. Unii parlamentari considerau România un bastion latin21 la marginea Europei. In 
general aceste aprecieri, de genul "făclia civilizaţiei la porţile Europei", "avant-garda 
civilizaţiei occidentale în Orient şi pionierii latinităţii" erau menite să provoace simpatia unor 
oficiali italieni22• Mai ales parlamentarii dreptei constatau rolul mesianic al României, care, în 
calitate de barieră a bolşevismului urma să îşi asigure gloria pentru posteritate23• "Valul lui 
Traian", ridicat de romani contra barbarilor, apărarea de către Ţările Române a "civilizaţi[ ei] 
creştin[e] a întregului Apus [sic !]"24 "împotriva barbariei răsăritului"25 aveau totuşi şi o parte 
pragmatică. Ele constituiau în primul rând aluzii la adresa statelor occidentale de a sprijini 
militar ţara noastră. Se poate observa că au fost rostite de către parlamentari ai diverselor 
partide politice26. Pe de altă parte, sintagma "bastion latin" nu avea conotaţii rasiale, ci 
desemna exclusiv civilizaţia de la vest de Nistru27• Nu a existat o solidaritate absolută faţă de 
politica de apărare a ţării. Opoziţia de stânga a anilor 1 920- 1 928, critica politica "militaristă" a 
guvernului de la Bucureşti, considerându-1 singurul răspunzător pentru situaţia de la Nistru28• 
Cu toate acestea, existau diferenţe. Ţărăniştii nu şi-au permis să se dezică de conceptul apărării 
patrid9. În schimb, socialiştii şi ulterior social-democraţii se declarau adepţii păcii absolute, ai 
dezarmării necondiţionate. Ei criticau orice iniţiativă de întărire pe plan militar a României, 
ignorînd lipsa garanţiilor politice care ar fi asigurat securitatea frontierelor româneşti. Unele 
discursuri ale acestora aveau accente puternice de defetism. În august 1 932, un deputat 
considera inutile cheltuielile în domeniul militar deoarece un succes al armatei române în 
condiţiile unui ipotetic război cu sovieticii era total exclus30• 

Dacă în anii 1 922- 1 924 retorica antimilitaristă a socialiştilor se asemăna cu aceea a 
ţărăniştilor, în anii 1 929- 1 933 social-democraţii nu au mai beneficiat se susţinere din partea 
niciunei formaţiuni politice. Parlamentari ai diverselor partide au făcut front comun în ideea de 

19 Aurel Pentelescu, Problemele armatei şi ale apărării ţării în Dezbaterile Senatului În anii 1919-1939, în istoria 
Senatului României, Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2004, p. 325. Vezi şi Apărarea naţională şi 
Parlamentul României (în continuare Apărarea naţională . . .  ), Bucureşti, Edit. Militară, 1 994, pa sim. 
20 în 1 929, naţional-tărănistul Nicolae Polizu-Micşuneşti aprecia că .,soldaţii [români, n.n.] de la Nistru şi de la Tisa sunt 
nişte soli ai păcei". DAD, şedinţa din 1 6  ianuarie 1 929, în MOR, nr. I l , din 2 februarie 1 929, p. 399. 
21  Un leitmotiv patriotard, des folosit în epocă. 
22 Vezi di cursul deputatului Partidului Na�onal, Ştefan Cicio-Pop, susţinut cu ocazia vizitei protocolare a generalului 
Pietro Badoglio în România, DAD, şedinţa din 24 mai 1 92 1 ,  în MOR, nr. 99, din I l  iunie 1 92 1 ,  p. 2569. Acelaş stil 
retoric era folosit de către secretarul de Stat Sergiu Nită, care saluta ratificarea de către Italia a Tratatului de la Paris. 
DAD, şedinţa din 9 martie 1 927, în MOR, nr. 63, din 7 aprilie 1 927, p. l 780. 
23 Senatorul Mihai Condrus afirma că ., viitorimea va afla că datorită României, bolşevismul n-a putut să treacă dincolo in 
Occident". Dezbaterile Senatului, (în continuare DS), şedinţa din 2 aprilie 1 932, în MOR, nr. 50, din 22 aprilie 1 932, p. 1686. 
24 Cuvintele deputatului Gărzii de Fier, Corneliu Zelea-Codreanu. DAD, şedinţa din 2 februarie 1 932, în MOR nr. 33, 
din 1 8  februarie 1 932, p. 1 239. Aceleaşi înţelesuri a avut şi discursul ţărnnistului Ion Buzdugan. DANCD, şedinţa din 
24 noiembrie 1 924, în MOR, nr. 20, din 5 decembrie 1 924, p. 275. 
25 Gheorghe Tătărăscu, considera că .,a doua oară în istoria lumii [sic!]" a fost apărată 

"
civilizaţia apusului împotriva 

barbariei răsăritului". DS, şedinţa din 5 iulie 1 929, în MOR, nr. 75, din 5 octombrie 1 929, p. 2545. 
26 Vezi notele anterioare. 
27 Naţional-liberalul Mircea Djuvara includea Polonia în blocul latin. DS, şedinţa din 1 3  iunie 1 929, în MOR, nr. 63, 
din 3 august 1 929, p. 2 1 55 .  
28 Virgil Madgearu caracteriza România drept un stat .,cu arma la picior", fapt care echivala cu o renunţare 

"
la toate 

avantajele civilizaţiei, pe care numai pacea le poate da". DANCD, şedinţa din 22 noiembrie 1 923, în MOR, din 4 
decembrie 1 923, p. l 92. 
29 După eşecul Conferinţei de la Viena, în anul 1 924, deşi a adus critici guvernului, deputatul N icolae Lupu adăuga că 
"în caz de conflict" româno-sovietic, partidul lărănesc va face front comun cu celelalte forţe politice, pentru apărarea 
tării. DANCD, şedinţa din 3 aprilie 1 924, în MOR, nr. 86, din 1 5  mai 1 924, p. 23 1 9. 
30 "Cu o armată de trei ori mai mare şi cu cheltuieli de trei ori mai mari, nu vom putea să rezistăm forţei militare ruseşti 
dacă nu ar exista solidaritatea internaţională a Europei", aprecia 1 . 1. M irescu. El propunea redirec�onarea fondurilor 
suplimentare alocate pentru armată în domeniul lovit de criză al agriculturii .  DAD, şedinţa din 23 august 1 932, în 
MOR, nr. 1 5, din 27 august 1 932, p. 377. 
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susţinere a bugetului armatei, de întărire a sistemului militar defensiv. Din acest punct de 
vedere, considerăm că, în ultimul interval cronologic menţionat, a existat cea mai evidentă 
solidaritate parlamentară în problema apărării ţării31 .  În perioada anilor 1 929- 1 933 conceptul 
de pace începea să fie din ce în ce mai des utilizat, cel puţin în mediile diplomatice. Majoritatea 
parlamentarilor români se pronunţau pentru graniţe "bine păzite", în condiţiile în care 
"protocoalele" erau considerate simple "iluzii"32. în aceste condiţii, în Parlament au continuat 
să fie prezentate problemele grănicerilor legate de cartiruiri33. în paralel cu susţinerea bunei 
înzestrări a armatei române, parlamentarii de la Bucureşti au tratat cu atenţie situaţia armatei 
sovietice din imediata vecinătate a României. Petre Dragomirescu afirma, în mai 1 924, că "în 
Rusia se fac pregătiri extraordinare pentru prepararea armatei". El adăuga că deţine "statistici 
exacte de[spre] corpurile de armată şi [ . . .  ] regimentele cari sunt în apropiere de graniţa 
noastră"34• In anul 1 932, Gheorghe Brătianu îşi asigura colegii că monitorizează lucrările de 
fortificare tăcute de statul vecin Ia Nistru35. De altminteri, observarea lucrărilor de orice natură 
tăcute de statele vecine lângă frontiere constituia una dintre obligaţiile grănicerilor români36. 

De asemenea, starea dificilă a Regionalei C.F.R. Chişinău a fost privită în Parlament 
prin prisma unui iminent război cu sovieticii. Uneori aveau loc polemici cu privire la 
priorităţile refacerii căilor ferate basarabene din punct de vedere al interesului "militar şi 
strategic"37• Cu alte ocazii, se observa faptul că această realitate a căilor de transport este 
intenţionat dorită de autorităţi, tocmai din motive de apărare38. Problemele au continuat pe 
întreg parcursul perioadei interbelice39. O altă măsură de apărare, pe parcursul întregii perioade 
interbelice, a fost considerată colonizarea sistematică la graniţe. Aceasta reprezenta o dovadă a 
eşecului unei reconcilieri autentice cu vecinii revizionişti. Parlamentari ai diverselor partide au 
cerut în repetate rânduri realizarea unui "gard viu" format din ţărani români, de la Nistru până 
la Tisa40. În anul 1 930 era votată "Legea asupra colonizării", care nu stipula expres, dar 
întrevedea "intenţiunea legiuitorului de a întări regiunile de graniţă prin aşezarea coloniştilor 
români în zona frontierelor"'1 1 .  De-a lungul întregii perioade la care ne referim, majoritatea 

31 În aplauzele aproape ale întregii Adunări , "georgistul" C.C. Giurescu îşi exprima speranţa că 
"

nu va fi nici un 
deputat care să protesteze împotriva unor eventuale sacrificii ce s-ar cere pentru apărarea naţională". DAD, şedinţa din 
30 august 1 930, în MOR, nr. 1 9, din 3 septembrie 1 930, p. 488. 
32 "Soldatul cu puşca la umăr este mai bun decât celelalte mijloace de asigurare a[le) ţă.rii", aprecia Nicolae Iorga. 
DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, nr. 30, din 1 5  aprilie 1 929, pp. 887-888. În aceeaşi şedinţă, ministrul de 
război, generalul Henry Cihosky, asigura că se are în vedere suplimentarea numărului de ofiţeri la frontiera de pe 
Nistru şi alocarea de fonduri pentru completarea reţelei telefonice în zona graniţei. ibidem, p. 886. 
33 Deoarece in Basarabia ţaristă fuseseră puţine cazărmi, practicându-se cartiruirea în casele civililor din zonă, frontiera 
de pe Nistru era singura unde grănicerii români nu aveau pichete proprii. DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, 
nr.30, din 1 5  aprilie 1 929, p. 886. 
34 Deputatul mărturi ea că deţine aceste informa�i dintr-o 

"
anumită sursă" care nu putea fi dezvăluită, probabil un 

serviciu de informa�i. DANCD, şedinţa din 27 mai 1 924, în MOR, nr. 93, din 3 iunie 1 924, p. 2554. 
35 DAD, şedinţa din 9 aprilie 1 932, în MOR, nr. 83, din 12 mai 1 932, p. 3883. El declara că a observat recent "profilul 
fortificaţiilor ridicate de ei pe malul Nistrului, in faţa Tighinei" şi se întreba dacă acestea au un scop defensiv sau 
ofensiv. DAD, şedinţa din 16 august 1 932, în MOR, nr. 1 0, din 22 august 1 932, p. 220. 
36 Obligaţie prevăzută de art. 147 din Legea Grănicerilor. Apud Victor Aelenei, Retrospectivă in istoria grănicerilor 
români şi a Poliţiei de Frontieră române (în continuare Retrospectivă ... ), Bucureşti, Edit. Pro Transi lvania, 200 1 ,  p. 287. 
Astfel s-ar putea explica ob�nerea de informaţii de către deputa�. Vezi notele 3 1 -32. 
37 De exemplu, disputa dintre ministrul comunica�ilor, generalul Arhur Văitoianu, şi deputatul Ion Buzdugan. 
DANCD, şedin13 din 1 2  decembrie 1 924, în MOR, nr. 42, din 2 1  ianuarie 1 925, p. 946. 
38 Un deputat al Partidului Naţional-Ţărănesc afirma, în 1 927, că şoseaua care leagă localitatea Ştefăoeşti cu Nistru! 
este impracticabilă. El considera că "motive strategice" ar putea să fie cauza acestei stări de fapt. DAD, şedinţa din 22 
decembrie 1 927, în MOR, nr. 38, din 28 februarie 1 928, p. 959. Specialiştii recunoşteau că este vorba despre "chestiuni 
de tactică militară" în tergiversarea refacerii şi construcţiei căilor de trasport. Eugen N. Giurgea, p. 236. 
39 Afirmaţia potrivit căreia transportul feroviar şi mai ales rutier 

"
au avansat într-o oarecare măsură" ni se pare destul de 

echivocă. D.D. Bogos, Basarabia dela 1812 până la 1938, Bucureşti, Monitorul Oficial şi lmprimeriile Statului, f.a. < 1 939>. 
40 Aceasta cerea basarabeanul Teodor Jacobescu, membru al Partidului Ţărănesc. DANCD, şedinţa din 1 4  noiembrie 
1 923, în MOR, nr. I l ,  din 27 noiembrie 1 923, p. 96. La aceleaşi concluzii ajungea şi colegul său naţional-liberal, 
bănăţeanul l .  Conciatu. DANCD, şedin!S din 28 noiembrie 1 924. MOR, nr. 25, din 1 6  decembrie 1 924, p. 356. 
41 Vezi Teza pentru doctorat în ştiinţele economice a lui Ion Javorschi, Colonizarea În România, laşi, 1 937, p. 75, nota 1 .  
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parlamentarilor români au considerat colonizările la Nistru drept "un interes superior de stat'"'2, 
"o chestiune naţională, care trebuie să ne preocupe în prima l inie'"'3. Cu toate acestea, pentru 
oficialităţi, graniţa de Est a României nu a constituit o prioritate, în condiţiile în care se 
urmărea în primul rand colonizarea în zonele "unde hotarele erau descoperite în lipsa unei 
apărări naturale", Cadrilaterul şi Câmpia de Vest44• Totuşi, pe întreaga perioadă la care facem 
referire, graniţa de la Nistru a fost considerată nesigură şi datorită numărului mare de minorităţi 
etnice din zonă. Se sublinia faptul că oraşul Cetatea Albă era "aşezat la hotarul ţării"45, iar 
judeţul Hotin era alt judeţ de graniţă, cu o populaţie "pe jumătate străină"46• Tighina era unul 
din "centrele minoritare, [ . . .  ] lipită şi pe malul Nistrului"47, iar preoţii din Cetatea Albă erau 
consider�ţi "cei mai vrednici exponenţi ai românismului la hotarul cel mai vulnerabil al ţării'"'8. 

In general, aceste probleme: Nistru! separa nu doar două state, ci şi două regimuri 
politice diferite. Vecinătatea cu U.R.S.S.-ul a generat reacţii diferite în Parlament. Deputaţii 
socialişti cu simpatii comuniste, au salutat apropierea României, "de o ţară unde libertăţile sunt 
depline[sic ! ]"49. Dimpotrivă, parlamentarii dreptei avertizau asupra pericolelor acestei 
vecinătăţi, mai precis problema agenţilor subversivi comunişti şi a fondurilor venite din 
Răsărit50. În aceste condiţii, starea de asediu din Basarabia a fost strâns legată de noua realitate 
politică51 .  În anii 1 922- 1 928, diferiţi miniştri şi parlamentari ai majorităţiilor naţional-liberală 
şi averescană au justificat acest regim special. Se sublinia faptul că părţile din teritoriu aflate 
sub incidenţa stării de asediu se află în contact direct cu vecini revizionişti, cu "teritoriul 
duşman"52. La rândul ei, opoziţia a acuzat în repetate rânduri guvernele că starea de asediu se 
datorează incapacităţii acestora de a stabili raporturi de bună vecinătate cu U.R.S.S.53. Pe de 
altă parte, se afirma că această realitate legislativă era menţinută doar pentru a permite cadrul 
juridic al unei politici dictatoriale54• În general, parlamentarii basarabeni, indiferent de 
apartenenţa politică, înţelegeau necesitatea acestui regim special, dar re�roşau abuzuri ale 
forţelor de ordine indreptate impotriva populaţiei civile din Basarabia 5. Companiile de 

42 Cuvintele deputatului basarabean Teodor lacobescu. DANCD, şedinţa din 14 noiembrie 1 923, în MOR, nr. 1 1 , din 27 
noiembrie 1 923, p. 96. 
43 Afinna�a generalului 1. Popovici. OS, şedinţa din 7 martie 1 932, în MOR, nr. 38, din 19 martie 1932, p. 1 058. 
44 În aceste zone au avut loc împroprietăriri, mai ales în Cadrilater. Ion Iavorschi, op. cit., p. 1 2 1  şi urm. 
45 Teodor lacobescu descria starea de dezordine din judeţ, marcată de jafuri şi asasinate. DANCD, şedinţa din 29 iunie 
1 924, în MOR, nr. 1 2 1 ,  din 9 septembrie 1 924, p. 35 1 8. 
46 Grogore Cazacliu critica starea de lucruri din acest judeţ. DANCD, şedinţa din 28 octombrie 1 924, în MOR, nr. 4, 
din 4 noiembrie 1 924, p. 2 1 .  
47 Deputatul basarabean Eugen Adamovici prezenta cazul unui cadru didactic din acest oraş acuzat de corupţie. 
DANCD, şedinţa din 27 mai 1 924, în MOR, nr. 93, din 3 iunie 1 924, p. 2559. 
48 în mod pragmatic, ei erau consideraţi ,.spioni ai românismului [ . . . ) în jurul cărora s-a grupat toată populaţiunea 
moldovenească". DANCD, şedinţa din 1 8  decembrie 1 924, în MOR, nr. 49, din 30 ianuarie 1 925, p. 1 145 .  
49  Afinna�a deputatului Gheorghe Tănase. DAD, şedinţa din 5 august 1920, în MOR, nr. 39, din 1 3  august 1920, p.  836. 
50 AC. Cuza lansa un avertisment în acest sens. DAD, şedinţa din 1 8  martie 1 92 1 ,  în MOR, nr. 66, din 24 martie 192 1 ,  p. 1 33 1 .  
5 1  A existat o fluctuaţie a instaurării ş i  ridicării complete sau parţiale a stării de asediu şi cenzură. Vezi Anghel 
Andreescu ş.a., Starea de Asediu în România Modernă, Bucureşti, Edit. AII, 2000, pp. 24-25. 
52 Alexandru Averescu replica astfel deputatului Ion Pelivan, care considerase că în Basarabia "starea de asediu în forma ei de 
astăzi nu mai corespunde necesităţilor acestui timp". DAD, din 1 O iulie 1 920, în MOR, nr. 1 8, din 1 5  iulie 1 920, p. 281 .  
53 Afirmaţia lui Teodor lacobescu. DAD, şedinţa din 3 1  octombrie 1 924, în MOR nr. 7 ,  din 7 noiembrie 1 924, p. 75. 
54 Mai ales guvernul naţional-liberal a fost acuzat de subordonarea tuturor factorilor de decizie şi autoritate statală, din 
diverse structuri administrative, graţie stării de asediu. DANCD, şedinţa din 1 7  noiembrie 1 924, în MOR, nr. 1 6, din 29 
noiembrie 1 924, p. 207. 
55 Deputatul ţărănist Grigore Cazacliu aprecia că prefecţii militari nu s-au dovedit buni administratori ai judeţelor 
basarabene. DANCD, şedinţa din 28 octombrie 1 924, în MOR, nr. 4, din 4 noiembrie 1 924, p. 2 1 .  
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grăniceri erau acuzate de administrarea, după bunul plac, a zonelor de graniţă56. Era percepută 
"o stare de nevroză, cauzată de faptul că este o încordare grozavă" în zona graniţei57. 

În aceste condiţii, schimbarea de guvern din anul 1 928 presupunea ridicarea stării de 
asediu. Noua majoritate parlamentară ironiza îngrijorarea presei liberale, legată de această 
posibilă măsură şi continua folosirea mai vechiului laitmotiv referitor la obsesiile fostului 
regim politic faţă de un ipotetic bolşevism al basarabenilor58. Au existat promisiuni publice, de 
la tribuna ferului legislativ, referitoare la această măsură59. Unul dintre argumente era acalmia 
instaurată pe ambele maluri ale Nistrului . Deputatul social-democrat Romulus Dan observa că 
în ultimele luni "nu s-a întâmplat nimic extraordinar" pe Nistru60• Această stare era percepută 
şi de surse militare româneşti. Într-un raport al Comandamentului Corpului Grănicerilor din 
anul 1 942, se recunoştea că, din 1 9 1 8  până în 1 94 1  "incidentele de frontieră" provocate de 
bolşevici au avut loc frecvent, "cu o întrerupere în anii 1 930- 1 937 când a fost încheiat pactul 
de neagresiune [sic ! ]  între România şi U.R.S.S."6 1 •  Cu toate acestea, zona stării de asediu ( 1 0-
1 5  km în interiorul frontierei de pe Nistru) a fost menţinută. Aceasta a provocat unele critici. 
Parlamentarilor nemulţumiţi ai majorităţii li se adăuga grupul social-democraţilor, care, în 
dorinţa de a fi fideli doctrinei socialiste, manifestau un pacifism cu nuanţe extreme. Era 
formulată iarăşi acuza comunismului artificial, creat de guvern în interes propriu62. Totuşi, 
majoritatea parlamentară a susţinut decizia guvernului de a menţine zona stării de asediu. Se 
sublinia faptul că această realitate politice-administrativă viza agenţii de peste Nistru şi nu 
populaţia din Basarabia63. Deputatul Pamfil Şeicaru arăta că, doar astfel autorităţile pot avea 
"siguranţa necesară şi posibilitatea de a identifica pe oricare"64. 

Graniţa de pe Nistru s-a dovedit a fi cea mai dificil de controlat. Grănicerii s-au 
confruntat cu agresiuni armate sporadice, cazuri de contrabandă sau spiona/5. Până la reluarea 
relaţilor cu U.R.S.S.  cetăţenii români nu putea trece legal frontiera de la Nistru pentru simplul 
motiv ca pasaportul românesc îşi pierdea validitatea pe teritoriul vecin66. Totuşi, au existat 
încercări de reglementare a diferitelor probleme de graniţă. Primul acord încheiat între 
România şi U.R.S .S. '  a fost referitor "la măsurile şi procedeul de întrebuinţat pentru prevenirea 
şi aplanarea conflictelor pe Nistru"67. Acest act a fost prezentat în Adunarea Deputaţilor de 

56 Ţăranii basarabeni din satele riverane Nistrului aveau acces la apa acestuia în funcţie de bunăvoinţa companiei de 
grăniceri din zona respectiv!!. DANCD, şedinţa din 1 2  iunie 1 925, în MOR, nr. 1 56, din I l  octombrie 1 925, p. 4238. 
Cel puţin regulamentele grănicereşti prevedeau obligaţia persoanelor care aduc vite la păşunat sau muncă în zona 
graniţei să posede un permis eliberat de autorităţi. Vezi Retrospectivă . . .  , p. 289. 
57 Aprecierea lui Teodor lacobescu. DANCD, şedinţa din 31 octombrie 1 924, în MOR, nr. 7, din 7 noiembrie 1 924, p. 75. Colegul 
său, P. Sfeclă, amintea de faptul că în localit!l�le de pe malul românesc al Nistrului, dup!l ora 2 1 ,  circula�a pe străzi este inter.âsă, 
iar luminile trebuiesc stinse. DANCD, şedinţa din 1 2  iunie 1 925, în MOR, nr. 1 56, din 1 octombrie 1 925, p. 4238. 
58 DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, nr.30, din 1 5  aprilie 1 929, p. 888. 
59 Ministrul de război promitea "ridicarea completă" a acestei stări, care îndepărtase România de "popoarele 
civilizate". DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, nr.30, din 1 5  aprilie 1 929, p. 888. 
60 Se considera că "trecerea [ dezertarea, n. R.F.] unor grăniceri" era un fenomen obişnuit şi în timpul când "toată Basarabia" 
era sub stare de asediu. DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, nr. 30, din 1 5  aprilie 1 929, pp. 887-888. 
61 Vezi documentul respectiv în Adrian Brişcă, Raporturi de granifă sovieto-române. Noiembrie 1 918-iunie 1 941, în 
ArhT, nr. 1 / 1 996, p. 59. 
62 Social-democratul Iacob Pistiner considera "comunismul din ţară o inven�e a Siguranţei generale din România". în 
replică, Pamfil Şeicaru se întreba ironic dacă agenţii comunişti care trec Nistru! sunt o invenţie a Siguranţei Generale. 
DAD, şedinţa din 3 1  decembrie 1 928, în MOR, nr. 8, din 23 ianuarie 1 929, p. 348. 
63 DAD, şedinţa din 28 noiembrie 1 930, în MOR, nr. 8, din I l  decembrie 1 930, p. 95. 
64 DAD, şedinţa din 28 noiembrie 1 930, în MOR, nr. 1 5 ,  din I l  decembrie 1 930, p. 95. 
65 Lucrările ştiinţifice referitoare la grănicerii români - cel puţin cele cunoscute de noi - prezintă doar în cazul graniţei 
de pe N istru aceste probleme. Vezi Mihai Caliniuc, Nicolae Ciobanu, 80 de ani in misiune la frontieră, Bucureşti, Edit. 
Ministerului de Interne, 1 999, pp. 32-33. 
66 În paşapoartele româneşti era stipulată observaţia ,,sauf la Russie". Alexandru Murad Mironov, 1934. Deschiderea 
de legaJii la Bucureşti şi Moscova, în MI, nr. 5/2000. 
67 încheiat la Tiraspol, în ziua de 20 noiembrie 1 923. Vezi RelaJiile . . .  , p. 207 şi urm. 

244 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

diferite oficialităţi, drept o dovadă a dorinţei de cooperare bilaterală, cel puţin a părţii române68. 
Teoretic, textul tratatului era foarte clar şi oferea cadrul juridic necesar rezolvării oricărui 
incident din zona frontierei69• Cu toate acestea, funcţionarea acestor Comisii a lăsat de dorit. 
Atât grănicerii sovietici, cât şi cei români reprimau dur încercările de trecere frauduloasă a 
frontierei70• În lunile ianuarie-februarie 1 932 au fost asasinaţi atât şase basarabeni care încercau 
să treacă fraudulos în U.R.S.S., cât şi 40 de transnistreni care doreau să se refugieze în 
România. Din nou, s-au auzit cereri ale reglementărilor relaţiilor dintre cele două state vecine, 
lipsa acesteia fiind socotită principala cauză a tragediei. Un deputat al minorităţilor naţionale 
punea sub semnul întrebării utilitatea acestor comisii71 . Dimpotrivă, alţi parlamentari constatau 
cu ironie că aceste Comisii funcţionează eficient doar în cazul repatrierilor forţate în U.R.S.S. 
ale transnistrenilor refugiaţi în România72• În februarie 1 932, deputatul Serafim Filipescu 
critica tratamentul dur la care erau supuşi aceştia de către autorităţile române73. O posibilă 
explicaţie o oferea Constantin Argetoianu, care considera că Nistru! îngheţat putea fi un "pod" 

nu doar pentru refugiaţii transnistreni, ci şi pentru agenţii bolşevici74• 
Guvernele României din perioada 1 922- 1 934 s-au confruntau cu probleme 

asemănătoare. În Adunarea Deputaţilor, secretarii de stat ai Ministerului de Interne - Gheorghe 
Tătărăscu în 1 92575, Nicolae Ottescu în 1 93276, au luat apărarea grăniceriilor români acuzaţi de 
împuşcarea unor persoane care treceau fraudulos graniţa în U.R.S.S .. Atitudinea grănicerilor 
era considerată legală, conform consemnului militar. Ajunşi la guvernare, naţional-ţărăniştii 
constatau că jandarmii şi-au schimbat "mentalitatea trecută [sic!]"77 şi evocau membri ai 
forţelor de ordine "care au murit înaintea inamicului [sub!. R.F.] pe Nistru"78. Toate guvernele 
din perioada la care ne referim şi implicit parlamentarii majorităţii, considerau acţiunea 
grănicerilor conformă consemnului militar79• În general se pronunţau în favoarea grănicerilor 
acuzaţi de abuzuri80. Mai mult, în Parlamentul de la Bucureşti a circulat la un moment dat 

68 Ministrul român de Externe aprecia faptul că această convenţie "este în plină aplicaţiune în momentul de faţă". 
DANCD, şedinţa din 20 martie 1 924, în MOR, nr. 73, din 5 aprilie 1 924, p. 1 967. Şi subsecretarul de stat la Ministerul 
de Interne, Richard Franas ovici, amintea opoziţiei faptul că 

"
avem comisiuni mixte, care rezolvă conflictele pe 

Nistru". DANCD, şedinţa din 1 7  iunie 1 924, în MOR, nr. l 06, din I l  iulie 1 924, p. 2907. 
69 Conform tratatului respectiv, orice foc de armă tras de pe uo mal al N istrului spre celălalt, trecerea sau tentativa de 
trecere a Nistrului fără autorizaţie prealabilă, ca şi pedepsirea celor vinovaţi urmau să fie examinate de o Comisie 
Mixtă, româna-sovietică. Vezi Relaţiile ... , p. 207 şi urm. 
70 Unele surse româneşti afirmau că paza malului sovietic al Nistrului a fost întărită la începutul deceniului al patrulea 
cu detaşamente speciale ale G.P.U., iar pe alocuri s-a instalat sârmă ghimpată. N.P. Smochină, Republica 
Moldovenească a Sovietelor, Bucureşti, Ed.it. Cartea Românească, f. a ,  p. 5. 
71 Este vorba de pre Samuel Singer. Deoarece cioci dintre basarabenii ucişi erau evrei, deputaţii Partidului Evreiesc au 
luat atitudine. DAD, şedinţa din 26 februarie 1 932, în MOR, nr. 5 1 ,  din 1 2  martie 1 932, p. 1 9 1 9. 
72 Din februarie 1 924 refugiaţii treceau printr-un filtru birocratic mai complex. Ion Agrigoroaiei, Gbeorghe Palade, 
Basarabia în cadrul României Întregile 1 918-1940, Chişinău, Edit. Universitas, 1 993, p. 64. 
73 DAD, şedinţa din 1 8  februarie 1 932, în MOR, nr. 45 din 5 martie 1 932, p. 1 622. 
74 DS, şedinţa din 20 februarie 1 929, în MOR, nr. 20, din 16 aprilie 1 929, pp. 570-57 1 .  
75 Vezi Gheorghe Sbâmă, Parlamentul şi politica externă a României 1919-1940, Bucureşti, Edit. Sylvi, 2000, p .  1 05. 
76 El ii cataloga pe comuniştii ucişi la graniţă când încercau să treacă în U.R.S.S. drept "privilegiaţi ai alarmei", o 
aluzie la "vaetele" presei. DAD, şedinţa din 2 februarie 1 932, în MOR, nr. 33, din 1 8  februarie 1 932, p. 1 245. 
77 Afirmaţia deputatului Teodor lacobescu. în timpul opoziţiei, naţional-ţărăniştii au fost principalii critici ai abuzurilor 
forţelor de ordine. DAD, şedinţa din 16 mai 1 929, în MOR, nr. 67, din 1 7  iunie 1 929, p. 25 1 8. 
78 Afirmaţia altui deputat P.N.Ţ., Dimitrie Ionescu-Botoşani, care prezenta o listă cu jandarmi căzuţi la datorie la frontiera cu 
U.R.S.S., "în wmărirea comuniştilor". DAD, şedinţa din 24 iunie 1929, în MOR, nr. 87, din 7 august 1 929, pp. 3275-3276. 
79 Primul-ministru Nicolae Iorga prezenta foarte succint un caz soldat cu victime: "oamenii trec Nistru!; nu este voie să 
treci Nistru!; te somează grănicerul şi nu te opreşti, trage grănicerul". DAD, şedinţa din 2 februarie 1 932, în MOR, nr. 
33, din 1 8  februarie 1 932, pp. 1 245- 1 247. 
80 După evenimentele din februarie 1 932, deputaţii Partidului Evreiesc şi ai Partidului Social-Democrat au cerut o 
supra-anchetă, formată din reprezentanţi ai Ministerelor de Interne şi de Război, dar Nicolae Iorga a replicat că acest 

"incident discutabil" riscă să devină 
"
un mijloc de al lovi în armată, care îşi riscă viaţa în fiecare moment la Nistru". 

DAD, şedinţa din 2 februarie 1 932, in MOR nr. 33, din 1 8  februarie 1 932, pp. 1 24 1 - 1 243. 

245 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

sintagna "800 de grăniceri [români]" ucişi anual81• Se pare că aceasta era o figură de stil, 
deoarece numărul real ar fi fost mult mai redus82. În orice caz, asasinarea unui soldat la Nistru 
era considarată o agresiue la adresa statului român şi o dovadă a ostilităţii U.R.S.S.83. Uneori, 
în dorinţa de a prezenta grănicerii drept victime ale sovieticilor, se invocau clauze inexistente 
în regulamentele rnilitare84. Senatorul naţional-liberal Mihai Condruş afirma că "soldatul 
român dela Nistru are ordin să nu tragă chiar atunci când se trage asupra lui"85. 

O altă dovadă a eşecului reconcilierii româna-sovietice a fost propunerea ca între cele două 
state să aibă loc schimburi de populaţii. Această idee aparţinea parlamentarilor de diferite orientări 
politice. În 1 924, Nicolae Iorga considera că astfel se putea rezolva "în chip frumos şi liniştit'"'6 
problema simpatizanţilor bolşevici. Şi în 1 932 social-democratul 1. 1. Mirescu a cerut deschiderea 
graniţei "pentru o săptămână". Se considera că astfel ar fi fost rezolvată civilizat o problemă gravă 
cu care se confruntau autorităţile române87. De altminteri, politicienii cu simpatii comuniste, reale 
sau bănuite, au fost îndemnaţi ironic de a pleca "la Moscova" de-a lungul întreagii perioade la care 
facem referire88. Unii deputaţi au considerat că soluţia ar fi fost un acord româno-sovietic, privind 
un schimb de populaţie. Aceast acord ar fi rezolvat atât problema românilor transnistreni, cât şi a 
basarabenilor cu simpatii bolşevice89. Realizarea sa era gândită fie prin intermediul Ligii Naţiunilor, 
fie prin intermediul unui "popor arnic"90. Era oferit exemplul Alsaciei şi Lorenei91 .  Nu trebuie uitat 
însă că Franţa şi Germania erau semnatarele Tratatului de la Versailles, care stipula posibilitatea 
alegerii cetăţeniei şi ţării pentru locuitorii celor două provincii. În cazul României ar fi fost vorba 
despre un schimb etno-politic. 

În Adunarea Deputaţilor de la Bucureşti, atât majoritatea cât şi opoziţia au recunoscut 
faptul că Nistru! era o barieră complexă, "un fel de dublu zid politic, naţional, vamal"92. Era 
utilizată, în mod peiorativ, sintagma "zid chinezesc"93. În aceste condiţii, în prima jumătate a 
deceniului al treilea, opoziţia -în special parlamentarii ţărănişti- critica ceea ce considera a fi 
lipsa de pragmatism a puterii politice. Dacă relaţiile diplomatice nu erau încă posibile, doctorul 
Nicolae Lupu le separa de cele comerciale, arătând că "toate ţările"(sic ! )  au reluat comerţul cu 
sovieticii, fără să fi recunoscut guvernul sovietic94. Considerăm că nu pot fi făcute comparaţii, 

8 1 Deputaţii Radu Matei şi G. Cantacuzino-Grăniceru considerau că anual sunt ucişi 800 de grăniceri. DAD, şedinţa din 
2 februarie 1 932, în MOR, nr. 33, din 1 8  februarie 1 932, pp. 1 242- 1 244. 
82 N. Bosnief-Paraschivescu cerea o statistică precisă a numărului de soldati români "omorâţi pe malul Nistrului de către 
bolşevici sau de către cei cari sunt înfeudati politicei bolşevice". DAD, şedinţa din 2 februarie 1 932, in MOR, nr. 33, din 1 8  
februarie 1932, p .  1 244. Aceasta nu a fost prezentată. în schimb, un document oficial din 1 942 mentiona pentru perioada 1 9 1 8-
1 94 1 ,  la capitolul "Pierderi", 3 1  de grăniceri morţi la Nistru, 22 de răniti şi 34 de dispăruţi. Vezi Adrian Brişcă, op. cit, p. 59. 
83 Când Iacob Pistiner a afirmat că în Cehoslovacia ex.i tă un grup parlamentar comunist, un coleg i-a replicat că în ţara vecină 

"
soldatii şi grănicerii" nu sunt asasinati. DAD, şedinţa din 12 decembrie 1924, în MOR, nr. 43, din 22 ianuarie 1 925, p. 999. 

84 Sau cel puţin despre o clauză necunoscută de noi. 
85 De altfel, el sublinia că acesta fapt ar fi impresionat Occidentul. DS, şedinţa din 2 aprilie 1 932, în MOR, nr. 50, din 
22 aprilie 1 932, p. 1 686. Or, regulamentele în vigoare la data respectivă prevedeau întrebuinţarea armei 

"
prin foc sau 

baionetă, fără somaţiune" "în caz de atac neaşteptat". Vezi Retrospectivă ... , p. 274. 
86 Se aprecia că guvernul României ar fi trebuit să strămute în acest mod, peste Nistru, anumite "elemente" care simpatizau cu 
regimul bolşevic. DANCD, şedinţa din 1 5  noiembrie 1 924, în MOR, nr, 1 5, din 28 noiembrie 1 924, p. 1 90. 
87 Ar fi trebuit să fie lăsaţi să plece 

"
toţi

" 
cei care doreau aceasta, indiferent de motiv. DAD, şedinţa din 2 februarie 

1 932, în MOR, nr. 33 din 1 8  februarie 1 932, p. 1 246. 
88 în iunie 1 93 1 ,  deputatul L.A.N.C., Nichifor Robu îl acuza pe Lucreţiu Pătrăşcanu că reprezintă 

"
Moscova" şi îl 

îndemna să plece acolo. DAD, şedinţa din 1 6  iunie 1 93 1 ,  în MOR, nr. 2, din 19 iunie 1 93 1 ,  p. 77. 
89 Deputatul N. Bosnief-Paraschivescu considera că ar fi indicat 

"
să plece în Rusia toti acei care cred că acolo pot să 

trăiască mai bine şi să vină din Rusia toţi moldovenii ca să se aşeze în locul lor, aici". DAD, şedinţa din 26 februarie 
1 932, în MOR, nr. 5 1 ,  din 12 martie 1 932, p. 1 9 1 9. 
90 Ibidem. 
91 Nicolae Iorga amintea exemplul Franţei. DANCD, şedinţa din 1 5  noiembrie 1 924, în MOR, nr, 1 5 ,  din 28 noiembrie 
1 924, p. 1 90. 
92 Cuvintele lui Take Ionescu, ministru de Externe şi ad-interim Ia Finanţe. DAD, şedinţa din 4 august 1 920, în MOR, 
nr. 39, din 1 3  august 1 920, p. 792. Doctorul Daniel Ciugureanu constata acelaşi lucru. DAD, şedinţa din 2 1  februarie 
1 920, în MOR, nr. 49, din 2 martie 1 920, p. 825 
93 Expresia doctorului Nicolae Lupu. DANCD, şedinţa din 28 noiembrie 1 923, în MOR, nr. 2 1 ,  din 15 decembrie 1 923, p. 32 1 .  
94 DANCD, şedinţa din 30 noiembrie 1 923, în MOR, nr. 23, din 1 9  decembrie 1 923, p .  364. 
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în condi�ile în care litigiul româno-sovietic bloca orice posibilă cooperare, cu excepţia 
Comisiilor Mixte. Ceea ce opozi�a nu ştia sau nu dorea să recunoască era faptul că sovieticii 
nu erau interesaţi de un astfel de acord cu România95. O dovadă a fost faptul că nici guvernele 
na�onal-ţărăniste nu au reuşit reluarea comerţului cu U.R.S.S .. Doctorul Nicolae Lupu, care în 
anii guvernării naţional-liberale criticase lipsa unui acord cu sovieticii, accepta, în 1 930, că 
aceasta se datorează "opoziţiei ruseşti de a găsi un aranjament oarecare

"
96. Ca o ironie a sorţii, 

deputa� ai noilor majorită� comentau profiturile excelente ale diverselor companii străine care 
importau produse sovietice; ale societăţilor de naviga�e ungureşti care transportau pe Dunăre 
mărfuri sovietice97• Dar pentru toate guvernele de la Bucureşti din perioada la care facem 
referire, politica "trece[a] înaintea oricăror interese comerciale" în ceea ce privea rela�ile 
economice cu U.R.S.S.98• De altfel, după reluarea relaţiilor diplomatice, în 1 934, comerţul 
româno-sovietic nu a cunoscut o dezvoltare considerabilă. 

Anul 1 9 1 8  a schimbat complet o realitate veche de 1 00 de ani. În condiţiile în care 
produsele basarabene îşi aflau cu greu locul pe piaţa românească, vechile debuşee din Imperiul Rus 
erau regretate de oamenii politici originruj din această provincie99. Se critica politica guvernului 
român, acuzat că nu acordă nici o aten�e "Basarabiei agricole", prezentându-se situaţii disperate100• 
Existau relatări despre defrişări de vii şi livezi arse datorită lipsei de debuşee1 01 • Această realitate era 
regretată de întreg spectrul politic românesc, inclusiv social-democra�i102 şi extrema dreaptă1 03• Cu 
toate acestea, nici după reluarea rela�ilor diplomatice fructele din Basarabia nu au recâştigat piaţa 
vecinului estic104• Situa�a era agravată deoarece unele produse deficit:re în Basarabia, aduse cândva 
din alte regiuni ale Imperiului Rus, lipseau din gospodăriile ţărăneşti. In condi�ile închiderii graniţei 
economice dinspre Răsărit, se considera natural ca sarea, petrolul, să fie aduse din "regatul 
vechi"105. În anul 1 928 exploatările de sare din lacurile sărate basarabene încă erau nefunc�onale 
din varii motive106. Şi în deceniul al patrulea se constatau aceleaşi realită�107. Situaţia avea să se 
rezolve ulterior, dar cel puţin în perioada la care ne referim a generat nemulţwniri. Au existat, totuşi, 
schimburi economice între Basarabia şi restul ţării1 08• 

Aceste probleme era recunoscute de către autorităţile române şi prezentate omologilor 
sovietici, tocmai în scopul de a grăbi reluarea relaţiilor comerciale109• Autorităţile române ar fi 

95 în septembrie 1 923, Gbiorghi Cicerin afirma în particular că 
"

un tratat comercial complet şi definitiv ar contribui la 
consolidarea Basarabiei în cadrul României". El considera că pentru U.R.S.S. ar fi fost de dorit 

"
doar o înţelegere 

comercială provizorie şi limitată, cu amendamentul că ea nu soluţionează chestiunea referitoare la reglementarea 
frontierei". Relaţiile . . .  , p. 203. 
96 DAD, şedinţa din 12 mai 1 930, în MOR, nr. 53, din 4 august 1 930, p. 2227. 
97 DAD, şedinţa din 20 martie 1 93 1 ,  în MOR, nr. 68, din 23 martie 1 93 1 ,  p. 1 695. 
98 Concluzia lui Grigore Gafencu. Ibidem. 
99 Dumitru Bogos, deputat de Lăpuşna, afirma că înainte de război, provincia de peste Prut 

"
exporta" în Rusia fructe în 

valoare de un miliard de lei. DAD, şedinţa din 28 noiembrie 1 930, în MOR, nr. 8, din I l  decembrie 1 930, p.96. 
100 Conform deputatului ţărănist Grigore Cazacliu, "cei mai boga� oameni din judeţul Orhei", probabil agricultori sau 
comercian�, erau muritori de foame. DANCD, şedinţa din 28 octombrie 1924, în MOR, nr. 4, din 4 noiembrie 1 924, p. 22. 
101 DANCD, şedinţa din 18 noiembrie 1 924, în MOR, nr. 1 7, din 2 decembrie 1 924, p. 230. 
102 G. Grigorovici recunoştea suferinţele basarabenilor, care au avut 

"
legături economice [înainte de 1 9 14 ,  n. R.F.] în 

Rusia". DAD, şedinţa din 9 aprilie 1 932, în MOR, nr. 83, din 1 2  mai 1 932, p. 3844. 
103 A.C. Cuza, cunoscut pentru opiniile sale antisovietice, prezenta perspectivele politicii de 

"
marmeladă" a României. 

Pentru deputatul respectiv, "Rusia" reprezenta un debuşeu "enorm", care în perspectivă ar fi putut aduce profituri 
considerabile statului român. DAD, şedinţa din 28 mai 1 930, în MOR, nr. 59, din 26 august 1 930, p. 2920. 
104 în a doua jumătate a deceniului al patrulea, exporturile de fructe basarabene se făceau în Occidentul Europei şi în 
Africa. Anton Moraru, Istoria Românilor: Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău, 1 995, p. 22 1 .  
105 Afirmaţiile lui Daniil Ciugureanu. El amintea de petrol şi sare, inexistente în subsolul Basarabiei. DAD, şedinţa din 
21 februarie 1 920, în MOR, nr. 49, din 2 martie 1 920, p. 825. 
106 Eugeniu N. Giurgea, Din trecutul şi prezentul Basarabiei, Bucureşti, 1 928, p. 204. 
107 Vezi discursul critic al lui Victor Eftimiu. DAD, şedinţa din 24 noiembrie 1932, în MOR, nr. 7, din 30 noiembrie 1 932, p. 7 1 .  
108 Vezi Anton Moraru, op. cit. , p. 22 1 .  
109 O scrisoare trimisă de Ghiorghi Cicerin lui Leonid Krassin, în septambrie 1 923, amintea 

"
mare[a] însufleţire" cu 

care un oficial român a exprimat inten�a guvernului său de a avea relaţii comerciale cu U.R.S.S .. Aceasta în condiţiile 
în care autorităţile din România se confruntau cu un adevărat 

"
asalt" al comercianţilor nemulţumiţi din dreapta 

Nistrului. Relaţile . . .  , p. 206. 
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dorit o reluare grabnică a circulaţiei vaselor, aceasta fiind "absolut necesară" exportului de 
produse basarabene1 10. Însă navigaţia pe Nistru nu a fost reluată, cel puţin până în anul 1 934; 
practic o altă consecinţă a diferendului româno-sovietic. Un acord în acest sens nu a putut fi 
posibil, în condiţiile în care România ar fi dorit "drepturi comune asupra fluviului", iar 
sovieticii înţelegeau că aceasta ar fi echivalat cu recunoaşterea unei frontiere existente de 

facto 1 1 1 •  În Parlament, această situaţie provoca noi evocări ale perioadei antebelice, când existau 
legături strânse între cele două maluri ale Nistrului, iar vechea graniţă de pe Prut era mai 
permisivă1 12•  Imposibilitatea unui trafic liber de persoane între România şi U.R.S.S. a generat critici. 
In anii când s-au aflat în opoziţie, deputaţii Partidului Ţărănesc şi-au manifestat deschis 
disponibilitatea de a vizita diverse locuri din lume, inclusiv "Rusia", pentru a vedea "ce e acolo"1 13. 
Doctorul Nicolae Lupu constata ironic că un paşaport "costă foarte mult"1 14, o aluzie la faptul că 
paşapoartele cetăţenilor români aveau stipulată expres lipsa vizei pentru U.R.S.S.u5. 

Un alt aspect pozitiv din trecut îl constituia situaţia localitătilor basarabene riverane 
Nistrului. Înainte de război, acestea erau adevărate staţiuni balneare frec;entate de intelectualii din 
Rusia1 16. Doctorul Nicolae Lupu afirma că "în toate zilele pluteau pe el [Nistru, n. R.F.] vapoare şi 
vaporaşe care ajutau la înflorirea vieţii oraşului [Soroca-n. R.F.] şi care făceau şi legătura poştală cu 
Odessa"1 17. După 1 9 1 8, oraşul respectiv devenise o "staţiune climaterică de interes local [subl. 
R.F.]"1 18. Pentru parlamentarii români, Nistru! devenise un râu "pustiu"1 19, "un canal mort, păzit de 
sentinele şi brăzdat de şuierăturile gloanţelor"120• Specialiştii constatau faptul că, datorită lipsei 
navigaţiei "de ani de zile", nu a mai fost dragat, iar navigaţia "este cu totul împiedicată" din punct 
de vedere tehnic, nu doar politic12 1 .  În condiţiile în care un acord cu sovieticii era destul de incert, 
guvernul României a considerat Prutul o alternativă. Ministrul lucrărilor publice, Ion Petrovici, î l  
numea, o posibilă "arter[ă] principală în cuprinsul Moldovei întregite"122• 

Pe întreg parcursul perioadei la care ne referim, lipsa cooperării bi laterale se făcea 
simţită. Politicienii români sperau ca legătura dintre Marea Nordului şi Marea Neagră să fie 
făcută "prin reţeaua de cale ferată a Basarabiei", în detrimentul portului Odessa123• În anul 1 924, 
normalizarea căilor ferate din Basarabia a fost un prilej gentru deputatul 1. Simionescu de a saluta 
efectiv ruperea oricăror posibile legături cu U.R.S.S.-ul 24. Lucrările româneşti oficiale din epocă 
recomandau "o linie ferată interioară, care să nu atingă linia Nistrului"1 25. O legătură între Sudul 
Basarabiei şi portul Constanţa, via Tulcea, a constituit un deziderat public atât al autorităţilor, cât şi 

1 1° Fapt observat şi de către unul dintre membrii delega�ei sovietice, în septembrie 1 923, la Tiraspol. Relaţiile ... , p. 205. Pe 
Nistru se transportau, înainte de 1 9 1 4, cereale, materiale de construc�e şi alte bunuri. Eu geniu N. Giurgea, op. cit. , p. 248. 
1 1 1 Pentru oficialită�le sovietice Nistru! era un râu interior; ele nu accepiau încheierea unui asemenea tratat Re/ariile . . .  , p. 204. 
l ll Nicolae Lupu amintea că unii basarabeni vizitau anual România antebelică. DANCD, şedinţa din 28 noiembrie 
1 923, în MOR, nr. 2 1 ,  din 1 5  decembrie 1 923, p. 32 1 .  
1 13 Afirma�a lui Ion Mihalache. DANCD, şedinţa din 29 noiembrie 1 924, în MOR, nr. 26, din 1 8  decembrie 1 924, p. 396. 
1 14 /bidem. 
1 1s Vezi nota 55. 
1 16 În judefUI Hotin, pe malul Nistrului, N. Alexandri organizase înainte de 1 9 1 4  o mică staţiune balneară pentru pictorii 
orăşeni pe timp de vacan!ă. lurie Colesnic, Basarabia Necunoscută, voi. m, Chişinău, Edit. Musewn, 2000, p. 274. 
1 17 Soroca era un "centru civilizat" unde pictorii şi litera�i di.n Odessa şi Harkov îşi petreceau vacanţele. DAD, şedinţa 
din 1 2  mai 1 930, în MOR, nr. 53, din 4 august 1 930, p. 2227. 
1 18 Enciclopedia României: Ţara Românească, voi. Il, Bucureşti, lmprimeria Naţională, 1 938, p. 420. 
1 19 Afirmaţia doctorului Nicolae Lupn. DAD, şedinţa din 1 2  mai 1 930, în MOR, nr. 53, din 4 august 1 930, p. 2227. 
120 Victor Eftimiu, DAD, şedinţa din 24 noiembrie 1 932, în MOR, nr. 7, din 30 noiembrie 1 932, p. 7 1 .  
121 Eugeniu N. Giurgea, op. cit., pp. 248-249. Respectivul era subdirector general al Institutului Geodezic al României. 
122 DAD, şedinţa din 19 mai 1 92 1 ,  în MOR, nr. 96, din 5 iunie 1 92 1 ,  p. 2522. În acest spirit au existat în epocă idei de 
transformare a Iaşului în port cu acces la Prut, considerat râul principal al Moldovei. Vezi Constantin Ostap, J'on 
Mitican, Cu iaşii mână in mână, laşi, Edit. Dosofiei, 1 997, pp.30-33. 
123 Înainte de 1 9 1 8, căile ferate din Basarabia fuseseră construite pentru a deservi portul Odessa. Vezi Nicolae 
Petculescu, Problema C.F.R.: istoric, completări, îmbunătăţiri, Bucureşti, Cultura Naţională, 1 923, passim. 
124 Cunoscutul geograf se referea la schimbarea ecartamentului larg, rusesc, cu cel românesc, mai îngust şi îşi exprima 
speranţa că această realitate "a întors privirile celor de la Nistru de la Mohilev, Tiraspol sau Odessa spre interiorul 
ţării". DANCD, şedinţa din 22 ianuarie 1 924, în MOR, nr. 36, din 24 decembrie 1 923, p. 799. 
12s Aceasta ar fi folosit intereselor economice şi militare ale României. Eugeniu N. Giurgea, op. cit., p. 238. 
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al parlamentarilor, pe parcursul întregii perioade interbelice126. În perioada la care facem referire, 
România şi Uniunea Sovietică au fost angrenate într-un război de imagine. Încă din primii ani de 
existenţă ai statului bolşevic diverşi miniştri, parlamentari români -în special din dreapta spectrului 
politic-au perceput Nistru! drept o falie între două civilizaţii distincte127, una a ordinii burgheze, alta 
a terorii bolşevice128. Râul respectiv ar fi separat civilizaţia "occidentală" de "aceia a lui Stalin"129. 
Unii intelectuali de stânga, favorabili apropierii româno-sovietice, au căutat să atenueze imaginea 
acestei falii, subliniind sinteza "latino-slavă"130, care apropia România "ca pământ, ca posibilităţi de 
adaptare, ca stare de civilizaţie"13 1 ,  mai mult de vecinul sovietic decât de statele occidentale. 

Un argument solid al partizanilor faliei de civilizaţie a reprezentat refugierea în 
România a transnistrienilor de-a lungul perioadei la care facem referinţă. În special 
parlamentarii majorităţii prezentau cu satisfa�ţie imaginea de "rai pământesc" a României 
pentru refugiaţii de pe malul stâng al râului132. In schimb, era ironizat utopicul "rai" sovietic133• 
Mai ales în anii 1 929-32, au existat relatări despre refugiul transnistrienilor în România, datorat 
cauzelor economice134• În srecial deputaţii basarabeni aminteau despre motivele acestor 
refugieri, "foame şi durere" 35, despre"zile[le] grele" ale transnistrienilor, care îşi căutau 
scăparea pe pământul ospitalier al României"136. Majoritatea politicienilor români considerau 
aceste refugieri o lovitură de imagine pentru Uniunea Sovietică137• Această perspectivă era 
puternic înrădăcinată în conştiinţa românilor. În anii '30, diverşi parlamentari au arătat 
avantajul prezenţei refu8iaţilor transnistrieni în ţară. Ei ar fi reprezentat "o oglindă vie a 
pretinsului rai sovietic"' 8. Acesta ar fi fost motivul pentru care sovieticii îi împiedicau pe 
refugiaţi să treacă în România, "deoarece se ştia că orice fugar din Uniunea Sovietică era cel 
mai înfocat şi eficace propagandist împotriva comunismului"139. 

Pentru majoritatea parlamentarilor români, încă din primii ani ai existenţei statului 
vecin comunist, ţăranii de la Nistru, "de orice naţionalitate", observau realităţile sovietice şi 

126 Şi în anul 1 936, 1 .  N. Drăghici pleda pentru construcţia căii ferate Babadag-Tulcea, care ar fi putut constitui continuarea 
altei căi ferate, Tulcea-lsmail, o posibilă legătură a Basarabiei cu principalul port românesc la Marea Neagră. DAD, şedinţa 
din 23 noiembrie 1 936, în MOR, nr. 3, din 2 decembrie 1 936, p. 2 1 .  
127 in anul 1 922, prim-ministrul Ion 1. C. Brătianu amintea de Conferinţa de la Genova, unde s-au examinat 

"
raporturile 

dintre Ru ia şi Europa, sau mai bine spus dintre civiliza�a lumii şi [ . . .  ] Rusia [sic!]". DAD, şedinţa din 20 iunie 1 922, 
în MOR, nr. 28, din 29 iunie 1 922, p. 609. 
128 Afirmaţia lui Ion lnculeţ, ministru secretar de stat. DANCD, şedinţa din 3 decembrie 1 924, în MOR, nr.30, din 30 
decembrie 1 924, p. 49 1 .  
129 După cum constata naţional-liberalul Mihai Condruş. OS, şedinţa din 2 aprilie 1 932, în MOR, nr. 50, din 22 aprilie 
1 932, p. 1 686. 
130 in 1 920, socialistul N.D. Cocea a prezentat spiritul românesc drept o îmbinare între 

"
limpedele geniu latin şi 

misticismul slav". El considera aceasta drept "o fericire [şansă, n. R.F.] pentru noi". DAD, şedinţa din 28 iulie 1 920, 
în MOR, nr. 3 1 ,  din 3 1  iulie 1 920, p. 528. 
13 1 Victor Eftimiu afirma că, 

"
suntem [ca neam, n. R.F.] mai aproape de poporul rusesc, decât de Occidentul cu o 

civilizaţie milenară". G. A. Cuza a calificat această afirmaţie drept o 
"

monstruozitate". DAD, şedinţa din 24 noiembrie 
1 932, în MOR, nr. 7, din 30 noiembrie 1 932, p. 74. 
132 lon lnculeţ mărturisea că aceasta era impresia celor "care vin de peste Nistru", o aluzie la nemulumirile basarabenilor 
privind viaţa cotidianl!. DAD, şedinţa din 27 decembrie 19 19, în MOR, nr. 22, din 22 ianuarie 1 920, p. 296. Generalul Henri 
Cihoski, ministru de război, amintea de grănicerii români care au fugit în U.R.S.S. şi s-au întors de bună voie, ,.îngrozi�" de 
realită�le de acolo. DAD, şedinţa din I l  februarie 1 929, în MOR, nr. 30, din 15 aprilie 1 929, p. 886. 
133 Senatorul P.N.Ţ. Ştefan Graur ironiza scopul bolşevicilor, de a realiza ,.dupl! pl!rerile lor [sic!] maximum de fericire 
omenească pe tot pământul". DS, şedinţa din 1 6  decembrie 1 929, în MOR, nr. 9, din 1 8  februarie 1 930, p. 1 32. 
134 În primii ani dupl! instaurarea regimului bolşevic, refugierile aveau un caracter politic şi cuprindeau în special 
intelectualitatea transnistriană. Ulterior, mai ales din anul 1 928, când seceta a coincis cu începutul colectivizl!rii 
agriculturii, mase mari din diverse categorii sociale au trecut ilegal în România. N.P. Smochini!, op. cit. , p. 3. 
135 Afirmaţia doctorului P. Cazacu. DAD, şedinţa din 26 februarie 1932, în MOR, nr. 5 1 ,  din 12 martie 1 932, p. 1 920. 
1 36 Naţional ţărănistul Teodor lacobescu, DAD, şedinţa din 1 6  iunie 1 93 1 ,  în MOR, nr. 3, din 20 iunie 1 93 1 ,  p. 96. 
137 Cunoscutul diplomat Frederic Nanu remarca faptul că orice 

"
dubiu" al ţăranilor basarabeni legat de o posibilă 

"
reunire[ ... ] cu Rusia" ar fi fost înlăturat de "fluxul de refugia�-inclusiv mulţi evrei deziluzionaţi care încercau să treacă 

Nistru! noaptea, sub focul gărzilor bolşevice de frontieră, pentru a scăpa de foame, teroare şi războiul civil ce bântuia în 
cealaltă parte". Frederic C. Nanu, Politica externă a României 1919-1933, laşi, Institutul European, 1 993, p. 1 26. 
138 OS, şedinţa din 19 aprilie 1 932, în MOR, nr. 65, din 22 iunie 1 932, p. 2783. 
139 Citat din protestul unui grup de români transnistrieni către Liga Na�unilor, în 1932. ApudLudmila Rotari, op. cit., p. 273. 
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realizau "perfect [ . . .  ] ce este dincolo de graniţă"140• Sintagma "în Rusia este şi mai rău" era 
criticată, fiind considerată o încercare de a minimaliza problemele B asarabiei"141 •  Încă din 
primii ani ai regimului sovietic, parlamentarii de dreapta criticau orice posibilă aluzie la 
aspecte pozitive de peste Nistru142. Se vorbea despre "graniţa blestemată între noi şi haosul 
sovietic", "iadul bolşevic"143, "râu blestemat", vecini sălbatici"144• în unele momente de 
tensiune diplomatică, sovieticii erau numiţi "sălbatici", în opoziţie cu "statele civilizate" ale 
lumii145. Existau şi voci care îndemnau la echidistanţă faţă de realităţile sovietice, în general 
parlamentari cu simpatii de stânga, mai ales unii naţional-ţărănişti 146• Ei nu glorificau U . R.S.S.
ul,  cum făcuseră socialiştii în anii '20. 

în acelaşi timp, orice aspect al vieţii sociale, economice şi culturale de pe malul 
românesc al Nistrului era privit cu grijă în Parlamentul de la Bucureşti. În special parlamentarii 
basarabeni corelau aspectele negative din provincie cu aspectul de front ideologic al graniţei. în 
repetate rânduri s-a subliniat faptul că graniţa estică este cea mai expusă din punct de vedere 
doctrinar. Deputatul Teodor Iacobescu aprecia că acolo, "curentele cu care [populaţia] vine în 
atingere sunt cu totul altele şi mai periculoase decât cele din provinciile de peste Carpaţi sau 
Vechiul Regat"147• în acelaşi timp, era subliniată prezenţa masivă a minorităţilor naţionale în 
zonele de graniţă. Orice abuz al administraţiei basarabene, lipsa de seriozitate a unor cadre 
didactice, probleme ale Bisericii din judeţele de frontieră au fost speculate de către opoziţie, 
fiind considerate afronturi aduse securităţii naţionale148• În timpul guvernărilor naţional
liberale, unii parlamentari ţărănişti ironizau "rolul civil izator şi cultural" al României în această 
parte a Europei şi cereau guvernului "să pună mai multă stăruinţă în acest sens"149• 

Totuşi, aceste probleme generau un sentiment de solidaritate parlamentară. 
Majoritatea, membrii guvernului, acceptau că aspectele negative trebuiesc schimbate, în 
condiţiile în care de ele depindea siguranţa naţională a ţării150• Uneori aprecierile luau o turnură 
teatrală şi se încerca folosirea imaginii frontierei în scopuri pur partinice. Atunci,  adversarii 
politici luau atitudine, iar sentimentul de solidaritate dispărea din Adunarea Deputaţilor151 •  De 
asemenea, aspectele sovietice pozitive vizibile de pe malul românesc provocau uneori 

140 DAD, şedinţa din 1 6  itmie 193 1 ,  in MOR, nr. 3, din 20 iunie 193 1 ,  p. %. În 1 920, depulatul lon Pelivan afinna impresia ţăranilor din 
provincia respectivă, că .peste Nistru este bucluc". DAD, şedinţa din 1 O iulie 1 920, in MOR, nr. 1 8, din 1 5  iulie 1920, p. 281 .  
141 

"
Eu nu grăiesc pentru Rusia, eu grăiesc pentru noi, că ne-am unit", replica basarabeanul C. Bivol unei astfel de 

afirmaţii. DAD, şedinţa din 26 decembrie 1 9 1 9, în MOR, nr. 22, din 22 ianuarie 1 920, p. 276. 
142 Averescanul Gh. Becescu-Sylvan afirma ironic că, 

"
în Rusia revoluţionară curg râuri de lapte şi miere, acolo este 

fericirea şi armonia universală". DS, şedinţa din 20 februarie 1 920, în MOR, nr. 3 1 ,  din 27 februarie 1 920, p. 334. 
143 Afirmaţiile senatorului C. Ionescu-Berechet. DS, şedinţa din 5 martie 1932, în MOR, nr. 37, din 15 martie 1 932, p. 953. 
144 Constatarea l.P.S.S. Pimen, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care protesta împotriva actelor contra românilor 
care se refugiau de peste Nistru. DS, şedinţa din I l  martie 1 932, în MOR, nr. 42, din 29 martie 1 932, p. 1 1 79. 
145 Aprecierea lui Gheorghe l. Brătianu după incidentele de la Olăneşti. DAD, şedinţa din 25 martie 1 932, în MOR, nr. 
68, din 9 aprilie 1 932, pp. 2668-2669. 
146 Victor Eftimiu critica presa 

"
capitalistă", care prezenta doar 

"
mizerii ,  numai munci forţate, numai asasinate". DAD, 

şedinţa din 24 noiembrie 1 932, în MOR, nr. 7, din 30 noiembrie 1 932, p. 39. În mod plastic, era amintită percepţia 
Rusiei Ţariste din perioada antebelică, drept 

"
o pădure de spânzurători, un câmp imens, îngheţat, Siberii, întuneric, 

dezolare", în condiţiile în care 
"

lucruri frumoase s-au făcut [şi n.R.F.] pe vremea ţarilor". ibidem. 
147 DANCD, şedinţa din 1 3  decembrie 1 924, in MOR, nr. 44, din 23 ianuarie 1 925, p. 1 02 1 .  

"
Acolo este primejdia", 

indica şi colegul său de partid, Vladimir Cazacliu, cerând îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ. DAD, şedinţa din 1 8  
noiembrie 1 924, î n  MOR, nr. 1 7, din 2 decembrie 1 924, p .  233. 
148 Vezi notele. 
149 Afirmaţia doctorului Nicolae Lupu, care considera ,bombastică" sintagma respectivă. DANCD, şedinţa din 29 
ianuarie 1 923, în MOR, nr. 24, din 1 3  februarie 1 923, p. 650. 
1 50 Ţărănistul Ion Buzdugan afirma că românii trebuiau să fie 

"
un popor sănătos şi puternic", capabil să edifice 

"
în 

Orient cetatea românismului şi a civilizaţiei latine". Toată Adunarea a aplaudat acest discurs, iar ministrul de Finanţe, 
Vintilă l.C. Brătianu a promis că guvernul va căuta o rezolvare a acestor probleme. DANCD, şedinţa din 1 2  noiembrie 
1 923, în MOR, nr. 1 0, din 2 1  noiembrie 1 923, p. 72. 
1 51 Cu ocazia împlinirii a şase ani de la Unire, Ion Inculeţ, secretar de stat, amintea că a făcut o călătorie împreună cu 
primul ministru pe malul Nistrului, iar acesta a coborât 

"
până în apele lui", moment care i-a generat o 

"
emoţie 

adâncă". Ironic, ţărănistul Eduard Mirto a întrebat dacă lonel l. C. Brătianu nu 
"

a luat apă la galoşi". DANCD, şedinţa 
din 3 decembrie 1 924, în MOR, nr. 30, din 30 decembrie 1 924, p. 49 1 .  
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comparaţii critice în Parlament. Teodor lacobescu semnala o inferioritate vizibilă a calităţii 
vieţii grănicerilor români de pe Nistru în comparaţie cu cei sovietici152• Deputatul basarabean 
se întreba 

"
ce froces sufletesc se petrece în sufletul simplu al ţăranului nostru", privind această 

stare de fapt1 5 . De asemenea, în mai multe rânduri, in Parlament s-au prezentat problemele 
grănicerilor legate de cartiruiri154. 

Un alt exemplu era situaţia digurilor de pe Nistru, abandonate de partea română, fapt care 
cauza inundaţii frecvente155. Dezastrele din zona riverană erau prezentate de parlementarii 
basarabeni nu atât ca o neglijenţă a autorităţilor române; se făcea o comparaţie cu digurile 

"
formidabile" din partea sovietică, datorită cărora revărsările afectau "cu o înzecită putere" malul 

românesc156• 
în acelaşi spirit, prioritatea oferirii de fonduri pentru ridicarea unui "locaş sîant" într-un sat 

situat lângă graniţă era percepută de Teodor Iacobescu drept un gest de sfidare faţă de politica 
ateistă sovietică, a 

"
revoluţionarilor [sic !] de pe Nistru"157• Totuşi, majoritatea Adunării nu a fost 

impresionată, considerând că toate localităţile sinistrate datorită inundaţiilor din acea vară trebuiau 
ajutate in mod egal, rară preferinţe158• De asemenea, în spiritul obţinerii de fonduri pentru 
Universitatea din laşi, deputatul Petre Andrei menţiona pericolul ca unii studenţi basarabeni să fie 
atraşi de 

"
Universitatea" din Balta159• Un pol opus acestei instituţii ar fi putut fi Universitarea 

ieşeană, socotită o 
"

fortăreţă culturală puternică", care "să facă pe toţi, şi pe cei puţini [subl. R.F.] 
care or fi înclinaţi să privească swe răsărit, să-şi îndrepte atenţia şi privirea spre acest centru al 
românismului cultural, spre Iaşi" 60• Cel puţin în deceniul al treilea, autorităţile române nu s-au 
confruntat cu acest pericol. Iaşul a fost un pol al studenţimii dintre Prut şi Nistru16\ fapt care se 
poate explica şi prin avantajele materiale ale acestora162• 

Aşadar, la sfărşitul Prinmlui Război Mondial, deputaţii din Parlamentul de la Bucureşti au 
perceput Nistru! drept o falie complexă, care separa ţara noastră de Rusia Sovietică din mai multe 

1 52 Teodor Iacobescu considera aceasta "politica meschină a sovietelor", de a de a oferi hrană şi echipament grănicerilor "spre 
a arăta solda� lor noştri că la ei solda�i unt mai bine îngrijiţi". DANCD, şedinţa din 1 3  decembrie 1924, în MOR, nr. 44, din 
23 ianuarie 1925, pp. 1008-1 009. Generalul George Mărdărescu, ministrul de Război, considera că nu are cunoştinţă despre 
realităţile din rumata română semnalate, dar le-a considerat veridice, considerând că vina aparţine exclusiv superiori lor acelor 
olda�. Ibidem. 
1 53 DANCD, şedinţa din 1 3  decembrie 1 924, în MOR, nr. 44, din 23 ianuarie 1 925, pp. 1008-1 009. 
1 '4 Deoarece în Basarabia ţaristă fuseseră puţine cazărmi, practicându-se cartiruirea în casele civitilor din zonă, frontiera de pe 
Nistru era singura unde grănicerii români nu aveau pichete proprii. Ibidem. Cu alt prilej, Serafim Filipescu arăta că în "centrul 
moldovenesc" Volintiri, din jude!Ul Cetatea Albă, de aproximativ 10 ani membrii batalionului de vânători locuiau în casele 
oamenilor din sat. El indica o posibilă loca�e, într-un sat vecin, unde clădirea unei şcoli de agricultură fusese dezafectată

"
. DAD, 

şedinţa din 25 martie 1932, în MOR, nr. 68, din 9 aprilie 1 932 , p. 267 1 .  
1" Inundaţiile au reprezentat o problemă serioasă, în condi�ile în care regiunea Tighinei era "inundabilă" a Nistrului, 
avea centrul principal în oraşul Tighina. Ea este descrisă astfel în Enciclopedia României. Cadre şi Producţie, vol. l l l, 
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1 939, p. 423. 
1'6 1 .  Spinei, deputat de Tigbina, compara digurile din zona inundabilă Chiţcani. Cel din partea românescă era 
abandonat. În schimb, "tovarăşii de dincolo" îl realizaseră. DAD, şedinţa din 23 iunie 1 930, în MOR, nr. 84, din 3 
octombrie 1 930, p. 4635. Şi Dumitru Iov considera că "prăpădul s-a mărit" datorită digului sovietic din apropierea 
oraşului Soroca. DS, şedinţa din 1 2  aprilie 1 932, in MOR, nr. 58, din 25 mai 1 932, pp. 2085-2086. 
1 '7 Deputatul aprecia situaţia acelui sat din comuna Slobozia, judeţul Soroca, drept "excepţională

"
, fiind situat pe malul 

Nistrului, "în vecinătatea Sovietelor
"

. DAD, şedinţa din 24 august 1 932, în MOR, nr. 1 6, din 29 august 1 932, p. 385. 
1'8 Ibidem. 
1 '9 La începutul deceniului al patrulea, institu�a din U.R.S.S. era percepută ca având "un oarecare caracter românesc, pentru a 
momi, a atrage pe unii din basarabeni

"
. DAD, şedinţa din 2 mai 1932, în MOR, nr. 96, din I l  iunie 1932, p. 2409. Se pare că era 

vorba despre un "politechnicum moldovenesc". N.P. Smochină, op. cit., p. 20. Această institu�e nu este menţionată în alte studii 
privind T ransnistria. 
160 DAD, şedinţa din 2 mai 1 932, în MOR, nr. 96, din I l  iunie 1 932, p. 2409. 
161 În anul 1 92 1 ,  doctorul Nicolae Lupu observa afluxul de studenţi basarabeni către Universitatea din Iaşi. DAD, 
şedinţa din 1 9  mai 1 92 1 ,  în MOR, nr. 96, din 5 iunie 1 92 1 ,  p. 2527. Opt ani mai târziu, Pantelimon Halippa, în calitate 
de membru al guvernului, reafinna fidelitatea studenţilor basarabeni faţă de statul român. DS, şedinţa din 12 decembrie 
1 929, în MOR, nr. 8, din 1 3  februarie 1 930, p. 1 04. 
1 62 Studenţii basarabeni şi transnistreni beneficiau de facilităţi la înscriere şi pe parcursul studiilor. Vezi Ion 
Agrigoroaiei, Gheorghe Palade, op. cit., p. 95. 
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puncte de vedere. Partea română 1-a considerat o graniţă de stat, în timp ce pentru sovietici el a fost 
doar o delimitare provizorie. În aceste condiţii, cel puţin până în 1934, respectivul râu a fost perceput 
ca o iminentă linie de front. Fortificarea mal ului românesc era cerută insistent de deputaţi ai diverselor 
partide, iar lucrările de acest gen de pe malul sovietic generau îngrijorare la Bucureşti. Propunerile 
unor deputaţi privind schimburi de populaţie şi colonizări cu caracter etnic la graniţă, menţinerea stării 
de asediu de-a lungul Nistrului, reprezentau dovada tensiunilor diplomatico-militare de o parte şi de 
alta a Nistrului. 

Lipsa unor relaţii economice era regretată, mai ales în condiţiile în care vechile debuşee 
ruseşti nu au fost înlocuite de o alternativă viabilă. Toţi deputaţii români doreau o modificare a acestor 
stări de fapt. Unii considerau că schimbările ar putea fi realizate imediat, alţii sperau că va fi posibil în 
perspectivă. Lipsa cooperării a generat o concurenţă, portul Constanţa fund considerat un pol opus 
Odessei, iar Prutul, ca râu intern, o alternativă pentru navigaţie. 

Nistru! era considerat o barieră ideologică. Ideea de frontieră a civilizaţiei latine, occidentale 
a fost prezentă în diverse dezbateri şi a aparţinut parlamentarilor de diverse orientări politice. În aceste 
condiţii, nivelul de trai al simplului cetăţean, calitatea învăţământului, prosperitatea instituţiilor 
religioase din zonele graniţei estice erau considerate măsuri menite să evite răspândirea propagandei 
bolşevice. De asemenea, în Camera Deputaţilor s-a urmărit atenuarea anumitor percepţii ale realităţilor 
sovietice vizibile de pe malul drept al Nistrului, care ar fi putut pune în inferioritate România faţă de 
statul vecin. Putem observa o continuitate politică în ceea ce priveşte perceptia frontierei de la Nistru, 
indiferent de doctrinele partidelor ajun e la guvernare. O privire atentă percepe diferenţa dintre 
obişnuitele dispute politice şi înţelegerea problemelor de securitate naţională ale României. 
Parlamentarii socialişti şi social-democraţi au adoptat o poziţie aparte, de pacifism exagerat, cu nuanţe 
defetiste. În condiţiile împlinirii idealului naţional, cel puţin în partea estică a României, deputaţii ar fi 
dorit ca Nistru! să reprezinte un simplu râu, care să unească, economic şi cultural, cele două maluri. 
Realităţile politice au impus o percepţie total diferită, reflectată în dezbaterile Parlamentului. 

T H E  ROMANIAN-SOVIET BORDER PERCEPTION 
IN THE DEPUTI ES ASSEMBLY ( 1 9 1 9-1 934) 

(Summary) 

At the end of the First World War, the river Dniester separated two countries, Romania and 
Soviet Russia. This river was regarded by the Romanian Parliament as a border, but for the Soviet part as 
an inner river of U.S.S.R.. Tbat was the reason why, for many Romanian deputies, Dniester was a 
potential front line, which required mil itary reinforcement, etbnic colonisations. Tbe economica! 
excbanges across the border were stopped, and this fact was deplored especially by the local deputies, 
because the former Russian Empire represented an outlet for the main products of Basarabia. Soviet 
economy was regarded as a contestant one. Also, Dniester was an obstacle between ordinary people from 
both sides of it. This barrier generated tragedies, presented in the Romanian Parliament as a reason of a 
population exchange. 

This area was considered a possible place used by communist propaganda to penetrate 
Romania. Tn this condition, some deputies criticized bad aspects of Basarabia that could be used by the 
neighbours in tbeir ideologica! war. Different bome affairs problems, as churches, schools, railways, were 
considered parts of the national defence against bolshevism. 

We could observe that almost ali the Romanian deputies from that period had the same position 
regarding the Soviet border. A different opinion was among the socialistes, which were advocats of an 
universal peace, in fact an utopic ideal. Some different points of view were parts of the politica! speech. Tt 
was proved that former oppossition deputies, as majority members, change their public opinion, following 
tbe line of the previous government. 

In the Romanian Parliament, Dniester was considered a complex border, not only a politica! 
one, but also military, and ideologica!. The Romanian-Soviet dispute transformed this river into a 
economic and etbnic barrier, that generates problems. The desire of Romani an politicians majority was a 
peaceful border with U.S.S.R .. The politica! realities imposed a different perception, retlected in tbe 
parliamentary debates. 
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Gică MANOLE 

SOCIETATEA NAŢIUNILOR ÎN VIZIUNEA REVISTEI 
VIA ŢA ROMÂNEASCĂ. ANI I  1 929 - 1 933 

La sfârşitul primei conflagraţii mondiale, sub presiunea luptei generale antirăzboinice a 
popoarelor, sub influenţa a numeroase forţe politice şi a unor personalităţi progresiste, a fost creată 
Societatea Naţiunilor, "prima încercare practică de a organiza şi menţine pacea lumii"1 , precum şi ca 
"un rezultat notabil al Conferinţei de pace"2. Importanţa înfiinţării şi activităţii acestei organizaţii nu 
trebuie subestimată, necesitatea ei impunându-se de către popoarele lumii care au dorit-o ca element 
indispensabil în apărarea păcii. Primită în chip diferit de marile puteri -dintre care unele voiau să facă 
din forumul genevez un mij loc de păstrare a privilegiilor dobândite după război, iar altele un 
instrument de. reabilitare politică şi revizuire a clauzelor din tratatele de pace - Societatea Naţiunilor a 
trezit mari speranţe în rândul statelor mici şi mijlocii, existenţa ei "era o necesitate omenească"3. Toată 
lumea era conştientă, cel puţin după sfârşitul războiului, că, prin intermediul diferendele între popoare 
se puteau rezolva echitabil pe cale politică, că ,,războaiele neîngrădite, oricât de locale ar fi fost ele, 
puteau determina consecinţe grave economice şi sociale asupra întregii colectivităţi umane"4. 

Societatea Naţiunilor nu oferea numai o garanţie a păcii, ci şi "forţă morală"5 în apărarea 
dreptului popoarelor la libertate, Ia suveranitate naţională şi integritate teritorială. Societatea 
Naţiunilor a prilejuit, pentru prima dată în istorie, reprezentanţilor statelor membre, indiferent de 
puterea lor economică şi militară, întâlniri şi discuţii asupra problemelor esenţiale cu care societatea 
umană se confrunta. Fără îndoială că, în faza ei de organizare, posibilităţile de soluţionare a 
numeroase situaţii ce apăreau permanent pe arena internaţională au fost limitate. Ca la orice început, 
Societatea Naţiunilor a traversat o perioadă de dificultăţi inerente, determinate de ,,retragerea 
Statelor Unite al Americii, de absenţa Rusiei Sovietice sau de controversele dintre Anglia şi Franţa, 
acestea din urmă tinzând să o folosească în scopuri proprii"6. Organizarea ei însă şi acceptarea unor 
norme de drept obligatoriu pentru toate statele au făcut din Societatea Naţiunilor un forum al 
securităţii colective, un element indispensabil al omenirii. Unul dintre marile merite al Societăţii 
Naţiunilor "constă tocmai în crearea posibilităţilor de afirmare mai largă a statelor mici şi mij locii"7, 
de garantare "a independenţei, suveranităţii şi integrităţii lor teritoriale"8. Societatea Naţiunilor a fost 
concepută ca o chezăşie a păcii, deoarece "făurirea păcii cere mai multă bărbăţie decât războiul"9. 

România a fost stat fondator al instituţiei geneveze: una din ţările care au susţinut-o cu 
toată convingerea, contribuind totodată prin diplornaţii ei (N. Titulescu, Take Ionescu, I. G. Duca, 1 .  
Mitilineu, G. G. Mironescu, N. Petrescu-Comnen, Vintilă Brătianu, Dr. N. Lupu, Ion Mihalache 
etc.), la îmbunătăţirea formelor ei de organizare, cât şi a normelor politico-juridice care stăteau la 
baza activităţii ei. Orice fisură în cadrul Societăţii Naţiunilor producea îngrijorare statelor care 
apăruseră sau îşi desăvârşiseră unitatea naţională. Oamenii politici ai acestor ţări erau conştienţi că o 
eventuală dispariţie a instituţiei geneveze putea produce schimbări teritoriale, că ele puteau fi 
primele victime ale agresiunii. Reprezentanţii acestei categorii de state căutau să sublinieze marea 
responsabilitate morală a Societăţii Naţiunilor faţă de destinele omenirii, au semnalat, în acelaşi timp 

1 Mihai lacobescu, iniţiative şi preocupări ale României la Societatea Nafiunilor in anii 1 929 -1933, în Al1AXJ, 1 98 1 ,  
tom XXVIII, p .  1 2 .  
2 România in relaţiile internaţionale. 1 699 - 1939, Edit. Junimea, laşi, 1 980, p. 463. 
3 Edouard Herriot, Pagini de Jurnal, Edit. Politică, Bucureşti, 1 968, pp. 23 1 -232. 
4 România fn relaţiile internaţionale . . . , p. 463. 
5 1. Ciupercă, Locarno Oriental. Semnificaţia unui eşec, în AJJAXJ, 1 987, tom XXN, voi. n, p. 2 1 9. 
6 România in relaţiile internaţionale . . . , p. 464. 
7 Mihai lacobescu, op. cit., p. 2 1 2. 
8 România in relaţiile internaţionale . . . , p. 464. 
9 Genevieve Tabouis, Douăzeci de ani de tensiune diplomatică, Bucureşti, 1 965, p. 27. 
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şi limitele ei: "Geneva nu este pământul minunilor - declara N. Titulescu în unul din discursurile sale. 
Dar prin actele noastre să dovedim că nicăieri mai bine ca aici, în cadrul Societăţii Naţiunilor, 
bunăvoinţa şi spiritul de hotărâre nu ar putea da rezultate mai fericite"10• Deşi măcinată de contradicţii, 
deşi ajutorul oferit de Societatea Naţiunilor era uneori slab şi ineficient, deşi puterea ei de atracţie a 
slăbit pe parcursul activităţii, totuşi, diplomaţia românească a susţinut-o şi a militat pentru întărirea ei. 
Schiţarea câtorva aspecte ale contribuţiei României privind perfecţionarea activităţii Societăţii 
Naţiunilor, ca şi propunerea unor norme juridice cu valabilitate permanentă, asupra dezarmării, 
securităţii colective, asupra păcii şi democratizării relaţiilor internaţionale au încadrat ţara noastră în 
rândul statelor a căror rol a crescut după primul război mondial. încă din 1 920, delegatul României a 
afirmat că la baza statutului Societăţii Naţiunilor să stea principiul egalităţii juridice a tuturor statelor 
semnatare. Apoi în cadrul aceluiaşi for, România s-a opus categoric discutării "formelor sau legislaţiei 
interne care ţineau de domeniul suveranităţii statului român sau altor state, a respins propunerile 
marilor puteri privind crearea unei uniuni economice pe teritoriul mai multor state, a cerut insistent :fie 
înlăturarea Comisiei Europene a Dunării, :fie, ca o măsură tranzitorie, modificarea juridică a acestei 
comisii, potrivit intereselor României ca stat riveran, independent şi suveran"1 1 •  

La Societatea Naţiunilor, diplomaţia românească şi-a concentrat atenţia asupra 
problemelor majore de care depindea pacea lumii: dezarmarea şi securitatea colectivă, incriminarea 
războiului de agresiune, cooperarea economică, politică şi culturală între naţiuni etc. Astfel, 
România şi-a reafirmat liniile directoare ale politicii sale externe expuse la Conferinţa de Pace, linii 
care au cunoscut consacrarea în anii interbelici şi de care statele interesate în menţinerea statu- quo
ului teritorial au trebuit să ţină seama. Un aspect care a figurat pe agenda discuţiilor Societăţii 
Naţiunilor şi căruia diplomaţia românească i-a acordat o foarte mare atenţie a fost acela al 
incriminării războiului şi al necesităţii dezarmării. Acest deziderat al popoarelor era înscris în 
Tratatul de Pace de la Versailles şi în art. 8 din Pactul Societăţii Naţiunilor, ca şi în Programul celor 
1 4  puncte al preşedintelui american W. Wilson. în problema incriminării războiului şi necesităţii 
dezarmării, contribuţia României a fost efectivă. Numeroasele ei propuneri au intrat în patrimoniul 
dreptului internaţional, având o valabilitate indiscutabilă. 

Este cunoscut că România a fost prima ţară care a inclus în legislaţia sa incriminarea 
războiului de agresiune. Codul penal votat în 1 928 de Parlamentul român prevedea aspre sancţiuni 
contra tuturor acelor care, prin diferite mijloace, făceau propagandă în favoarea războiului. Exemplul 
României a fost propus tuturor statelor membre ale Societăţii Naţiunilor. în discuţiile acestui for 
privind dezarmarea morală s-a hotărât ca soluţionarea problemei să fie încredinţată, în martie 1 932, 
juristului român Vespasian V. Pella. Cunoscut în istorie sub numele de Memorandumul Pella, 
documentul elaborat de reputatul jurist român constituia un pas înainte pe calea dezarmării. El sublinia 
ideea necesităţii încheierii unui acord internaţional, cu obligaţia tuturor statelor semnatare, de a califica 
drept infracţiune în propriile lor legislaţii, propaganda de război. Memorandumul Pe/la adoptat de 
comisia pentru dezarmare n-a fost luat în seamă de marile puteri, îngropându-se de la început o 
propunere menită să constituie o garanţie a dezarmării generale12• Eforturile României pe plan intern şi 
extern privind incriminarea războiului s-au conjugat cu cele pentru dezarmare şi pentru definirea 
agresorului şi agresiunii. O încercare de a defini agresiunea s-a făcut cu prilejul semnării Protocolului 
de la Geneva, la 2 octombrie 1 924. Documentul elaborat a desemnat tendinţa către arbitrajul 
obligatoriu ca mijloc de reglementare paşnică a litigiilor. Protocolul interzice complet războiul şi 
considera statul care recurgea la război drept agresor. Protocolul va fi anihilat de guvernul englez. 

în octombrie 1 925, Conferinţa de la Locarno reuşea să facă distincţia din punct de vedere 
juridic între "agresiune simplă" şi "agresiune flagrantă". De asemenea, Pactul Briand-Kellog şi 
Protocolul de la Moscova, care abordau direct problema războiului şi, respectiv, a agresiunii, nu 
realizau o definiţie clară a acesteia din urmă. Fără rezultate pozitive s-a încheiat şi sesiunea din 1 93 1  
a Societăţii Naţiunilor rezervată acestei probleme. Diplomaţia românească a urmărit cu atenţie 

1 0 N. Titulescu, Discursuri, EŞ, Bucureşti, 1 967, p. 346. 
1 1  România În relaţiile internaţionale . . . , p. 465. 
12 Ibidem, p. 346. 
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evoluţia tuturor dezbaterilor privind agresiunea şi şi-a declarat adeziunea la orice formulă care 
tindea să perfecţioneze Pactul Ligii Naţiunilor. Dezarmarea nu putea fi realizată dacă, în acelaşi 
timp, nu se luau măsuri eficiente pentru securitatea internaţională. De aceea, atât problema 
dezarmării, cât şi cea a securităţii colective au stat permanent în atenţia opiniei publice mondiale, 
determinând Societatea Naţiunilor să le ia în discuţie şi să caute soluţii pentru a le realiza. Din cauza 
contradicţiilor dintre marile puteri, îndeosebi între Franţa şi Anglia - ultima formal ataşată 
principiilor incluse în tratatele de pace - Societatea Naţiunilor n-a găsit remediile necesare şi s-a 
pierdut într-o serie de contradicţii teoretice. Faţă de discuţiile sterile anglo-franceze în legătură cu 
prioritatea dezarmării sau a securităţii colective, diplomaţia românească sublinia lipsa de seriozitate a 
clisputei. Prin acţiunile şi propunerile constructive făcute la Societatea Naţiunilor, România a figurat ca 
un factor activ în menţinerea păcii şi înţelegerii între popoare. 

Printre ţările zonei balcanice, România s-a remarcat în mod deosebit, iar alegerea lui N.  
Titulescu în două rânduri ca preşedinte al  Societăţii Naţiunilor atestă prestigiul ei  crescut pe arena 
internaţională. În condiţiile crizei economice, ale agresiunii japoneze în China, a neînţelegerilor 
dintre marile puteri, a rezervelor micilor state faţă de acestea, a creşterii pericolului fascist, 
problemele de bază, aflate în discuţia Societăţii Naţiunilor ca dezarmarea, securitatea, 
democratizarea relaţiilor internaţionale rămâneau doar deziderate ale popoarelor. Încurajarea 
statelor revizioniste de către Italia şi Anglia punea instituţia geneveză în imposibilitatea de a stăvili 
încercările şi tendinţele de agresiune. Ieşirea demonstrativă a Germaniei din Liga Naţiunilor şi 
politica de înarmare a lui Hitler, ca şi alte manifestări de ostilitate ale ţărilor revizioniste, au 
determinat o mai accentuată slăbire a instituţiei de la Geneva, "discuţiile din sânul ei purtând 
amprenta erudiţiei juridice şi mai puţin a rezultatelor practice"13. Conştientă de gravitatea lucrurilor, 
cliplomaţia românească a iniţiat reorganizarea Micii Înţelegeri ( 1 933) şi a Înţelegerii Balcanice 
( 1934), căutând să suplinească "slăbiciunile Societăţii Naţiunilor"14 şi să permită, în condiţiile 
agresiunii fasciste, conservarea statală a ţărilor membre. 

Încadrată în peisajul cultural românesc interbelic, având un prestigiu şi o popularitate de 
necontestat, aderând la principalele opţiuni politice ale României întregite, revista Viaţa 
Românească a jucat un rol important în direcţia clarificării opiniei publice româneşti asupra 
apariţiei, rolului şi sensului Ligii Naţiunilor. După cum se ştie, Liga Naţiunilor a apărut la sîarşitul 
primului război mondial din iniţiativa preşedintelui S.U.A., W. Willson, timp în care omenirea era 
dornică de o pace perpetuă şi când a început lupta pentru evitarea unei eventuale repetări a căderii 
umanităţii în zonele sale abisale. Ideea de a aduna popoarele în cadrul unui organism unic pentru a 
proteja dezvoltarea lor şi a "împieclica năvala urilor"15 încolţise de multă vreme în mintea 
vizionarilor. Imperiul roman, remarcă Viaţa Românească, "anticipa Societatea Naţiunilor, dar în 
Imperiul roman nu era vorba de o uniune liberă a popoarelor care atunci nu era posibilă, ci de o 
operă a forţei şi cuceririi" 16• Napoleon l intenţionase să creeze Federaţia Statelor Europene 
"încercare nereuşită, deoarece prin metoda forţei nu se poate construi nimic solid şi durabil"17.  
Dorinţa de a îndruma omenirea pe cale de pace şi progres a determinat pe mulţi gânclitori, oameni 
de ştiinţă "să vină cu o sumedenie de planuri şi idealuri pacifiste; pacifismul eroic (Tolstoi, Gandhi, 
Budha), pacifismul creştinesc, pacifismul imperialist (Pax Romana, Pax Britanica), pacifismul 
juridic (I.  Kant, H. Grotius, Liga Naţiunilor)"18•  Societatea Naţiunilor, subliniază revista Viaţa 
Românească, "nu era un for în care popoarele se adunaseră prin forţă, ci era rezultatul expresiei vii a 
umanităţii"19 de a păstra pacea, de a preveni războiul, de a asigura prosperitatea şi liniştea planetei. 
Ideea unei umanităţi pacifice şi unitare "nu e numai feeria visurilor noastre de viitor, ci este o idee 

13 Ibidem, p. 472. 
14 L Ciupercă, op. cit., p. 2 1 2. 
15 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIV, 1 932, nr. 6-9, p. 1 3 . 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem, p. 16 .  
19 Idem, p. 1 6. 
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activă care lucrează de multă vreme într-un mod obscur şi irnperfect"20• Societatea Naţiunilor "e un 
produs al războiului, scopul ei e de a-1 împiedica iarăşi printr-o unire rară zăbavă a popoarelor"2 1 •  
Liga Naţiunilor este un organism politic mondial durabil ş i  nu o simplă alianţă politică, un "complot 
ipocrit" al învingătorilor din primul război mondial în căutarea unui pretext pentru perpetuarea unei 
păei injuste22• Instituţie complexă, independentă, Liga Naţiunilor apără dreptul fiecărui stat, iar 
politica sa de conciliere "aminteşte de filosofia raţionalistă kantiană"23, ea fiind "tot ce poate fi mai 
frumos şi desăvârşit ca ideal de ales"24. 

Societatea Naţiunilor, inserează revista Viaţa Românească, "nu e o formă politică care ar 
avea menirea să unifice popoarele, suprirnând individualităţile naţionale, ea este o formă sintetică a 
umanităţii, ca şi o formă sintetică a ţărilor şi popoarelor care o compun"25. Pentru a avea eficienţă 
reală, Liga Naţiunilor trebuie să fie imperativă, să domine părţile, membrii ei să nu fie mai puternici 
decât întregul26• Ar fi ideal, consemnează revista Viaţa Românească, ca toţi componenţii statali ai 
Ligii Naţiunilor "să fie egali între ei, nimeni să nu erijeze în mentori sau să impună organismului o 
linie de conduită, să se eludeze de la îndatoririle ce le revin"27• Deziderat de perspectivă însă, căci 
Liga Naţiunilor e dominată de Anglia, Franţa, Italia28• Totuşi, "avem un mozaic, nu un organism. e 
greu să renunţi la o parte de independenţă în favoarea unui supra-stat"29• Liga Naţiunilor trebuie să 
fie o forţă capabilă să protejeze siguranţa şi interesele legitime ale popoarelor asociate, să fie o forţă 
ca instrument al "voinţei umanităţii întregi contra rătăcirilor"30• Revista consemnează faptul că 
Societatea Naţiunilor a luat hotărâri "lipsite de forţă materială, care au rămas literă moartă, 
compromiţând grav autoritatea emanatoare"31 ,  deoarece, temându-se să nu-şi ştirbească prestigiul, 
"s-a mărginit la hotărâri vagi şi echivoce"32• 

Autoritatea şi prestigiul Societăţii Naţiunilor la 1 932 erau în vizibil regres, îndeosebi după 
ambiguitatea arătată într-o serie de probleme internaţionale. Aşa a fost cazul agresiunii japoneze 
asupra Chinei în 1 93 1 ,  când Societatea Naţiunilor, în loc să voteze "sancţiuni care să fie respectate 
de toţi membrii, acceptă instituirea unei comisii internaţionale care să verifice situaţia la faţa 
locului"33, pactul Briand-Kellog fiind interpretat "bizar'.J4• Încordarea din relaţiile internaţionale s-ar 
datora, în viziunea revistei Viaţa Românească, ascuţirii contradicţiilor între marile puteri, în 
condiţiile crizei economice mondiale, a apariţiei a numeroase pacte ("Inflaţia pactelor")35 şi a 
problemei dezarmării. Toate acestea, adăugate la existenţa unor lacune în Pactul Societăţii 
Naţiunilor, au contribuit la diminuarea rolului forului de la Geneva. "Inflaţia pactelor" şi 
"dezordinea în relaţiile intemaţionale'.J6 sunt în strânsă legătură şi constituie un ,,mijloc de 
diminuare a Societăţii Naţiunilor'.J7. După războiul mondial, remarcă Viaţa Românească, există 
două tipuri de pacte: "unele cuprind state ostile şi care duc o politică deliberată de modificare a 
situaţiei internaţionale şi pacte izvorâte din tendinţa de a umple lacunele Societăţii Naţiunilor'.J8. 

20 Jdem, p. 1 6. 
21 Jdem, p. 1 6. 
22 ldem, p. 1 6. 
23 ldem, p. 1 3 .  
24 Viaţa Românească, laşi, an XX.l, 1 929, nr. 7-8, p .  95. 
25 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIV, 1 932, nr. 9- 1 2, p. 1 3 .  
26 1dem. 
27 1dem. 
28 ldem. 
29 ldem, p. 14.  
30 Idem, p. l 5 .  
3 1  ldem, p .  1 5 .  
32 ldem, p .  1 5 . 
ll ldem, p. l 5 . 
34 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXV, 1 933, nr. 1 ,2, 3, p. 220. 
35 ldem. 
36 Jdem. 
37 ldem. 
38 1dem. 
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Multe dintre ele "s-au suprapus şi diminuează claritatea Societăţii Naţiunilor
"

39. Lacunele desluşite 
în Pactul Ligii de Viaţa Românească sunt de două categorii: "unele îngăduite războiul în anumite 
cazuri (apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale), iar altele lasă imperfect organizate 
sancţiunile

"
. Dacă toate statele membre ale Ligii Naţiunilor ar fi acceptat să elimine aceste lacune 

din pact şi să organizeze sancţiunile prevăzute în punctul 1 6, Societatea Naţiunilor ar fi făcut inutile 
aceste acte',4°. Apariţia pactelor mai rezidă şi în "criza socială de după război, neratificarea de către 
S.U.A. a tratatelor de pace de la Versailles, precum şi-n repulsia unor state de a-şi lua angajamente 
precize"41• La toate acestea, adaugă revista Viaţa Românească, se suprapune "psihologia de teamă şi 
panică a unor state direct ameninţate de revizionism',42. Unul dintre pactele importante care au 
umplut lacunele Societăţii Naţiunilor este considerat Pactul Briand-Kellog, "care are o autoritate 
incontestabilă bazată pe necesitatea şi universalitatea lui',43. 

Pactul a fost urmat ..,de alte declaraţii solemne făcute la Geneva şi la Conferinţa 
Dezarmării, care au luat în discuţie şi adoptat o nouă formulă de renunţare la mijloacele violente în 
rezolvarea diferendelor între popoare'M. Protocolul Societăţii Naţiunilor din 1 924 este considerat 
"cel mai vast şi mai precis instrument de pace din câte cunoaştem până 1 933',45 şi aceasta datorită 
interdicţiei totale de a se recurge la război, a· unui angajament amănunţit de a supune diferendele la 
un sistem complet de sancţiuni46. Protocolul n-a intrat în vigoare din cauza Angliei, mai ales, care 
"n-a acceptat riscurile unei solidarităţi atât de întinse şi atât de precise',47. Societatea Naţiunilor 
recomandă metoda pactelor particulare "cu gândul să poată reuni toate convenţiile ce se vor semna 
în regiunile lumii',48 ca etape integratoare în realizarea aspiraţiilor şi intenţiilor pactului 
fundamental49. Tendinţa esenţială era să se încadreze aceste pacte în "convenţia unică, pentru ca să 
se dea comunităţii internaţionale o lege comună şi să se evite formarea grupărilor ostile cunoscute la 
1 9 14"50. Statele au acceptat politica pactelor, dar au uitat originea şi sensul lor; ele nu şi-au legat 
conduita de învăţămintele trecutului pentru a abandona vechile practici, astfel că, "condamnând 
războiul nu au vrut să abandoneze metodele care-I produceau"51 .  Eşecul Societăţii Naţiunilor şi al 
păcii ar fi determinat, în viziunea periodicului Viaţa Românească, de naţionalismul statelor 
europene; statele sunt vinovate de insecuritatea care există pentru că ,,n-au adoptat în întregime 
sistemul Societăţii Naţiunilor cu ordinea pe care vrea să o instituie şi cu instrumentele pe care le 
elaborează"52• Politica păcii, reiterează Viaţa Românească, nu se poate sprijini decât pe Societatea 
Naţiunilor şi, pentru ca această politică să fie eficace, ea trebuie să comande şi să controleze, să ceară 
membrilor săi fidelitate faţă de Pactul fundamenta153. De asemenea, este necesară şi supunerea pactelor 
încheiate direcţiilor Ligii Naţiunilor pentru că numai prin asemenea mij loace se poate consolida o 
colaborare paşnică între state. 

În condiţiile agravării crizei economice, s-a intensificat cursa înarmărilor. Atmosfera 
politică internaţională a devenit încărcată, îndeosebi datorită problemei dezarmării. În această 
direcţie un merit deosebit de important a revenit eminentului diplomat român N. Titulescu care, în 
calitate de preşedinte a Adunării Generale a Ligii Naţiunilor, la cea de-a Xl-a sesiune a izbutit să 
aducă în discuţie această problemă cardinală a epocii - problema dezarmării. La conferinţa 

39 1dem. 
40 ldem, p. 22 1 ;  vezi, de asemenea, Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIV, 1 932, nr. 9- 1 2, p. 1 6. 
41 ldem. 
42 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXV, 1 933, nr. 1 ,  2, 3, p. 220. 
43 1dem. 
44 ldem. 
45 ldem, p. 222 
46 ldem, p. 223. 
47 ldem. 
48 ldem. 
49 ldem. 
50 ldem. 
51 ldem, p. 224. 
52 ldem. 
53 1dem. 
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dezarmării, care a început la 2 februarie 1 932, au participat 61 de state. Ambele sesiuni ale acestei 
conferinţe nu s-au soldat cu rezultate concrete, datorită în primul rând complicaţiilor de interese 
dintre marile puteri. Se prefigura "această boală grea care este războiul''54. Războiul, remarcă revista 
Viaţa Românească, în afară de cel preventiv început din frică, se naşte din deosebirile de ritm între 
cadenţele de dezvoltare a diferitelor popoare . . .  , deosebiri ce fac ca echilibrul de ieri să nu mai fie 
echilibru adevărat al forţelor de azi. Prin inerţie, echilibrul de ieri tinde să supravieţuiască mulţumită 
garanţiilor juridice; "războiul este r�vendicarea prezentului asupra trecutului, o adaptare violentă a 
stărilor vechi împrejurărilor noi"55. In vederea unui eventual succes al Conferinţei Dezarmării este 
necesară, aşa cum subliniază revista Viaţa Românească, o apropiere economică între state "în 
condiţiile când tendinţele revizioniste ale Germaniei sunt tot mai accentuate, când pacea lumii 
depinde mai mult ca oricând de puterea Franţei şi Angliei, ţări care au luptat pentru statu-quo'.s6, iar 
a susţine dezarmarea este o modalitate de menţinere a ,,neliniştii generale". 

Dezarmarea, opinează Viaţa Românească, ar fi posibilă datorită crizei economice în 
domeniul naval, dar nu se pot realiza reduceri adevărate în privinţa armatei de uscat. Dacă ţările care 
militează pentru menţinerea statu-quo-ului "vor accepta să reducă în chip real înarmările, s-ar micşora 
superioritatea lor militară asupra ţărilor care doresc să-1 schimbe"57. în acest caz "s-ar săpa pacea", s-ar 
mări neliniştea generală şi posibilitatea de război. Revista exprimă temerea că, prin dezarmare, s-ar 
reduce handicapul Germaniei faţă de aliaţi în materie de înarmare, s-ar egaliza potenţialul ei militar cu 
al acestora. Din acest motiv "un posibil rezultat al Conferinţei Dezarmării ar fi nu dezarmarea, ci 
înarmarea tuturor şi încordarea situaţiei intemaţionale"58. Intenţiile de pacificare a lumii au eşuat din 
cauza unor dificultăţi organice şi intereselor antagonice ale marilor puteri59. Franţa, Anglia, S.U.A. nu 
pot renunţa la coloniile lor, la teritoriile pe care le stăpânesc pe planetă60. Dezarmarea nu este posibilă 
şi datorită raporturilor dintre state: politică vamală protecţionistă, dumping, regrupări şi alianţe militare 
precum şi "sistemului şcolar din Europa, unde istoria se predă numai ca obiect de instigare împotriva 
duşmanului'.61 . Apoi, în calea dezarmării, un obstacol foarte important, insurmontabil ar fi "deosebirile 
între statele industriale şi cele agrare. Potenţialul de război al statelor industriale e zdrobitor de superior 
cu cel al statelor agrare, or, statele industriale pot păstra secretul înarmărilor, statele agrare, nu, pentru 
că ele apelează la comenzi străine pentru a se înarma"62• 

A echilibra armamentele înseamnă a da curs liber tendinţelor de supremaţie militară a 
statelor industriale. Dezarmarea nu poate să aibă eficacitate "atâta vreme cât la Societatea Naţiunilor 
se vor prezenta învingători şi învinşi - învinşi a căror înarmare a fost limitată prin tratatele de 
pace"63. Problema dezarmării comportă complicaţii şi datorită evoluţiei morale, sociale, politice 
deosebite a diferitelor popoare. Viaţa Românească prevede un eşec sigur Conferinţei Dezarmării şi 

"datorită cimitirului atâtor iluzii de după război"64• Eşecul Conferinţei Dezarmării este perceput şi ca 
un eşec al Societăţii Naţiunilor care, cu toate că a încercat o nouă construcţie a lumii, "n-a reuşit să 
desemneze tendinţele unei morale susceptibile de a deveni universală"65; timpul a fost prea scurt ca 
această instituţie "să se afirme autoritar şi în chestiuni mai mari". După venirea lui Hitler la putere, 
când Germania începe deschis o politică de lichidare a tratatelor de pace de la Versailles, când se 
pregăteşte intens pentru război, cadrul vieţii internaţionale se întunecă. Materialele publicate în 
revista Viaţa Românească au o notă amară, pesimistă, un caracter alarmant, războiul este considerat 

54 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIII, 1 93 1 ,  nr. 1 1 - 12,  p. 1 88. 
55 1dem. 
56 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXV, 1 933, nr. 1 ,  2, 3, p. 224. 
57 1dem. 
58 ldem. 
59 ldem. 
w Idem. 
61 ldem. 
62 ldem. 
63 ldem. 
64 ldem. 
65 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIII, 1 93 1 ,  nr. 9-1 0, p. 307. 
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inevitabil. Revista, consecventă opiniilor sale, se radicalizează în caracterul său antifascist, combate 
politica de concesii şi complicitate cu virtualii agresori: ,,Ideile lui Wilson în timpul de azi nu se pot 
aplica decât foarte greu, dar ele cuprind, rară nici o îndoială, sămânţa din care va răsări societatea 
viitorului, mai cuminte, mai înţelegătoare"66. 

în concluzie, revista Viaţa Românească a perceput existenţa Ligii Naţiunilor la adevărata sa 
dimensiune de asociere a statelor în vederea evitării declanşării unui nou război mondial; a sesizat 
contradicţiile de interese dintre marile puteri, contradicţii ce au diminuat mult din eficienţa acestei 
organizaţii; a desluşit tendinţele unor state de subordonare a Ligii Naţiunilor, a pus drept cauze al 
eşecului instituţiei geneveze politica de revanşă şi revizionism a unor state (Germania, Italia, 
Japonia, Ungaria). Neutralitatea S.U.A., 

"
timiditatea" Societăţii Naţiunilor faţă de agresiunea 

Japoniei în China, neparticiparea Uniunii Sovietice au contribuit şi mai mult la scăderea rolului Ligii 
Naţiunilor. Pacea, armonia în relaţiile internaţionale, în viziunea revistei Viaţa Românească, devin 
posibile doar pentru o lume . . .  

THE NA TIONS LEAGUE 
IN  THE V IEWPOINTS OF VIA ŢA ROMÂNEASCĂ M AGAZINE 

(Summary) 

The Viaţa Românească magazine has understood the real perception of the Nations League about 
the avoiding of a new other world war. The magazine has observed the contradictions between the 
interests of the Great Powers (the most important countries of that period, United Kingdom, United States 
of America, France, etc .), because those interests have decreased the efficiency of the Nations League. 
The Viaţa Românească magazine has also noticed the tendencies of some powerful countries to 
subordinate the Nations League. These tendencies have brought the fai l  of the Nations League 
Organization. Also, The USA 's neutrality, the "timidity" of the Nations League referring to the Japan 
aggression on the Chinese territory, the non-involvement attitude of the U.S.S.R., have led to the 
decreasing of the Nations League authority. The peace, the harmony about the international relationships, 
described in the viewpoints of the Viaţa Românească magazine, it could be possible just for one world . . . . 

66 Viaţa Românească, Bucureşti, an XXIU, 1 93 1 ,  nr. 1 1 - 1 2, p. 1 88. 
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Lidia BAROI 

UNELE ASPECTE PRIVIN D  ACŢIUN I LE ORGANIZAŢI I LOR EVREIEŞTI 
I NTERNAŢIONALE Î M POTRIVA GUVERNULUI GOGA-CUZA - (1)" 

Guvernul Goga-Cuza s-a aflat la conducerea ţării în perioada cuprinsă între 28 
decembrie 1 937 şi 10 februarie 1 938. În scurta sa existenţă, guvernul Goga-Cuza a încercat să 
rezolve "problema evreiască" din societatea românească, dar a întâmpinat o puternică 
rezistenţă din partea organizaţiilor evreieşti internaţionale. Ne propunem să prezentăm modul 
în care s-a organizat "reacţia evreiască internaţională" împotriva guvernului Goga-Cuza. În 
acest sens, considerăm important să arătăm care au fost personalităţile şi organizaţiile evreieşti 
cu rol important în organizarea "reacţiei evreieşti" şi mai ales, care au fost motivele pentru care 
Franţa şi Marea Britanie au intervenit pentru înlăturarea guvernului Goga-Cuza. Considerăm 
util demersului nostru să explicăm cum s-a ajuns la formarea guvernului Goga-Cuza; în ce a 
constat legislaţia antievreiască promovată de guvern; care a fost rolul guvernului condus de 
Octavian Goga în realizarea intenţiei lui Carol al I I-lea de a instaura un regim politic autoritar. 

În ceea ce priveşte documentarea pentru realizarea subiectului propus, aceasta a avut la 
bază valorificarea informaţiilor din presa vremii, din memoriile, jurnalele sau însemnările unor 
oameni politici contemporani evenimentelor. Utile ne-au fost, de asemenea, folosirea unor 
documente publicate şi consultarea unor lucrări generale ale unor istorici consacraţi, care ne-au 
întregit înţelegerea şi argumentaţiile necesare realizării demersului nostru. 

Alegerile parlamentare din decembrie 1 937  s-au desfăşurat într-o stare de confuzie şi 
nu au putut oferi o soluţie pentru criza în care ajunsese regimul politic din România. 
Rezultatele acestor alegeri1 au fost într-adevăr surprinzătoare: nici un partid nu a obţinut cel 
puţin 40% din totalul voturilor şi în acest fel,  legea primei electorale din 1 926 a fost pentru 
prima dată inoperabilă2; guvernul condus de Gheorghe Tătărescu a obţinut doar 35,9% din 
totalul voturilor şi în acest fel,  a pierdut alegerile: a fost un semnal că cetăţenii au sancţionat 
politica promovată de acesta timp de patru ani, în care a devenit mai mult un guvern personal al 
regelui Carol al II -lea; pe de altă parte, speranţele puse în cartelul încheiat cu Partidul 
Naţionalist Democrat, Frontul Românesc şi Partidul German s-au dovedit a fi neîntemeiate şi 
nu au făcut decât să tensioneze relaţiile dintre "tinerii" şi "bătrânii" liberali, ceea ce evident şi-a 
pus amprenta asupra rezultatului Partidului Naţional Liberal în alegeri. 

Partidul Naţional Ţărănesc nu a obţinut succesul scontat: cu 20,4% din totalul 
voturilor nu putea emite, cu temei, pretenţia de a i se încredinţa puterea. Tactica urmată în cei 
patru ani de opoziţie, plină de inconsecvenţe, putemicele contradicţii interne şi-au pus 
amprenta asupra activităţii partidului în timpul campaniei electorale, slăbindu-i capacitatea de 
acţiune. Pactul de neagresiune, pe care Iuliu Maniu 1-a încheiat cu Corneliu Zelea Codreanu, a 
fost o greşeală tactică, care a creat confuzie în rândul electoratului, în avantajul imediat şi în 
mod evident al legionarilor şi nicidecum al naţional-ţărăniştilor. Iuliu Maniu a subestimat forţa 
Gărzii de Fier, în măsura în care a supraevaluat rolul lui Gheorghe Tătărescu în cadrul 
manevrelor lui Carol al I I-lea. 

Partidul Totul pentru Ţară s-a situat pe locul al treilea, cu 1 5,5% din totalul voturilor, 
iar Partidul Naţional Creştin a obţinut 9, 1 5% din voturi. Rezultatele obţinute de cele două 
organizaţii politice de dreapta întreceau pe cele ale Partidul Naţional Ţărănesc, deşi acesta era 
perceput ca principala forţă democratică din ţară. Acest lucru confirma o dispersare a opţiunilor 
electoratului şi o orientare semnificativă spre naţionalism. Încurajată de rezultatul obţinut în 

• Partea a li-a a acestei contribu�i va apare în numărul următor al AMS - Botoşani. 
1 MOR, nr. 301 din 30 decembrie 1 937. 
2 Stelu Şerban, Elite, partide şi spectru politic În România interbelică, Edit. Paideia, Bucureşti, 2006, p. 66. 
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alegeri, Garda de Fier ameninţa cu schimbarea regimului politic şi cu schimbarea orientării 
politicii externe a României, ceea ce a creat, într-o bună parte din opinia publică, o stare de 
profundă îngrijorare. Regele Carol al I I-lea a ştiut să exploateze această stare de spirit şi să 
imprime vieţii politice un curs nou în funcţie de propriile interese. Rezultatul alegerilor 
parlamentare din decembrie 1 937 a oferit regelui şansa de a face pasul decisiv spre atingerea 
obiectivului său politic: preluarea controlului vieţii politice româneşti şi instaurarea unui regim 
de autoritate. Carol al l i-lea a avut capacitatea de a valorifica această şansă pentru a impune o 
soluţie convenabilă pentru el şi camarila sa3. 

Carol al I l-lea a hotărât încredinţarea mandatului lui Octavian Goga - preşedintele 
Partidului Naţional Creştin. Despre modul în care s-a ajuns la formarea guvernului condus de 
Octavian Goga, deosebit de utile sunt însemnările făcute de Armand Călinescu, om politic 
remarcabil, direct implicat în aceste evenimente. La 23 decembrie 1 937, Armand Călinescu 
nota: ''Văd pe generalul Condeescu şi îi spun să transmită Rex că sunt acelaşi devotat al 
Coroanei, nu din platitudine, ci din convingere. La ora 3 Condeescu mă cheamă la el. Găsesc 
pe Urdăreanu, care luase masa împreună şi cu Goga (între timp) plecat. Urdăreanu îmi cere 
cuvântul de onoare asupra discreţiunii celor ce-mi va comunica. Partidul Naţional Ţărănesc nu 
va mai fi chemat la guvern cât va fi regele, să ştiu că Rex va lupta până la ultima limită. S-a 
hotărât să constituie imediat un guvern Goga cu concursul meu, Ghelmegeanu şi Potârcă. Mă 
întreabă dacă primesc Ministerul de Justiţie'..t. Armand Călinescu s-a declarat de acord, cu 
condiţia ca regele să fie ferm până la capăt, ca guvernul să fie compus din oameni serioşi şi ca 
în program să figureze şi satisfacerea intereselor ţărănimii. 

în noaptea de 23/24 decembrie 1 937 Armand Călinescu a avut o discu�e cu Octavian 
Goga în locuinţa lui Condeescu, care i-a prezentat programul pe care-I discutase cu regele. A doua 
zi, Ernest Urdăreanu 1-a întrebat dacă s-au înţeles, deoarece guvernul urma să se constituie peste 
câteva zile. La 26 decembrie 1 93 7, a avut loc o întâlnire în trei: Ernest Urdăreanu, Octavian Goga, 
Armand Călinescu, în cadrul căreia s-a stabilit formula de colaborare şi componenţa guvernului. În 
ziua următoare, Carol i-a primit succesiv pe Octavian Goga, generalul Ion Antonescu şi AC. Cuza, 
rezolvând ultimele probleme privind structura noului cabinet5. Deoarece nu câştigase alegerile, la 28 
decembrie 1 937, Gheorghe Tătărescu a prezentat demisia guvernului său. Câteva ore mai târziu, 
Octavian Goga era însărcinat oficial cu formarea noului cabinet, Îară ca regele să mai procedeze la 
obişnuitele consultări cu preşedin� partidelor politice, ceea ce însemna că şi-a impus voinţa. 

Prin numirea noului guvern Goga-Cuza, regele Carol al I I-lea a urmărit mai multe 
obiective: în mod evident, a vrut să se folosească de un partid slab, fără aderenţe la mase, care 
putea fi uşor strunit şi la nevoie înlăturat; a intenţionat să dea satisfacţie curentului de dreapta şi 
în acest fel ,  să evite chemarea Gărzii de Fier la putere. De asemenea, regele a urmărit să evite 
chemarea lui Iuliu Maniu la guvern; să spargă din punct de vedere organizatoric Partidul 
Naţional Ţărănesc; să adâncească disensiunea dintre partidele politice democratice, pentru a le 
compromite şi mai mult; să imprime un nou curs politicii interne care să asigure climatul 
propice instaurării unui regim de autoritate. În plus, având în vedere devotamentul lui Octavian 
Goga, de atâtea ori exprimat faţă de monarhie, era limpede că formarea noului guvern marca 
încă un pas important pe calea creşterii rolului regelui în viaţa de stat6. 

Guvernul Octavian Goga nu aparţinea Partidului Naţional Creştin. Principalele 
ministere - Interne, Justiţie, Externe - se aflau în mâinile unor persoane care nu făceau parte 
din acest partid, dar aveau de îndeplinit un rol bine defmit: de exemplu, Armand Călinescu 
prelua Ministerul de Interne, ceea ce sublinia voinţa regelui de a lua măsuri ferme împotriva 
legionarilor, iar numirea lui lstrate Micescu la conducerea Ministerului de Externe demonstra 
hotărârea lui Carol al I l-lea de a menţine orientarea tradiţională a României spre Franţa şi 

3 Ioan Scurtu, lstoria românilor în timpul celor patru regi ( 1 866- 1 947), voi. ITI, Carol al Il-lea, EE, Bucureşti, 2004, p. 220. 
4 Arrnand Călinescu, Însemnări politice, p. 362. 
5 Ioan Scurtu, op. cit., p. 22 1 .  
6 ibidem. 
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M area Britanie. Guvernul Goga era expresia voinţei regelui, pe care acesta a şi declarat-o 
public: "Este guvernul meu şi trebuie să aibă a�robarea mea. În ziua în care n-aş fi mulţumit de 
felul în care guvernează, voi cere o schimbare

" 
. 

Constituirea guvernului Octavian Goga a fost o surpriză pentru opinia publică. Partidele de 
opoziţie, prin reprezentanţii lor, au avut o atitudine critică faţă de guvern. Iuliu Maniu, preşedintele 
Partidului Naţional Ţărănesc considera că guvernul Goga era "o sfidare la adresa naţiunii" şi 
declara cu toată fermitatea că: "Va trebui să luptăm pentru înlăturarea unui guvern personal pus în 
fruntea ţării'.s. Pe o atitudine mai rezervată s-a aflat preşedintele Partidul Naţional Liberal, C.I .C. 
Brătianu, care făcea cunoscut că: ,,neînţelegând să facă dificultăţi acestui guvern, este decis a 
rămânea apărătorul hotărât şi credincios al guvernelor pe temeiul strictei !egalităţi şi al respectării 
neştirbite a normelor constituţionale

"
9. La rândul său, Corneliu Zelea Codreanu considera că 

aducerea Partidului Naţional Creştin la putere era "un act ostil împotriva legionarilor
" 

şi o 
"manevră a regelui Carol al I I-lea împotriva Gărzii de Fier"10• 

În ultimele zile ale anului 1 937 şi prima decadă a lunii ianuarie 1 938, s-au produs 
importante mutaţii în cadrul partidelor politice. Un aspect important îl constituie excluderea sau 
diminuarea poziţiilor grupărilor procarliste în marile partide democratice. Astfel, din Partidul 
Naţional Ţărănesc au fost eliminaţi, la 29 decembrie 1 937, cei care intraseră în guvernul Goga, 
punându-se deschis în slujba planurilor autoritare ale regelui: Armand Călinescu, Virgil Potârcă, 
Dinu Simian, V. Rădulescu-Mehedinţi1 1 .  Se cuvine remarcat faptul că nu întreaga grupare centristă 
a părăsit Partidul Naţional Ţărănesc, astfel încât M. Ralea, M. Ghelmegeanu, Grigore Gafencu, N. 
Costăchescu au continuat să exercite, din interiorul partidului, presiuni asupra lui Iuliu Maniu, în 
sensul ruperii oricărei legături cu Codreanu şi a încetării, sau măcar a diminuării, atacurilor 
împotriva regelui. De asemenea, în ziua de 1 0  ianuarie 1 938 s-a realizat fuziunea Partidului 
Naţional Liberal cu Partidul Naţional Liberal - Gheorghe Brătianu12; acesta a devenit 
vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal, poziţie superioară celei deţinute de Gheorghe 
Tătărescu, secretar general al partidului. În acest fel, s-a consolidat gruparea ostilă tendinţelor 
autoritare ale regelui şi care milita pentru menţinerea regimului democratic. Subliniind semnificaţia 
fuziunii, C.I.C. Brătianu aprecia că ea a dus la întărirea rolului Partidului Naţional Liberal ca 

· "factor indispensabil în funcţionarea regimului parlamentar"13. 
Mişcarea legionară se bucura de o reală ascensiune în viaţa politică a ţării. Corneliu 

Zelea Codreanu anunţa decizii spectaculoase, între care constituirea "Corpului Militar Moţa
Marin", la 1 3  ianuarie 1 938, sugera că se pregăteşte să preia puterea, iar afirmaţiile sale dădeau 
fiori oamenilor politici: "Îndată ce vom fi stăpâni pe ţară, vom pune pe politicienii care au 
contribuit să aducă România în mizeria în care se află, să construiască o autostradă de la 
Bucureşti la Berlin

"
14• Puternica ascensiune a Mişcării legionare a determinat o regrupare a 

forţelor politice interne, precum şi intervenţia guvernelor de la Paris şi Londra pentru evitarea 
unei eventuale orientări a României spre Germania şi Italia, anunţată de legionari. Din dorinţa 
de a se menţine regimul democratic şi a politicii externe tradiţionale, s-a produs o ameliorare a 
relaţiilor dintre partidele politice democratice, în principal între Partidul Naţional Ţărănesc şi 
Partidul Naţional Liberal, care au adoptat o atitudine de condamnare energică a legionarilor şi 
de colaborare în vederea găsirii unei soluţii de rezolvare a crizei politice în care se afla ţara. 

7 Viitorul din 3 ianuarie 1 938. 
8 Dreptatea din 4 ianuarie 1 938. 
9 Viitorul din 12 ianuarie 1 938. 
10 Ioan Scurtu, op. cit., p. 222. 
1 1 Ibidem. 
12 /bidem. 
13 Viitorul din 1 3  ianuarie 1 938. 
14 Vezi: Adrian Gabriel Lepădatu, Mişcarea legionară: Între mit şi realitate, Edit. Cartier, Bucureşti, 2005. 
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Deşi nu reprezenta numai Partidului Naţional Creştin, guvernul Goga-Cuza a 
început să pună în practică programul partidului, aşa cum fusese el conceput în anul 1 93515. 
Programul cerea măsuri concrete pentru a evidenţia superioritatea elementului etnic românesc, 
prin anularea emancipării evreilor, a dreptului acestora la muncă, precum şi a înlăturării 
influenţei lor asupra societăţii româneşti. Într-un articol publicat în Porunca Vremii, A.C. 
Cuza exprima hotărârea de a îndeplini programul partidului: "Sub nici un motiv nu vom 
renunţa la cel mai mic paragraf din platforma noastră. Am jurat . . .  în faţa lui Dumnezeu . . .  de a 
înapoia România românilor. Vom sta fără compromisuri pe baricadele de pe care am luptat în 
decurs de cincizeci de ani"16• Octavian Goga, ca un prizonier al propriului trecut, credea că are 
misiunea de a repara "o lume românească bună pe care străinii au stricat-o"; o lume care a 
suferit mult, a fost redusă la tăcere şi a tăcut, dar care a fost cucerită de ideea naţională, 
învingătoare prin venirea la putere a Partidului Naţional Creştin "după o perioadă de aparentă 
slăbiciune a sistemului vital al statului". În platforma program a guvernului, O. Goga sublinia 
că "Suferinţa, durerea şi exploatarea pe care românii le-au îndurat . . .  au determinat renaşterea 
unui stat conştient de importanţa lui, mândru şi poruncitor". "Noi reprezentăm ideea de 
despăgubire a naţiunii (româneşti) . . .  pe care universul românesc o cere". De altfel, Goga a 
prezentat venirea lui la putere ca o "regenerare" a României, obţinută în urma "unui val de 
protestare împotriva străinismului cotropitor", "Vrem România românilor. Acest strigăt e 
certificatul de naştere al guvernului naţional-creştin"17. Scopul guvernului era să introducă 
pecetea dominaţiei etnice româneşti în viaţa publică, "creând o civilizaţie proprie", purificată 
de evrei şi de concepţiile lor "dăunătoare"18• 

Orientarea guvernului a primit sprijinul lui Carol al I I-lea. El a revenit la argumentul 
că România a fost invadată "de cel puţin 250.000 de evrei care nu constituie un element 
pozitiv" şi a explicat pe larg corespondentului ziarului Daily Herald că 1-a numit pe Goga 

"întrucât în România spiritul publicului tinde spre naţionalism", că românii au "sentimente 
antisemite puternice" şi că "problema evreiască constituia principala problemă internă a 
statului"19. In scurta lui existenţă, guvernul Goga-Cuza a reuşit să creeze un întreg sistem de 
comunicate, ordonanţe, declaraţii, discursuri şi măsuri administrative. În mare parte, acestea 
erau orientate împotriva evreilor. Wilhelm Filderman a caracterizat acest sistem drept "legi 
care interzic şi legi care constrâng, care se completează una pe cealaltă, încât nu are importanţă 
în ce parte va suci judecătorul codexul de legi, întotdeauna va găsi paragraful potrivit care să-1 
găsească vinovat pe evreu şi să salveze România"20• Octavian Goga nu s-a referit la evrei ca 
fiind una din minorităţile naţionale, de care a promis să nu se atingă, ci ca la refugiaţi şi străini. 
Evreii au fost trecuţi în categoria "oamenilor care nu sunt români", deşi într-un discurs din 2 
ianuarie 1 938, publicat în ziarul Timpul, Octavian Goga afirma că: "toţi cei care aparţin 
minorităţilor care s-au integrat prin gândirea şi faptele lor în concepţia statului românesc, se 
vor putea bucura de drepturile lor cetăţeneşti şi vor putea păstra specificul originii etnice". 

Şi în concepţia ministrului Muncii, Gheorghe Cuza, trebuiau consideraţi români 
numai "românii de origine etnică română, românii cu suflet românesc, cu sânge românesc şi nu 
pe cetăţenii români"2 1 • De aici şi motivaţia măsurilor antievreieşti: "Străinii au acaparat cele 
mai importante ramuri ale industriei noastre, cum sunt: fierul, minele şi petrolul. Din cei 1 8  
milioane de locuitori care trăiesc în România, un milion şi j umătate sunt evrei. Eu intenţionez 
să-i îndepărtez pe evrei, corespunzător principiului "România românilor!". Voi acţiona ca 

15 Cristian Sandache, Unele consideraţii privind discursul antisemit În România interbelică, in SAHIR, voi. V I l, Edit. 
Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 233 . 
16 Apud Jean Ancel, Contribuţii la istoria României, Problema evreiască (1933-1944), vol. 1, Edit Hasefer, Bucureşti, 2001 ,  p. 67. 
17 Ibidem, p. 1 66. 
18 Cristian Sandache, op. cit., p. 235. 
1 9 Jean Ancel, op.cit., p. 68. 
2° Fi lderrnan, Memorii, p. 668. 
2 1 Adevărul din 30 decembrie 1 937. 
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toate posturile ocupate acum de evrei să treacă în mâinile românilor"22• Guvernul condus de 
Octavian Goga, al cărui program se identifica cu cuvântul de ordine al preşedintelui său, 

"România, românilor!", a făcut din antisemitism esenţa politicii sale, aşa cum observa B londei, 
ambasadorul Franţei la Roma, raportând conţinutul interviurilor cu Octavian Goga, A.C. Cuza 
şi Corneliu Zelea Codreanu, la 1 6  ianuarie 1 93823• 

Considerăm util demersului nostru să arătăm care au fost măsurile antievreieşti pe 
care guvernul Goga-Cuza le-a aplicat în scurta sa existenţă. În acest fel,  avem posibilitatea de a 
înţelege care au fost măsurile aplicate care au produs şi consecinţe asupra evreilor din 
România. Nu este lipsit de importanţă faptul că multe măsuri antievreieşti au fost anunţate 
chiar de conducătorii guvernului, în contextul unor interviuri şi declaraţii în presă. Acestea au 
avut un impact imediat în masa populaţiei evreieşti, motivând îngrijorarea lor şi iniţiativele 
conducătorilor organizaţiilor evreieşti din România. Pe de altă parte, disocierea măsurilor care 
au fost "trâmbiţate" şi au creat impresii şi îngrijorări, de cele care au fost aplicate şi şi-au 
produs efectul asupra unor categorii aparţinând evreilor este necesară, pentru a evalua corect 
susţinerea unei puternice reacţii evreieşti interne şi internaţionale. Una din primele măsuri 
antievreieşti luate a fost aceea de a "naţionaliza" presa: ziarele Dimineaţa, Adeverul, Lupta, 
redactate sau conduse de ziarişti de origine evreiască, precum Constantin Graur, Saniei Labin, 
Emil Fagure au fost suprimate, începând din 30 decembrie 1 937, "pentru a îndepărta de spiritul 
public românesc acţiunile dăunătoare ale anumitor tendinţe distructive care, neavând nici o 
înrudire cu tradiţiile presei româneşti, au ruinat sănătatea morală a ţării"24• Adversitatea 
împotriva acestor ziare era provocată de lupta acestora împotriva naţionalismului extremist şi 
de sprij inul consecvent pe care I-au demonstrat faţă de puterile occidentale democratice şi de 
valorile lor, precum şi de respingerea orientării pronaziste. 

De altfel, figura ziaristului evreu care-I cumpără pe politicianul român, îl şantajează 
sau îl foloseşte în scopurile "evreimii internaţionale" a constituit o temă de succes în 
propaganda naţionalistă. Goga a motivat suspendarea ziarelor evreieşti prin faptul ca acestea 
erau: "corpuri străine în moştenirea gândirii naţiunii, care nu trebuie deranjată în chinurile 
creaţiei prin intervenţii subversive sau îndoielnice". Octavian Goga introducea un nou tip de 
cenzură, prin care urmărea "înlăturarea din prima clipă a tuturor obstacolelor care există 
împotriva ideii naţional-creştine . . .  şi din recunoaşterea că dirijarea conştiinţei naţionale 
constituie o problemă familiară pentru poporul care alcătuieşte statul".Z5 Guvernul condus de 
Octavian Goga a hotărât retragerea permiselor de liberă circulaţie pe căile ferate române pentru 
ziariştii evrei. Această măsură nu a afecta populatia evreiască în general, ci doar un număr de 
1 20 de ziarişti evrei, lista cuprinzând numele ace�tora fiind publicată în presă26. Însă guvernul 
gândea măsuri mult mai dure împotriva ziariştilor evrei: intenţiona realizarea unui proiect de 
lege care să permită exercitarea profesiei de ziarist numai celor de "sânge românesc"27• Goga 
făcea publică intenţia ca: "Presa românească nu va mai fi redactată decât de români de origine 
etnică românească. Minoritarii nu vor mai avea dreptul să scoată ziare decât pentru cititorii 
minoritari, fără a se interesa de chestiunile care privesc naţiunea dominantă sau celelalte 
minorităţi . Ziarele care nu vor respecta această reglementare vor fi suspendate"28. Intenţiile 
declarate de a condiţiona exercitarea profesiei de ziarist şi de a interzice activitatea editorilor 
evrei, deoarece "otrăvesc sufletul românesc", I-au determinat pe Wilhelm Filderman să ia 
atitudine şi să demonstreze că editorii evrei au întemeiat această ramură în România şi că multe 
din cărţile lui Nicolae Iorga au fost tipărite în editurile evreilo�9. 

22 Curentul din 2 ianuarie 1 938. 
23 Carol Iancu, Evreii din România de la emancipare la marginalizare. /919-/938, Edit. Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 256. 
24 Universul din 1 ianuarie 1 938. 
25 Jean Ancel, op. cit., p. 75. 
26 Universul din 1 ianuarie 1 938. 
27 Tilnpul din 1 ianuarie 1 938. 
28 Universul din 1 ianuarie 1 938. 
29 Fildennan, Memorii, p. 662. 

264 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Alte decizii ministeriale urmăreau destituirea evreilor din toate funcţiile publice. Ca 
urmare a dispoziţiunilor l uate de ministrul Gheorghe Cuza, toate administraţiile care depindeau 
de Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale trebuiau să întocmească liste cu funcţionarii de 
origine străină. Aceştia urmau să fie "disponibilizaţi şi înlocuiţi cu funcţionari români"30. 
Efectul unei asemenea decizii s-a produs în special asupra medicilor şi avocaţilor evrei, dar nu 
a fost de durată şi nici nu a afectat marea masă a populaţiei evreieşti. Chiar dacă apreciem că 
decizia ministerială dată de ministrul Gheorghe Cuza nu a afectat marea masă a populaţiei 
evreieşti, trebuie să precizăm că aceasta permitea unele abuzuri ale unor instituţii, cu efecte 
periculoase pentru evoluţia chiar a naţionalismului românesc. De exemplu: Consiliul Asociaţiei 
avocaţilor din Bucureşti, a hotărât excluderea oficială din Barou! Capitalei a celor 1 540 de 
avocaţi evrei înscrişi3 1 . Noutatea nu consta în încercarea de a-i exclude pe evrei din barou] de 
avocaţi ci în faptul că pentru prima dată se lua o hotărâre de excludere colectivă a 1 540 de 
avocaţi, pe motivul că sunt evrei şi nu din cauza unei inadvertenţe în diplome sau autorizaţii. 
Justificarea măsurilor antievreieşti pe baze rasiale anula susţinerea naţionalismului românesc 
pe suportul ideii naţionale. 

Prin circulare transmise în prefeciurile de judeţe, erau anulate şi autorizaţiile date 
evreilor pentru vânzarea produselor monopol de stat: tutun, ţigări, chibrituri. Asemenea 
autorizaţii au fost acordate unor evrei răniţi în război sau văduve ale celor căzuţi în război. O. 
Goga aducea la cunoştinţă că evreii "vor fi înlocuiţi cu invalizi de război români". Tot astfel, 
întreprinderile având capital sau folosind personal evreiesc au fost înlăturate de pe pieţele în 
care statul era una din părţi, c lient sau furnizor. Au fost create comisii speciale pentru a epura 
din punct de vedere naţional comerţul, industria şi meşteşugurile. Au fost numiţi, de asemenea, 
comisari ai guvernului pe lângă întreprinderile private aparţinând minorităţilor, pentru "a 
supraveghea aplicarea legii privind protecţia muncii naţionale"32• Consiliile comunale au fost 
dizolvate pentru a-i îndepărta pe evrei din toate funcţiile. Ministrul Cultelor a ordonat 
expulzarea rabinilor care nu sunt cetăţeni români, iar ministrul Instrucţiunii Publice a interzis 
predarea religiei evreieşti în şcolile de stat. Ministerul M uncii a decretat interdicţia oricărui 
evreu de a angaja sau de a păstra în slujba sa o servitoare creştină care nu a atins vârsta de 
patruzeci de ani, decizie motivată prin faptul că "patronii care angajează ca servitoare tinere 
românce, o fac pentru a le lua nevinovăţia". Această ordonanţă, care insulta grav populaţia 
evreiască prin motivaţia aplicării ei, a provocat exprimarea unor nemulţumiri chiar din partea 
românilor, care aveau nevoie de un loc de muncă. Ordonanţele, deciziile, măsurile 
administrative enunţate mai sus, au fost publicate sau transmise în teritoriu prefecturilor de 
judeţe, însă nu a fost timp pentru aplicarea lor şi ca urmare, nu şi-au produs efectul asupra 
populaţiei evreieşti. 

Decretul-lege asupra revizuirii cetăţeniei, promulgat la 2 1  ianuarie 1 93833, reprezintă 
cea mai importantă iniţiativă antievreiască a guvernului Goga. Acest decret-lege prevedea la 
art. 1 că: "se vor revizui înscrierile în registrul de naţionalitate, cum şi înscrierile în registrele 
privitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti". Conform legii, au fost supuşi revizuirii, în afară 
de evreii încetăţeniţi prin ordonanţe individuale, toţi evreii din Vechiul regat şi din provinciile 
unite după 1 9 1 8. Art. 5 prevedea ca în termen de 30 de zile de la publicarea legii, "primarii 
comunelor vor întocmi un tablou al evreilor înscrişi în registrele de naţionalitate ale comunei". 
Art. 6 prevedea că "în termen de 20 de zile de la afişare, toţi cei trecuţi în tablou, aveau 
obligaţia de a depune judecătoriei actele doveditoare ale întrunirii condiţiilor legale pentru 
dobândirea cetăţeniei. Nedepunerea actelor în termenul fixat este socotită ca o recunoaştere a 

30 Universul din 1 ianuarie 1 938. 
3 1 Carol Iancu, op. cit., p. 257. 
32 Curentul din 2 ianuarie 1 938. 
33 MOR, din 22 ianuarie 1 938. 
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neîndeplinirii condiţiunilor legale pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii române"34• Prin 
obligaţia de a produce dovezi şi acte oficiale pe care evreii, în marea lor majoritate erau în incapacitate 
de a le procura, prin termene foarte scurte acordate, acest decret-lege repunea sub semnul întrebării 
întreaga naturalizare a evreilor din România. Într-adevăr, un număr considerabil de evrei îşi vedeau 
retrase drepturile de cetăţeni români, pentru a redeveni "străini nesupuşi unei puteri străine'.J5. Decretul
lege din 22 ianuarie 1 938 anula în întregime art. 7 al Tratatului minorităţilor semnat de România şi care 
recunoştea cetăţenia română "cu deplin drept şi fără nici o formalitate evreilor locuind în toate teritoriile 
ţării şi neputând să se prevaleze de nici o altă naţionalitate"36. 

Consiliul Central al Evreilor din Româniif7, într-un memoriu adresat guvernului, a formulat un 
protest faţă de publicarea decretului-lege de revizuire a cetăţeniei, arătând efectele pe care le putea avea 
asupra populaţiei evreieşti. Această iniţiativă nu a primit nici un răspuns din partea guvernului, care spera nu 
numai să marginalizeze populaţia evreiască din România, ci să provoace emigrarea lor masivă. Octavian 
Goga, într-un interviu acordat lui Jerome Tharaud şi publicat în Paris Soir din 8 ianuarie 1 938, s-a plâns de 
invazia a cinci sute de mii de refugiaţi evrei şi a propus trimiterea lor în Madagascar . . .  opinie împărtăşită în 
întregime de A.C. Cuza38. Climatul politic din societatea românească la sf'arşitul anului 1 937 şi începutul 
anului 1 938 era deosebit de tensionat. Starea de spirit a populaţiei româneşti a fost puternic influenţată de 
ascensiunea forţelor de dreapta. Măsurile antievreieşti iniţiate de guvernul Goga, chiar dacă multe nu au fost 
aplicate, au generat un puternic curent de ostilitate împotriva evreilor. În acest context, conducătorii 

· organizaţiilor evreieşti din România au organizat o puternică reacţie orientată împotriva guvernului Goga. 
Imediat după constituirea guvernului, conducătorii principalelor organizaţii evreieşti: Uniunea 

Evreilor Români, Partidul Evreiesc şi Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti, s-au întâlnit la 
Bucureşti şi au stabilit linia de acţiune. Despre aceasta, Filderman avea să recunoască: "Am recomandat 
evreilor să saboteze guvernul, prin încetarea tuturor activităţilor economice"39. Era pentru prima dată când 
reacţia organizată a evreilor din România era direcţionată spre acţiuni de sabotare a activităţilor 
economice, cu efectul chiar al destabilizării economiei ţării. Populaţia evreiască a fost îndemnată să 
urmeze linia de acţiune stabilită de conducătorii ei. Ca urmare, au adoptat o "rezistenţă pasivă"; timp de 
câteva săptămâni evreii şi-au încetat activităţile economice şi, de asemenea, s-au abţinut de la 
achiziţionări "peste necesităţi". Scopul unei astfel de tactici era de a stopa comerţul, de a paraliza 
industria locală, de a genera nemulţumirea ţărănimii pentru faptul că nu-şi mai putea vinde produsele. 
Aceste măsuri erau de natură să provoace nelinişte şi amărăciune, dar şi să demonstreze că măsurile care 
au avut drept scop să-i lovească pe evrei, lovesc de fapt în întreaga populaţie40. Evreii s-au grăbit să-şi 
retragă economiile din bănci. Atitudinea lor a generat panică în rândul populaţiei, dar mai ales, a pus în 
pericol economia naţională. Referindu-se la această situaţie, ministrul de Interne Armand Călinescu 
afirma că: "până la 4 ianuarie 1 938, evreii înspăimântaţi au scos din bănci 400 de milioane de lei. 
Atmosfera care s-a creat a influenţat şi asupra depunătorilor români, provocând panică şi printre ei şi în 
felul acesta scoaterea economiilor din bănci a atins cifre mari'.41. Armand Călinescu recunoştea că evreii au 
fost mai întâi îngroziţi, "apoi au boicotat şi au creat dificultăţi economice". Ceea ce evreii au numit acţiuni 
de autoapărare, au fost de fapt acţiuni de subminare a economiei naţionale. Aceste acţiuni au creat dificultăţi 
economice şi, mai ales, au nemulţumit o mare parte a populaţiei româneşti; se conştientiza ideea că evreii, 
care deţineau pârghiile sectorului economic, în egală măsură, puteau fi utili societăţii sau un pericol de 
netrecut şi în aceste condiţii s-a accentuat ostilitatea românilor faţă de evrei. 

Într-o adevărată luptă cu guvernul Octavian Goga, conducătorii organizaţiilor evreieşti din România au 
decis să facă apel la sprijinul organizaţiilor evreieşti internaţionale. "Problema evreiască" din România intra 
astfel şi în atenţia diplomaţiei occidentale. Nu este lipsită de importanţă precizarea că acţiunile desfăşurate în 
plan internaţional de către organizaţiile evreieşti, până la mijlocul lunii ianuarie 1938, au urmărit să atragă 

34 Evreii din România Între anii 1 940-1 944, voi. 1. Legislaţia antievreiască, volum alcătuit de Lya Benjamin, Edit. 
Hasefer, Bucureşti, 1 993, p. 30. 
35 Carol Iancu, op. cit., p. 259. 
36 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor În secolul XX (1918-1 948), Edit. Pa idei a, Bucureşti, 1 999. 
37 Uniunea Evreilor Români, organizaţie politică a evreilor din România, condusă de W. Filderrnan şi Partidul Evreiesc, 
înfiinţat pentru a asigura reprezentarea evreilor în Parlamentul român, s-au aliat la 29 ianuarie 1 936, constituind Consiliul 
Central al Evreilor din România; scopul era de a apăra drepturile evreilor, aşa cum au fost stabilite în Tratatul Minorităţilor 
şi au fost incluse în Constitu�a din 1 923; vezi Muşat şi Ardeleanu, p. 758. 
38 Curieru/ lsraelit din 30 ianuarie 1 938, Carol Iancu, p. 259. 
39 Filderrnan, Memorii, pp. 66 1 -662. 
40 Jean Ancel, op. cit., p. 94. 
41 Armand Călinescu, fnsemnări politice, 1916-/939, Bucureşti, p. 1 99. 
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atenţia opiniei publice intema�onale asupra situa�ei evreilor din România şi să compromită imaginea 
guvernului condus de Octavian Goga. După publicarea decretului-lege privind revizuirea cetăţeniei, la 22 

ianuarie 1 938, acţiunile organiza�ilor evreieşti intema�onale se radicalizează, scopul lor era să genereze 
presiuni din partea diploma�ilor Franţei şi Marii Britanii asupra regelui Carol al II-lea şi să grăbească căderea 
guvernului Goga. Wilhelm Filderman42, preşedintele Uniunii Evreilor Români, a hotărât să ac�oneze chiar 
înainte ca guvernul să fie format. Acesta a plecat într-o călătorie în Europa, cu scopul de a cere sprijinul 
organiza�ilor evreieşti intema�onale şi de a alarma opinia publică. În trenul spre Paris, Filderman 1-a întâlnit pe 
ambasadorul Franţei la Bucureşti, Adrien Thieny, pe care 1-a informat asupra situa� ei evreilor din România "şi 
asupra liniei de acţiune pe care au adoptat-o organiza�ile evreieşti din ţară". În capitala Franţei, Wilhelm 
Filderman s-a adresat ministrului de Externe francez, Yvon Delbos. De asemenea, s-a întâlnit cu responsabilii 
Alianţei Israelite Universale, Congresul Mondial Evreiesc, Comitetului pentru apărarea drepturilor israeliţilor 
din Europa centrală şi răsăriteană, Consistoriul - Uniunea comunităţilor evreieşti din Franţa, Liga pentru 
drepturile omului. 

Filderman a ştiut să expună situaţia evreilor din România în aşa fel ,  încât să trezească interesul 
pentru "problema evreiască" din România, unor personalităţi sau organiza�i internaţionale influente. În 
scopul sensibil izării opiniei publice şi a unor reprezentanţi a guvernelor Franţei şi Marii Britanii, cu 
privire la pericolul ce plana asupra populaţiei .evreieşti din România, Filderman a oferit un bogat 
materialul documentar despre Partidul Naţional Creştin şi despre conducătorii guvernului care abia se 
constituise. La Paris, Filderman a publicat un buletin zilnic cu informaţii referitoare la situa�a din 
România, trimiţându-1 organizaţiilor internaţionale, presei franceze, engleze, americane, "precum şi 
ministerelor de Externe ale acestor ţări'.43; la Londra, Filderman s-a întâlnit cu Lasky, reprezentantul 
evreilor englezi; la Geneva, în numele Congresul Mondial Evreiesc, Filderman împreună cu Nahum 
Goldman, a prezentat Ligii Naţiunilor un memorandum cu informaţii despre noului guvern român, despre 
ideologia şi planurile sale antievreieşti şi despre modul în care România evita respectarea prevederilor 
referitoare la minorităţi din tratatele semnate în 1 9 1 9. 

Toate organizaţiile evreieşti, cărora li s-a adresat Wilhelm Filderman, au avut o reacţie energică. 
Acestea s-au adresat unor personalităţi influente ale guvernelor Franţei şi Marii Britanii .  Cele mai multe 
au fost adresate ministrului afacerilor externe francez, Yvon Delbos. Astfel, la 3 1  decembrie 1 937, Mare 
Jarblum, preşedintele Federaţiei societăţilor evreieşti din Franţa, în numele organizaţiei pe care o 
reprezenta, afirma că: "Federaţia este profund tulburată de evenimentele care se petrec in România odată 
cu instalarea noului cabinet . . .  populaţia evreiască se află crunt lovită printr-o serie întreagă de 
măsuri . . .  evreii nu au voie să facă comerţ, să ţină hanuri, să posede proprietăţi funciare'.44• La aceeaşi 
dată, Comitetul pentru apărarea drepturilor evreilor din Europa centrală şi răsăriteană, trimite un 
protest împotriva măsurilor antisemite ale guvernului Goga, care însemnau "violarea angajamentelor 
internaţionale asumate de România", cu motivaţia că: "Aceste angajamente fac parte integrantă din 
tratatele care au atribuit României la sf'arşitul războiului, teritorii importante numărând patru milioane 
minoritari iar ruperea acestor angajamente nu lezează doar sentimentele noastre umanitare, ci ameninţă 
direct statutul european şi stabilitatea ordinii stabilite'.45. De asemenea, Narcisse Leven, vicepreşedintele 
Alianţei Israelite Universale, printr-o scrisoare adresată lui Yvon Delbos, ministrul afacerilor externe 
francez, la 2 ianuarie 1 938,  cerea intervenţia pe lângă guvernul român, ca urmare a declaraţiilor primului 
ministru Goga şi a numeroaselor măsuri "care merg nu numai până a-i priva pe israel iţii din România de 
drepturi politice, ci mult mai departe, privându-i de dreptul la muncă şi la viaţă'.46. Congresul Mondial 
Evreiesc, într-un comunicat, datat la 1 3  ianuarie 1 938, denunţa toate măsurile luate de guvernul Goga şi 
tăcea un apel disperat pentru restabil irea drepturilor evreilor pe baza Tratatului din 1 9 1 947. 

42 Vezi Dr. Wilhelm Filderman, Un avocat al etniei sale. Un avocat al cauzei naţionale a României, articole, 
discursuri, memorii 1 921-1948, voi. l, Fundaţia dr. W. Filderman. 
43 Filderman, Memorii, pp. 661 -662. 
44 Carol lan cu, Lupta internaţională pentru emanciparea evreilor din România. Documente şi mărturii ( 1 9 1 9- 1 939), 
voi. Il, tra.ducere de Ţi cu Goldstein, Edit. Hasefer, Bucureşti, 2004, pp. 223-224. (în continuare . . .  Carol Iancu, 
Documente şi mărturii . . .  ) . 
45 Ibidem, p. 227. 
46 Ibidem, p. 23 1 .  
47 Ibidem, p .  266. 
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Costel COAJĂ 

POLITICA BISERICII  ORTODOXE ROMÂNE 
FAŢĂ DE EVREI ( 1 938-1 948) 

Alteritatea a constituit, dintotdeauna, o problemă controversată în câmpul dezbaterilor 
intelectuale. Afirmaţia este cu atât mai valabilă pe tărâm religios, imaginea celuilalt 
îmegistrând valenţe deosebite. Controversele religioase au antrenat energii considerabile, fapt 
care a produs falii de durată, cu tendinţe de permanentizare. Orice religie conţine doze de 
fanatism, care, în funcţie de context, promovează o viziune ermetică asupra lumii. Replierea 
spre sine apare, în această situaţie, ca o rezultantă firească, iar dialogul se instaurează cu 
dificultate. Complexul cetăţii asediate se manifestă în perioade de schimbări profunde, de mari 
tulburări, când reperel.e lipsesc cu desăvârşire. Deşi religia implică spiritualul, temporalul îşi 
lasă amprenta asupra sferei religioase; aceasta cu atât mai mult cu cât religia, reprezentată prin 
instituţia Bisericii, activează în lume printre oameni. 

Biserica ortodoxă din România prezintă o situaţie aparte în privinţa alterităţii religioase. 
Evul mediu a consacrat rolul fundamental al Bisericii ortodoxe, ca factor generator de istorie, de 
cultură, de societate pentru români. Modernitatea a fost resimţită negativ de ortodoxia 
românească deoarece, în această perioadă, bisericii i-au fost confiscate atributele esenţiale de 
îndrumare şi de călăuzire în viaţa poporului român. Postura de victimă a fost asumată deschis la 
nivelul ierarhiei ortodoxe, tendinţa spre victimizare fiind vizibilă şi la teologii ortodocşi. De 
aceea, după formarea statului naţional modem român, Biserica ortodoxă a asistat în mod pasiv la 
schimbările petrecute în multiple domenii, schimbări percepute ca o ameninţare reală. Atitudinea 
creionată mai sus s-a reflectat, în anumite momente, şi asupra relaţiilor ortodoxiei cu evreitatea, în 
sensul unei închideri în sine şi al unei inapetenţe pentru dialog. 

Reprezentarea ortodoxă asupra identităţii iudaice constituie un exemplu elocvent de 
alteritate surprinsă în termeni radicali. Pe tărâm spiritual, evreul de religie iudaică este 

"celălalt" prin excelenţă. Percepţia radicală în cazul evreilor se explică prin suprapunerea 
identităţii religioase cu cea etnică; de aceea, se recurge la termenul de "evreu" când în discuţie 
este religia iudaică. În mod cert, nu se poate vorbi de o identitate religioasă pură în 
reprezentările ortodoxiei româneşti despre evrei, considerente de natură economică, socială, 
politică şi ideologică lăsându-şi amprenta asupra acestor reprezentări. În cazul evreilor, 
alteritatea manifestă ambiţii totalizante, înglobând atribute specifice unor domenii variate, de 
importanţă fundamentală pentru stat şi societate. Un alt motiv de percepere radicală a identităţii 
iudaice/evreieşti este componenta etnică, extrem de accentuată, în religiile ortodoxă şi iudaică: 
am amintit simbioza dintre românism şi ortodoxie, teoretizată de teologi, ierarhi şi intelectuali; 
la fel,  evreii au dat dovadă de o rezistenţă etnică exemplară, în ciuda numeroaselor obstacole 
pe care 1:-au avut de surmontat, rezistenţă canalizată prin religie. 

Intr-o pastorală elaborată în anul 1 942, patriarhul Nicodim Munteanu menţionează 

"blestemul" ca o trăsătură identitară a evreilor: aceştia reprezintă "poporul care a chemat singur 
blestemul asupra lui şi a fiilor lui, de când au spânzurat pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul sufletelor noastre"1 • Acuzaţia de "popor blestemat" era curentă în evul mediu, în 
special în mediul catolic2. Nichifor Crainic lansează atacuri virulente la adresa evreilor, toate 

1 Nicodim Munteanu, Cuvântul Patriarhului pentru post, pentru oştire, pentru ogor, Bucureşti, Tipografia Cărţilor 
Bisericeşti, 1 942, p. 1 2. 
2 Acuzaţia de "popor blestemat" este invocată şi în zilele noastre, pe marginea discuţiilor stârni te de controversatul film 
al regizorului american Mei Gibson, The Passion of the Christ. într-un articol publicat în revista 22, Dan Shafran 
atrage atenţia asupra faptului că, prin acest film, evreii sunt consideraţi "forţa motrice a răului" şi aminteşte reacţia 
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,,relele" lwnii interbelice fiind puse pe seama acestora: freudismul, homosexualismul, "ateismul 
oficial" din Uniunea Sovietică, distrugerea catolicismului în războiul civil din Spania3. Despre 
rabinism, Nichifor Crainic afirmă că este "o stare de agresiune permanentă împotriva lui Hristos" şi 
aten�onează că principalul conflict din Eur'a este ,,războiul Talmudului împotriva Evangheliei lui 
Hristos", nu unul "social" sau "ideologic' . Nicolae Mladin consideră Talmudul ,,mărturia unui 
mesianism satanic, care a lepădat împără�a cerurilor, pentru domina�a universală a lui Israel ( . . .  ). 
Talmudul se hrăneşte din ura împotriva lui Hristos"5. În concepţia publicistului sibian, 
francmasoneria constituie instrumentul prin care iudaismul încearcă să-şi impună domina�a 
mondială6. Într-o prelegere �ută la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Teodor M. Popescu 
atribuie încă o vină evreilor - ,,regizori obişnui� ai mai tuturor curentelor anticreştine" şi "adversari 
pennanen� ai creştinismului" - de a fi promotori ideali ai comunismului7. O altă acuzaţie la adresa 
evreilor am prezentat-o, tangenţial, atunci când am analizat reprezentarea ortodoxă asupra identită� 
sectare: Grigorie T. Marcu şi Dumitru Stăniloae, ambii de la Sibiu, atrăgeau atenţia asupra 
sprijinului financiar pe care evreii îl acordă ,,sectelor" protestante. 

Cu alte cuvinte, evreii de religie iudaică sunt percepuţi în culori exclusiv sumbre: pe 
lângă acuza�ile vehiculate încă din evul mediu (răstignirea lui Hristos), apar acuza� adaptate 
perioadei în discuţie (evreii se află în spatele tuturor realităţilor resim�te de Biserica Ortodoxă ca 
o agresiune - francmasonerie, comunism, ateism etc.). în fond, toate aceste elemente ne 
îndrituiesc ă susţinem ipoteza unei "identităţi acuzatoare", construită de reprezentanţii ortodoxiei 
româneşti; sau, mai simplu spus, o identitate construită din acuzaţii. Pentru ortodoxie, evreul 
reprezintă agentul cel mai fidel al modernităţii, în special al schimbărilor care au atentat la 
domeniul spiritualului. Aceste schimbări atentează insidios la fiinţa intimă a religiei ortodoxe, 
prin mij loace ascunse/oculte, cu rezultate devastatoare. Aşa se explică virulenţa atacurilor lansate 
de mediile aflate sub influenţa ortodoxiei; nu trebuie să omitem modul de operare al 
mecanismului identitar la evrei: poporul evreu şi-a conservat fiinţa naţională prin respectarea 
preceptelor fundamentale ale religiei iudaice. 

În efervescenţa de soluţii, sugestii şi propuneri vizând instaurarea în România a unei 
guvernări naţional-creştine se regăseşte şi numele lui Nichifor Crainic, prin programul "statului 
etnocratic". Exponentul cel mai de seamă al "gândirismului" aduce în discuţie situa�a cultului 
mozaic, pentru care elaborează o soluţie în termeni igienico-medicali :  "deparazitarea statului 
de abuzul individualismului democratic şi vindecarea lui de lepra talmudică"8. Sunt evidente, 
în soluţia de mai sus, accentele antidemocratice şi antisemite; asemenea accente constituie un 
loc comun în dezbaterea de idei a perioadei interbelice şi din timpul războiului, în special în 
cercurile intelectuale apropiate de tradi�onalism şi de "specificul românesc"9. Însuşi patriarhul 
Miron Cristea a manifestat un interes deosebit pentru soluţionarea "problemei evreieşti"10• 

pastorului Maurice Gorden din oraşul american Denver, care 
"

a avut ideea să împodobească aleea care duce la biserica 
sa cu textul «Evreii 1-au ucis pe Domnul nostru Iisus Hristos!»"; în 22, anul XV, nr. 739, 4 - 1 0  mai 2004, p. 1 6. 
3 Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie. Cu o anexă: Programul statului etnocratic, Studiu introductiv, Îngrij ire de 
edi�e şi Note de Constantin Schifimeţ, Bucureşti, Edit. Albatros, 1 997, p. 1 42. 
4 ibidem, p. 1 43 .  
5 Nicolae Mladin, Doctrina despre viaţă a profesorului Nicolae Pau/eseu, in Revista teologică, anul X:XXU, nr. 3-4, 
martie-aprilie 1 942, p. 200. 
6 Despre francmasonerie, Nicolae Mladin afirma că reprezintă 

"
unealta prin care iudaismul recruta, chiar din sânul 

creştini lor, luptători impotriva lui Hristos" (ibidem, p. 20 1 ). 
7 Teodor M. Popescu, Anticreşlinismul comunist, în BOR, anul LX, nr. 1 -4, ianuarie-aprilie 1 942, p. 42. Acuza�a potrivit 
căreia evreii ar fi ,,agen� ai comunismului" apare şi la Ioan Gh. Sa vin, teolog ortodox şi profesor la Facultatea de Teologie 
din Bucureşti (Ioan Gh. Savin, Problema cultelor în România, Bucureşti, Tipografia ziarului 

"
Universul", 1 937, p. 46). 

8 Nichifor Crainic, op. cit., p. 1 52 .  
9 Puseele antidemocratice ş i  antisemite care răzbat din disputele intelectuale nu reprezintă singura opţiune culturală. Există 
şi voci democratice, racordate la curentele occidentale de nuanţă modernistă, Eugen Lovinescu fiind cel mai elocvent 
exemplu. Dar, un context specific, determinat de situa�a economică., socială şi etnică a României interbelice, a făcut ca 
vocile 

"
tradiţionaliste" să aibă un impact mai mare în dezbaterile vremii. 

10 în acelaşi timp, sunt luate primele măsuri cu caracter antisemit, cea mai importantă fiind revizuirea cetăţeniei în 
cazul unui număr semnificativ de evrei, imigraţi în România după 1 9 1 8. în realitate, Biserica ortodoxă română percepe 
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După venirea la putere a guvernului Goga-Cuza, în decembrie 1 937, convieţuirea cu 
minoritatea evreiască este percepută ca o "problemă" veritabilă, expresia "problemă evreiască" 
fiind vehiculată pe scară largă în dezbaterea publică. Într-o cuvântare adresată tinerilor români, 
din mai 1 938, Miron Cristea, devenit prim ministru al guvernului de dictatură regală, utiliza 
lozinca "România a românilor"1 1 , lozincă des reluată în cuvântările patriarhale. 

Regimurile politice de după 1 93 8  au elaborat o serie de măsuri legislative şi în 
privinţa evreilor. În cazul lor, identitatea religioasă s-a suprapus peste identitatea etnică, fapt ce 
a generat o percepţie radicală asupra acestui popor. Unele soluţii preconizate de mediile 
ortodoxe pentru rezolvarea "problemei evreieşti" s-au concretizat în măsuri adoptate în timpul 
mandatului de prim-ministru deţinut de patriarhul Miron Cristea. Aceste măsuri, prefigurate de 
unele decizii cu caracter economic şi social adoptate în timpul guvernării naţional-creştine12, 
sunt menţionate de patriarh în bilanţul făcut după un an de guvernare: "Îndeosebi cât priveşte 
pe Evrei, guvernul a luat măsuri pentru a împiedica intrarea în România a unei noi mase 
plecate pe urma evenimentelor recente din Europa Centrală"13. Printr-o hotărâre adoptată de Sf. 
Sinod în şedinţa din 1 5  martie 1 938, ierarhia ortodoxă elaborează propria soluţie la "problema 
evreiască" : "Pe viitor nu se va mai lua în seamă nici o trecere la ortodoxie din partea evreilor, 
dacă nu va fi însoţită de actul doveditor că solicitatorul este cetăţean român, având cetăţenie 
dobândită prin respectarea tuturor formelor legale"14. Aşadar, hotărârea Sf. Sinod se situează în 
completarea măsurilor restrictive adoptate la începutul anului 1 938 în privinţa evreilor. Dacă 
măsurile antisemite impuse de autoritatea politică nu depăşeau sfera economico-socială, 
ierarhia ortodoxă extinde restricţiile în privinţa evreilor la domeniul religios: calitatea de 
ortodox este condiţionată de dobândirea cetăţeniei române. De fapt, această decizie este 
concretizarea unei idei extrem de răspândite în mediile ortodoxe - identificarea totală dintre 
ortodoxie şi naţiunea română. 

Pe de altă parte, reticenţa cultului ortodox în privinta convertirii evreilor este justificată 
de uşurinţa cu care aceştia renunţă la religia mozaică{5, mai ales în contextul măsurilor 
antisemite de la începutul anului 1 938.  La 27 iunie 1 939, se desfăşoară o nouă şedinţă a Sf. 
Sinod în care este dezbătută chestiunea trecerii evreilor la creştinism. Cu acest prilej ,  este 

convieţuirea şi cu celelalte culte religioase ca o "problemă" sau ca un "pericol". De exemplu, Dumitru Stăniloae 
alcătuia, 1n septembrie 1 937, un inventar al 

"
problemelor" cu care se confrunta România la momentul respectiv: pe 

lângă 
"

problema comunistă" (o problemă de ordin politic), sunt menţionate - la nivel spiritual -
"

problema evreiască" 
şi 

"
problema sectară" (Vezi Dumitru Stăniloae, Sectele păgâne şi exploata/oare, în Telegraful român, anul XXXV, 5 

decembrie 1 937, nr. 49, pp. 1 -2). În inventarul "problemelor" alcătuit de Grigorie T. Marcu (redactorul Revistei 
teologice le percepe ca 

"
pericole''), se regăsesc "sectele", noutatea fiind reprezentată de referirea la 

"
prozeliti mul 

catolic" (Grigorie T. Marcu, Sus să avem inimile, în Revista teologică, anul XXVIU, ianuarie 1 938, nr. 1 ,  p. 4). 
1 1  Miron Cristea, Pastorale, predici şi cuvântări, volumul VI, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1 939, p. 205. 
12 Aspectul economico-social este vizibil în măsurile antisemite adoptate în perioada guvernării Goga-Cuza. într-un articol 
nesemnat din Telegraful român, era comentată măsura prin care s-a U!Tllărit 

"
retragerea celor peste o sută de mii de brevete din 

mâna cârciumarilor evrei rurali". Se considera că această măsură "va îndepărta lepra sărăciei şi a boalei" din satele Moldovei şi 
ale Maramureşului (Vezi Telegraful român, anul XXXVI, 9 ianuarie 1 938, nr. 2, p. 1 ). Antisemitismul rezultă şi din 
următoarea adresă a ministrului de Interne, A. Călinescu, către prefecturile din ţară, din data de 1 8  decembrie 1 938: ,,Rog 
dispune� ca la toate primăriile din comunele rurale, urbane şi municipii să se deschidă imediat registre în care cetăţenii ce 
aderli la Frontul Renaşterii Na�onale să se poată înscrie propriu. Semnăturile vor fi citeţe şi cu men�unea profesiunii şi a 
adresei complectli. Ve� face să se ştie că semnăturile cetăţenilor de origine etnică evreiască nu sunt dorite. în schimb se pot 
înscrie ceilal� minoritari" (Arhivele Statului, Filiala laşi, Fond Prefectura judeţului laşi, Dosar nr. 1 / 1 938, fila 396). 
13 în bilanţul făcut după un an de guvernare, Miron Cristea îşi manifestă disponibilitatea pentru următoarea măsură: 
,,Paralel cu aceasta suntem gata a conlucra cu acţiunea interna�onală, care să mijlocească o emigrare cu mijloace civilizate 
şi aşezarea lor în ţinuturi disponibile ce marile puteri le-ar pune la dispoziţie". în perioada premergătoare declanşării celui 
de-al doilea război mondial au fost concepute mai multe planuri de emigrare în privinţa evreilor, cel mai cunoscut fiind 
proiectui Madagascar (Arhivele Naţionale ale României, Fond Miron Cristea, Dosar nr. 1 9, tf. 32-33). 
1 4  Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Fond Cancelarie, Dosar nr. 5/1 938, nenumerotat. 
15 La 1 4  februarie 1 939, Patriarhia trimite următoarea adresă către mitropolii: 

"
Prin organele poliţieneşti ne vine ştirea 

că peste tot cuprinsul ţării evreii, de teama expulzării, asaltează organizaţiile bisericeşti cu cereri pentru trecerea la 
creştinism, socotind că în modul acesta vor putea căpăta siguranţa rămânerii în ţară". În aceste condiţii, se recomanda 
aplicarea hotărârii luate de Sf. Sinod în şedinţa din 1 5  martie 1 938 (Cf. Ibidem, Dosar nr. 5/1 939, nenumerotat). 

270 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

reactualizată hotărârea sinodală din 1 5  martie 1 938, cu următoarea completare: "Preoţii sunt 
îndatoraţi a face tuturor evreilor doritori de a intra în creştinism o catehizare cât mai serioasă şi 
să nu păşească la actul botezului până când nu va avea încredinţare deplină că trec la creştinism 
din convingere iar nu din interese străine"16. Cu alte cuvinte, forul suprem al ortodoxiei dorea 
să se convingă de sinceritatea actului de convertire, deşi condiţia dobândirii cetăţeniei române 
încuraja mai degrabă interese oportuniste (convertirea ar fi fost mai sinceră dacă nu era 
condiţionată de factori extrareligioşi). 

într-adevăr, pentru perioada 1 939- 1 94 1 ,  se observă o avalanşă de cereri de trecere la 
ortodoxie din partea evreilor; de exemplu, la mitropolia Moldovei, numai pentru anul 1 940, se 
înregistrează asemenea cereri formulate de Rifca Rot (Neamţ), Ruchla Lozover (laşi), Sirna şi Golda 
Schvartz (Iaşi), Basea Tâsmeneţchi (Soroca), Simion Gozenterman (Vârgolici, Dorohoi), Emestina 
M. Vasiliu (laşi), Fani Schwartz (Dorohoi), Olga Golda Serman (laşi), Slirna Iftode (Fălticeni, jud. 
Baia)1 7. Dacă în prima parte a anului mitropolia Moldovei eliberează acte de ortodoxie pentru evrei, 
din luna iulie cererile respective sunt respinse prin invocarea dispoziţiilor legale în vigoare. Ceea ce 
este mai surprinzător este faptul că şi evreii "ortodocşi" intră sub incidenţa măsurilor antisemite, 
cazul lui Nicolae Solomonescu fiind emblematic din acest punct de vedere. Botezat ortodox din 
anul 1908 şi căsătorit cu o "creştină ortodoxă", Nicolae Solomonescu este dat afară din serviciu din . 
cauza originii sale evreieşti; în aceste condiţii, solicită Sf. Sinod să intervină pe lângă guvern pentru 
a-l repune în drepturi18• Un caz interesant este şi Elena Stescu (Belceşti, jud. Iaşi), botezată de 47 de 
ani, care este ameninţată de preotul Mardare din Cârjoaia (unde respectiva deţinea o proprietate) din 
cauza originii sale evreieşti: "Dumneata eşti jidancă, să fărăseşti momentan satul că de nu te ridic cu 
jandarmii, te leg burduf şi te trimit la parchet"1 . în schimb, printr-un memoriu adresat 
mitropolitului Moldovei, preotul T. Sava din Sirninicea-Miclescu Qud. Botoşani) intervine în 
favoarea evreului Gh. Vaizer, convertit la religia ortodoxă încă din anul 1 922. După ce îi creionează 
un portret de "creştin exemplar" lui Gh. Vaize?0, preotul Sava susţine următoarea idee: "Şi Biserica, 
verificându-i în cei 20 de ani de viaţă petrecuţi în sânul ei convingerile creştine, are o datorie de a se 
îngriji de soarta fiilor săi. Ar fi cu totul nedrept, ca după ce te-ai lăsat convertit la religia creştină 
ortodoxă, să fii socotit ca şi cum o-ai fi creştin şi biserica să te lase în voia soartei"2 1 .  

Altfel spus, Biserica ortodoxă este obligată să se intereseze de  soarta credincioşilor săi, 
situaţie cu atât mai valabilă pentru cei convertiţi, care au făcut acest pas din convingere. în cazul de 
faţă, clericul ortodox solicită ca mitropolitul Irineu să intervină pe lângă Marele Stat Major al 
armatei ca Gh. Vaizer "să fie scos din rândul evreilor, spre a se bucura astfel de drepturile de care se 
bucură ca român şi creştin . E dovedit că o merită"22. Răspunsul oferit de mitropolia Moldovei în această chestiune 

16 Ibidem. 
17 Ibidem, Dosar nr. 34/ 1 940, nenumerotat. Pe de altă parte, numeroşi evrei olicită copii după actele de botez, unele datând 
tocmai de la s�itul ecolului XIX. Astfel, numai pentru anul 1 94 1  există următoarele cereri : Haia Reinhom (botezată în 
1 928, Maria fiind numele nou), M. loina ( 1 928), Zelda Ua Ghidale sin Avram ( 1 934, Elena), Herşcu Oringher ( 1 888, Mihail 
Sorescu), Alta Mendel Oringher ( 1 903, Maria Natalia), Sura Leiba Rabinovici ( 1 889, Elisabeta Sorescu), Minche Clein ( 1 898, 
Maria Panu), Maria Percher ( 1 887, Maria Negroponte ); în Ibidem, Dosar nr. 34/ 1 94 1 ,  nenumerotat. 
1 8  Deoarece reprezintă un document semnificativ pentru atitudinea Bisericii ortodoxe faţă măsuri le antisemite, redăm în 
întregime scrisoarea redactată de Nicolae Solomonescu: "Unde-i Religia Ortodoxă pe care am păzit-o cu sfinţenie încă 
din frageda mea copilărie şi mai cu seamă din anul 1 908, de când am primit Sf. Taină a Botezului? încotro s-alerg? Să 
mă înapoiez la păgân ii de evrei, care m-au gonit şi hulit, când au aflat de botezul meu? lncotro s-o iau? Vă întreb ca pe 
Părintele nostru. Plâng scriind această scrisoare, cu rugămintea a-mi da ascultare şi a mă ajuta . . . Am păcătuit eu oare 
cu ceva? După ce m-am botezat, am fost insultat şi baţjocorit de evrei, pentru ca astăzi, după 32 de ani de botez sfănt, 
să fiu insultat şi baţjocorit de însăşi fraţii mei creştini ortodocşi. Unde este atunci Credinţa şi iubirea Aproapelui? Nu 
trebuie oare ca Stanta Biserică să-mi ia apărarea?" (Cf. Ibidem). Dincolo de accentele patetice, scrisoarea prin care N.  
Solomonescu soli cită sprijinul Sf. Si  nod este ilustrativă pentru situaţia inconfortabilă a evreilor convertiţi la creştinism. 
19 Ca şi Nicolae Solomonescu, Elena Stescu invocă preceptul creştin "să iubeşti aproapele ca pe tine însuţi"; în Ibidem, 
Dosar nr. 25/ 1 94 1 ,  nenumerotat. 
20 

"După acest pas crucial în viaţă [botezul c�eştin-ortodox, n. C.C.], tăcut din convingere, rupe orice legătură cu foştii 
lui coreligionari şi chiar cu părinţii lui ( . . .  ) . In cei 20 de ani de viaţă creştină 1 922- 1 942 se dovedeşte a fi unul din cei 
mai buni creştini

" (Ibidem, Dosar nr. 34/1 942, nenumerotat). 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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nu corespunde, în nici un fel, obliga�ei teoretizate de preotul Sava, fiind un exemplu clasic de pasare a 
responsabilită�i: " . . .  chestiunea numitului Gh. Vaizer comportă deslegare din partea autorităţilor civile, aşa că 
urmează să intervină pe aceste căi pentru cele arătate'.23. 

În acelaşi timp, antisemitismul constituie un loc comun în declaraţiile şi cuvântările rostite de 
ierarhii  ortodocşi, mai ales în cele care se referă la soluţionarea "problemei evreieşti". Astfel, Miron Cristea 
este exponentul unui antisemitism strident, cea mai bună dovadă în acest sens fiind răspunsul dat rabinului 
şef al Londrei, dr. Beck, la plângerea acestuia că evreii din România sunt persecutaţi: "Nu uita� că porunca 
creştină este să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Aceasta nu însemnează însă ca pe tine însuţi să te 
nesocoteşti, să nu te aperi de cei care ca nişte lipitori îţi sug vlaga, să le laşi lor vatra şi pământul tău, să-ţi 
părăseşti căminul, să-ţi corceşti limba, să-ţi înveninezi sufletul,  să-ţi lepezi comorile sufletului, iubirea de 
patrie, de trai, de credinţă, de datini şi de propria-ţi viaţă naţională cu toate ale ei"24. Cu alte cuvinte, evreii 
sunt înfăţişaţi ca agenţi de disoluţie ai identităţii na�onale, fapt ce explică plasarea acestora în registrul 
suburnan - în categoria "lipitorilor" sau chiar a "paraziţilor"25. Doi ani mai târziu, într-un "cuvânt către 
tinerimea română", Miron Cristea prezintă in termeni extrem de violenţi ascensiunea economică şi socială a 
minorităţii evreieşti: "După război mai ales ne-au năpădit multe lifte - evrei ( . . .  ) încât nu mai putem suporta 
pe trupul nostru atâţia paraziţi, care ne istovesc forţele"26. Referirea la parazitism apare şi în cuvântarea 
rostită de Nicolae Bălan, la 27 februarie 1 939, în cadrul adunării bisericeşti desfăşurate la Alba-Iulia. Cu 
acest prilej, mitropolitul Ardealului condamnă "acele elemente străine strecurate de dată recentă la noi cu 
prea mare abundenţă din drojdia Gali�ei şi Rusiei şi din alte părţi pentru a-şi întemeia aici, pe spinarea unui 
popor slăbit de cea mai nemiloasă şi mai astută exploatare, un parazitism primejdios'm. 

Chiar dacă nu sunt menţiona� la modul direct, evreii sunt �ta acestor acuzaţii surprinzătoare, formulate 
de un reprezentant de marcă al Bisericii ortodoxe. Tendinţa acuzării fără men�onarea numelui rezultă, în mod 
exemplar, din pastorala celui de-al doilea patriarh Nicodim Munteanu, redactată în 1942 şi intitulată Cuvântul 
Patriarhului pentru post, pentru oştire, pentru ogor. Deşi numele lor nu apare în textul pastoralei, evreii au parte de 
aprecieri extreme, la limita negativului: " . . .  cât a stătut în apropierea noastră balaurul bolşevic, a împroşcat cu 
otravă peste hotare, în ţara noastră. Şi aici a găsit el suflete ticăloase, care s-au pus în simbria lui. Să dăm slavă lui 
Dumnezeu că aceşti ortaci ai satanii au fost găsi� mai ales între fiii celor străini, poporul care a chemat singur 
blestemul asupra lui şi a fiilor lui, de când au spânzurat pe Cruce pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor 
noastre'.28. Aceste caracterizări sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât, până la acel moment, Nicodim Munteanu nu 
s-a remarcat prin pusee antisemite. Explica�a formulărilor dure din textul patriarhal trebuie căutată în contextul 
perioadei respective; mai exact, politica declarat antisemită a guvernului antonescian, în special latura radicală a 
acestui fenomen (pogromul de la Iaşi din vara anului 1941 tiind doar un singur exemplu), au încurajat un climat 
antisemit extrem. 

Guvernul militar condus de Ion Antonescu a abordat "problema evreiască" într-o manieră radicală, 
prin măsuri care au depăşit sfera economico-socială29. Ne gândim, în primul rând, la decretul-lege nr. 7 l l din 
1 8  martie 194 1 ,  precum şi la argumentele formulate de autoritatea politică pentru a justifica interzicerea trecerii 

23 /bidem. 
24 Arhivele Naţionale ale României, Fond Miron Cristea, Dosar nr. 1 5 , fila 209. 
25 Cu aceeaşi ocazie, Miron Cristea făcea, pe un ton interogativ, wmătoarele completări: "Unde este scris că numai dvs. evreii aveţi 
privilegiul de a trăi pe spinarea altor popoare şi pe spinarea noastră a României ca nişte paraziţi? Unde este scris că nouă nu ne este 
îngăduit a simţi cum ne sugeţi vlaga poporului şi creştinului până e silit să-şi părăsească şi casa şi vatra părintească şi să ia fiunza-n 
buză şi lumea-n cap? Unde e scris că noi nu avem dreptul a ne scutura de această prirnt<îdie, ca de orice paraziţi?" (Cf. Ibidem). 
Precizăm că aceste afinnaţii sunt făcute de Miron Cristea la sffirşitul anului 1 937, in timpul vizitei intreprinse la Londra. 
26 Miron Cristea, op. cit., p. 207. 
27 în aceeaşi cuvântare, mitropolitul Ardealului sugerează interven�a statului pentru a înlătura această "plagă nenorocită" sau 
acest "flagel" (Nicolae Bălan, Un neam, o voinţă, un avânt, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1 939, p. 1 5). 
28 Patriarhul Nicodim Munteanu, Cuvântul Patriarhului pentru post, pentru oştire, pentru ogor, Bucureşti, Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti, 1 942, p. 4. De fapt, tendinţa acuzării tără menţionarea numelui este caracteristică şi autorităţilor 
politico-adrninistrative, după cum rezultă din următorul document redactat de rezidenţa regală a ţinutului Prut: "Au fost 
câţiva, mai ales străini de credinţă şi de sângele nostru, care îşi închipuiau că sub noua stăpânire în Basarabia vor trăi 
mai uşor şi mai bine. Ei s-au înşelat amarnic". Mai exact, documentul respectiv încerca să adapteze normele elaborate 
de Comitetul de presă şi propagandă pentru situaţia rezultată din pierderile teritoriale (ASI, Fond Prefectura judeţului 
laşi, Dosar nr. 6/1 940, fila 3 1  ) . 
29 Avem in vedere măsurile prin care s-a urmărit deportarea populaţiei evreieşti de pe teritoriul României, dintre care se 
remarcă acordul româno-german privind deportarea evreilor din sudul Transilvan.iei şi Banat, încheiat în iulie 1 942. 
Măsurile legislative antisemite dintre septembrie 1 940 - ianuarie 1 94 1  (perioada ,,statului naţional-legionar" sau 
guvernarea Ion Antonescu-Horia Sima) s-au men�nut în sfera econornico-socială, după cum rezultă din cele trei decrete
legi vizând confiscările în cazul evreilor, adoptate pe 5 octombrie 1 940, 1 7  noiembrie 1 940 şi 4 decembrie 1 940. 
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evreilor de la cultul mozaic la alte culte religioase. Respectivul decret nu este sprijinit în mediile aflate sub 
influenţa ortodoxiei, fiind perceput ca o interven�e neavenită a statului într-o problemă strict religioasă. De 
exemplu, pozi�a episcopiei ortodoxe a Aradului este deosebit de tranşantă în această privinţă, după cum rezultă 
din adresa trimisă ministerului de resort la pu� timp după adoptarea decretului nr. 7 1 1 :  ,,Principial nimenea de 
pe pământ nu poate opri ca Evanghelia şi harul mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos să fie împărtăşite 
oricărui om ( . . .  ). Cu atât mai puţin este această interdicţie de competenţa statului. El nu se poate face stăpân 
peste ceea ce nu are, peste harul şi peste voinţa de mântuire a lui Durnnezeu"30. Aşadar, chiar dacă este 
împotriva "amestecării sângelui jidove c cu cel românesc

"
, episcopia Aradului respinge decretul respectiv care 

se află în contradic�e cu "dogma despre biserică'.:� • . 
La 9 apri lie 1 94 1 ,  sinodul permanent al Bisericii ortodoxe române se pronunţă pentru retragerea 

decretului-lege nr. 7 1 1 ,  decizie adusă la cunoştinţa autorităţii ministeriale de către patriarhul Nicodim 
Munteanu32. Problema se află şi in dezbaterea Sf. Sinod din 6 iunie 1 94 1 ,  întrunit în sesiune ordinară, în 
final adoptându-se următoarea hotărâre: "Statul are toată l ibertatea de a aduce îngrădirile necesare apărării 
Ţării şi fiinţei Neamului. Biserica însă nu poate abdica de la împlinirea poruncii dată Ei de durnnezeiescul 
întemeietor, prin cuvintele: «Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-Ie în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sf. Duh». Aşadar Biserica nu poate impiedica botezul celui care îl cere pentru mântuirea lui, 
însă botezul nu infirmă întru nimic legile şi dispoziţiunile în vigoare privitoare la ocrotirea rasei

"33• Prin 
urmare, evreul care se convertea la religia creştină nu putea deveni cetăţean român (în această perioadă, 
numeroşi evrei solicită botezul şi pentru a ieşi de sub incidenţa legilor de ocrotire a rasei). Cu doar trei ani 
înainte, aceeaşi chestiune era judecată cu totul altfel: la 1 5  martie 1 938, membrii Sf. Sinod nu acceptau 
convertirea evreilor la ortodoxie fără dobândirea cetăţeniei române. O problemă interesantă ridică 
mitropolia Moldovei într-o adresă trimisă, la 1 7  septembrie 1 94 1 ,  Ministerului Culturii Naţionale şi 
Cultelor: "Avem distinsa onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să ni  se comunice dacă cererile de 
primire în biserică, prin Sf. Taină a botezului, a solicitanţilor de origine etnică evreiască, dar care sunt 
căsătoriţi cu români de baştină, pot fi aprobate sau nu'.:�4• Aşadar, Biserica ortodoxă este preocupată de 
găsirea unor solu�i prin care să poată acorda, în continuare, botezul evreilor. Cu toate acestea, din a doua 
parte a anului 1 94 1 ,  cererile de trecere la ortodoxie formulate de evrei sunt respinse de eparhiile ortodoxe 
din ţară, mai ales ca urmare a deselor solicitări formulate în acest sens de autoritatea politică. Mai mult, 
aceste eparhii beneficiază de munca forţată ("de folos obştesc

"
, în limbajul epocii) pe care evreii erau 

obligaţi să o presteze; astfel, la 9 iunie 1 942, Corpul IV de Armată decide ca un număr de 1 9  evrei să fie 
"repartizaţi la Sf. Mitropolie din Iaşi, pentru repararea imobilelor din curte cât şi la biserica Trei 
Ierarhi'.:�5. 

Chiar dacă nu men�onează decretul nr. 7 1 1 ,  canonistul Lazăr Iacob se referă la această 
problemă în conferinţa susţinută un an mai târziu pe tema relaţiei stat/biserică. Argumentând caracterul 

30 În aceeaşi adresă, episcopul Andrei mai afirmă: "Aceasta fiind situaţia Bisericii noastre în raport cu fiinţa etnică a 
neamului (identi ficare deplină, n.n.], pozi�a noastră devine tare întru a afirma că dreptul ei de a boteza nu poate fi 
prejudiciat prin legi ale Statului. Biserica noastră are caracterul ecumenicităţii, ea fiind trimisă «la toate neamurile» ca 
să le boteze" (Arhivele Naţionale ale României, Fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Dosar nr. 2/1 94 1 ,  fila 1 33). 
31 1bidem. 
32 La 28 aprilie 1 94 1 ,  autoritatea guvernamentală îi transmite patriarhului hotărârea luată după consultarea cu Ion 
Antonescu: " . . .  s-a hotărât că pentru raţiuni înalte de Stat, întrucât chestiunea reprezintă un act de guvemământ, nu se 
poate reveni asupra dispoziţiilor sus-zisului Decret-Lege, deoarece trecerea evreilor la cultele creştine pun în primejdie 
însăşi bazele Statului român". Aşadar, regimul antonescian nu era dispus să facă vreo concesie în această privinţă 
(Ibidem, filele 1 32 şi 1 35). 
33 Ibidem, fila 1 29. 
34 Mitropolia Moldovei pune această problemă după ce, la 1 O septembrie 1 94 1 ,  Ana L. Tudose ("de origină etnică 
evreică" şi căsătorită cu avocatul român Laurenţiu Tudose) cere să fie botezată în religia ortodoxă. La 1 3  octombrie 
1 94 1 ,  Ministerul Culturii Na�onale şi Cultelor răspunde prin următoarea adresă: "La adresa Înalt Prea Sfin�ei Voastre 
nr. 9327/ 1 94 1  avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că Decretul-lege pentru modificarea articolului 44 din legea pentru 
regimul general al cultelor nu face nici o distincţie, ci dispune simplu că evreii nu pot beneficia de dispoziţiile acestui articol, 
adică nu pot trece la un alt cult" (Arl1iva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Fond Cancelarie, Dosar nr. 341 1 94 1 ,  
nenumemtat). Prin um1are, regimul antonescian n u  acceptă nici o derogane de la dispoziţiile decretu.lui lege din 1 8  martie 1 94 1 .  
35 La 1 1  august 1 942, consilierul referent Constantin Nonea trimite următoarea adresă către Comandamentul I V  
Armată laşi: "Avem distinsa onoare a vă ruga să binevoi ţi a dispune repartizarea unui număr de 1 5  evrei, pentru munca 
obligatorie la imobilele bisericii Bărboi, filiala Catedralei Mitropolitane, întrucât clădirile de acolo au suferit mult de 
pe urma cutremurului. Mâna de lucru este foarte scumpă şi nici nu se găseşte şi deci fără avantajele de plată pe care 
autorităţile de Stat le pun la îndemână, prin munca obligatorie, instituţiile nu şi-ar mai putea renova şi îmbunătăţi 
imobilele" (Cf. Ibidem, Dosar nr. 72/1 943, nenumerotat). 
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universal al Bisericii ortodoxe, Lazăr Iacob afirmă că "chestiunile de natură strict spirituală şi de 
administrare internă (chestiunile privitoare la credinţa şi morala creştină, serviciul divin, Sf. Taine, 
primirea necredincioşilor şi a celor de altă credinţă în Biserică) sunt de competenţa exclusivă a 
Bisericii'.:!6. Prin urmare, acceptarea de către ortodoxia românească a celor de altă confesiune religioasă 
este o chestiune strict bisericească şi nu poate fi reglementată prin intervenţia autorităţii de stat. 
Trimiterea Ia decretul nr. 7 1 1 este evidentă deoarece regimul antonescian a încercat să soluţioneze 
problema trecerii evreilor la alte culte religioase tocmai în maniera respinsă de profesorul Lazăr Iacob. 

Cu siguranţă, implicarea României în războiul antisovietic a reprezentat un factor de agravare al 
politicii anţisemite desfăşurate de guvernul antonescian. După 22 iunie 1 94 1 ,  exponenţii ortodoxiei 
contribuie la climatul antisemit prin perceperea evreilor ca agenţi ai comunismulu?7. Se cuvine menţionat 
faptul că această percepţie exista şi înainte de declanşarea războiului antisovietic, după cum rezulta din 
intervenţia parohiei Barnovschi din Iaşi în legătură cu rabinul Stein. La începutul anului 1 938, P. Chirica 
(preot la parohia ieşeană) aftrma despre rabinul Stein că este "un agent adevărat al sinagogei iudaice care 
a găsit prilejul să răspândească tot ideile comuniste'.:!8. În aceeaşi perioadă, teologul Ioan Gh. Savin 
susţine că doctrina comunistă "se acomodează destul de bine" cu relifia mozaică, iar "spiritul rabinic şi 
iudaic" este prezent, într-o doză considerabilă la "tânărul Marx"3 . Percepţia evreului ca agent al 
comunismului este deosebit de acută în perioada imediat următoare anexării Basarabiei şi nordului 
Bucovinei de către Uniunea Sovietică (iunie 1940). Reprezentanţii autorităţilor româneşti, evacua� din 
teritori ile anexate, relatează atitudinea favorabilă a anumitor segmente din popula�a evreiască faţă de 
regimul comunist. Redăm un fragment din mărturia depusă de preotul Gr. Sofronie la Chestura de Poli�e 
din Iaşi: " . . .  în Mărculeşti, evreii delirau de bucurie, ei făcând paza oraşului. Am văzut evrei lovind in 
mod barbar pe doi ţărani.  Toţi creştinii sosiţi în târg priveau înspăimântaţi umilinţa poporului român ( . . .  ). 
Am ajuns la Bălţi îngrozit de manifestaţia evreilor, care se strângeau în grupuri in jurul solda�lor ruşi, 
arătându-Je toată indignarea şi ura lor la adresa României"40. 

La aproximativ o lună după declanşarea războiului antisovietic, episcopul Grigore al Ruşilor îl 
informează pe Radu Rosetti (ministrul Culturii Naţionale şi Cultelor) despre "sălbăticia bolşevică şi jidănească 
săvârşită la Chişinău''"*1 •  În aceeaşi perioadă, mitropolitul Irineu al Moldovei descoperă următoarea explicaţie 
pentru legătura dintre evrei şi comunism: " . . .  bolşevismul este opera finanţei iudeo-masonice internaţionale, în 

36 Caracterul universal al Bisericii ortodoxe este dat de faptul că această biserică "nu este condiţionată de loc şi de timp 
în ex_istenţa sa"; de aceea în chestiunile strict religioase "nu poate fi vorba de renunţare la drepturi sau de vreun 
compromis" (Lazăr Iacob, Stat şi Biserică, în facultatea de Teologie din Bucureşti, Ortodoxia, voi. 1, Bucureşti, 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1 942, p. 97). 
37 Şi în acest punct se poate demonstra similitudinea dintre declaraţiile ierarhi lor ortodocşi şi viziunea autorităţii statale. Într-un 
studiu asupra Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei, întocmit de Cabinetul militar pen!Tu administTarea teritoriilor eliberate, 
apare următorul fragment în legătură cu situaţia Bisericii din Basarabia sub ocupaţie bolşevică ( 1 940- 1 94 1  ): "0 participare 
importantă la această acţiune au avut desigur evreii, care erau cei mai calificaţi să servească drept ins!Tumente de execuţie, in 
prigoana întreprinsă de bolşevici impotriva bisericii creştine ( . . .  ). Bande de terorişti iudeo-comunişti au început să pătrundă 
prin biserici, să ardă icoanele, să mâzgălească peretii şi să pângărească odoarele. V eştmintele preoţeşti au fost scoase şi 
întrebuinţate sub forme de costume de tea!Tu" (C( Arhivele Naţionale ale României, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 
Cabinetul Militar Ion Antonescu 1 940- 1 944, Dosar nr. 526/1 942, fila 57). 
38 lntoleranţa preotului P. Chirica este dovedită de soluţia propusă pen!Tu a pune capăt acestei situaţii :  "Cu orice pret 
trebuie să sfărmăm capul năpârcii, care toarnă venin in sufletele celor simpli şi creduli" {Arhiva Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei, Fond Cancelarie, Dosar nr. 53/1 938, nenumerotat). Aşadar, parohul de la biserica Barnovschi 
completează bestiarul vehiculat în mediile ortodoxe pen!Tu a-i scoate pe evrei din registrul uman (o listă scurtă 
cuprinde următoarele atribute: "lifte", "lipitori", "paraziţi", 

"
năpârci" etc.). 

39 Ioan Gh. Sa vin, Creştinism şi comunism, Bucureşti, Tipografia ,,Fântâna Darurilor", 1 938, pp. 1 8-54. 
40 AS� Fond Prefectura jud�lui laşi, Dosar nr. 1 / 1 940, fila 97. Asemenea declaraţii sunt formulate şi de reprezentanţii celorlalte 
instituţii româneşti, evacuaţi la sfarşitul lunii iulie din teritoriile anexate de sovietici. Funcţionarul Stroe Nicolae susţine că "toată 
evreimea din oraş [Soroca, n. C.C] a manifestat simpatie pentru ocupanţi şi aducând injurii la adresa Conducătorului Ţării şi naţiei 
româneşti". Militarul Androsny Ladislau (concentrat de Regimentul 2 Dorobanţi Vâlcea) face următoarea declara�e: ,,Inainte de aş 
fi putut să ajung pe podul Prutului, mereu venea oameni spunând că ne dă lucru, bani mulţi şi vorbe urâte despre ţara noastră, 
numai ca să rămânem la ei, erau şi câţiva care au rămas, dar cea mai mare parte erau evrei, când vedea că mergem mai departe 
dădea cu pumnii în nas. Consider că evreii în Basarabia sw1t nişte duşmani aprigi ai noştri şi cred că şi cei din Regat şi Ardeal nu ar 
fi altfel". Avem, în ultima parte a declaraţiei făcute de Androsny l.adislau, un exemplu clasic de generalizare în legătură cu 
comportamentul unei comunită� plecând de la câteva cazuri izolate ('m situaţia noastră, regionale); în ibidem, filele 98 şi 1 O I .  
4 1  Informaţiile transmise de episcopul Huşilor lui Radu Rosetti sunt culese la faţa locului, i n  timpul vizitei efectuate la 
sfârşitul lunii iulie la est de Prut, în fruntea unei echipe misionare. Cu aceeaşi ocazie, Grigore Leu afirma că ,,mulţi din 
conducători şi învăţători erau jidani, unii negustoraşi cunoscu� din vechiul regat" (Vezi Arhivele Na�onale ale României, 
Fond Preşedin�a Consiliului de Miniştri. Cabinetul Militar Ion Antonescu 1 940-1 944, Dosar nr. 558/ 1 94 1 ,  fila 366). 
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fruntea căreia stau bancherii jidovi din preacreştinele ţări Anglia şi Statele Unite din America de Nord, care în 
actualul război a luat partea bolşevicilor'"'2• Clericii militari insistă asupra amprentei evreieşti a experimentului 
comunist din Rusia, cum este cazul diaconului Costache Paiu, într-un articol publicat în revista episcopiei militare: 
,,Nicăieri lupta de clasă n-a fost mai grozavă ca în Rusia sovietică. O clasă de birocraţi evrei sprijinită pe o poliţie bine 
întreţinută pentru a menţine starea politică existentă este în permanentă luptă cu cei ce muncesc pentru a produce'"'3. 
Grigorie Enăchescu, alt cleric militar, susţine că promotorii regimului comunist în Rusia ,,au fost numai evreii care au 
condus toată acţiunea fie din umbră, fie în cele mai multe cazuri pe faţă'"'4• 

Deşi în timpul guvernării antonesciene promovează un discurs antisemit45, Biserica ortodoxă 
română se distanţează de măsuri le antisemite adoptate în perioada 1 94 1 - 1 944, în unele momente 
încercând chiar anularea unor asemenea măsuri extreme. De exemplu, în iulie 1 942 are loc intervenţia 
patriarhului Nicodim Munteanu, pe lângă autorităţi, pentru a obţine anularea deciziei impuse evreilor de a 
purta steaua galbenă. Gestul lui Nicodim Munteanu s-a produs în urma solicitării făcute de rabinul-şef al 
României, Alexandru Şafran46, şi a determinat anularea obligaţiei de a purta steaua galbenă pentru evreii 
din Bucureşti. În august 1 942, guvernul Antonescu a elaborat un plan de deportare a evreilor din sudul 
Transilvaniei, plan ce se dorea o concretizare a acordului româno-german din iulie acelaşi an. Consiliul 
clandestin evreiesc intervine, de data aceasta, pe lângă Nicolae Bălan (mitropolitul Ardealului) şi Andrea 
Cassulo (nunţiul apostolic la Bucureşti)47• Nicolae Bălan, convins să intervină în favoarea evreilor de către 
acelaşi Alexandru Şafran48, obţine anularea ordinului de deportare a evreilor din sudul Transilvaniei. 
Mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei, cunoscut în epocă pentru antisemitismul lui, a obţinut de la mareşalul 
Antonescu oprirea convoaielor de deportaţi evrei, care plecau din Cernăuţi49. Unii preoţi, precum Marin 
Coşeveanu din Craiova, fac legătura între evreii din ţară şi cei din Transnistria, aflaţi în lagăf0. Din 1 944, ca 
urmare a aplicării "soluţiei finale" în Ungaria, se intensifică transferul de evrei din Ardeal către România, prin 
mai multe puncte de trecere; în acest context, protopopul ortodox Florea Mureşan eliberează evreilor certificate 

42 În pastorala de condamnare a comunismului, lrineu Mihălcescu preia o informaţie apărută în 1 9 1 9  in ziarul Jewish 
Chronicle, conform căreia din cinci milioane de ,jidani care t:Jăiesc în Rusia", peste o treime sunt funcţionari aflaţi in slujba 
regimului sovietic (Mitropolia Moldovei, anul X:Vll, iulie-august 1 94 1 ,  nr. 7-8, p. 34 1 ). 
43 Diacon Costache Paiu, Certitudinea victoriei noastre, în Arma cuvantului, anul III, aprilie-iunie 1 942, nr. 4-6, p. 97. 
44 Mai grav este faptul că Grigorie Enăchescu li acuzll pe evrei că ar fi orchestrnt persecuţiile la adresa bisericii ruseşti după 1 9 1 7: 

"
Cea mai eclatantă probă asupra celor afirmate este faptul că nicăieri în URSS unde au fost distruse biserici şi deportaţi şi omorâţi 

preoţii creştini, sinagogele, templele, rabini şi hahami evrei nu au suferit nimic" (Cf. Preotul căpitan Grigorie Enăchescu, Ce 
unnăreşte Rusia prin reînfiinţarea Bisericii 01todaxe în URSS, în Ibidem, anul V, ianuarie-aprilie 1944, nr. 1 -4, p. 22). 
45 Am prezentat mai sus un fragment din pastorala redactată de patriarhul Nicodim Munteanu în 1 942, intitulată Cuvântul 
Patriarhului pentru post, pemru oştire, pentru ogor, prin care am demonstrat perpetuarea discursului antisemit în cadrul 
ortodoxiei româneşti după 22 iunie 1 94 1 .  Pentru a întări ideea noastră, redăm şi următorul fragment din textul patriarhal: ,,Dacă 
pe lângă aceştia [evrei, n. C.C.] s-au mai găsit şi unele cozi de topor dintre români, apoi de bună seamă că aceştia nu au sângele 
curat românesc, ci amestecat tot cu sânge blăstămat sau în orice caz străin. Cine ştie care dintre înaintaşii lor şi-au trndat 
neamul, spurcându-şi sângele". Dacă ţinem cont de faptul că pastorala respectivă a fost citită în majoritatea bisericilor ortodoxe 
din ţară, putem bănui impactul pe care 1-a avut acest document asupra credincioşilor. În fragmentul citat, revin două dintre 
acuzaţiile vehiculate, pe scară largă, la adresa evreilor: deicidul (uciderea lui Iisus Hristos) şi atributul de ,,agent" al 
comunismului. Expresii precum ,,suflete ticăloase", 

"
ortaci ai satanii", 

"
popor care a chemat singur blestemul. . .", ,,sânge 

blăstămat" îi expulzează pe evrei din sfera umanului şi îi plasează într-o categorie subumană, la care se poate foarte uşor 
renunţa. Depersonalizarea era o metodă des folosită de către autorităţile comuniste, în discreditarea adversarilor politici; efectul 
unei asemenea metode era anularea distanţei dintre discreditarea unui adversar în termenii de mai sus şi condamnarea acestuia 
la moarte. Se poate specula că, la nivel subliminal, şi Biserica Ortodoxă Română a contribuit la ,,măsurile restrictive" (pentru a 
folosi un eufemism) luate de guvernarea antonesciană în 

"
problema evreiască". 

46 Dialogul, extrem de dramatic, dintre Nicodim Munteanu şi Alexandru Şafran este relatat în memoriile publicate de 
rabinul-şef al României (Alexandru Şafran, Un tăcizme smuls flăcărilor. Comuni/alea evreiască din România 1 939-
1 947. Memorii, Introducere de Jean Ancel, Traducere de Ţi cu Goldstein, Bucureşti, Edit. Hasefer, 1 996, p. 83). 
47 Carol lancu, Shoah in România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944), Traducere de Cosmina Ghebaur, 
laşi, Polirom, 200 1 ,  p. 29. 
48 Deoarece rabinul Şafran, ostatic fiind, nu se putea deplasa la Sibiu, 1-a rugat pe Nicolae Bălan să vină la Bucureşti. Discuţia 
dintre cei doi a fost dramatică, rabinul-şef apelând la argumentul Judecăţii Supreme pentru a-1 determina pe mitropolitul 
Ardealului să intervină în favoarea evreilor (Cf. Alexandru Şafran, op. cit. , p. 97). 
49 într-o întrevedere cu rabinul-şef al României, mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei şi-a arătat tulburarea faţă de 
atrocităţi le comise împotriva evreilor din Cernăuţi (Ibidem, p. 85). 
50 Dintr-o adresă a protoieriei judeţului Ananiev înaintată, la 16 septembrie 1 943, Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria 
rezultă că preotul Marin Coşeveanu ,,a fost arestat la Ananiev, în noaptea de 13- 14  septembrie a.c. fiind prins cu corespondenţă 
şi bani de la jidanii din ţară, pe care îi aducea celor din lagărele de aici, făcând astfel legătura clandestină între jidanii din ţară şi 
cei din Transnistria" (Arhivele Naţionale ale României, Fond Visarion Puiu, Dosar nr. 1 3, fila 94). 
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de botez în vederea stabilirii unei identităţi false51 .  Un caz interesant este Gala Galaction: "considerat în general 
ca un prieten al evreilor", nu a tăcut "ceva concret" în favoarea acestora52. 

După 23 august 1 944, antisemitismul nu mai este promovat de autoritatea statală, fapt ce se 
repercutează şi în atitudinea Bisericii ortodoxe faţă de cultul mozaic. Cel puţin la nivelul superior al 
ierarhiei, referinţele antisemite dispar (aproape} cu desăvârşire, accentul mutându-se pe toleranţa 
caracteristică poporului român. Cu toate acestea, la nivelul clerului de rând vechile deprinderi nu dispar 
aşa de uşor, cazul preotului Valeriu lordăchescu fiind emblematic în acest sens53• Din a doua parte a 
anului 1 944, cererile de trecere la ortodoxie formulate de evrei încep, din nou, să fie acceptate de eparhiile 
ortodoxe54• De exemplu, în anul 1 945, mitropolia Moldovei acceptă mai multe cereri formulate de persoane 
de origine evreiască, dintre care se remarcă cele semnate de către Zelda C. Popovici (născută Dachiner), 
Tonia Diaconescu (născută Lobelsohn), Ita Ghelbert, Lerfeld Froim Pincu, Iosub Moritz şi Didona 
Feldman55. 

Aşadar, ierarhia ortodoxă s-a menţinut în limitele mesajului creştin şi evanghelic atunci când s-a 
confruntat cu măsuri le antisemite extreme, adoptate de guvernarea antonesciană. Intervenţiile ierarhilor în 
favoarea evrei lor, prezentate mai sus, denotă conştientizarea depăşirii unor limite ale umanului şi 
compasiunea, firească în fond, pentru evreii persecutaţi din motive ideologice. Economia şi societatea 
reprezentau singurele domenii în care Biserica ortodoxă română era de acord cu măsurile antisemite. În 
acelaşi timp, prin acuzaţiile diverse aduse evreilor la nivel de discurs, Biserica ortodoxă a întreţinut o 
atmosferă de tensiune şi nesiguranţă, atmosferă în care s-au adoptat măsuri antisemite extreme. 

THE POLICY OF ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 
TOW ARDS THE INTERNAL JEWS (1 938-1948) 

(Summary) 

The author has analized an presented the position of Romanian Othodox Church towards the 
jewish community from Romania between 1 938- 1 948. That attitude was in accord with the romanian 
government's  official policy against the jewish ethnical group. Those aspects were: accusation of anti
Christianity, anti-jewish measures, stopping of adult baptism, reject of jewish communism (in thinking 
and facts), repudiation of romanian jewes' deportations in Nazi Germany etc. 

5 1 Adrian Riza, Reţetele omeniei, Prefaţă de Raoul Şorban, Bucureşti, Edit. R.A. L, Imprimeria Coresi, 1 995, p. 65. 
52 Rabinul Şafran relatează cum, între 1 94 1 - 1 942, Gala Galaction se întâlnea cu el 

"
la căderea nopţii, ca să nu se afle" 

(Alexandru Şafran, op. cit., p. 1 3 1  ) . 
53 Acest caz ne este cunoscut din adresa Direcţiunii Generale a Poliţiei (mai 1 946) către Ministerul Cultelor. Astfel, 
preotului Valeriu lordăcbescu de la biserica Mărcuţa din Târgu Frumos ,J s-au dresat acte" pentru că "în ziua de vineri 1 9  
aprilie 1 946 în timpul serviciului religios în biserică, prin propagandă antiguvernamentală, a instigat enoriaşii creştini la 
acte împotriva siguranţei Statului şi antisemitism". Din adresa respectivă rezultă că acest preot este vinovat de două ori: 
prima dată, pentru că face propagandă împotriva guvernului Petru Groza; a doua oară, pentru că manifestă o atitudine 
antisemită (Cf Arhivele Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Fond Cancelarie, Dosar nr. 25/ 1 946, nenumerotat). O notă 
informativă din 3 1  ianuarie 1 947, redactată de Chestura de Poliţie din laşi, se referă la atitudinea antisemită a arhiereului
vicar Justinian Vasluianul: "Cizmarul Şerbănescu însoţit de câte un evreu care nu putea fi recunoscut a fost în audienţă la 
Justinian Vasluianul pentru păsuirea la un imobil; Justinian, fără a şti că celălalt este evreu, a spus: «Măi române pentru 
jidani să nu intervii»". De obicei, termenul ,jidan" era utilizat cu sens depreciativ, constituind un indicator al atitudinii 
antisemite (Vezi ASI, Fond Prefectura judeţului laşi, Dosar nr. 5/1 947, fila 75). 
54 Această posibili tate este luată în calcul de mitropolia Moldovei încă de la srarşitul anului 1 943, după cum rezultă din 
răspunsul la cererea formulată de Ana Gridnigher: "La cererea d-voastră din 14 noiembrie 1 943, vi se face cunoscut că 
întrucât actualele legiuiri opresc trecerea evreilor la religia creştină, urmează ca dorinţa d-voastră să se realizeze când 
împrejurările vor îngădui". Chiar dacă cererea Anei Gridnigher este respinsă, Mitropolia Moldovei păstrează 
posibilitatea convertirii pentru o dată ulterioară. Răspunsul acestei eparhii poate fi interpretat şi ca o dovadă de 
oportunism: în noiembrie 1 943, balanţa victoriei se înclinase destul de mult în favoarea Naţiunilor Unite (Arhiva 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Fond Cancelarie, Dosar nr. 34/1 943, nenumerotat). 
ss în cererea sa, !ta Ghelbert (Talpa, jud. Neamţ) face trimitere la decretul nr. 7 1 1  din martie 1 94 1 :  ,,Am încercat în 
diferite rânduri să fiu botezată după ritul ortodox, aceasta fiindu-mi o veche dorinţă şi convingere. întâmplările care au 
survenit între timp m-au împiedicat de a-mi realiza această dorinţă" (Ibidem, Dosar nr. 3411 945, nenumerotat). 
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Ion MIHALACHE 

ÎNSEMNĂRI M EM ORIALISTICE (I I)' 

1 1  August 1 944 
Vineri seara - I l  Aug(ust) am fost chemat la Maniu la Bucureşti. Ajuns la orele 9 seara, mi se spune 

că la 9 v. trebue să merg la întâlnire. Neputând amâna - cei doi ce mă aşteptau în ( . . .  ) nu m'au lăsat - am mers, 
scuzându-mă şi cerând să amânăm pe a doua zi. Nu s'a putut. 

A început primul personaj să-mi spună în câteva cuvinte de ce e vorba - pentru ca apoi să pună 
pe cel mai tânăr să-mi expună: 

M'a întrebat ce mi-a spus dl M(aniu). l-am spus că n 'a  avut timp în maşină (l-am lăsat la 
Popovici) decât să mă prevină că fusese şi el înainte cu D.B.(?), dar ce-au făcut nu ştiu. Atunci mi-a 
rezumat ce-au stabilit.  Este necesară imediata eşire din război, ca să nu fim între cei înfrânţi şi să obţinem 
unele amelioraţiuni (în orce caz să evităm înăsprirea condiţiunilor). 

[L-am întrebat: ce ameliora�uni spera şi dacă are v'ro promisiune. Am înţeles: un colţ de ţară 
liberă, poate la ( . . .  ), poate mai largi la Ardealul de Nord şi că sunt mai deducţii decât asigurări, eu nu cred 
în ele]. 

( . . .  ) ne trebue forţă, de care Mareşalul nu vrea (indiferent din ce motive: el spune că nu se 
poate). Lucrul trebue forţat. Armata e cu regele, dar are altfel moralul şi elanul dacă ştie că în jurul 
R(egelui) e un guv(em) al tuturor forţelor politice şi oamenilor pol(itici) cu nume. Deci nu guv(ern) 
mil itar, ci guv(ern) cu cea mai largă bază politică - deci al Uniunii patriotice care s'a încheiat. D(omn)ii 
M(aniu) şi ( ... ) au acceptat, primul ca să prezideze, al doilea, f(ără) portofoliu. D(omnu)l M(aniu) a spus 
că el ţine să intru şi eu, iar eu am spus că nu voiu intra. Mi se cere să intru şi eu - şi se stărue că odată ce 
credem că nu ne mai putem opune, este logic să ne luăm răspunderea. 

Am răspuns: Pusă problema aşa, recunosc că argumentul cu armata, pe bază de guv(em) politic larg, 
are greutate. Dar nu acesta este aspectul principal al prob(lemelor), foarte complicate, foarte grave, care necesită 
un examen mai greu. Eu am unele aspecte clare, altele confuze, altele necunoscute. Nu pot da solu�e decât cu 
date certe şi cât mai complete. Văd însă bine: ce nu trebue să facem, ca să nu mergem la ( . . .  ). Voiu examina deci 
problema, aşa cum o văd eu. 

A urmat o expunere în felul notelor ce urmează: 
La un moment dat am fost întrerupt de cel tânăr (nu cel mai tânăr): Chestiunea a fost 

soluţionată, nu o mai luăm de la început: se va forma un guv(em) M(aniu), în care va intra şi D( . . .  ) şi 
chestiunea era să intri şi D(umneat)a - şi de aici o discuţie vie, care m'a silit să-i spun cu voce tare, 
cerând scuze celui mai mare. Eu nu discut aici avocatură, ci judec pe bază de premise ce cunosc. Nu 
intenţionez să surp ce aţi aranjat în baze de date pe care nu le cunosc - dar conştiinţa mea îmi spune că ce 
vreţi să faceţi constitue profundă greşeală ce poate deveni catastrofală p(entru) Ţară şi Dinastie: 
sechestrarea de către germ(ani) a Reg(elui) şi oamenilor politici, complicaţii fără compensaţii cu Ruşii, 
inposib(i litate) a englezilor de a face mai departe un pas în folosul nostru, pârjolirea Ţării de nemţi, 
ocupaţie germană înaintea celei ruse, participarea noastră mai departe în devastarea Ţării [doar alături de 
Ruşi în loc de germ(ani)]. Cu ce folos? La aventuri nu merg. 

Cel mai bătrân - care din ochi mă aproba şi confirmase cele ce cred eu despre Mareşa! 
Ant(onescu) - m'a întrebat: 

- Atunci de ce am mai luptat p(entru) pol(itica <ţării>) contra Regimului Antonescu? 
Am răspuns: La început ca să împiedicăm part(iciparea) R(omâniei) la războiu. Apoi ca să se 

oprească la timp, pe Nistru. [Eu am cerut să merg pe front, după decl(ararea) răzb(oiului) p(entru) 
Bas(arabia), dar am plecat după ce s'a aventurat dincolo de Nistru). Apoi, ca să prindă momentul de a 
ieşi, când am socotit că a sosit (după Uman). Unde e contradicţia? 

Am avut impresia că a recunoscut. În tot cazul, a subliniat cu gesturi aprobative cea mai mare 
parte din argumentaţia mea. După acestea, discuţia s'a încheiat cu o recapitulare a mea: să nu mai 
sacrificăm oameni, pândind momentul când Mareşalul poate fi( . . .  ) sau poate fi( . . .  ), a scoate ţara de lângă 
Axă; dar nu e acum momentul şi proectul lor nu se poate realiza - încercarea putând deveni catastrofală. 

• Partea 1 a apărut in A MS, V-VI, 2006-2007, Botoşani, pp. 355-378; partea a LI-a a fost preluată din revista FC, n-rele 
29-30-3 1 ,  2008, Botoşani. 
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Lovitura fiind militară - nu politică - generalu de faţă, întors de pe front, e mai în măsură să dea 
(lămuriri). A fost de părerea mea. 

A doua zi, discu�e cu Maniu, care mi-a spus: 
-Problema are două laturi : 
Una politică: Un guv(em) de coaliţie poate iscăli "armistiţiu("- a doua zi poate protesta, ca 

Brat(ianu) şi Cogăln(iceanu) la  1 878. 
A doua tehnică: Acel guv(ern) nu poate înlăt(ura) guv(ernul) Ant(onescu) fără concursul tehnic al 

aliaţilor. Altfel, ar fi o aventură - la care nu se pretează. Aici e de acord cu mine. 
Aşteaptă: ce ajut(or) pot oferi aliaţii. Nu i-am răspuns la (părerea lui) decât indirect (prin St. Şi 

Vis): Aliaţii nu se pot ocupa azi de frontul sec(undar) al RComâniei). 
(lipseşte o pagină - n. O.L. Şovan). 

1 .  Politica viitoare a României: Cu Rusia. 
a) Acest războiu prăbuşeşte din temelie sistemele politice în care a trăit lumea în ultimele secole 

şi este în acelaşi timp o revoluţie de lichidare a sistemelor economice şi sociale din epoca liberalismului. 
Politica externă a României a fost orientată din aşezarea geopolitică a ei: teama de colosul 

rusesc care de la începutul formării statului rus, a tins să se rostogolească spre sud-spre Bosfor şi Marea 
Mediterană - cum este frresc să tindă a ieşi la ocean orce popor mare. Nici o dată potenţialul de 
dezv(oltare) al pop(orului) rus n'a fost mai mare ca azi. Aşezate în calea acestei tendinţe, instinctiv sau 
călăuzite de idealul ce trebue să aibă un popor, adică: unirea tuturor fiilor înlăuntrul hotarelor istorice şi 
asig(urării) independ(enţei) statului lor - România a căutat să facă faţă acelei primejdii. 

Numai cu forţe proprii fiind imposibil unui popor mic, orientarea politicii externe a României -
fără deosebire de partide politice, a avut acelaş punct de plecare - "a face fată primejdiei rusesti". 
Deosebirea a început acolo: cu cine? Unii au crezut (ademeniţi şi de ideologia dictatorială): cu Germania. 
Alţii - pregăti� sufleteşte, poate şi de ideologia democrată - cu Anglia si Franta. 

Cei care au susţinut alianţa cu Germania s'au înşelat: se face dovada că Anglia rămâne 
biruitoare. Dar nu fată de Rusia. Sunt convins, chiar dacă am fi fost alături de Anglia şi Rusia, am fi 
pierdut Basarabia de Nord şi Sud - Ruşii şi-ar fi impus p(unctul) de vedere cu privire la gurile Dunări i, 
cum şi-a impus în cazul Poloniei, aliata lor şi cauza mărturisită a războiului Angliei; cum şi-1 vor impune 
faţă de Turcia [Bosf{or) şi D(ardanele)], aliata Angliei. 

Raportul de forte de azi între aliati, şi dependenta Anglo-amer(icană) de Ruşi în Asia - cât timp 
ţine războiul cu Japonia - lasă Europa de mijloc si de S(ud)-ECst) la discreţia ruşi lor, care, profitând de 
moment, îşi aranjează cumva, cu prilejul "armisti� ilor", toate litigiile cu toţi vecinii (Finlanda, Ţările 
Baltice, Polonia, România, Peninsula Balcanică) cu consimtământul silit al anglo-amer(icanilor) şi cu 
concursul politic impus acestora - aşa ca la Conferinţa Păcii Ruşii să nu fie nevoiţi a lua parte - sau să 
poată pe bună dreptate respinge direcţia problemelor ce-i privesc 

"
odată ce au fost rezolvate cu consensul 

aliaţilor". 
Nu ştim ce raporturi de forţe se vor dezvolta în viitor care să permită revanşa A(nglo)

Americanilor. Pentru generatia noastră însă, e clar: nu mai putem conta nici pe Germania, nici pe Anglia 
ci vom avea de-a face cu Rusia. Să fim în clar, vom face si trebue să facem pol itică cu Rusia. direct. 
constient. leal. 

b) Fără teamă şi fără prejudecăţi de reformele sociale. Acestea - or vor fi în spiritul timpului 
nou - care lichidează epoca liberală; şi în acest caz ele se vor impune prin forţa mecanică a legilor 
progresului; (ori) sunt artificiale, şi ca atare condamnate de timp. Grija noastră trebue să fie ca structura 
internă social-economică să fie potrivită condi�ilor organice ale poporului român - iar nu impuse după 
tipare străine ce nu se potrivesc în totul. 

În acest scop, forţele naţionale politice vor trebui să fie utilate în scopul adaptării la formele 
progresului, la corpul nostru na�onal. Prevăd două sisteme politice în concmenţă: ţărănismul (evolutiv, 
democratic) şi comunismul (revoluţionar, dictatorial, comandat din Moscova). 

2. Făcând politică cu Rusia, înţelegem să armonizăm sau să acomodăm tendinţele de desvoltare 
ale poporului român cu cele fireşti ale poporului rus - fără a recurge la adversarii Rusiei - dar 
nerenunţând la ceea ce constitue rostul suprem al unei naţii :  unitatea fiilor ei în coprinsul aceloraş hotare 
şi independenţa lor în cuprinsul statului lor, fireşte: stat ce are tendinţe armonizate cu ale celuilat stat, cu 
compromisul reciproc de ştirbire a suveranităţii fiecăruia, fără de care este greu de a obţine sincera 
armonizare. Fără de acestea, un popor rămâne ( . . .  ) a-şi căuta sprijin în afară, neputând renunţa la rostul 
său suprem. 

3. Această politică impune mai întâi lichidarea onorabilă a actualului războiu; în tot cazul 
sinceră, curajoasă şi demnă - plecând de la aceste două date certe. 
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a) România este învinsă, Rusia este învingătoare, deci cu dreptul forţei în mână, cu dreptul de a 
folosi " legea junglei". 

b) Rusia comite şi sub regimul comunist, ceea ce a comis sub cel ţarist: răpirea provinciei 
rom(âneşti) Basarabia adăogând strigătoarea la cer nedreptate: răpirea Bucov(inei) şi chiar parte din 
Regat. Rusia se comportă astfel, cu orce stat ce se simte în stare a răpi ceea ce e al altuia mai slab. Acest 
lucru nu poate fi primit decât cu cuţitul la gât. Acest lucru nu poate fi întâmpinat decât cu strigătul unei 
naţii, care să despice paginile istoriei viitoare. 

O naţie care n'ar face asta ar da dovadă de laşitate. Odată faptul consumat - căci nu ne facem iluzii 
urmează înfăţişarea sinceră şi leală a noii politici. Dacă Rusia nu urmăreşte desmembrarea cornului national 
românesc, sfărticarea lui în scop de aservire; dacă se împacă deci cu conceptul unei Românii întregite şi cu 
libera ei dezvoltare naţională; nimic nu ne împiedică să mergem la cea mai largă cooperare de pol(itică) 
ext(emă), militară şi economică cu Rusia. 

Dacă Rusia însă urmăreşte să facă din România un simplu instrument la dispoziţia ei, prin 
stăşierea trupului, prin aţâţare de lupte intestine, prigoana limbii şi culturii naţionale etc. - (după metoda 
imperialismului capitalist ) - nimic nu va împiedica naţia română să-şi caute căile de ieşire - atâta timp cât 
va mai avea o conştiinţă sau un instinct. În orce caz, România va rupe cu politica de provocare a Rusiei, 
prin acceptarea de a ti instrument al uneia din rivalele Rusiei. (Politica omului sărac, cu pogonul lui între 
2 mari moşieri care la început se certau - şi prindea bine săracului - dar mai pe urmă unul a răpus pe 
celălalt; săracului nu-i rămase decât să se înţeleagă cu biruitorul - nu cu biruitul ). 

4. Ce concluzii practice se impun de aci, pentru prezent. 
a) Acceptării păcii propuse, căci n'avem ce face alta ( . . . .  ) .  
b )  Deci, nu de un guvern national sau un guv(ern) reprezentativ, ci de un guvern de pace, cu 

caracter tehnic, de pref (erinţă) militar, dacă nu, şi mai potrivit, cel ce a făcut războiul. 
Aliaţii au propus un armistiţiu, care e în realitate pace, căci rezolvă definitiv pretenţiile Ruşilor 

(front 1 940 şi despăgubiri ) cu asentimentul, îndemnul si constrângerea angloamericanilor. Condiţiile sunt 
imperative; e un "dictat". Le e indiferent cine îl semnează: guvern sau opoziţie care ar fi în măsură să 
înlăture guvernul. 

A urmări o formă de guvern care să ralieze toate forţele Ţării,  ar putea fi o acoperire p(entru) 
Rege - şi p(entru) armată p(ână) la un punct, şi p(entru ) regimul Antonescu. 

Dar: ce interes are naţia să se solidarizeze cu un act care e un rapt? Dimpotrivă: ea trebue să scoată 
geamătul mamei care-i vede fiica răpită de călău. Ţara trebue să geamă prin organele ei fireşti, care redau glasul 
pământului şi ecoul veacurilor: partidul naţional ţărănesc (cel puţin). Şi acest geamăt trebue să lase deschise 
porţile generaţi ilor viitoare. 

Orcât ar regula raporturile de hotare, numai raporturile de forţe - un drept apărat la timp rămâne 
un sâmbure de forţă morală ce poate însufleţi generaţiile mai norocoase ale viitorului. Şi dacă ar fi să mai 
nădăjduim ceva la Conf(erinţa) Păcii - eu: - de ce să nu putem invoca (mă.car că ne-am sprij ini pe un 
armistiţiu? ) - charta Atlanticului care spune că nu vor fi recunoscute înstrăinările de ţinuturi sau provincii 
decât dacă va fi fost făcute cu consimţ(ământul )  naţiunilor respective? 

De ce Regele să arunce pe tablou toate rezervele Ţării de care poate avea nevoie mâine poimâine, 
criza dinastică fiind orcând pusă la ordinea zilei alături de Rusia prea puternică? Ce s'a petrecut în Italia- unde 
Regele s'a opus războiului şi unde le-a făcut posibil succesul - este dovadă în plin. Şi apoi, mai presus de orce: 
interesul Naţiunii. 

Deci, nu guvern naţ(ional ) sau reprez(entativ), ci guvern de doliu, de Pace. 
Care? 
Cel mai firesc; actualul guvern: face pacea războiului pe care 1-a făcut. Ruşii nu s 'au opus. Sau 

guvern militar, fiind vorba de guvern de armistitiu şi deci de lichidare a unui războiu. Sau guvern de 
tehnicieni. cu sau f(ără) oameni politici, dar nu de elemente reprezentative. De aceea, am fost contra 
participării Part(idului) Naţ(ional ) Ţărănesc la un guv(em) de acceptare a Păcii - datoria lui fiind de a formula 
protestul istoric, iar apoi de a formula programul de colaborare cu Rusia pe baza faptului împlinit şi a lămuririi 
ţintelor comune armonizare în cadrul principiilor expuse mai sus - dacă aceasta va fi cu putinţă: de nu, libertatea 
fiecăruia între (variante?) de a se orienta, misiunea P.N.Ţ. fiind împlinită. 

E adevărat că D(omnu l )  Iuliu Maniu - judecând că situaţia de ţară învinsă e definitivă şi că 
condiţii mai bune nu putem aştepta - a fost de părere că odată ce credeam că Ţara trebue să accepte 
condiţiile, putem noi înşine forma guvernul de acceptare, şi că trebue să ajungem la acest lucru făcând 
totul pentru răst(urnarea) guv(ernului)  A(ntonescu ). Cred că D(omnu l )  Maniu a fost influenţat şi de două 
iluzii, din care prima s'a spulberat - a nu ieşi din cuvântul Angliei înseamnă a ne asigura concursul ei la 
Pace, iar Anglia ne-a sfătuit. Dar prin comunicări, prin radio, prin bombardamente şi prin recentul discurs 
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al lui Ch(urcbil) - ne-a spus clar, să acceptăm înţelegându-ne cu Ruşii, că nu ne mai poate ajuta (şi apoi 
vedem ce se petrece cu Mikolacik trimis de Anglia la Moscova să se înţeleagă cu Ruşii). A doua iluzie e 
că de grabnica acceptare depinde să avem Ardealul în întregime. Nu are, şi nimeni nu are o sugestie în 
acest sens. Ruşii au spus - cu prilejul arm(istiţiului) - că recunosc dreptul R(omâniei) asupra Ardealului 
de Nord în total sau în parte şi că vor ajuta armatele române la recucerire; dar n'au făcut nici o aluzie că 
asta o condiţionează de guv(em) Maniu, şi dacă răst(oamă) imediat regimul. 

Eu cred că ei îşi au planul lor bine precizat şi nu-l modifică după formele noastre de guvernare şi 
după fluctuaţiile regimului de la o zi la alta. Recunosc însă că dacă de asta ar depinde soarta Ardealului, greu ar 
fi Domnului M(aniu) să adopte alte atitudini. 

În ce mă priveşte, sunt însă aşa de convins, că în nici un caz nu aş accepta să intru într-un 
guv(em) care să semneze mutilarea Ţării .  Dimpotrivă: m'aş socoti dator să protestez p(entru) istorie şi 
personal şi în numele ţărănismului aşa cum îl înţeleg eu. Nu împărtăşesc părerea că acelaş guvern ar putea 
semna pacea azi şi protesta mâine - cum ar fi făcut Brătianu şi Cogălniceanu la Berlin în 1 878 (care însă 
nu se puteau sustrage dela datoria de a semna pacea războiului făcut de ei, mai ales că erau victorioşi). 

Am putea fi întrebaţi: când am fost sinceri? Ce fel de oameni sunt aceea care azi semnează tratatul şi 
mâine protestează înşişi? Nu este o contradicţie între a vedea că: n'avem încotro, pacea trebue semnată - şi 
faptul că totuş: noi refuzăm să o semnăm. Rezultă aceste lucruri motivante de mai sus. Apoi: cazul Buftea 
Mareşal Averescu. Cazul Finlanda: demisia Preşedintelui reprezentativ Rity şi încheiat de "plain-pouvoix" 
Mareş(al) Manerbeim care îşi asumă răspunderea etc. 

5 .  Asupra momentului. 
Nu încape îndoială: cât mai repede atât mai bine. Dacă plecăm dela convingerea că prăbuşirea 

Germaniei este sigură şi apropiată, atunci trebue să grăbim să nu cadă peste capul nostru ultimele 
sfărâmături, si să crutăm Tării jertfe de sânge inutile si devastări le unui nou teatru de războiu. Odată însă 
ce nu avem speranţe că condiţiile de pace ne sunt schimbate dacă cu orce risc bruscăm lucrul, trebue să 
cumpănim ca pagubele să nu întreacă foloasele. 

O bruscare a situaţiei poate duce la imediata ocupaţie germană, cu toate consecinţele ei: 
represiuni sângeroase, arestări începând cu Regele, angajarea rezervelor armatei, svântarea produselor 
Ţării. Nu ştiu ce ar folosi "aliaţilor" - care nu ne-au cerut categoric acest lucru - dar ştiu că pagubele 
Ţării ar fi cu mult mai mari decât foloasele. 

Cburchil a spus foarte drept: România e intre două revolvere ("prusace" . . .  !): una în faţă şi alta 
în ceafă. A face stânga împrejur în momentul de faţă, înseamnă a trece în faţa revolverului din ceafă şi 
viceversa. S'o facem: dar cu ce folos? Ce perspectivă nouă ne oferă această schimbare? Vaga deductie că 
vor fi recunoscători aliaţii? . . .  E o naivitate. Vezi Polonia, vezi Italia! 

Toţi militarii competenţi spun că germanii [având azi in Ţară în total însă ( . . .  ) 350.000 elemente, alţii 
650.000] sunt în măsură să dea o lovitură trecând la ocupaţie directă sau prin g(uvem) ( . . .  ). Eu am credinţa că 
însuş guvernul ar face-o, ar înceta războiul, dacă nu s'ar teme de germani. Că Mareşalul Ant(onescu) nu poate 
scoate gâtui din cleştele german, de teamă că-i rămâne capul acolo (confirmare). Dacă lucrul ar fi imposibil, I-ar 
face el, sigur. Faptul că nu-l face: e o dovadă că nu e posibil. Şi dacă la el nu e posibil (când riscă numai conflict 
cu germanii având toată armata cu el, în acest caz) cum ar fi posibil altcev!!, când va avea conflict şi cu Nemţii şi 
cu Mareşalul solidarizat cu ei? Şi apoi aceasta n'ar fi realizabil (materialmente) decât pe front in mijlocul 
armatei. 

Deci: înţelegere preal(abilă) cu Ruşii? Front comun cu ei împotriva germ(anilor)? S 'ar retrage 
germ( anii) fără lupte, fără pustiirea şi pârjolul satelor? Unde e cruţarea Ţării de nou teatru de r(ăzboi)? Şi 
de sânge din nou vărsat - când ar trebui să venim împreună cu R(uşii) trăgând şi în germ( ani) şi în satele 
rom(âneşti)? Şi cu ce compensaţii dela Ruşi? 

6. Ce cred că trebue făcut? 
Eu nu pot oferi o soluţie complectă în necunoştinţa tuturor datelor. Am unele aspecte clare - am 

altele incerte şi altele necunoscute. 
Pe datele cunoscute: 
a) A nu mai face tara jertfe inuti le. de sânge si de sate si orase devastate. Deci a ne împotrivi la 

noi initiative ofensive, numai defensive etc. 
b) A urmări eşirea cât mai grabnică, pândind momentul cu cele mai multe şanse şi cele mai mici 

primejdi i .  
c) A împinge pe Mar(eşalul) Ant(onescu) să facă el acest lucru; ş i  numai dacă am vedea că nu 

vrea, deşi ar  putea: a avea mijloace sigure (pregătite) pentru înlăturarea regimului. 
d) A pregăti un guv(em) tehnic p(entru) pace, nu de reprez(entare) naţională. 
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e) A ţine contact cu aliaţii informându-i că pustiesc ţara degeaba - cu atâtea bombardamente 
că nu e posibil, că problema e militară, nu politică, că raportul de forţe mil(itare) în R(omânia) e încă 
fav(orabil) germ(anilor). 

În tot cazul:  noi trebue să avem aceste convingeri care ne feresc de aventuri. 
La rezumat: 
a)Ţara va fi nevoită să facă politică externă cu Rusia. Trebue s'o facă în plin şi leal - întrucât se 

asigură l ibera dezvolt( are) naţională în graniţele ei fireşti. În aceste limite, colaborare cât de largă - fără 
fără prejudecăţi de reformele ruseşti - dar: evolutiv din punct de vedere românesc, cu metode româneşti. 

b) Lichidarea războiului cât mai repede posibil, cu scop: să nu se prăbuşească germ(anii) peste 
capul nostru, să cruţăm noi jertfe de sânge şi teatru de r(ăzboi), să nu adâncim inutil prăpastia între noi şi 
ruşi. 

c)De un guvern tehnic, dacă nu va fi posibil: de acel ce a făcut răzb(oiul). În nici un caz un 
guv(em) reprezentativ. Nu de Part(idul) N(aţional) Ţ(ărănesc). Care va trebui să protesteze. 

d) Nu e momentul :  germ( anii) care nu ne lasă, ar face ravagii inutile (ţării?). 
7. Cu ce a venit Maresal Ant(onescu). 

Versiunile Maniu: 
a)întâlnirea dela Topol(oveni): marţi seara 7/8 aug(ust). M ' a  căutat să-mi spună şi ceară 

ad(eziune?) p(entru) un guv(em) al Uniunii Patr(iotice) care să semneze arm(istiţiul). J se cere. Răspunsul 
meu: Nu trebue să semneze pacea un astfel de guvern în care intră şi P.N.Ţ. (eu nu numai că nu intru dar 
aş formula un protest impotriva raptului de către ruşi); şi că astăzi o astfel  de încercare e o aventură care 
expune Ţara şi Dinastia fără folos. Mi-a spus: Mareşalul a fost cu M(ihai) Ant(onescu) la Hitler care a 
cerut 3 1 ucruri: 

- să rupem relaţ(iile) dipl(omatice) şi ec(onomice) cu Turcia (a refuzat). 
- să dăm armatei şi germ( anilor) produsele de (război?) (a promis 60%). 

- să luăm noi ofensiva pe frontul din Moldova [nu ştiu dacă a promis, dar a auzit că se face 
mob(ilizare) totală). 

b) versiunea doua, complectată şi confirmată întrucâtva şi de alte cercuri (sâmbătă 1 3  august la 
Bucureşti): Hitler a întrebat pe M(areşal) dacă poate conta pe Rom(ânia) până la urmă. Mar(eşalul) 
Ant(one cu) a răspuns cu alte întrebări : dacă Germania poate garanta victoria şi ce faze ale răzb(oilui) 
prevede până atunci. H(itler) ar fi ră puns că garantează victoria întrucât este asigurată atât unitatea 
armatei germane cât şi a Ţării înlăuntru - chiar dacă ar recurge la măsuri mai drastice ca cele luate recent 
(spânzurarea câtorva mareşali şi generali), iar în ce priveşte evoluţia războiului : că Germania nu exclude 
- dacă necesităţi strategice ar cere-o - să abandoneze Italia, chiar Franţa; cât priveşte Grecia şi Bulg(aria), 
nu ţine de loc; dar să se ştie că în nici un caz nu va renunta la Ungaria si România - şi că dacă în Ungaria 
s'au întâmplat recent unele mici defecţiuni [aluzie, probabi l  la scoaterea din guv(em) a nuanţei prea 
germanofile - ( . . .  )], se va vedea în curând reactia, apoi I-ar fi plimbat în avion in dosul frontului la 
Varşovia ca să arate cât de fortificată este poziţia armatei germane. 

c)Din alte cercuri am aflat câte ceva care confirmă versiunea b. 
Mareşalul a fost sâmb(ătă) şi s'a înt(ors) duminică sau luni, la H(itler) (5-6 august). 

Lovitura de stat din 23 aug(ust) 1 944 

Marţi 22 aug(ust) am fost luat de la Mătăsaru de Ing. Vasilescu şi trimis de D(omnul) Maniu. 
Mă chema e Mihai Antonescu căruia m'am prezentat imediat, pe la ora 14 pm. 
Mi-a spus: -Situatia este foarte gr� ( . . .  ) foarte gravă. Trebue să plec imediat la Cairo, cu avionul, să 

iau contact cu generalul. . .  (nu i-am re�nut numele ataşatului militar american). Iată ce-mi telegrafiază Hays (?), 
Min(istrul) Americii la Madrid, in momentul plecării la Washington, unde a fost chemat de Roosvelt. Şi-mi 
citeşte telegrama, al cărui cuprins, în rezumat era: Înainte de a decide să primi� condi�ile Rusiei, ia avionul şi 
du-te la Cairo, la generalul. . .  care-� va vorbi în numele nostru (ataşatul militar american). Apoi mi-adaugă că 
frontul merge prost, precum îmi va spune Mareşalul care se înapoiază astă seară de pe front. 

L-am întrebat dacă Hitler, în urma întâlnirii la care au fost chemaţi (in primele zile ale lui 
august) le-a cerut să lupte mai departe. 

Mi-a spus că el a vorbit cu Ribentrop care n'a cerut acest lucru. Mi-a spus că sunt hotărâţi s 'o  
rupă cu germanii - a  chemat pe Clodius şi Ribentrop ş i  le-a bătut cu pumnul în  masă, că aşa nu mai poate 
continua. 

M'a întrebat ce cred. l-am spus: 

281  



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

- El nu poate pleca la Cairo. Nu mai e timp. S'ar demasca faţă de germani şi faţă de ruşi, care nu 
acceptă intermediari pe englezi şi americani. Pot trimite pe cineva, dar el nu poate pleca. Am mai 
adăugat: 

Sfatul meu? Puneţi urechea la pământ; Veţi auzi şi glasul pământului şi glasul strămoşilor: aţi 
greşit - nu aşteptaţi prăbuşirea germană peste trupul Ţării. Războiul e definitiv pierdut. E de datoria Dv. 
care l-aţi tăcut să cereţi pacea. Cât mai repede, atât mai bine. Nu adânciţi prăpastia. Nu transformaţi inutil 
ţara în teatru de războiu şi nu mai vărsaţi sânge nevinovat. Şi staţi de vorbă direct cu Ruşii. Nu repetaţi 
greşala Regelui Carol care credea că se aranjează cu Ruşii prin germani. De ce căutaţi să intermediaţi prin 
englezi şi americani, cu atât complicaţi lucrul. De altfel a spus-o recent Churchil în discursul ultim şi ne 
bombardează într'una americanii şi englezii, ca să primim condiţiile. Ce mai aşteptaţi de la ei? 

Aţi tăcut războiul nenorocit, sunteţi datori să trageţi consecinţele nenorocite. Noi suntem datori 
să ridicăm protestul glasului pământului şi strămoşilor că ni se pune cuţitul în beregată şi ni s'a impus 
semnătura. In acest sens - am spus - am vorbit şi în altă parte (tăcând aluzie la audienţa la Rege, de care 
sunt sigur că nu ştiau). 

Grăbiţi-vă. Faceţi-o Dv. Adaug şi acest argument: "persoanele Dv. fizice pot fi puse în foc dacă 
o fac alţii", am spus jumătate glumă, jumătate serios. Nu ştiam că chiar a doua zi o să fie arestarea lor 
era o vagă prevenire. Zâmbia trist. 

Aşa ne-am despărţit - el spunând: să vii deseară la 8 şi tot aşa să-i spui şi Mareşalului care 
soseşte la 7 de pe front. 

l-am spus: Voiu mai telefona odată p(e) oră. 
La M aresal. Dela 10-Ja 1 1 314 seara. Telefonând, am luat ora 9.  Am aşteptat până spre zece. (În 

răstimp, am aflat în biroul de aşteptare, de la Picki Vasiliu, care aştepta şi el): 
1 )  Că după numerotarea făcută de organele noastre, germanii aveau în ţară, în total, circa 

5 80.000 oameni, din care au retras ca 80.000 - deci au rămas ca la 500.000 - în vr'o 30 de divizii, bună 
parte eşalonaţi în dos ca să facă faţă şi la lovitu.ri dinspre sud sau din spate. Ei cereau valută pentru 
700.000. 

2) Că Pătrăşcanu era favorizat de el - scăpat din mâna în prezent - tiu a.l unei colege a lui şi al 
unui ( ... ) al lui: că el 1-a ţinut liber, deşi era cu domic(iliu) forţat (în Poiana Ţapului); că e simpatic, dar 
naiv şi că n'are oameni.  Au stat de vorbă asupra reorganizării statului şi i-a (spus) că vor lua-o încet, nu 
vor să dărâme dintr'o dată etc. Dar când i-a cerut 4-5 oameni să-i trimită în Rusia, i-a dat o listă de închişi 
în lagăr, muncitori cu clasele primare etc� 

Tntru la Maresal, care terminase cu Ministrul de Războiu, G(enera)l Pantazi. El aştepta să încep 
eu, eu să înceapă el. Încep eu: 

"
Merge greu, Domnule Mareşa!". 

El începe: "Foarte greu. Vin de pe front. Nu mai luptă soldaţii .  Era să dau un ordin de zi 
înfierând laşitatea. Dar m'am răzgândit: tot aşa petrec lucrurile şi cu germanii din Franţa, pe frontul 
rusesc." 

Îl întreb:"Credeţi că se poate organiza rezistenţa pe linia Focşani-Nămoloasa-Galaţi?" 
El spune categoric că nu, dar rectitică astfel: "Germanii nu mai luptă de loc - iar ai noştri mai 

luptă dar fără elan", adăugând: de altfel, m'am convins că ţările mici nu mai pot face războiu faţă de 
mecanizarea uriaşă a frontului armatelor mari: ne-a distrus acele câteva divizii blindate (2? 3?) în câteva 
ore cu tancurile lor, aviaţie etc. 

Trec la a doua întrebare: Cu ce impresii v'aţi înapoiat din Germania? 
El: Hitler ne-a tratat ca pe nişte vasali (cuvintele lui). M ' a  chemat să-mi spuie că el este hotărât 

să ducă războiul până la sf'arşit şi că vrea să ştie dacă poate conta pe România şi pe mine. Şi mi-a ţinut un 
discurs de un ceas şi jumătate - c'aşa vorbeşte el şi gesticulează şi bate cu pumnul. Am folosit acest timp 
ca să-i formulez şi eu răspunsul cu alte întrebări: dacă e sigur de victorie, dacă ne acoperă frontul spre 
Ruşi (de unde au retras câteva divizii) şi dacă ne acoperă spatele de unguri şi de bulgari - la care Hitler a 
răspuns: Sunt sigur de victorie. Disciplina a fost restabil ită. Ai văzut ce măsuri drastice am luat - şi de va 
fi nevoie voi mai lua (Mareşalul vorbia îngrozit: s'au distrus şi familiile - împuşcate - ale celor 
condamnaţi; "feldmareşal spânzurat, nici măcar împuşcat"). Apoi Hitler a spus: "soldaţii-mi sunt 
credincioşi". Împuşcă pe generalii pe care îi suspectează. Mareşalul a întrebat: "Fără nici o judecată?"
Fără nici o judecată. Dar dacă îi ucid nefiind vinovaţi? (nu-mi amintesc ce a răspuns Hitler). Mareşalul a 
adăugat: a intrat anarhia ca la Ruşi în 1 9 1 7. Cu privire la acoperirea frontului, a spus că să nu ne speriem, 
că va mai trimite ceva trupe etc. 

Eu: V'a mai cerut? 
El:  Nu. Mareşalul mi-a amintit că a mai avut aceste promisiuni şi după spargerea frontului de Ia 

Uman şi de (retragerea?) din Crimeea, după ce Hitler dăduse asigurări că Crimeea nu va cădea şi că 
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trupele vor avea asigurate retragerea; la care H(itler) a răspuns: nu armata n'a mai luptat, ci generalii n'au 
mai luptat, iar Mareşalul a răspuns: armata sau generalii, pentru noi care am (luptat) e totuna. 

Cu privire la asig(urarea) spatelui, a spus: Ungurii mi-au tăcut câteva porcării (dacă nu mă înşel, 
chiar acesta e termenul) şi dacă mai repetă, vei vedea ce lecţie le  dau; cât priveşte Bulgaria, să văd pe cine 
am să pun Regent!. .. (Mareşalul era mirat de această încredere în sine a lui Hitler, de a cărui stare mintală 
avea impresia că se îndoia) - (aşa am înţeles din gesturile tăcute). Ce-a voit să înţeleagă cu Bulg(aria) nici 
mareşalul nu-l înţelegea pe H(itler) ( ... ) .  S'au despărţit fără ca să dea un răspuns."Nici el n'a mai cerut, 
nici eu n'am mai răspuns la întrebări. Mai ales că se tăcuse ora 7, şezusem aproape 5 ceasuri(?) în care 
vorbise mai mult el". 

L-am întrebat: Mai credeţi în victoria germană? 
El :  Nu cred de mult - dar totuşi H(itler) continuă să creadă. 
Şi în fine: Dacă v'aţi rupe de Germ(ania) vă mai temeţi de-o lovitură a lor capabilă de a pune 

mâna pe guvern şi a păşi la directa ocupaţie militară? 
El :  Acuma nu mă mai tem. Am suficiente unităţi (ascunse de ei) în Capitală şi în împrejurimi cu 

care să pot face faţă cu succes. Aşa, fiziceşte, mă pot suprima pe mine, pe Maniu, pe D(umnea)ta, etc. (se 
uită la ceas şi spune, iată plec la Snagov la ora asta - ştiu că poliţia lor nu-mi poate trimite un ( . . .  ?). 

' Atunci încep ( . . .  ): 
Va să zică: De înfrângerea germanilor sunteţi sigur; frontal nostru nu mai rezistă că nu mai 

luptă trupele şi nemţii au retras din ale lor; va să zică ne putem aştepta să ne pomenim cu Ruşii inamici în 
capitală; iar Dv. puteţi face faţă cu succes unei eventuale încercări de lovitură de stat din p(artea) 
germanilor. Atunci, ce mai aşteptaţi? Concluzia e simplă şi sigură: Încetati ostilităţile. semnaţi armistiţiu). 
Şi repede. 

El :  Asta vreau şi eu, dar vreau întâi garanţii de la Engl(ezi) şi de la Americani 
Eu: Ce garanţii? 
El:  D(umnea)ta nu cunoşti condiţiile arm(istiţiului). Să ţi le spun eu. Şi începe să scrie pe scurt: 

prima, cu desarmarea sau lupta comună contra germ(anilor). 
Eu: De prisos. Pe celelalte vi le spun eu - că le ştiu din april(ie). 
El: Eu nu pot semna cedarea Basarabiei şi a Buc(ovinei) şi mai ales ca ei să ocupe cu trupele lor 

Ţara. 
Eu: Asta înţeleg să n'o facem noi, care am fost contra ( . . .  ) războiului dincolo de hotar - dar 

D(umnea)ta eşti dator să tragi consecinţele unui război pierdut. D(umnea)ta faci o greşală fundamentală: 
Uiţi că România e ţară bătută căreea i se dictează condiţiile. Sau le primeşti aşa, sau de nu, intră ca 
biruitor cu toate consecinţele. 

El: Şi pe urmă să mă atacaţi Dv. Eu vă cer să intraţi în guvern. 
Eu: De prisos să mai discutăm acest lucru din nou. Interesul Ţării este ca Dv. să nu mai 

continuaţi un războiu pierdut - iar noi să protestăm că se impune Ţării să semneze un Dictat cu cuţitul la 
gât. Acest interes dictează - nu scrupul uri şi temeri mărunte. 

El :  S'o faceţi Dv., eu nu pot s'o fac. 
Eu: Nu sunt multe soluţi i :  sau o faceţi Dv., şi imediat - sau lăsaţi pe alţii s'o facă, punându-vă la 

dispoziţia lor cu fapta şi necondiţionat, nu cu consultări ale armatei, clerului etc., cum spuneaţi altădată. 
El a tăcut digresiuni pe această chestie - pentru ca să revin: Să nu păţim ca bizantinii care se 

certau între ei şi Turcii intrau în Constantinopole în 1453.  Vin Ruşii peste noi - asta e groaznica realitate 
- nu vă pierdeţi în mărunţişuri. 

El: Eu pe germani nu-i atac - nu e demn, nu e cavaleresc. 
Eu: Aveţi dreptate. Si eu tot aşa aş face. Dar ne vor ataca ei. Atunci? 
El: Atunci e altă chestie. Mă bat. 
Eu: Aşa va fi: Vor trage ei şi ne vom bate. 
Pe aceste linii, concluzia mergea cu forţa mecanică a evidenţei. Dar el evita concluzia. Se 

chinuia - căuta ieşire. Se plimba prin casă. Minute de tăcere. 
Eu: Nu înţeleg ce mai aşteptaţi. El îmi cere cuvântul de onoare că n'am să spun nimănui, nici lui 

Maniu. L-am asigurat şi l-am respectat, până când, considerând că e interes de stat, producându-se criza, 
l-am spus lui Maniu: 

- Churchil mi-a trimis vorbă prin Ministrul nostru din Elveţia, Pella, că înainte să mă decid să 
semnez, să-i comunic lui Churchil această hotărâre (pe aceeaş cale, Pella, ambasadorul englez în Elveţia). 
Pe de altă parte, ţi-a spus Ică de tel(efonul) Ministr(ului) american. L-am oprit şi eu (zice Mareşalul care 
aflase chiar de la Ică) să meargă el - dar a apucat să anunţe că va pleca, ceea ce e mare greşală. 
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Eu: Este foarte important şi eu m'aş fi grăbit să lămuresc lucrul, să văd cât e de serioasă e 
această comunicare. Când Churchil vorbeşte aşa, anunţându-ne că dacă nu ne grăbim, va fi rău de noi şi 
ne bombardează aşa de sălbatic ca să punem condi�ile - mi se pare puţin verosimil. 

El: Şi totuş este aşa. Eu trebue să văd . . .  
Am mai confiat - tot în cond(iţiile) de mai sus: Am pus la disp(oziţia) anglo-americ(anilor) 

aerodromurile noastre. Nu dau nici un răspuns: Pot eu să mă încred. 
Eu: (Mărturisesc că eram niţel sdruncinat de această informaţie). Totuşi am continuat: Nu văd 

folosul amânării .  Văd primejdiile întârzierii şi nu mai cred că Anglia se gândeşte şi poate să continue 
vechea ei politică în S(ud)-E(stul) european. 

E l :  Eu cred, şi aceasta e politica care ne poate susţine aici. 
Eu: Noi de aceea am făcut politică alături de Anglia, ca să ne apere de cucerirea Rusiei. Şi pacea 

războiului trecut ne-a dat-o ( . . .  ). Dar acum lucrurile sunt răsturnate. 
Şi încep să-i dovedesc de ce nu mai cred în politica echilibrului european tip veac XIX - şi în 

balanţa puterilor cu Anglia limbă de cântar. L-a impresionat formula: balanţa puterilor, presupune mai 
multe puteri care să se facă şi desfacă ca să se obţină cea mai tare alianţă contra celui ce ameninţă mai 
mult. Dar aceste "mai multe puteri" nu mai există în Europa. Iar o Anglie aşezată şi sigură militariceşte în 
faţa Rusiei, e de neconceput. A convenit şi Mareşalul. 

Concluzia mea: Va fi rivalitate între Rusia - Anglia şi America, dar Anglia şi America nu sunt 
în măsură să impună Rusiei. azi, punctul lor de vedere. Dovadă cazul Poloniei pentru care Anglia - zice 
că - a făcut războiul etc. etc. Deci să ne intelegem direct cu Rusii, punând la curent şi explicându-ne şi 
faţă de al ia� - care ne consiliază oficial şi public şi ne bombardează când ne facem a nu pricepe. 

Şi am venit la concluzii :  Interesul Ţării este s'o faceţi Dv. ca o tristă consecinţă a războiului iar 
noi să formulăm protestul istoric că ni se răpeşte din pământul străbun, cu sabia la gât. Mai ales partea a I I  
(-a) îl întărâtă, se lupta chinuindu- e s ă  afle ieşire ş i  oscilând: ( . . .  ) prefer s ă  m ă  retrag î n  mun� c u  o parte 
din armată, răma ă credincioasă, ca Tito - şi când or veni Englezii şi Americanii să găsească aici un 
sâmbure pe care să-I desvolte. 

Eu, îndrăznind: Lăsaţi gluma, Domnule Mareşa!. La vârsta asta, un fost conducător de stat, 
haiduc în munte . . .  nu prinde! .  .. Faceţi ceea ce logica şi necesităţile istorice vă impun. 

Am plecat la 1 2  fără un sfert. Ne-am despărţit fără să pot spune că l-am văzut hotărât. A doua 
zi, dimineaţa, venind la mine D(omnu)l Maniu, am început cu impresia: Cred că mareşalul s'a hotărât - îşi 
caută ieşirea megalomanului înfrânt în planurile şi ambiţiile sale. N'aş putea spune că s'a hotărât. Pe trei 
sferturi, cred că da. 

Mărturisesc că nu-mi închipuiam că lucruri le vor evolua aşa de vertiginos: în ziua de 23 (a doua 
zi de convorbirea de mai sus), Mareşalul Antonescu, către seară, era demis şi arestat cu lcă Antonescu, 
Pantazi şi Picki Vasiliu . . .  Sic transit . . . .  

P(ost) s(criptum). Am încercat să redăm cât mai fidel conversaţia de mai sus, păstrând însă 
ordinea logică a discuţiei. A trebuit să omit parantezele ce obicinuieşte a face Mareşalul - întregi 
digresiuni ce derutează l inia logică - de astă dată mai puţine - ca să mă trec pe linia principală a discu�ei. 

De pildă: a reînnoit şarja împotriva lui Maniu, arătând ce dificultăţi a avut de pe urma lui, ce 
servicii i-a tăcut (când cu aparatele de transmisiuni, agenţi de pază contra germanilor, scenele cu HjtJer, 
etc). Mi-a mai spus: Uite, înainte de D(umnea)ta a fost aci Clodius. l-am bătut cu pumnii în masă că aşa 
nu mai merge. Iată aici începutul unui concept de telegr(amă) ce voiam să trimit lui Hitler ca să încep 
ruptura. Am preferat să-I chem pe Clodius . . .  

Ce mi-a mai spus Maniu pe 24 Aug(ust) seara, ce s'a petrecut la 23 Aug(ust). 
După ce i-am povestit eu - el s'a dus la Brătianu. Am trimis de acolo pe Gh. Brătianu la 

Mareşa! - care era în Cons(i l iu) de Min(iştri) (la Snagov?), ca să verifice impresi ile mele şi să-I determine 
definitiv. Gh. Br(ătianu) a venit asigurându-i că după masă merge Mareşalul în audienţă să anunţe ruperea 
de nemţi. A mers, dar a spus că el are nevoie de câteva zile înainte de a declara ieşirea din Axă. Regele 1-a 
întrebat: până când? 

-Până pe sâmbătă. 
-De ce? 
-Eu trebue să previn pe nemţi că mă rup. 
Regele ar fi spus: asta înseamnă să ne dai pe mânuţa nemţilor. Eu cer să te pronun� azi, altfel 

sunt nevoit să-ţi retrag încrederea. Mareşalul ar fi spus că nu poate să ia act deoarece încrederea lui e de la 
Naţiune şi de la fostul Rege Carol.  Regele ar fi trecut alături, şi a trimis un maior cu câţiva soldaţi. "Din 
ordinul M(aj estăţii) S(ale) sînteţi arestat. Urmaţi-mă". Şi Mareşalul i-a urmat. A fost arestat şi Ică care era 
acolo. Regele a chemat pe Picki Vasiliu, care venind a fost arestat de acelaş maior. 
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* * *  

Maniu mi-a mai spus tot atunci, joi seara 24 (august) după bombardamentul teribil german - am stat 
la dr. Rus sub scară - că Mercuri venise la el şi Sănătescu cu Dămăceanu să-i ia consimţ(ământul) p(entru) 
guv(ernul) Maniu - M(aniu) a refuzat pe motiv că nu i s'a făcut dovadă că avem sut{icienă) pregătire tehnică 
spre a rezista nem�lor. A sus�nut guv(em) militar. Dămăceanu a spus: să facem guv(ern) militar cu 
partic(iparea) t{ără) port(ofoliu) a celor 4 şefi din Bloc. Maniu mi-a spus că n'a refuzat categoric. Formula a 
mers deci la sigur. I(on) M(ihalache): Maniu nu mi-a spus Mercuri la masă întâlnirea cu Sănătescu şi 
Dămăceanu şi convorb(irea). Altfel, n'aş fi fost surprins aflând seara de la Radio. Cu o oră înainte de Radio 
Leucuţă venise trimis de Maniu să-mi spuie să nu dorm acasă. Leucuţă ştia (mi-a confirmat D(ornnu)l Maniu a 
doua zi joi. Eu nu. 

MEMOIRS NOTES ( I I) 
(Summary) 

The editors have edited a new chapters from Ion Mihalache's unpublished Memories, reffering 
to a different politica! events: meetings with iuliu Maniu and Mihai Antonescu (August 1 1 ,  1 944, August 
22, 1 944), audience ofMarshal Ion Antonescu (August 22, 1 944). 

285 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Gheorghe MEDIAN 

OCTAV ONICESCU - FILE DE CORESPONDENŢĂ 

Colec�a memorială "Academician Octav Onicescu", intrată de curând în patrimoniul 
Muzeului Judeţean de Istorie, cuprinde, printre altele şi câteva scrisori adresate ilustrului 
matematician, de nume importante ale lumii ştiin�fice româneşti ale vremii sale. Intre acestea, reţine 
aten�a cea primită din partea filosofului Nae Ionescu1 personalitate pe care, Octav Onicescu, în 
cartea sa autobiografică ''Memorii", o înscrie printre marii săi prieteni. 

Prietenia dintre cei doi viitori oameni de ştiinţă, începută în anul 1 9 1 9, la Târgovişte, unde 
fuseseră încadraţi ca profesori la Liceul Militar Mănăstirea Dealu2, bazată pe interesul comun pentru 
ştiinţă, avea să continue la Bucureşti, după anul 1 92 1 ,  când intră în rândul cadrelor didactice ale 
Facultăţii de Matematică şi respectiv Litere şi Stiinţe din cadrul Universităţii. Un rol deosebit în 
cimentarea ei a avut-o, desigur, preocuparea profesorului Nae Ionescu pentru filosofia matematică, 
materializată, în anul 1 923, prin publicarea în Gazeta Matematică a studiului "Comentarii la un caz 
de intransienţă a conceptelor matematice", distins cu Premiul de filosofie matematică. Colaborarea 
în cadrul Editurii "Cultura Naţională" şi a Societăţii "Centrala Cărţii", înfiinţată în vederea difuzării 
cărţii tipărite de "Cultura Na�onală" şi frecventarea unor prieteni comuni, precum George Enescu şi 
soţia acestuia, Maruca Cantacuzino şi bancberul Aristide Blanc, în anturajul cărora s-au regăsit 
adeseori, a dat o şi mai mare profunzime prieteniei lor. Increderea desăvârşită, sprijinul 
necondiţionat şi respectul reciproc pe care cei doi şi le-au acordat din primele momente ale 
prieteniei lor, au constituit liantul acestei relaţii, scrisoarea semnată de Nae Ionescu, pe care o redăm 
în continuarea acestor scurte consideraţii, fiind, credem, o expresie pilduitoare a acestui fapr: 

Iubite Onicescu, am primit acum trei zile cărfile pe care mi le-ai trimis: The neo - realism şi 
trei fascicole din Scientia. /ţi mulţumesc. Mai puţin Îţi mulţumesc pentru faptul că nu-mi spui ce-ţi sunt 
dator şi nici pe ce cale să te despăgubesc. Dar sper că vei face-o şi pe asta, mai ales că -precum vezi 
m-am hotărât şi eu să-ţi scriu. 

De ce nu ţi-am scris?. Este o Întrebare pe care mi-o pun şi eu. Explicaţia nu e decât una: anume, că 
eu nu mi-am găsit încă rostul. Toată ziua pe drumuri, nu am parvenit Încă să mă simt bine la mine acasă, şi să
mi găsesc cumpănirea, aşezarea sufletească, aşa de necesară nouă. Anul care s-a Încheiat de când m-am intors 
în ţară este un an steril pentru mine. Toate svârcoliri/e mele nu au avut decât un singur scop: precizarea 
condiţiilor exterioare, materiale În care arfi să lucrez mai târziu. Si acestea au fost: mănăstirea pe de o parte, 
universitatea pe de alta. 

La mănăstire, iată-mă de un an incheiat. Activitatea mea ca profesor nu e lucru mare, iar experienţa 
oamenilor şi a imprejurărilor pe care am făcut-o aici, m-aş lipsi bucuros de ea. In lipsa unei concepţii 
educative precise şi a unui om care să ştie ce înseamnă o şcoală, instituţia asta e menită să dispară, sau să 
ducă o viaţă ca vai de lume. Anul acesta am fost solicitat de cinci ori să iau direcţia şcolii. La minister intenţiile 
mele au găsit o primire entuziastă dar nu indeajuns de Înţelegătoare, iar combinaţia nu s-a făcut, pentru că 
actualul comandant - care, precum se vede, ar voi să aibă un director a/ lui, nu al şcolii - a pus condiţie să 
renunţ la cursurile pe care le fac la universitate. Postul de director se Înţelege Încă aici mai mult ca o atribufie 
poliţienească şi administrativă. Deci nu e nimic de făcut. Şi dacă găsesc casă la Bucureşti, În toamnă aş vrea 
să-mi inchei . . .  activitatea pedagogică În cuibul şoimilor, unde deocamdată gâşte clocesc pe ouă de cuc. 

Tot aşa de proastă e situafia la universitate. Postul de conferenţiar, liber prin trecerea lui Marin Ştefan 
la Cluj, nu mi s-a dat. Motivele sunt multe. In primul rând este opoziţia excelenţei sale, amicului şi . . .  protectorului 
nostru d ministru P.P. Negulescu, care vrând cu orice preţ să-I colăcească pe Florian, a declarat după multe alte 
combinaţii, că nu va consimţi să numească decât un . . .  docent. Bine-Înţeles, Convorbiriştiifac cauză comună. Mai 
departe, Motru Însuşi, care singur mi-a propus astătoamnă acest loc, pare nehotărât. Şi se pare că ar avea şi el 

1 Nae Ionescu, 1 890 - 1 940, logician, filosof şi publicist, Profesor universitar la Bucureşti, orientare politică de 
dreapta. Reprezentant al trăirismului. A negat valoarea filosofiei ca ştiinţă (istoria logicii, Metafizica). 
2 Octav Onicescu din anul 1 9 1 4, Nae Ionescu in anul 1 9 1 9. 
3 Muzeul Jude�ean Botoşani, nr. inv. 8048. Completarea unor cuvinte s-a făcut între paranteze rotunde ( . . .  ). 
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candidata lui, pe un fel de nepoată, D-na Alice Steriad-Voinescu. In această situaţie, numirea a rămas În 
suspensie. iA toamnă e vorba să-mi trec docenţa; şi atunci ar urma să fiu numit. Până la urmă eu foncţionez ca 
asistent Însărcinat cu seminariul şi cursul de logică şi teoria cunoştinţei, încercând între timp să baclez câteva 
lucrări. Am drqa două articole: Comentarii la un caz de intransienţă a conceptelor matematice şi Funcţionarea 
epistemiologică a iubirii. iA Paşti am făcut la Societatea română de filosofie o comunicare: Pasca/ia 
(semnificaţia durerii). Pentru docenţii intenţionez o lucrare de vreo 4-5 coate de tipar: Erkenntonistheoretischer 
zum Relativitats prinrjp. Este reluarea unor idei pe care le-am publicat În schiţă încă de acum 10 ani (Din 
literat( ura) celei de a patra dimensiu1ri: Sărmanul Dwnis). Nu prea am Însă literatură. Pe la voi trebuie să fie 
ceva. Trimite-mi deci te rog ce găseşti; mai ales însă lucrări care conţin şi considerarea filosofică a problemei. 
Dar cât mai curând; prin poştă şi recomandat. In afară de asta mai am pe şantier ceva asupra teoriei judecăţii
aşa cum vorbeam astă vară - un articol asupra filosofiei În genere, şi un altul asupra adevărului. Încolo, foarte 
multe lucruri, deocamdată numai În . . .  cap. Pentru la toamnă am proiectat pe lângă cursul şi seminariul meu, o 
istorie în pmtrete a filosofiei italiene, pe lângă cursul lui Ortiz. Deocamdată epoca evului mediu. Dacă găseşti o 
bună lucrare În această direcţie, mi-ar fi de folos. 

Greutatea mare cu care luptăm noi aici e tiparul. O coală de tipar fără hârtie şi fără tiraj costă 900-
1000 de lei. In sărăcia noastră de intelectuali este imposibil să tipărim pe socoteala proprie ceva. Reviste 

pentru noi nu apar. Studiile filosofice sunt încă-din lipsă de bani-numai un proiect. Şi mie mi se cer la docenţă 
lucrări tipărite!. Vezi, dar, dragul meu, că şi cu universitatea afacerea nu e roză!. Iată de ce ziceam că anul 
acesta a fost sterp. Mă găsesc la sfârşitul lui tot aşa de neştiind ce voi face mâine ca şi în Iulie trecut. 

Intrebarea e acum: ce faci tu? Te întorci, sau ceri prelungire de concediu? Cei de aici sunt cam 
stupizi. Se vorbeşte să-ţi pună sula-n coastă. Dacă vrei totuşi să mai rămâi, scrie-mi. Eu o să văd dacă nu e 
ceva de făcut la minister, unde sunt relativ bun prieten cu actualul director, Col(onelul) Cerchez. 

Eu făgăduiesc să mai scriu. Deci răspunde: cum mai stai tu, ce face coniţa. Noi, astă toamnă am mai 
căpătat un băiat: Dan, al treilea. Dacă or să mai vină şi alţii? Nu ştiu! Răbojul îl ţine Dumnezeu În cer! 

Noi prietenii nu am legat. E şi greu. A trecut vremea pentru asta. In Târgovişte unde locuim şi unde 
avem de luptat cu scumpetea şi cu lipsa de servitori, nu cunoaştem pe nimeni. Este adevărat că În Bucureşti am 
cunoscut pe Pârvan, pe care îl văd din când În când şi care a devenit În consiliul profesoral singurul meu 
apărător alături de Ortiz. A propos de universitate, ştii de ce nu am fost numit la Cluj? Pentru că . . .  nu am 
prezentat niciun manuscris. Adică, pentru că cele două manuscrise pe care le-am prezentat, mi-au fost sus trase, 
aşa că nu au ajuns la comisia de cercetare. De ce zic sustrase? P(entru) că aşa bănuiesc chiar unele persoane 
din zisa comisie de examinare. 

Rezultatul? Faimos! Onorabilii fraţi au plasat pe cine au vrut. Universitatea merge ca vai de 
lume. (In curând va avea ca profesor şi pe As/an). Marin Şt(efan) s-a compromis în aşa hal încât colegii 
lui au hotărât să-interzică de a mai ţine cuvântări ocazionale! . . .  

Ar mai fi ceva de spus: despre politică. Dar poate citeşti jurnalele. Este o mare zăpăceală şi  o 
mare nenorocire. Poate să-ţi scriu rândul viitor! 

Salutări afectuoase de la casă la casă, 

Târgovişte 1 5 .6. 1 920 
Str. Cantacuzino, 5. 

OCTAV ONICESCU - LES PAGES DE CORRESPONDANCE 
(Resume) 

îmbrăţişări 
N. Ionescu 

Le document reproduit ci - dessus, met en valeur, d'une part, un manuscrit precieux 
emanant d'un renonune honune de science roumain, le philosophe Nae Ionescu, d'autre part, 
l 'amjtie entre celui-ci et Octav Onicescu, un grand mathematicien originaire de Botoşani, 
conunencee â l ' ecole rnilitaire de Mănăstirea Dealu. 
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Ionel BEJENARU 

INTERVIU 
LUAT BOTOŞĂNEANULUI  DE ORIGINE EUGEN G. N ECULAU 

Întrebare: - Sunteţi, stimate Eugen G. Necu1au, un vechi botoşănean. Să ne întoarcem, prin 
acest interviu, în Botoşanli Dvs. natali. Daţi-ne, pentru început, câteva repere autobiografice. 

Răspuns: - "Un vechi botoşănean" - afinna� Dvs. Recurg� la o formulă amabilă: sunt un foarte bătrân 
botoşănean; acesta este adevărul - căruia i-a hărăzit soarta ca, ajungând la o vârstă - să fiu, şi eu amabil cu mine -
... "respectabilă", să fi putut traversa atâtea momente din viaţa oraşului său şi să poată nota şi refine în memorie, 
aspectele caracteristice ale acestor momente. Mi-ar face plăcere să mai întâlnesc contemporani de-ai mei, dar, vai, 
Iămân foarte stingher în acest al aproapelui de 89 de ani al vi�i mele. M-am născut în Botoşani, la 1 3  ianuarie 
1 897, în casele Pisoschi de pe Bulevardul, atunci fără nume, al oraşului, vis-a-vis de grădina publică aşa numită 

"Vâmav", casă căreia i-a luat actualmente locul clădirea Miii� ei Municipiului. Părin�i mei au fost fostul magistrat 
şi mai apoi avocat şi scurt timp, primar al oraşului, George Neculau şi fosta profesoară de limba franceză şi prima 
directoare a Extematului Secundar de fete, Eugenia Neculau, născută Savinescu. Bunicii mei Savineşti au fost - el 
- unul dintre primii profesori ai Liceului ,,Laurian" şi în mai multe rânduri, directorul lui, un ctitor al acestuia; - ea 
institutoare şi directoare a Şcolii primare nr. 3 de fete. Mătuşa mea Olga Savinescu a fost profesoară de franceză şi 
directoare a Şcolii normale de fete ,,Despina Doamna". Doi unchi de ai mei, tot Savineşti, avoca� la Botoşani şi 
Buzău. O familie de jurişti şi profesori . 

Am fost elevul Şcoalei primare de băie� no. 4, aflătoare în vecinătatea bisericii Cuvioasa Paraschiva 
şi am avut ca dascăl pe Ieremia Adamiu, un apreciat institutor botoşănean, tatăl aviatorului Adrian Adamiu, 
decedat într-un accident de avia�e, cred prin 1 929 şi fost coleg de clasă cu fratele meu Ramiro. Între 1 908 şi 
1 9 1 6  am urmat cursurile Liceului "Laurian", pe care le-am absolvit în fiecare an, ca premiant de onoare al 
liceului. E nimerit poate să notez o amintire interesând trecutul ti.neretului Botoşanului. În anul 1 9 1 5  a luat 
fiinţă "Cercetăşia", din cohorta botoşăneană a căreia am făcut doi ani parte, sub comanda căpitanului 
Constantinescu, un ofiţer de elită şi inimos dublat de un muzician distins, autor al unui marş foarte reuşit, cîntat 
pretutindeni înaintea primului război mondial. Jurământul cohortei s-a desfăşurat cu mare fast prin Mai 1 9 1 5, în 
prezenţa principelui Carol, iniţiatorul şi comandantul superior pe ţară al cercetaşilor români. 

Studiile universitare le-am făcut la Facultatea juridică din Iaşi, al cărui licen�at, cu notări apreciabile, 
am devenit în iunie 1 9 1 9. M-am înscris imediat în Barou] avoca�lor din Botoşani, în care am rămas până in 
septembrie 1 929, când m-am stabilit la Bucureşti; deci zece ani în care am profesat intens, la început alături de 
părin� şi la urmă pe cont propriu. Am fost şi avocat al "Casei de Credit a Agricultorilor" din judeţul Botoşani. 
Între timp, concomitent, am suplinit în două rânduri, la Liceul ,,Laurian", catedra de limbă franceză, al cărui 

titular era eminentul profesor Ari ton Iacobeanu, în timpul unor îndelungate absenţe ale sale din Botoşani. 
După 1 929 am continuat cu pasiune şi asiduitate profesiunea mea, în Barou! bucureştean, până în 

1 948; am fost şeful contenciosului cunoscutei societă� de automobile "Leonida et Comp. ", consilier juridic în 
contenciosul Primăriei Capitalei, avocat al Uniunii Generale a Industriaşilor din România, în acelaşi timp 
dispunând şi de o clientelă personală, cuprinzând între alţii şi numeroşi concetăţeni botoşăneni, cărora le-am 
suspnut interesele în recursurile ce aveau la Înalta Curte de Cas�e. După 1 948, pus prin desfiinţarea Baroului 
Capitalei şi reconstituirea unui alt aşa - zis Colegiu, în imposibilitatea de a mai continua avocatura, nu m-am dat 
la o parte să prestez diferite alte munci străine de formaţia mea juridică, care să-mi permită asigurarea existenţei. 
Între aceştia, vreme îndelungată, pe cea de profesor particular de limbile franceză şi latină, până acum vre-o trei 
ani, când am considerat că e cazul să pun punct unei activită� lucrative propriu-zise. 

Fie-mi îngăduit ca, în cadrul acestei întrebări, să adaug că după 1 948, pasionat de cunoaşterea 
trecutului oraşului meu natal, am cercetat multă vreme la Biblioteca Academiei R.S.R, toată presa botoşăneană, 
începând din 1 876, extrăgând numeroase date culturale, politice, economice, mondene din perioadele 
respective, care mi-au îngăduit şi-mi îngăduie să alcătuiesc mai multe studii relative la aspecte şi momente din 
viaţa Botoşaniului. Am reconstituit apoi din diferite surse sigure şi cu preciziune, peste o sută de genealogii ale 
familiilor botoşănene din secolul şi cel prezent, şi am alcătuit mai multe studii complecte ale unora din aceste 
familii. Şi unele şi altele urmează să intre, mai aproape sau mai târziu, în posesia Arhivelor Statului din 
Botoşani care s-au declarat de acord să le păstreze în colec�a lor de documente. 

Î : - Aţi părăsit lumea Botoşanilor cu 56 de ani în urmă. Până atunci, până în 1929, aţi fost al ei. 
Aţi trudit pentru ea. Ca publicist, ca om de cultură, ca om de bine. Daţi curs amintirii. 

288 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

R: - Da, în toţi cei 32 de ani cât am trăit în Botoşani, am aparţinut cu tot sufletul şi cu tot elanul lumei 
Botoşaniului şi m-am străduit să fiu sub aspectele diferite ce mi s-au prezentat, un cetăţean vrednic de această 
apartenenţă. Paralel cu activitatea mea profesională, am avut mai întâi una publică foarte întinsă, care mi-a oferit 
putinţa să fiu de folos - cred eu - oraşului şi judeţului meu, să "trudesc" pentru lumea Botoşaniului aşa cum 
spuneţi în întrebarea dumneavoastră. Între decembrie 1 922 şi ianuarie 1 926 am fost unul din cei doi ajutori de 
primari ai oraşului, sub primariatul de bună aducere aminte al avocatului D.D. Hangan; şi cred nimerit să 
reamintesc celor din acea vreme care vor mai fi supravieţuind şi să arăt celor de astăzi că administraţia 
comunală în această perioadă nu a stat cu" mâinile în sân". Şi să notez doar câteva din realizările care au 
contribuit la progresul oraşului în acel timp. 

Pretiosul abator ce funcţiona pe atunci pe un deal din apropierea ieşirii din oraş, spre Suliţa, era de 
fapt o baracă rudimentară, de lemn, lipsită de orice instalaţie adecvată, igienică şi miloasă pentru animale 
sacrificate. Un nou abator, prin 1 924-25, s-a construit la ieşirea din oraş, de la capătul străzii Sf. Neculai, clădire 
corespunzănd scopului pentru care funcţiona, cu toate instalaţiile necesare. De către administraţia noastră 
comunală s-a realizat construirea a două noi localuri de şcoală primară: unul, al Şcoalei nr. 4 de băieţi de pe 
strada numită atuncea a Primăriei, ridicată prin stăruinţa de a se executa legatul testamentar lăsat în acest scop 
de defunctul Dr. Şerban Enacovici, rămas ani în delăsare, Ia care s-a adăugat o imporatantă contribuţie a 
Primăriei spre a se face faţă costului lucrării .  Altul: localul Şcoalei nr. 5 de băieţi construit din fondurile 
comunale, pe strada Ştefan cel Mare. 

Voi mai reaminti că piaţa din faţa Primăriei şi a Teatrului ,,Eminescu
" care de fapt era un simplu teren 

viran, a fost estetic transformată prin aranjarea unor rondouri cu flori variate, înconjurate de scurte gărduţe metalice. 
Nu mai puţin, tot administraţia noastră comunală a decis strămutarea bustului lui Eminescu, ridicat cu mult înainte 
de studenţimea română, din faţa Şcoalei "Marchian

"
, plasament cu totul nepotrivit pentru aşa ceva şi rămas mereu 

fără îngrijire, în grădina publică unde i s-a rezervat un loc de cinste, în mijlocul unui strat imens de flori din faţa 
lacului, loc unde cred că se află şi astăzi. În sfărşit că ei şi în primul loc primarului Hangan, îi revine meritul de a fi 
iniţiat alcătuirea unei monografii a Botoşaniului şi realizarea apariţiei ei, operă destul de reuşită a scriitorului 
moldovean Artur Gorovei. În atribuţiunile mele speciale, de foarte tânăr ajutor de primar, intra supravegherea aşa 
zisului serviciu exterior: al Gospodăriei Comunale, situată la bariera Suliţei, a halelor de carne şi peşte şi celor două 
pieţe alimentare pe atunci existente, acea din jurul Halelor şi alta din aşa numitul "Târg al vitelor", controlul 
pităriilor şi recondiţionarea Grădinii Publice Eminescu. 

Spun recondiţionarea, fiindcă în timpul războiului, grădina rămăsese în părăsire; lacul era complect 
secat, constituind doar o suprafaţă de pământ uscat pe care îl năpădiseră buruienile, podurile stricate şi 
nefolosibile iar serele din fundul grădinii complect scoase din uz, ca şi popicăria. A constituit pentru mine o 
plăcere şi o adevărată ambiţie să iau, pot spune, totul de la început şi să readuc grădina la prezentarea ei 
civilizată şi estetică. Cu destule sforţări am reuşit să fac să reapară lacul şi să reînceapă canotajul pe el; am 
reconstituit şi amenajat sera, reparat podurile şi cele trei chioşcuri, retăcut terenul de tenis şi amenajat straturi de 
flori, ca în vremurile bune. Îmi îndeplinesc o pioasă datorie să pomenesc cu această ocazie numele unui modest 
dar activ prieten al grădinii care suferea amarnic de degradarea ei: bătrânul grădinar şef Franz Kolias, care a 
contribuit prin muncă, stăruinţa, priceperea şi dragostea lui de flori şi fiumos Ia desăvârşirea operei ce am 
urmărit împreună. În iulie 1 927 am fost ales deputat de Botoşani, demnitate pe care am deţinut-o până la finele 
lui octombrie 1 928, la plecarea guvernului liberal, când Parlamentul a fost dizolvat şi mandatul meu a luat 
sfârşit. 

Am participat cu regularitate la şedinţele Camerei în toate sesiunile cât a durat acest mandat şi n-am 
stat cu gura închisă. Am tăcut mai multe comunicări, ridicând probleme interesând Botoşaniul, dintre care: 
aceea a necesităţi continuării şcoalelor normale a căror ridicare fusese întreruptă; acea a necesităţii de reclădi re a 
casei lui Eminescu de la Ipoteşti, dărâmată rară milă de proprietarul moşiei; acea prin care ceream reînfiinţarea 
unei curse poştale şi a serviciului telegrafic de noapte, suspendat la Poşta din Botoşani. Şi în fine aceea prin care 
semnalam necesitatea înfiinţării unei halte la Dumbrăveni pe traseul de cale ferată dintre Vereşti şi Bucecea, 
dorită de satele din regiune. Am avut satisfacţia ca aceasta din urmă comunicare să-şi găsească de îndată efectul, 
căci ministrul de Comunicaţii Dimitriu nu numai că s-a declarat de acord, dar a dispus imediata înfiinţare a 
haitei, care funcţionează şi astăzi, însă mutată din dreptul Dumbrăvenilor la Bursuceni. În sf"arşit în şedinţa 
Camerei de la 26 martie 1 928 am luat cuvântul Ia discutarea legii privitoare la "Ocrotirea muncii femeilor şi 
copiilor şi duratei de opt ore a muncii", prezentată de Guvern prin ministrul Muncii, tăcând o pledoarie 
susţinută şi pe larg argumentată în favoarea admiterei legii, care întâmpina oareşicare opoziţie în sânul Adunării 

Spre a mă conforma dorinţei cetăţenilor din Târgui Ştetăneşti, pe atunci comună rurală - cu 
asentimentul ministrului de Interne I.G. Duca, am redactat şi propus o lege din iniţiativă parlamentară pentru 
transformarea Ştetăneştilor în comună urbană, lege adoptată de Cameră şi în urmă de Senat. Şi aşa Ştetăneştii au 
devenit oraş. În ultima sesiune a Adunării deputaţilor, am fost ales secretar al ei. Să dau acuma curs amintirile mele 
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în legătură cu activitatea publicistică scriitorească ce am avut Am început această activitate încă de la absolvirea 
liceului, în vara anului 1 9 1 6, când mi s-a publicat sub pseudonimul GEO STORO, în ziarul artistico-literar din 
capitală Rampa, mai multe ,,Însemnări de vacanţă", scrise la Mânăstirea Văratec, unde îmi petreceam luna de 
odihnă, cu familia mea. 

Atras de genul revuistic, devenit la modă înaintea Primului război mondial, am scris în 1 9 1 8, în 
colaborare cu fratele meu Ramiro, revista teatrală într-un act şi prolog 

"
De ce nu are ursul coadă?", reprezentată 

la 1 O martie 1 9 1 8, la Teatrul ,,Eminescu", în cadrul unui festival organizat de echipa artistică a Şcoalei militare 
de Infanterie, ce-şi avea atunci sediul în Botoşani, în beneficiul orfanilor de război. Marele nostru comic Tanase, 
refugiat la Iaşi, mi-a acordat atenţia de a veni la Botoşani şi a se plasa în mod cu totul gratuit în fruntea 
ansamblului care a jucat revista, alături de Mişu Fotino, care îşi făcea stagiul militar în cadrul acestei şcoale şi 
care era să devină în timpul din urmă, artist al poporului - şi de alţi câţiva actori, elevi şi ei ai şcoalei dintre care 
menţionez pe Talianu, devenit şi el ulterior un talentat actor al nostru. 

Iar în 1 9 1 9, împreună cu, pe cât de talentatul,  pe atât de nenorocitul poet botoşănean Artur Enăşescu, 
cu care eram bun prieten, am scris revista ,,Flirt" în două acte şi un prolog, reprezentată cu mare succes la 1 O şi 
1 1  mai 1 9 1 9, la teatrul 

"
Eminescu", în care toate rolurile au fost deţinute de persoane din societatea botoşăneană 

de atunci. În fruntea acestora se găsea Lischen Băicoianu, posesoarea unei admirabile voci şi a unei superioare 
culturi muzicale, refugiată în toată perioada războiului la Botoşani - avocatul Mihail Ţupa, cu o voce dulce de 
tenor - avocatul D.D. Ionescu, ambii  tineri pe atunci, fratele meu Rarniro şi eu însu-mi. Coca St. Georges şi 
Bob Greceanu au executat câteva reuşite dansuri moderne. Beneficiile reprezentanţilor au fost destinate 
orfanilor de război şi reclădirii Liceului ,,Laurian". Începând cu anul 1 9 1 8  şi în 1 9 1 9, am avut o intensă 
activitate ziaristică, scriind articole politice la ziarele Botoşanii şi apoi Libertatea, iar la finele anului 1 922 am 
primit însărcinarea să iniţiez apariţia ziarului Sămănătorul Botoşani/ar şi să mă ocup de regulata şi îngrijita lui 
redactare, ceea ce am făcut până la 1 929, când am părăsit Botoşaniul şi ziarul şi-a încetat apariţia. Îl redactam 
aproape în întregime, scriind în primul rând articole politice şi informative. 

Mi-a plăcut întotdeauna să scriu şi am regretat că, prea acaparat la Bucureşti de viaţa mea 
profesională, n-am putut să mă ocup, decât rareori, şi de ziaristică. În schimb am lunecat pe linia literaturii şi 
fiind un admirator pasionat al plaiurilor nemţene, ca unul ce-mi petreceam regulat vacanţele de vară la 
Mânăstirea Văratec, am prins a schiţa multe descrieri ale acestora, începând cu amănunte asupra Ceahlău lui pe 
care îl urcam adesea cu pasiune. Când în vremea din urmă, cariera mea profesională a luat sfârşit şi dispuneam 
de mai mult timp l iber, m-am apucat a revedea aceste schiţe, a le complecta, a le închega definitiv, reuşind astfel 
să alcătuiesc un volum de 230 de pagini, intitulat Suişuri şi pâraie, pe care îl posed dactilografiat în 4 
exemplare, al cincilea intrând în colecţia Muzeului Mînăstirii Văratec. E o scriere în genul acelora ale lui 
Calistrat Hogaş. Dar constat că m-am ocupat poate prea mult de genurile de activităţi ce am avut în viaţă şi vă 
cer iertare. Aşa este când te laşi antrenat de amintiri. 

Î: - Monumentul "Compania Maior Grigore lgnat în atac", opera arhitectului Horia Miclescu, 
rămâne un simbol al eroismului botoşănenilor în epopeea intregirii ţării ( 1916-191 8). Eraţi tânăr atunci, 
tocmai absolviserăţi liceul "A.T. Laurian", când incepuse războiul. Liceul a devenit spital. 
Dumneavoastră, intr-un fel, aţi rămas aici, aţi activat in "Crucea roşie". Încercaţi o reconstituire a 
momentului. 

R.: - Vă interesează amănunte în legătură cu prezenţa mea în 
"

Crucea roşie" şi cu monumentul 
eroilor botoşăneni. Mi le amintesc bine şi vi le redau. 

Când a început războiul, la 1 5  august 1 9 1 6, a luat fiinţă de îndată aşa numitul "Comitet regional", 
funcţionând pe lângă Prefectura de judeţ sub preşedenţia prefecţolor: mai întâi Doctor Goilav şi apoi Ramiro 
Savinescu, comitet care a procedat de îndată la întemeierea de spitale de răniţi, conduse de persoane din 

"
Crucea 

Roşie". Bărbaţi, administratori de spital, femei, surori de caritate sau cu grijă de alimentarea răniţilor. Dintre 
primele spitale ce au început imediat a funcţiona, mai principale erau acele cu numărul 280 din localul Liceului 

"
Laurian" - cel mai mare - , de la spitalul de copii "Filantropia", dela Institutul 

"
Sofian" de pe strada Vânătorilor, 

de la Clubul comercial şi altele; în afară bineni'nţeles de Spitalul Sf. Spiridon şi de cel militar, rămase sub 
conducerea personalului existent. Am crezut de datoria mea să mă fac fară întârziere de folos muncii de ajutorare a 
răniţilor şi mi-am oferit serviciile Comitetului Regional, a cărui activitate propriu zisă era condusă de Maiorul în 
retragere V. Ioaniţiu. Era mult de lucru, dat fiind mai ales că totul trebuia atunci luat de la început, pus la punct şi 
îndrumat cu perseverenţă şi cu spirit de organizare. 

Şi am activat aici până la 1 decembrie când, după ce fusesem recrutat, am fost trimis la Iaşi, la Şcoala 
pregătitoare de ofiţeri de artilerie. Din nefericire n-am putut însă să o urmez decât prea puţin căci Iaşul era bântuit 
de tifos exantematic, febră recurentă şi hepatită infecţioasă. Aceste două boli din urmă m-au cuprins şi pe mine şi 
medicul şcoalei, în lipsa putinţei de o îngrijire organizată a elevilor, mi-a dat amânarea. Şi după o suferinţă 
extenuantă de câteva săptămâni la gazda mea din Iaşi (Infirmerie la şcoală nu exista), am fost adus de părinţi, de la 
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Iaşi la Botoşani, cu multă greutate, căci călătoria cu trenul între aceste oraşe dura câteva zile, cu multe întreruperi şi 
greută� (serviciul militar l-am tăcut totuşi în 1 920-21 ). Am avut norocul ca după un timp să mă restabilesc şi de 
îndată ce forţele mi-au îngăduit, mi-am oferit de astă dată serviciile spitalului de la ,,Laurian", unde am devenit 
secretarul acestuia, în cadrul administra�ei asigurate de Nicu Ciolac. Îmi amintesc că la începutul func�onării 
spitalului, medicul său fusese Doctoriţa Elena Ispir Botescu, so�a arhitectului Primăriei, care deşi nu era chirurgă 
de specialitate, îşi dădea toate silinţele să facă faţă îngrijirei de tot felul a puzderiei de răni� ce nu întârzia a popula 
spitaluL Când am început munca aici, seviciul medical - chirurgical era cu multă competenţă asigurat însă de o 
strălucită echipă de medici francezi alcătuită din Dr. Paul Bonnet, Simion de Nabias şi Louis Bonnet, care era 
secondată de un devotat mănunchi de surori de caritate, din care multe refugiate din Bucureşti. Ar fi prea lung de 
redat atâtea amintiri şi scene bune şi triste, din timpul prezenţei mele la spital. 

La începutul verii 1 9 1 7, spitalul a fost vizitat de Regina Maria cu principesele Elisabeta şi Mari oara, 
în trecere prin Botoşani care au vizitat toate sălile de răniţi, mângâindu-i şi împărţindu-le bonboane, ciocolată, 
�gări şi c� de citit. Şi fiindcă vă referi� şi la monumentul eroilor pe care Dvs. îl numiţi 

"
Compania Maior 

Grigore Ignat în atac", vă arăt că ini�erea lui a ap�nut, cred prin 1 923- 1 924, unui comitet constituit din 
cetăţeni de vază ai oraşului, prezidat de Ramiro Săvinescu, ajutat cu perseverenţă şi tragere de inimă de 
prefectul de atunci D. Vizanti. Eu am îndeplinit sarcina de secretar al Comitetului, secondându-1 în toate 
problemele în legătură cu ridicarea lui. Şi în primul rând era de sigur aceea a adunării fondurilor necesare 
acesteia. S-au lansat liste de subscripţie, în fruntea cărora au fost Prefectura, Primăria, Institu�i financiare, 
economice etc. şi nenumăra� cetăţeni botoşăneni. S-a bătut o medalie cu efigia probabil a viitorului monument, 
care se vindea cu 5 lei şi care a constituit poate principala sursă de adunare a fondurilor; s-au organizat 
festivaluri şi serbări publice, ale căror încasări aveau acelaşi scop. Şi aşa s-a realizat suma necesară, al cărui 
cuantum regret că nu mi-I mai amintesc. 

Comitetul a încredinţat executarea monumentului sculptorului de origină botoşăneană Horia 
Miclescu, căruia i-a indicat ca tema monumentului să reprezinte asaltul glorios al Companiei de Mitraliere din 
Reg. 37 Infanterie, comandată de căpitanul (Maior postmortem) Grigore lgnat, care a murit eroic, în timpul unui 
asalt, cu mitraliera în braţe: indicaţie de care s-a achitat cu succes Miclescu, prezentând în mod sugestiv acest 
moment înălţător din cursul războiului. Când sculptorul a terminat macheta, a prezentat-o la Bucureşti, unui 
ansamblu apreciator compus din doi sculptori cu reputa�e din capitală, ale căror nume îmi scapă şi arhitectul de 
renume Paul Smărăndescu, complectat cu profesorul T. Crudu şi subsemnatul ca delega� ai Comitetului, 
Comisie care a examinat-o cu competenţă, fără să aibă mari recomandări de făcut. După turnarea 
monumentului, el a fost adus la Botoşani şi aşezat în aşa numita Piaţă Carol, unde se află şi astăzi. Era proiectată 
o fastuoasă solemnitate de dezvăluire, în prezenţa Reginei Maria, dar nu mai ştiu ce împrejurare a împiedicat-o. 
Şi astfel vălul ce acoperea statuia s-a lăsat în jos fără nici o festivitate. 

Î: - Aţi fost după Primul război mondial un animator al vieţii culturale botoşănene. Nu-i lipsesc 
tradiţiile teatrale. L-aţi cunoscut aicia pe Costache Notara, aţi dialogat cu Agatha Bîrsescu ... ştiu acestea 
din presa vremei. Se reînoadă firul amintirii? 

R: - Da, am avut plăcutul şi neuitatul prilej să iau contact cu cei doi gigan� ai teatrului românesc de ieri: 
întâi cu Agatha Bîrsescu şi apoi cu C. Nottara. Eram ajutor de primar când s-a prezentat şi la Botoşani piesa ,,Phedra" 
de Racine, cu care Agatha Bîrsescu făcea turneul său de retragere din viaţa teatrală, în principalele oraşe ale ţării. Deşi 
sexagenară, marea noastră tragediană îşi păstra încă o formă admirabilă şi deşi de sigur cam în vârstă pentru un rol 
tineresc, ea ne fermeca mai ales cu dicţiunea sa inegalabilă Îmi amintesc că rolul masculin principal îl interpreta N. 
Bă.ltăţeanu, în plină ascensiune actoricească, dispărut însă prea timpuriu din pleiada de mari actori ai ţării. După 
reprezentaţie am oferit trupei o masă la restaurantul Luther, în timpul căreia m-am întreţinut prelung cu Agatha 
Bîrsescu, care îşi amintea de reprezenta�ile date la Botoşani în tinereţea ei. Tot pe când îmi îndeplineam funcţia de mai 
sus, mi s-a prezentat ocazia să mă apropii de decanul scenei române C. Nottara. 

Îşi sărbătorea 50 de ani de carieră artistică şi el, în cadrul unui turneu cu una din piesele sale 
preferate: ,,Apus de soare" de Barbu Dela vrancea. Binecunoscutul impresar al turneului Lică Teodorescu, mi s
a prezentat la Primărie, cu câteva zile înainte de reprezenta�e şi mi-a sugerat ideea de a organiza un cadru festiv 
în care să se destăşoare şi care să constituie o omagiere a oraşului nostru pentru marele Nottara, sugestie la care 
m-am conformat. Şi aşa în sara reprezenta� ei, la teatrul 

"
Eminescu", în pauza după actul doi s-a ridicat cortina 

cu întreaga trupă pe scenă; eu, în numele cetăţenilor oraşului, care umpleau sala la refuz, am rostit o cuvântare 
călduroasă şi am încredinţat maestrului un pergament pe care era înscris omagiul botoşănenilor. l-am oferit şi un 
buchet frumos de flori, intitulându-1 

"
Simbolul tinereţii fără bătrâneţe a artei sale". Un cor al elevilor liceului, de 

la galerie, a cântat tradi�onala urare ,,Mulţi ani trăiască", după care Nottara, emoţionat, a răspuns mulţumind 
pentru participarea la sărbătorirea sa a cetăţenilor unui oraş pe care - ne spunea el, îl vizitase adesea ori în cursul 
carierei sale, amintind u-şi de reprezentaţiile din trecut de la aşa-numitul Teatru 

"
Cristea". 
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Î: - În 1 933, conform unui bun obicei, botoşănenii sărbătoreau împlinirea a 30 de ani de teatru 
a lui Tony Bulandra. Eraţi plecat din Botoşani, dar poate aţi reţinut de cine s-a iniţiat şi împrejurările în 
care s-a aJcătuit "Albumul omagia)" dedicat acestuia pe care l-aţi încredinţat M uzeului Judeţean 
Botoşani. 

R: - Sânt poate cel mai indicat să dau răspunsul Ia această întrebare, căci, această in*ativă a fost a 
iubitului meu frate defunct Ramiro Neculau, avocat, aflător în 1 933 încă în Botoşani (stabilit, nu mult după 
aceasta şi el în Bucureşti). Ţin să arăt că încă ca student la Bucureşti, el a tăcut concomitent cu studiile juridice 
şi o carieră ziaristică activă şi interesantă, fiind timp de 5 ani, între 1 9 1 9  şi 1 924 - secretar de redacţie şi critic 
teatral la ziarul Epoca. Era coleg de redacţie şi prieten nedespărţit cu alţi doi, tineri pe atunci, binecunoscuţi mai 
târziu: Mircea Ştefănescu, talentatul autor a numeroase piese de teatru şi Eugen Titeanu, alt intelectual de 
calitate şi activist politic mai în urmă. În memoriile sale nu de mult apărute, Mircea Ştefănescu vorbeşte elogios 
şi emoţionant cu colegul de la Epoca, Myrel Neculau. Revenit la Botoşani şi îmbrăţişând cariera de avocat, 
fratele meu a continuat cu pasiune şi pe aceea de ziarist, tăcând să apară aproape 1 O ani, ca fondator şi elirector, 
ziaruJ săptămânal independent Informatorul, care a avut multă priză în Botoşani. în această calitate el a fost ales 
preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor Botoşăneni, şi în această din urmă calitate a iniţiat alcătuirea unui album 
omagia! ce avea să fie oferit maestrului Tony Bulandra, cu prilejul sărbătoririi la Botoşani a 30 de ani de 
strălucită carieră teatrală. Prin stăruinţa lui Ramiro Neculau, omagiul înscris în acel album a obţinut semnătura a 
multe sute de cetăţeni botoşăneni elin acel an, aşa cum desigur aţi luat cunoştinţă, de toate profesiunile şi din 
toate categoriile sociale ale oraşului. Nu cunosc însă cauza pentru care totuşi albumul riu a intrat în posesia 
celuia care îi era destinat, ci a rămas în păstrarea fratelui meu, în biblioteca căruia l-am găsit în 1 949 când el a 
încetat prematur elin viaţă. L-am păstrat şi eu cu sfinţenie până acum, când am crezut foarte nimerit ca el să intre 
în posesia Colecţiei muzeului de Istorie judeţean din Botoşani, constituind un adevărat document al timpului 
respectiv. Şi sunt foarte mulţumit de acordul conducerii Muzeului de a-1 primi şi a-1 înregistra între piesele sale 
muzeistice. 

Î: - Actul Dvs. generos de restituire a albumului omagia) dedicat lui Tony Bulandra de 
botoşănen� merită toată răsplata, mulţumirile noastre. Statutul de botoşănean, fie şi cu de mult trecuta 
jumătate de veac de când v-aţi stabilit la Bucureşti, se confirmă. Sânt convins, fenomenul cultural de azi, 
progresul in toate domeniile al Botoşanilor nu vă e străin. Aşa este? 

R: - Aşa este: deşi vieţuiesc ca elistanţă, destuJ de departe de Botoşani, mă silesc să rămân aproape de 
el sufleteşte, să-mi ţin la curent cu tot ce se întâmplă acolo şi urmămăresc cu satisfacţie tot ce se petrece în 
oraşul întotdeauna "al meu", tot progresul care colorează starea şi viaţa actuală a lui. Mă refer în primul rând la 
mişcarea culturală ce animează viaţa Botoşani ului: la existenţa şi funcţionarea exemplară a Muzeului de Istorie 
Judeţean, cu strădaniile bine cunoscute şi apreciate ale celor ce se devotează pentru el, la desele, interesantele şi 
variatele simpozioane ce el organizează şi ani mează. Iau, pe cât putinţă cunoştinţă, în primul rând prin 
televiziune şi ziare, de felul cum activează "Cântarea României" cu manifestări le ei cultural-artistice. Cunosc şi 
existenţa şi persistenţa într-o activitate continuă şi plină de succes a Orchestrei simfonice botoşănene, ale cărei 
succese depăşesc adesea graniţele oraşului. 

Şi, ca să fac o apropiere a acestora cu mai modesta, dar totuşi existenta mişcare cultural - artistică din 
�trecut, este cazul să amintesc că la începutul secolului nostru exista la Botoşani, ,,Ateneul Român", care, în fiecare an 
prezenta o serie de conferinţe interesante, susţinute de mul� dintre intelectualii oraşului. Posed întâmplător un prospect 
al acestui Ateneu care făcea cunoscut programul anului respectiv, cu conferinţe susţinute, printre alţii, de magistratul 
Corneliu Botez, ajuns mai tâ!ziu procuror general la Înalta Curte de �e, av�i George Neculau şi Constantin 
Mighiu, preotul Pavelescu şi al�. RegretabiJ însă a fost faptul că durata Ateneului nu s-a perpetuat şi activitatea lui a 
încetat după câ�va ani. Să nu uit apoi că Societatea muzicală ,,Armonia" exista şi se manifesta cu perseverenţă încă de 
pe la sfărşitul secolului trecut şi a continuat până în preajma primului război monelial. 

Prin 1 92 1 - 1 922, avocatul muzician C.P. Nicolescu a încercat a repune pe roate ansamblul ei muzical, 
din care am făcut parte şi eu ca pianist; au avut loc câteva produc�i, dar elin păcate societatea n-a avut o durată 
mai lungă decât cea a razelor. Urmăresc şi mă bucur de saltul gigantic pe care 1-a luat Botoşaniul din punct de 
vedere economic. El era pe vremea mea, oraşul numeroşilor mari agricultori şi a cîtorva pricepuţi morari, care, 
prin activitatea lor productivă, plasau judeţul în fruntea judeţelor agricole ale ţării şi legau de oraş renumele . . .  
,,Făinei 000 de Botoşani". Şi fac o eliversiune, dacă vreţi hazlie dar totuşi elocventă. Îmi amintesc că în copilăria 
mea, făceau unii numărătoarea "milionarilor botoşăneni"şi ei depăşeau suta! Nu mă îndoiesc că Botoşaniul şi-a 
păstrat şi acum reputaţia de centru agricol al Moldovei şi că şesurile de pe malurile Siretului, Jijiei şi Prutului 
dau recolte mănoase vrednice de asemenea reputaţie. 

Botoşaniul de astăzi însă a devenit, ceea ce nu era altă dată, o cetate economică care nu se lasă mai 
prejos de importantele centre similare din ţară, care au schimbat şi din acest punct de vedere aspectul general al 
ţării. Nu e desigur cazul să mă opresc asupra avântului luat de Botoşani şi sub acest punct de vedere, desigur 
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bine cunoscut de contemporani. Ci doar să-mi arăt satisfac�a pentru înfloritoarea pozi�e ce şi-a cucerit în 
economia ţării. Ştiu şi că Botoşaniul posedă astăzi un nou şi mare spital, modem şi bine înzestrat în care, 
desigur, medici eminenţi se silesc să vindece suferinţele concetăţinilor lor. Şi fiindcă întrebarea se referă la 
progresul Botoşaniului în toate domeniile voi mai stărui şi asupra celui edilitar. 

Cît am trăit în Botoşani, acesta era denumit "oraşul grădinilor
"

; aceasta fiindcă, cu osebire toate casele 
aşa-zise "boiereşti" de pe străzile principale, erau înconjurate de adevărate parcuri întinse, cu copaci stufoşi şi de 
specii alese şi cu flori multe, parcuri estetic alcătuite şi bine îngrijite. Vegeta�a bogată din toate colţurile oraşului 
determina nu mai pu� un aer curat şi sănătos, drept care mi-amintesc că reputatul medic bucureştean de boli 
pulmonare, profesor doctor Buicliu - ce nu era strein de Botoşani - recomanda clien�lor săi debilita�, cu mijloace 
materiale mai reduse ... o convalescenţă la Botoşani. Încă din 1 976, când am vizitat pentru ultima oară Botoşaniul, 
am constatat că aspectul oraşului s-a schimbat mult. Aşişderea ini�ativelor edilitare din capitală şi din marile centre 
ale ţării şi Ia Botoşani s-au înălţat zeci şi zeci de blocuri, desigur regulat orânduite prin toate unghiurile oraşului, 
reuşite din punct de vedere estetic, luând locul a multor case mai sărăcăcioase şi poate mai pu� higienice, 
constituindu-se astfel numeroase noi cartiere edilitare şi la centru şi la periferie. 

Botoşaniul de altă dată era frumos prin multele sale aşezări gospodăreşti îngriji te şi prin grădinile ce-I 
înconjurau. Botoşaniul de astăzi este frumos prin noul aspect ce şi-a căpătat şi care prezintă mai ales un alt mare 
avantaj . El oferă popula�ei sale, întreite celei din vremea mea, locuinţe suficiente, moderne, higienice, 
civilizate. Progresul deci şi din acest punct nu poate fi contestat. Eu însă continuu să revăd Botoşaniul cel plin 
de verdeaţă şi flori. 

Î.: - Am început un dialog cu Dvs., un tiu de onoare al plaiurilor botoşănene. Tot ce mi-aţi spus 
este o revelaţie. Vă mulţumesc şi vă cer permisiunea să continuăm. Pe curând! 

R: - Este cazul ca şi eu să vă mulţumesc călduros pentru că mi-aţi acordat aten�a luării acestui 
interviu şi mi-aţi oferit plăcerea şi prilejul ca, răscolind amintiri scumpe mie, să pot prezenta aspecte estompate 
în ceaţa primului pătrar al secolului XX, din viaţa şi lumea de atunci a Târgului lui Botăş - "strămoşul" cum îi 
spune Iorga, desigur puţin cunoscute de generaţiile atât de înoi te din Botoşaniul ultimului pătrar al acestui secol. 
Şi vă cer iertare dacă poate m-aro lăsat prea mult antrenat în depănarea acestor amintiri pe care mi le-a 

redeşteptat interviul Dvs. Vă voi sta la dispozi�e oricând veţi socoti că este cazul să continuăm dialogul. 

Eugen G. Neculau 
20.XI. I 985 

**"' 

INTERWIEW ACORDE DE EUGENE G. N ECULAU, 
ANCI ENT ET BRA VE HOM M E  DU BOTOŞANI 

(Resume) 

Eugene G. Neculau reponde aux quelques questions relatifs a l 'histoire du Botoşani. 
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Ionel BEJENARU 

IN MEMORIAM ! 

SCRISOAREA UNUI  VECHI ŞI DISTINS BOTOŞĂNEAN 
EUGEN G. NECULAU CĂTRE SUBSEMNATUL 

14  octombrie 1 985 
Eugen Neculau 
Str. Tudor Arghezi, nr. 54 Bucureşti, cod 70 1 34 
Telefon 5 1 .0 1 . 1 0 

Stimate Domnule Bejenaru, 

Am primit scrisoarea Dvs., din 4/ 1 O, la care mă grăbesc să vă răspund. Şi fiindcă ea 
începe cu o "prezentare", fie-mi îngăduit şi mie prin a-i da replica obişnuită: "îmi pare bine de 
cunoştinţă". Dar ţin să depăşesc cadrul ei convenţional şi dând curs simţământului ce mă 
stăpâneşte, să o amplific şi să spun: "îmi pare chiar foarte bine"! Sunt foarte mulţumit că 
trimiterea Albumului Bu1andra mi-a prilejuit putinţa să intru în contact cu un reprezentant 
calificat al mişcării culturale din Botoşaniul de astăzi, reprezentat de care, "toute proportion 
gardee", mă simt apropiat prin multe preocupări identice, în legătură cu trecutul copilăriei, 
adolescenţei şi primei mele tinereţe, pe care l-am părăsit de 56 de ani - 1 929 - îl port mereu în 
suflet şi îi urmăresc pe cât pot ascendenţa îmbucurătoare din vremurile actuale. Şi fiindcă aşa 
este, să-mi daţi voie să nu pun frâu reflecţiilor, amintirilor şi emoţiilor pe care mi le-au sugerat 
şi mi le-au răscolit rândurile ce mi le-aţi adresat şi să depăşesc cadrul unui succint răspuns 
banal, dând proporţii, poate chiar exagerate, celor ce urmează. 

Îmi propun să urmăresc cele scrise de Dvs. 
M-a bucurat faptul că albumul trimes a fost apreciat, cum am socotit şi eu ( . . .  ). M-a 

mişcat şi mi-a evocat amintiri scumpe, în primul rând, referirea ce aţi făcut la ziarul 
Sămănătorul Botoşani/ar. Aflaţi, vă rog, că apariţia acestui ziar politic săptămânal a fost 
desigur orânduită şi patronată de Conducerea Partidului al cărui oficios a fost. Dar grija de 
adevărata sa apariţie mi-a revenit numai mie, după cum participarea mea la redactarea 
conţinutului lui era aproape singulară, cu excepţia bine înţeles a unor articole interesante 
datorate şi altor prieteni politicieni, buni mânuitori ai condeiului. Şi aşa am reuşit ca 
Sămănătorul Botoşani/ar să-şi urmeze un curs destul de regulat, de la finele anului 1 923 până 
la cel al anului 1 929, când am părăsit oraşul, după care ziarul n-a mai continuat să apară. 

În ce priveşte problema ridicării Monumentului Eroilor Botoşăneni, poate vă interesează să 
aflaţi unele detalii pe care, desigur, Botoşanii de astăzi nu le mai cunosc. Ea îmi evocă amintiri care 
rămăseseră estompate în ceaţa unor ani de mult rămaşi în urmă. Să nu mă consideraţi drept lipsit de 
modestie, dacă vă arăt că, dacă iniţiativa ridicării lui a aparţinut unui comitet de cetăţeni patrioţi şi 
distinşi, în fruntea căruia se afla Ramiro Savinescu, "bucuria" realizării - ca să întrebuinţez un 
termen prozaic - a fost în seama prefectului de atunci, d. Vizanty şi a mea, ca secretar al 
comitetului. Ne-am zbătut destul să adunăm fondurile necesare; executarea lui, conform deciziei 
comitetului, a fost încredinţată sculptorului botoşănean Horia Miclescu; când el a terminat lucrarea, 
a înfăţişat, la Bucureşti, macheta unui ansamblu apreciator, compus din prof. T. Crudu şi 
subsemnatul, ca delegaţi de comitet, doi sculptori reputaţi din Capitală al căror nume îmi scapă 
acum şi arhitectul de renume Paul Smărăndescu. Aceştia au examinat-o cu toată competenţa, au 
făcut unele aprecieri şi recomandat reduse modificări pentru perfecţionarea machetei, după care 
monumentul a fost turnat şi aşezat în fosta Piaţă Carol, unde se află şi astăzi. Era proiectată 
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dezvelirea lui cu tot fastul cuvenit, în prezenţa Reginei Maria, dar nu mai ştiu ce împiedicare nu a 
mai îngăduit aceasta. 

M-au mişcat rândurile Dvs. în legătură cu activitatea mea modestă la spitalul m. 280 
Liceul "Laurian" şi mai ales reproducerea în interesantul Dvs. articol a pasajului scris de mine în 
1 923, pentru volumul citat. N-am cuvinte de mulţumire şi gratitudine pentru atenţia ce aţi avut faţă 
de mine, trirniţându-mi broşura Hierasus 1 1 98 1 ,  cu dedicaţia măgulitoare pusă pe ea. Mă 
măguleşte, nu mai puţin, intenţia Dvs. de a-rni cere răspuns la unele întrebări ce doriţi a mi le pune; 
vă stau cu dragă inimă la dispoziţie. Dar mai mult. După cum în urma contactului luat, şi el din 
depărtare, cu Dl. Şt. Ciubotaru din Suliţa, care se ocupă de o lucrare relativă la trecutul Botoşaniului, 
îi furnizez, la cerere, informaţii culese din amintirile mele relative la acestea, vă rog să luaţi act că vă 
stau şi la dispoziţia Dvs., pentru Muzeul la care activaţi cu asiduitate şi competenţă, pentru orice aţi 
crede că v-aş putea fi de folos. 

Poate vă interesează, fie numai cu titlu de curiozitate, faptul că, pasionat de trecutul 
Botoşaniului, am lucrat începând de prin 1 949 la reconstituirea a circa 1 20 de genealogii ale tuturor 
familiilor de vază din secolul trecut şi primul pătrar al celui prezent, pe care le-am reconstituit 
complet şi amănunţit. Ele constituie o prezentare fidelă a celor ce au trăit şi activat, mai mult sau cu 
mai puţin folos, în viaţa oraşului, şi-au contribuit la prosperitatea lui. În legătură cu genealogia 
familiei Kogălniceanu, am prezentat, în mai 1 969, o comunicare despre: Originea botoşăneană a lui 
Mihail Kogălniceanu, în cadrul manifestărilor ,,Botoşani, coordonate contemporane", organizate de 
Comitetul de Cultură şi Artă al Municipiului Botoşani.  Ea apare în volumul care cuprinde şi alte 
numeroase comunicări făcute de intelectuali botoşăneni din oraş sau din Capitală, tipărit de Comitet 
sub denumirea de: Botoşani, istorie şi contemporaneitate. 

Colecţia acestor genealogii, înmănunchiate într-o frumoasă mapă, expres comandată pentru 
ele, va intra, conform înţelegerii ce am luat încă cu câţiva ani în urmă cu tov. Angela (n.I.B. Stela) 
Giosan, în posesia Arhivelor Statului (din Botoşani), unde vor putea fi consultate oricând, dacă se vor 
mai găsi vreodată amatori pentru astfel de cercetări ! Vă mai arăt că tot prin anii 1 950- 1 95 1  am stat 
dimineţile, timp de aproape doi ani, la Biblioteca Academiei RS.R, studiind rând pe rând toată presa 
botoşăneană, începând cam de prin 1 876 şi am extras date importante, culturale, politice, economice, 
mondene etc., în legătură cu cele s-au desfăşurat în anii corespunzători, apărute în ziarele de pe atunci, 
din care citez: Curie11Jl român, Vocea Botoşani/ar, Libertatea, P11Jtul, Steagul şi altele. Posed vreo opt 
casete care le cuprind dar, din păcate, transcriindu-le cu creionul şi ele fiind atât de îndepărtate, au 
devenit indescifrabile, eu singur mai reuşind să mai extrag din ele ce mă interesează. 

Din aceste date am întocmit de curând un studiu relativ la Şederile la Botoşani ale lui 
Eminescu, în anii premergători morţii sale. - Nu ştiu cum l-aş putea face cunoscut botoşănenilor, 
că altul este în curs de lucru relativ la "Focul din 1 887", care a distrus bună parte a oraşului. În 
legătură cu activitatea mea literară, vă arăt că am scris un volum de 260 pagini dactilografiate, în 5 
exemplare, denumit Suişuri şi pâraie. El se referă însă prea puţin la Botoşani, ci la minunatele 
privelişti muntoase din jurul Mănăstirii Văratic, la aspecte din viaţa călugărească de acolo şi o amplă 
descriere a ascensiunii Ceahlăului. Tov. Academiciană Zoe Durnitrescu Buşulenga, iubitoare şi ea a 
Văratecului, ar fi vrut să se ocupe de publicarea lui, dar nu a ajuns s-o facă din cauza unor aspecte . . .  
mănăstireşti, care n-ar prea cadra cu preocupările prezentului! Este o lucrare, dacă vreţi, în genul 
celora ale lui Calistrat Hogaş. 

Dacă socotiţi că un exemplar din această scriere ar fi cazul să rămână şi la Muzeul din 
Botoşani, fiind opera unui botoşănean, aş putea dispune ca, la momentul oportun, să vă parvie. 
Răspunsul meu la scrisoarea Dvs. a luat amploare prea exagerată şi vă cer iertare de a vă fi 
răpit un timp preţios Dvs., regretând că el nu mai putea fi decât scriptic. La vârsta mea am 
început să mă deplasez mai cu greutate şi îmi vine greu să revăd Botoşaniul, rămânând doar cu 
nostalgia lui şi urmărirea prin ziare a realizărilor de care se bucură. De altfel, poate unele 
schimbări de decoruri m-ar melancoliza. 

EUGEN G. NECULAU 
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Steliana BĂL TUŢ Ă 

COLECŢII M UZEALE SĂTEŞTI 
DIN ZONA BOTOŞANI 

Încă de pe la sfărşitul secolului al XIX-lea, cercetători ai artei populare româneşti au scos în 
evidenţă valoarea şi necesitatea conservării ei, un binecunoscut nume fiind cel al lui Alexandru Tzigara
Samurcaş, pasionat de cultura populară, care a atras atenţia către acest domeniu, al civil izaţiei româneşti. 
Concomitent cu încercările de alcătuire a diverse colecţii, în România a părut Şcoala Speologică, iniţiată 
de profesor Dimitrie Gusti, având la bază cercetarea ştiinţifică a patrimoniului culturii populare. 
Rezultatele cercetării tindeau către înfiinţarea la Bucureşti, la început de secol XX al unui Muzeu al 
Satului românesc, cuprinzând gospodării complete, biserici, tehnici populare, ţesături de interior, port 
popular, piese de uz casnic, unelte pentru meşteşuguri şi ocupaţii etc. din diferite zone ale ţării .  

După acest prim demers reuşit, după anii 1 950, persoane cu diferite specializări (cadre 
didactice, preoţi dar şi specialişti iniţiaţi în studierea valorilor artistice ale satului) au început să 
alcătuiască inventare de colecţii cuprinzând obiecte folosite în gospodăriile săteşti, în vederea valorificării 
lor pentru expuneri muzeale în diferite zone ale ţării .  În acest context au apărut, prin cercetări de 
specialitate, "delimitări" ale zonelor etnografice ale României, ducând la înfiinţarea muzeelor pe bază de 
tematici. Pentru că muzeele etnografice zonale n-au putut cuprinde întregul patrimoniu pentru a-1 face 
cunoscut prin expoziţii permanente sau temporare şi neavând nici capacitate de depozitare, au apărut tot 
mai multe iniţiative de alcătuire a unor colecţii săteşti, atât înainte de 1 989, dar mai ales după anul 1 989. 
din dorinţa de a conserva şi a nu pierde valori de cultură materială şi spirituală a comunităţilor umane şi 
aşezări lor rurale tot mai multe colecţii săteşti au luat fiinţă. Astfel că, per oanele care au alcătuit colecţiile 
respective, au continuat să mai găsească valori de artă populară de secol XIX şi început de secol XX, dar, 
în unele cazuri întâmpinând greutăţi în găsirea unor spaţii potrivite de expunere. 

În acest moment se impune chiar prezentarea acestor colecţii muzeale săteşti, şi a persoanelor 
care au avut iniţiativa alcătuirii lor, chiar în spaţiul în care obiectele au fost create şi în care au fost 
folo ite, conturând şi ilustrând astfel sătenilor (a trei sau patru generaţii). Aşa aflăm de pre ocupaţi ile şi 
meşteşuguri le pe care le-au practicat locuitorii aşezării respective, despre locuinţe şi anexele gospodăreşti, 
despre biserica satului, despre obiceiurile şi ritualurile practicate peste an, despre complexitatea vieţii 
trăite în acel spaţiu. Colecţia muzeală de la Vâr.fu Câmpului a fost alcătuită încă de prin anii 1 970 de 
regretatul învăţător Nicolae Costea care, plecând de la o serie de obiecte din casa părinţilor, printre care 
ţesături de interior, elemente de port popular local, coroniţa de mireasă a mamei, a extins colecţia 
îmbogăţind-o cu piese de ceramică, obiecte pentru ocupaţii, de uz gospodăresc pe care le-a pus în valoare 
într-o expoziţie permanentă. Expoziţia este adăpostită într-o veche clădire a şcolii, patrimoniul fiind 
preluat de fiul Cicerone Costea, care a urmat promisiunea de colecţionar a tatălui. 

O altă colecţie cu valori de artă populară locală, a fost alcătuită din iniţiativa luată de Tatiana 
Mănucă în satul Smârdan. Inventarul cuprinde ştergare pentru interiorul de locuinţă sau folosite la 
ritualuri ale vieţii de familie, piese de port popular (cămăşi, bundiţă, brâie), batistă pentru ritualul de 
nuntă. În comuna Mihai Eminescu, satul Cucorăni, pasionaţii colecţionari sunt institutorii Cecilia şi 
Sergiu Manolache, care au pus bazele unei expoziţii permanente cuprinzând un istoric al aşezări i, referiri 
la personalităţi născute în sat, recunoscute şi apreciate în diferite domenii, care s-au ridicat, făcând cinste 
locului, ceramică din săpături arheologice şi de secol XIX - XX (aparţinând unor ateliere de meşteri), 
ţesături şi mobilier de interior, port popular lucrat în sat dar şi frumoase piese pătrunse din alte zone ale 
ţării cu pri lejul ritualului nupţial, sau în momente de circulaţie a sătenilor şi a mărfurilor. Colecţia este 
adăpostită intr-o sală a şcolii ridicate aici în sat de prefectul Petre lrimescu. 

Comuna !băneşti, cu o frumuseţe a peisajului de deal şi câmpie, cu întinderile luminate de soare 
şi calitatea de a păstra încă vechea arhitectură clasică, frumoase case cu prispe şi acoperite cu stuf 
(desprinse parcă din poveştile bunicilor), are o frumoasă colecţie etnografică, alcătuită de regretatul 
director tânăr al Căminului Cultural, Dan Porfireanu. Adăpostită în clădirea Căminului, renovată chiar de 
fostul director, colecţia cuprinde piese de port popular, ţesături, unelte pentru industria casnică textilă, 
ceramică, expuse ingenios într-un interior de locuinţă amenajat cu o sobă şi cuptor cu vatră, o culme cu 
haine şi piese de uz casnic, specifice toate comunei Ibăneşti. Colecţia cu un spaţiu generos de expunere şi 
cu un orizont deschis chiar de la intrarea în curte este cea alcătuită şi organizată la Truşeşti de către soţii 
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Elena şi Marin Chiponcă. Cu o curte largă în care se atlă tăntâna ca izvor al vieţii, căruţa, tlorile, iarba 
verde în timpul cald, dar şi o casă special construită, specifică locului, acoperită cu şindrilă şi cerdac în 
jurul pereţilor, cu planul dezvoltat cu o cameră şi tindă. Casa reaminteşte locuinţele tradiţionale din 
secolele XIX - XX. în interior, tinda este amenajată pă trând stativele pregătite pentru ţesut, Jaiţa pentru 
oaspeţi. Camera are un cuptor cu vatră pentru încălzit şi pregătit hrana în timpul iernii, un pat cu ladă cu 
zestre, culmea pentru haine, masa, laiţe acoperite cu lăicere şi pereţi cu frumoase păretare. Cu aceeaşi 
pasiune de colecţionar care preţuieşte valorile culturii populare, prof. Camelia Negrii a alcătuit o colecţie 
cu piese etnografice din comunele Prăjeni şi Flămânzi. Colecţii cu un număr mare de piese, cuprinde 
mobilier, ţesături de interior, port popular, unelte pentru ocupaţii, piese pentru ritualul de nuntă, care scot 
în evidenţă creaţia şi arta populară a locului. 

Expoziţiile temporare realizate la Prăjeni, Vatra Domei, Flămânzi, cu diferite ocazii, au atras 
vizitatorii care au apreciat frumuseţea pieselor păstrate ca mărturie a vieţii din secolele XIX - XX. 
Comuna Conceşti, prin iniţiativa doamnei bibliotecare Aglăiţa Bălinişteanu, deţine în spaţiul alăturat 
bibl iotecii,  o frumoasă şi valoroasă colecţie de cămăşi pentru sărbătoare, ştergare, unelte pentru prelucrat 
fibrele pentru ţesut, acoperitori de cap pentru femei, lucrate în ca ă, ceramică, covoare, batiste pentru 
nuntă. Pe lângă colecţiile muzeale la care ne-am referit, zona Botoşani are încă şi alte aşezări săteşti unde 
este valorificată viaţa tradiţională, menţionând satul Icuşeni, comuna Vorona, Dumbrăviţa, comuna 
Lozna. Aici menţionăm şi colecţia alcătuită de profesor Victor Dugbilă, care întâi ia iniţiativa organizării 
şi expunerii pieselor în satul Băiceni, comuna Curteşti, dar mai târziu, din lipsă de spaţiu, transferă 
obiectele la Şcoala Specială din Botoşani. Într-un spaţiu din şcoală amenajează o expoziţie permanentă cu 
patru secţiuni: etnografie, ecologie, apicultură, pedagogie. 

În comunicarea referitoare la muzeele săteşti, biologul Grigore Antipa spunea: "Muzeul sătesc 
trebuie să urmărească totuşi un scop imediat şi acesta este de a căuta să devină povăţuitorul de toate 
zilele ale populaţiei, atât în viaţa ei sătească precum şi în îndeletnicirile ei materiale". 

Amenajarea colecţii lor muzeale săteşti nu este numai binevenită, dar este şi necesară, pentru că 
noi piese de mare valoare pentru civi lizaţia tradiţională a satelor şi care pentru istoria locului, devin 
mărturii de viaţă arbaică sunt salvate şi vin să completeze şi să îmbogăţească muzeele zonale. Mai mult 
încă, repetăm că este important că piesele sunt tezaurizate, chiar în locul unde au fost meşteşugite şi unde 
au fost folosite. Face o mare greşeală cel care spune că nu mai există dovezi de viaţă patriarhală, ignorând 
cu bună ştiinţă şi ducând la distrugere parte din civil izaţia rurală, parte care reprezintă veriga din evoluţia 
culturii populare româneşti .  

Lăudabile sunt iniţiativa şi eforturile pasionaţilor colecţionari în salvarea valorilor artei 
populare, a patrimoniului zonal, şi implicit a celui naţional. 

VILLAGE M USEUM COLLECTIONS FROM BOTOŞANI REGION 
(Summary) 

The popular culture i part of identity of a community. Beside the zonal ethnographic 
museums, the passionate and experienced persons formed in different places, museum collections 
comprising different used pieces in the vil lages from the XLX-XX centuries. ln this initiative of saving 
and keeping the ethnographical evidences is also inscribed the Botoşani area. Occupations, crafts, 
popular traditions, textures for the inside area are il lustrated at the expositions from Vârful Câmpului, 
Cucorăni, Smârdan, Conceşti, !băneşti, Dumbrăviţa, Lozna, Icuşeni, Vorona, Flămânzi, Truşeşti .  

Arrangements of the village collections is not only welcomed, but it is also necessary so tbat 
new pieces of great value for tbe traditional civilization of the vil lages wbich for the history of the place 
are becoming evidences for the arcbaic life, are saved and are completing and enrich the museums from 
tbe aria. 

* * * 

Erată la Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI,  2006-2007, Botoşani, pp. 1 64- 1 72. 
La articolul Ceramica tip Kuty - Arie de răspândire, semnat de Steliana Băltuţă, au 

fost omise explicaţiile imaginilor de la p. 1 7 1 ,  rândul din mij loc: imaginea din stânga: Castron 
cu călăreţ; imaginea din dreapta: Sfeşnic din anul 1835. Imaginile incluse în rândul din mijloc 
şi cele din rândul inferior reprezintă: Vase Kuty lucrate de meşterii ucrainieni. 
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COM UNA CONCEŞTl 
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COM UNA V ÂRFU CÂM P  ULUI 

SAT CUCORĂNI - COM UNA M IHAI E M INESCU 

COM UNA TRUŞEŞTI 
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COMUNA I BĂNEŞTI 

ORAŞUL FLĂMÂNZI 
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Yioleta BUDĂI-DAMASCHIN 

YALORI FICĂRI PATRIMON IALE 
LA CASA M EMORIALĂ N ICOLAE IORGA BOTOŞANI 

Constituirea patrimoniului cultural al  Casei Memoriale Nicolae Iorga Botoşani a început în anul 1 965, 
odată cu primele demersuri întreprinse de autorită�Je locale pentru înfiinţarea muzeului memorial în clădirea de pe 
strada Nicolae Iorga nr. 14  - ca unnare a iniţiativelor intelectualităţii botoşănene din anul comemorativ, în care 
numele istoricului figura pe lista personalităţilor celebrate la UNESCO. Era "singura clădire din oraşul Botoşani 
asupra căreia există date legate de viaţa savantului Nicolae Iorga ", se preciza în corespondenţa oficială purtată de 
Sfatul Popular al oraşului Botoşani cu Direcţia Monumentelor Istorice Bucureşti, Muzeul Regional Suceava şi, în 
cele din urmă, cu Muzeul din Botoşani, care abia în anul 1 967 ajunge să se ocupe de organizarea tematică a 
expoziţiei pennanente şi de gestionarea bunurilor sale. O cercetare cât de sunmră a colecţiei documentare a casei 
memoriale te conduce la ideea că, în anul 1967, patrimonial muzeal era deja constituit, chiar dacă el se rezuma la 
un modest fond de carte (de aprox. 200 exemplare), dar foarte valoros, deoarece provenea din donaţiile făcute de 
membrii familiei lui Nicolae lorga. Toate exemplarele poartă ştampila donaţiei, având unnătorul text "Donaţia 
Mircea N. iorga " - donatorul fiind fiul istoricului, primul născut din căsătoria cu braşoveanca Ecaterina Bogdan şi 
primul contactat de autorităţile locale în demersul lor. Din nefericire, acesta se stinge din viaţă în ianuarie 1966, iar 
bunurile donate ajung la Botoşani prin grija soţiei sale, Yera Iorga. La acest fond documentar se adaugă alte 
aproximativ 500 de volume, transferate de Biblioteca orăşenească, în perioada celor doi ani, 1 966 şi 1 967, când, în 
actuala casă memorială, a funcţionat un ptmct documentar cu titulatura (desprinsă din documentele de arhivă) 
"Biblioteca Nicolae Iorga " din Botoşani. 

Completarea patrimoniului muzeal cu documente originale şi obiecte cu valoare memorială, 
fără de care era imposibil să e amenajeze expoziţia pennanentă, a fost o activitate extrem de dificilă şi de 
durată. Şi-au asumat această responsabilitate muzeografii Elena Dicu, Angela Răileanu (devenită prin 
căsătorie Paveliuc-Olariu) şi scriitorul Lucian Valea, care au apelat, în cele din urmă, la colaborarea cu 
Frasin Munteanu-Râmnic, cu domiciliul în Bucureşti, (devenit muzeograf la Casa Memorială din Yălenii 
de Munte), pentru a reuşi, în anul 1 97 1 ,  la centenarul naşterii lui N icolae Iorga, să inaugureze prima 
expoziţie pennanentă şi ă introducă muzeul memorial în circuitul turistic naţional şi, totodată, în reţeaua 
muzeistică a ţări i .  Creşterea patrimonială a continuat an de an, prin achiziţii şi donaţii, dar şi prin 
transferuri de la Rezerva Naţională de Carte, de pe lângă Biblioteca Academiei Române, în unna 
demersurilor noastre din anii 1 987 şi 1 99 1 .  Astfel, principala caracteristică a patrimoniului muzeal al 
Casei Memoriale Nicolae Iorga din Botoşani devenea, încă din acea perioadă, marea sa diversitate: se 
adunaseră bunuri culturale din aproape toate domenii le de aplicare: istoric-documentare, cu semnificaţie 
artistică, etnografică şi de importanţă ştiinţifică. 

La comemorarea a jumătate de veac de la trecerea în eternitate a marelui istoric, în anul 1 990, a 
avut loc inaugurarea celei de a doua expoziţii permanente, când s-a realizat reconstituirea de epocă în 
primele două camere (spa�ul închiriat de Zulnia Iorga între anii 1 876- 1 880) şi reoganizarea tematică a 
expoziţiei ce se desfăşoară pe cele zece panouri, amplasate pe holul casei memoriale. Circuitul de vizitare se 

continuă în bibl iotecă, tmde rafturile bibliotecii se completează cu vitrine în care se pot admira o serie de 
exponate de mare valoare: fotografii, manuscrise, cărţi de vizită şi obiecte cu valoare memorială, la care se 
adaugă un număr apreciabil de bunuri culturale care alcătuieşte patrimoniului muzeal neexpus, care este 
valorificat prin expoziţii temporare organizate de muzeul memorial în fiecare an, în cadrul programului 
manifestărilor culturale prilejuite de aniversarea din 5 iunie şi comemorarea din 27 noiembrie. Pentru a fi mai 
riguroşi în prezentarea ce urmează, vom reproduce ultima raportare statistică, potrivit căreia patrimoniul 
muzeal înregistrează 1 003 repere la "valori muzeale" şi 3462 numere de inventar în registrul de carte al 
bibliotecii casei memoriale. Din totalul de volume şi periodice se detaşează un număr de aproximativ 1 1 00 de 
exemplare, majoritatea scrierile lui Nicolae Iorga, unele fiind ediţii princeps, care supuse unei clasificări 
ştiinţifice se pot încadra în categoria de cărţi rare, cărţi vechi, carte bibliofilă. Pentru o mai bună valorificare a 
acestui fond de carte - neglijat până în prezent din motive independente de voinţa noastră, se impune de urgenţă 
o colaborare cu un specialist bibliograf, singurul care poate să detennine o evaluare corectă şi confonn cu 

nonnele actuale folosite în biblioteconomie. Până atunci, ne vom concentra atenţia asupra unei categorii 
patrimoniale care a făcut obiectul cercetării noastre în acest an, prezentând în continuare un număr de 
fotografii Nicolae Iorga valorificate expoziţional, a căror descriere respectă prevederile Legii nr. 1 82/2000, 
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completată de Legea nr. 488/2006 privind clasarea bunurilor culturale mobile, însoţit de martori fotografici 
obţinu� prin utilizarea tehnologiei digitale. 

1 .  Fotografie Zulnia Iorga 
Nr. iov. 1 73 
Donaţie 
Autor/Atelier: Atelier foto N.Boescu 
Dimensiuni: 6,3 1 8,3 cm 
Datare: 4/4 sec. XIX 
Descriere: 

Fotografie-bust în medalion; passpartou în formă de dreptunghi, decupat la colţuri. Reprezintă 
pe mama lui Nicolae Iorga în jurul vârstei de 35-40 de ani; cap descoperit; coafură cu breton. Poartă o 
bentiţă neagră la gât şi o rochie din material lucios, culoare nedefinită; guler alb, amplu, din dantelă; 
manşete, de asemenea, dantelate; braţele încrucişate, sprij inite pe mânerul unei piese de mobilier cu 
tapiţerie ornamentată cu franjuri; bordură croşetată şi butoni de prindere; decor de interior. Pe colţul din 
dreapta, faţă, sub medalion, se află marca atelierului fotografic.Textul dedicaţiei autografe e află pe 
verso, scris cu cerneală mov: Suvenir iubitei mele amice Esmeralde Vi/Iare dat de mine Zulnia Iorga. " 
Valori ficată expozi�onal în expoziţia permanentă. 

2. Tablou Nicolae Iorga la 60 de ani 
Nr. inv. 5 1  
Achiziţie 
Autor/ Atelier: necunoscut 
Dimensiuni: 60 1 7 1  cm 
Datare: 1 93 1  
Descriere: 

/ 

Reprezintă pe Nicolae Iorga în bibl ioteca locuinţei 
ale din Bucureşti, la 60 de ani; imagine emblematică a marelui 

istoric. Este aşezat pe scaunul di.n faţa biroului; bustul uşor 
rezemat de spătar; poartă un costum cu ţesătura în două culori 
asortate; haina descheiată, la un singur rând de nasturi; vesta 
încheiată complet, peste care se vede atâmând un lornion. 
Decorul este cel specific unei camere de lucru: rafturi cu cărţi şi 
ustensile de scris. Acest tablou se afla pe peretele locuinţei din 
Sinaia în momentul răpirii sale de către legionari, la 27 
noiembrie 1 940; prezintă urme uşoare de lovire cu un obiect 
dur, în colţul din dreapta, sus; autorul loviturii fiind unul din asasinii săi, după o informaţie indirectă 
provenită de la Cezar Teodoriu - fost student şi secretar al istoricului din acea vreme, botoşănean de 
origine. Ramă din lemn lăcuit, îngustă, fără valoare artistică; passpartout cartonat.Valorificare 
expoziţională în biblioteca casei memoriale din Botoşanj .  
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3. Fotografie Esmeralda Hermeziu 
Nr. inv. 443 

Donaţie 
Autor/Atelier: Atelier foto Hugo Thiell s 
Dimensiuni: 6 1 1 3  cm 
Datare: 3/4 sec. XIX 
Descriere: 

Personajul feminin reprezentat în fotografie are în jur de 30 ani; este 
aşezată pe un scaun, cu un braţ prij it de birou, ţine o carte în mână. Poartă o 
rochie lungă, elegantă; decor de interior. Fotografia face parte din albumul 

familiei Nicu şi Zulnia lorga - părin�i savantului. Este o amintire de la Băile din 
Toplitz, frecventate şi de părinţii istoricului pentru tratarea bolii lui Nicu Iorga. 
Pe verso este imprimată marca atelierului fotografic, realizată într-o grafică 
simplă ş i un text în limba germană; fără dedicaţii autografe.Valorificare 

expoziţională în reconstituirea de epocă din "salonul" familiei - casa copilăriei din Botoşani. 

4. Fotografie Nicu şi Zulnia Iorga - părinţii savantului 
Nr. inv. 1 79 

Donaţie 
Autor/Atelier: Atelier foto Otto Biel ig&Frere 
Dimensiuni: 6, 1 1 1 5  cm 
Datare: 3/4 sec. X I X  
De criere: 

Nicu şi Zulnia Iorga împreună, stând în picioare, într-un decor de 
interior, în jurul vârstei de 30, respectiv 24 de ani; N ieu Iorga în costum, încheiat 
la un singur rând de nasturi; revere mici. Zulnia Iorga poartă o rochie lungă, de 

culoare închi ă, cu broderie la mâneci şi pe umeri, iar talia marcată de un cordon 
lat. Marca atelierului fotografic este situată în partea de jos, stânga, imprimată în 
culoare albastră; emblema atel ierului se află pe ver o, într-o grafică în care 
abundă elemente vegetale ce încadrează imaginea a doi copilaşi care folosesc un 

aparat foto ela ic; rară în emnări autografe. Valorificare expoziţională la 
reconstituirea de epocă din " alonul" familiei - casa copilăriei din Botoşani. 

5. Fotografie Nicolae Iorga la Veneţia 
Nr. inv. 76 
Achiziţie 
Autor/ Atelier: AGF A Brorica 
Dimensiuni:  8,8 1 1 3,7 cm 
Datare: 2/4 sec. XX 
Descriere: 

Fotografie - tip carte poştală; reprezintă pe Nicolae 
Iorga surprins pe Canale Grande, în gondolă, citind ziarul 
Corriere Delia Sera. Este aşezat pe banca din lemn; îmbrăcat 
într-un pardesiu de culoare închisă; cu baston şi pălărie asortată; 
barbă albă. Se remarcă vizibilitatea decorului veneţian. 
Valorificare în expoziţia permanentă din biblioteca casei 

memoriale. 
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6. Fotografie Zulnia Iorga în port popular 
Nr. inv. 1 80 
Achiziţie 
Autor/Atelier: Swiatoniowski /atelier foto vienez 
Dimensiuni: 6,8 1 l l  ,8 

Datare: :Y. sec. X I X  
Descriere: 

Reprezintă o fotografie din tinereţe a Zulniei Iorga, mama lui N.  
Iorga, intr-un decor de interior, in port popular, cu diademă pe cap şi  trei 
şiraguri de mărgele; mâna stângă sprij inită pe maşina de tor . Fotografie în 
chenar negru cu dungă aurie şi inscripţia atelierului fotografic al curţii regale, în 
partea de jos. Valori ficare expoziţională in reconstituire de epocă. 

7. Fotografie Nicolae Iorga 
în vizită la l aşi 
Nr. inv. 280 
Donaţie 
Autor/ Atei ier: necunoscut 
Dimensiuni: 1 3,8 1 8,8 cm 
Datare: 1 3  august 1 93 5  
Descriere: 

Fotografie de grup în aer liber; Nicolae Iorga 
însoţeşte un grup de cursan� de la Universitatea Populară 
din Vălenii de Munte in obişnuitele vizite de docwnentare 
care încheiau, în fiecare an, cursurile de vară; este in primul 
rând, poartă un costum de culoare deschisă, pălărie 
asortată; ţinută lejeră, cu mâinile în buzunare. Lângă el se află Ecaterina Iorga, so�a sa, care poartă o rochie albă, o 
poşetă plic de culoarea rochiei. Ceilalţi cursan� sunt de diferite vârste: tineri, tinere, bărbaţi, femei şi o fetiţă de 7-8 
ani.Yegetaţie abundentă, specifică unei luni de vară Valorificare expozi�onală in biblioteca casei memoriale. 

Nicolae Iorga 

Nr. inv 05 
Achiziţie 
Autor/Atelier: Giacomelli/ atelier italian 
Dimensiuni:  1 1 ,8 1 8,8 
Datare: 1 /4 sec. XX 
Descriere: 

Fotogra.f:ia reprezintă pe Nicolae Iorga 
văzut din faţă, cu bustul uşor inclinat spre dreapta. 
Cap descoperit, barba neagră; in jurul vărstei de 35 
de ani. Marca atel ierului este aplicată prin ştanţare; 
dreapta, in partea dejos.Valorificare expoziţională .. 

9. Fotografie Bust I I  Nicolae Iorga 
Nr. inv. 43 1 

Donaţie 
Autor/ Atelier: Arax - Paris/atelier foto 

Dimensiuni:  5,2 1 7,3 cm 
Datare: 2/4 sec. XX 

Descriere: 
Fotografie bust Nicolae Iorga în jurul vârstei de 50 de ani; cap 

descoperit; barba puţin încărunţită; haină cu rever de culoare închisă; guler alb. M arca atelierului foto, 
scris alb in colţul din stânga, jos; pe verso, se află ştampila atelierului; emblemă cu text în l imba franceză. 
Valorificare expoziţională în expoziţia permanentă. 
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1 1 .  Fotografie ErmiJ Iorga - vărul lui Nicolae Iorga 
Nr. inv. 348 
Achizi�e 
Autor/Atelier: Bielig, Jeanl atelier foto Botoşani 
Dimensiuni :  6,4 1 1 0,3 cm 
Datare: 2/2 sec. XIX 

De criere: 

10.  Fotografie Nicolae Iorga la Văleni 
Nr. inv. 48 
Achiziţie 
Autor/Atelier: atelier fato-tehnica N icolae Tatu 
Dimensiuni: 1 4, 1  1 1 3 ,3 cm 
Datare: 2/4 sec. XX 
Descriere: 

Fotografie real.izată în cerdacul de la 
Văleni. Nicolae Iorga în costum, încheiat la un 
nasture; cu un braţ se sprijină de stâlp, cu celălalt 

hrăneşte un câine. Marca atelierului, pe verso; 
ştampilă care are în conţinut adresa şi numărul de 
telefon; scris de culoare albastră. Valorificare 
expozi�onală în expozi�e temporară. 

Fotografia reprezintă pe vărul lui N icolae Iorga, Ermil Iorga, 
evocat în paginile memorial istice din O viaţă de om aşa cum a fost, în 
voi .  l. Este surprins într-un decor de interior, stând pe scaun; cu un braţ 
sprij init de o piesă de mobil ier, probabil masă, sculptată, cu ornamente 
în motive vegetale. Este îmbrăcat cu o tl.mică lungă, până la genunchi, 
încheiată la două rânduri de nasturi; pantalon de culoare deschisă şi 
cămaşă albă. Poartă o pieptănătură cu cărare într-o parte. Apreciem 
vârsta în jur de 20 de ani. Marca şi emblema atelierului foto este pe 
verso: desen in motive vegetale; scris de culoare roşie pe fundal galben. 
Valorificare în reconstituirea de epocă din expoziţia permanentă. 

THE PHOTO REVALUATJONS ON M EMORIAL M USEUM 
NICOLAE IORGA, BOTOŞANI 

(Summary) 

Setting up the patrimony of the Memorial Museum Nicolae Iorga, Botosani, started in 
1 965, with the planning of a memorial museum in 1 4  Nicolae Iorga Street, where the great 
historian lived in his childhood, with his family. 

The research of the rnuseum's archives conceming the origin of the cultural property 
accumulated in time reveals the fact that the maia characteristic is the great variety. Documents 
of historical, artistic, ethnographic and scientific value are al i stored here. 

In thjs presentation we focused on a number of 1 1  photos of Nicolae Iorga, and bjs 
family, which we describe as legal norms in force and we i l lustrate them with witnesses 
obtained digitally. 
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Lucica PÂRV AN 

EXPOZITIE PERMANENTĂ DE ARTĂ PLASTICĂ 

REDESCHISĂ LA BOTOŞANI DUPĂ 12  ANI 

M aterializarea acestui proiect a fost un demers necesar şi complex, o astfel de expoz1ţ1e 
contribuind (prin integrarea ei în circuitul turistic) la cunoaşterea fenomenului artistic într-o zonă în care 
s-a născut Ştefan Luchian şi Octav Băncilă, dar şi Constantin Piliuţă, Petre Achiţenie, Florin Nicul iu şi 
mulţi alţi i .  În pofida acestui fapt, prima pinacotecă ia fiinţă la Botoşani abia în anul 1 960, într-o clădire 
situată în Calea Naţională nr. 1 62, prin strădania l lenei Turuşancu, profesor de l imba şi l iteratura română 
la Liceul "M i hai Eminescu", şi a pictorului Eugen lspir, care a locuit în Botoşani de la vârsta de 1 0  ani 
până la terminarea studiilor. Acesta din urmă, contactat de profesoara Turuşancu în vederea apariţiei unei 
monografii'  - monografie ce trebuia să abordeze şi capitolul destinat artei plastice - "surprins" de 
numărul mare de artişti plastici provenit din zona Botoşani, susţine ideea înfiinţării unei pinacoteci în 
oraşul nostru, lucru ce se realizează în anul 1 960 (50 - 55 picturi şi vreo 8 sculpturi). 

Lucrările men�onate erau ob�ute parte din donaţiile artiştilor plastici botoşăneni, parte (de fapt cele 
mai multe dintre ele, 29) prin transfer de la Fondul Plastic Bucureşti, autorităţilor din Botoşani revenindu-le 
sarcina găsirii unui spa�u corespunzător şi tran portul lucrărilor. Criteriul după care au fost selectate lucrări le 
reiese d.in scrisoarea lui Eugen lspir, datată 27 aprilie 1 9592: "Vom avea grijă să se aleagă lucruri 
reprezentative şi instructive şi . . .  mai pe Înfelesul majorităţii celor ce vor fi sortiţi să le vizioneze. Mai târziu 
vom avea grijă să trimitem şi lucrări mai libere, dar după ce se va Învăţa alfabetul plastic ". lnfom1aţii 
interesante referitoare la lucrările selecţionare găsim intr-o altă scrisoare senmată Eugen lspir şi datată 9 mai 
1 95�: )ntre lucrările selecţionate am putut strecura şi dintre clasici cum stmt Grigorestit', precum şi faptul că 
ministerul de atunci ,,ţinea foarte mult ca muzeele sale de artă să fie aspectoase'>'� şi ch.iar cerea asigurări din 
partea Sfatului Popular că respectiva clădire nu va primi ulterior altă destinaţie. 

Că la Botoşani au ajuns în cele din urmă lucrări de pictură care i lustrau comanda socială a 
timpului, o dovedesc cele câteva titluri: "Atel ierele Poiana Câmpinei"; "Uzina Hunedoarei"; "Cartier 
muncitoresc"; "Peisaj industrial Hunedoara"; "Magistrala de est", etc., ceea ce demonstrează că acestea 
au fost subiectul mai multor selecţii "riguroase": "Nu mai trimitem clasici că nu există posibi l i tăţi optime 
de securitate a lucrărilor"; "Lista n-a fost aprobată integral; nu toate lucrările conţin tematica necesară 
unui muzeu de provincie"; scrisori le lui Eugen lspir datate 1 7  iunie şi 28 septembrie 1 959)5. 

M inisterul Culturii de atunci împărtăşea ideea că pentru muzeele de artă nou înfiinţate nu 
trebuie folosite şocuri prea violente; că ar trebui să opereze principiul unei "arte cuminţi". Din 1 960 şi 
până astăzi, expoziţia permanentă a Secţiei de artă a cunoscut o evoluţie interesantă, determinată în 
primul rând de îmbogăţirea patrimoniului, a cărui creştere valorică şi numerică s-a realizat prin căi bine 
cunoscute: transferuri, donaţi i  şi foarte puţine achiziţii. 

O primă mare reorganizare a expoziţiei de bază s-a realizat în anul 1 977, graţie donaţiei 
muzicianului Vasile Filip - clasici ai artei plastice româneşti - dominantă sub aspectul genurilor fiind 
pictura. Donatorul s-a născut la Botoşani în anul 1 900 şi a studiat vioara. Între anii 1 9 1 7  şi 1 9 1 9  a primit 
lecţii de vioară de la George Enescu; intre anii 1 9 1 9 - 1 923 a studiat la Conservatorul din Paris iar din 
1 926 devine profesor titular la Conservatorul de muzică "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti .  Spirit 
complex, Vasile Fil ip s-a apropiat de pictură sprij init de relaţiile cu unii artişti însemnaţi ai momentului, 
cele 45 de piese fiind alese fără îndoială conform exigenţelor estetice ale muzicianului. Ponderea 
însemnată a lucrărilor semnate Eustaţiu Stoenescu şi Rudolf Schweitzer - Cumpănă este explicabilă prin 
aceea că celui dintâi Vasile Filip i-a dat lecţii de vioară; de cel de-al doilea 1-a legat o prietenie strânsă de 
câteva deceni i .  A fost de asemenea apropiat de Carnii Ressu. Considerată ca cea mai valoroasă, donaţiei 
amintite i s-a rezervat un spaţiu special într-o clădire situată în Botoşani pe strada Karl M arx (azi Ştefan 
Luchian), spaţiu de expunere generos în care muzeul a funcţionat până în anul 1 992, an în care clădirea a 

1 Gheorghe Median, Contribuţii la istolicul muzeografiei -lnjiinţarea Secţiei de Artă, în AMS, Il, 2002, Botoşani, p. 301 .  
2 Ibidem, p. 308. 
3 Ibidem, p. 309. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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fost retrocedată. În anul 1 980 muzeul botoşănean devine proprietarul unei alte donaţii, cea dr. Gheorghe 
Lupaşcu (Proces verbal nr. 223 din 1 2 .06. 1 980), donaţie cuprinzând lucrări semnate de Al. Ciucurencu, 
N. Dărăscu, D. Gheaţă. 

Acestor donaţii li s-au adăugat în timp altele constând din una, zece sau câteva sute de lucrări 
donate chiar de artiştii care participau la Tabăra anuală de pictură de la Agafton, patronată de 
botoşăneanul C. Piliuţă; de cei care au acceptat să deschidă la Botoşani expoziţii personale sau de grup 
( 1 98 1  - Eugen Ispir; 1 983 - Vasile Ştefan) de lucrări intrate în inventarul muzeului prin manifestarea 
Festivalul de artă plastică al Botoşani lor "Ştefan Luchian", cel pu�n 1 0  expozi�i anual în intervalul 1 983 
- 1 989. Au intrat astfel în colecţia muzeului botoşănean lucrări semnate Al in Gheorghiu, Ion Sălişteanu, 
Ion Grigore, Benone Şuvăilă, Costel Badea, Ion Muraru, Costin Neamţu etc. Alte lucrări au fost donate 
muzeului din partea unor membri de familie ai artiştilor plastici: Sanda Ştefănescu-Cocea (Petru Remus 
Troteanu - 1 969); Olga Constanti.nescu - Pelimon (Ştefan Constantinescu - 1 992). 

Începând cu anul 1 989 muzeul de artă botoşănean a intrat în posesia unei dona�i excepţionale: 
aproape 300 lucrări semnate de botoşăneanul Petre Achiţenie şi expuse "permanent" la sediul din str. 
Ştefan Luchian, concomitent cu dobândi rea unui alt spaţiu în Calea Naţională nr. 2 1  O unde, după 
finalizarea lucrărilor de reparaţii s-a redeschis secţia de artă ( 1 992), expozi�a de bază fiind reorganizată şi 
regândită şi datorită retrocedării clădirii ce urma să găzduiască colecţia Petre Achiţenie. Clădirea amintită, 
de altfel, un spaţiu de expunere generos format din parter şi etaj nu îndeplinea aproape nici unul din 
criteriile necesare bunei funcţionări a unui muzeu de artă ( lipsa oricărei surse de căldură, grupuri sanitare 
insalubre, intrarea din stradă direct în sălile de expozi�e, lumina naturală în exces datorată ferestrelor 
uriaşe), dar era singura soluţie ca muzeul să fie menţinut. În acest spaţiu am organizat în decursul anilor 
1 992 - 1 996 şi două expoziţii retro pective (Iulia Hălăucescu - 200 lucrări; Triada - expoziţia familiei de 
artişti Acela, Costin şi Lisandru Neamţu) şi multe altele propuse prin calendarele noastre anuale. 

În anul 1 996 sec�a de artă se închide, datorită degradării clădirii cauzată de infiltraţiile de apă 
iar solu�a conducerii de atunci a Consiliului Judeţean a fost nu o investiţie serioasă şi asigurarea 
condiţiilor pentru menţinerea ei ci atribuirea clădirii unei alte instituţii, lucrările de artă fiind depozitate în 
spaţiile existente ale Muzeului Judeţean. Din anul 1 996 până în anul 2008, în ciuda demersurilor noastre 
către Consiliul Judeţean, către Primăria Municipiului Botoşani, nu s-a identificat o altă locaţie potrivită 
pentru redeschiderea acestui muzeu, mizându-se în parte şi pe faptul că instituţia noastră deţine o Galerie 
de Artă, locul unde s-au organizat în toată această perioadă expoziţii muzeale, personale sau de grup, 
oferind publicului botoşănean în baza unui calendar bine gândit expoziţii excep�onale cu sprij inul 
muzeelor de artă din Moldova în special (Bârlad, Bacău, Piatra Neamţ, Fălticeni, Iaşi, Vaslui, Suceava, 
Gura Humorului), dar şi cu sprij inul Muzeelor de Artă din Craiova şi Braşov. Astfel am organizat în anul 
200 1 o expoziţie cu lucrări Ştefan Luchian, o retrospectivă Corneliu Baba în muzee din Moldova, 
Portretul în pictura lui Aurel Băeşu, Satul românesc în arta plastică şi multe altele. 

Lucrări din colecţia noastră (aflată în toată această perioadă în depozite) au participat la 
expoziţii organizate de muzee de artă din toată ţara, iar la Botoşani în spaţiul amintit am organizat anual 1 

- 2 expoziţii cu lucrări din patrimoniul colec�ei de artă. Spaţiul dobândit în anul 2008, o suprafaţă de 250 
m.p. (pentru care plătim o chirie lunară de 1 000 euro) a ridicat o altă problemă: ce anume expunem, care 
va fi structura tematică? A trebuit să ţinem cont de componenţa domeniilor şi ponderea lor în expunere, 
principii de panotare şi nu in ultimul rând aplicarea regulilor obligatorii ale exponibilităţii bunului de artă; 
în fond reguli obligatorii în cadrul organizării fiecărei expoziţii dedicată publicului vizitator. Ţinând cont 
de faptul că bazele fondului de artă contemporană românească existent în muzee au fost puse acum 
aproape 50 de ani, că lucrările provin în cea mai mare parte din transferurile de la Ministerul Culturii 
(unde accesul muzeografului de provincie era legat de relaţiile pe care le aveai (o metodă greşită frecvent 
era aceea că pe lângă lucrările bune, să accepţi şi altele de care respectivii doreau să scape), lucrările ce 
conţin acest fond sunt inegale sub aspect valoric, numeric şi ca genuri. 

Aceleaşi inegalităţi valorice se menţin şi la lucrările provenite din donaţii (mai ales cele de 
autor) şi chiar achiziţii (cumpărai 2 lucrări, artistul sau colecţionarul mai dona 2, 3 funcţie şi de relaţiile 
existente între persoanele implicate) sau cumpărai lucrări în funcţie de banii pe care îi aveai. Analizând 
patrimoniul existent şi chiar fiecare lucrare şi ţinând cont de spaţiul disponibil am hotărât să mergem pe 
criteriul donaţiilor, lucrările selectate caracterizându-se şi printr-o diversitate tematică pornind de la 
peisaj, portret, natură statică până la compoziţii, inclusiv cele istorice. Următoarea etapă a presupus 
organizarea propriu-zisă a expoziţiei, respectiv panotarea, opţiunea noastră fiind pentru gruparea 
lucrărilor pe autor sau monografică, sperând în acest fel la o mai uşoară înţelegere de către vizitatori a 
fenomenului plastic. O sală specială este dedicată maestrului Petre Achiţenie - prea puţin - în compara�e 
cu generoasa donaţie de care aminteam în paginile anterioare. 

307 



www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Concluzia: a fost redat circuitului turistic şi muzeal un spaţiu care a l ipsit vreme de 1 2  ani, 
expoziţia fiind gândită pentru a contribui la educaţia estetică a tinerei generaţii, pentru a aduce un plus de 
atracti vitate oraşului în care trăim. Principiul de bază căruia a fost organizată va putea stârni nedumeriri, 
va putea avea susţinători dar şi detractori la fel de zeloşi. Ne propunem chiar noi să organizăm întâlniri cu 
critici şi istorici de artă, colegi din muzee de artă, suntem deschişi dialogului şi hotărâţi să promovăm 
imaginea expoziţiei permanente a secţiei de artă a Muzeului Judeţean Botoşani .  

PERMANENT FINE ARTS EXIDBITION 
REOPENED IN BOTOŞANI AFTER 1 2  YEARS 

(Summary) 

The first p icture gallery in Botosani was opened in 1 960 in 1 62, Calea Nationala Street as a 
direct consequence of the appearance ofthe great number of artists (50-55 pictures and 8 sculptures). The 
most i mportant part is represented by the works donated by the musician Vasile Filip ( 1 977) - that is 45 
works belonging to: Eustatiu Stoenescu, Rudolf Schweitzer-Cumpana, Theodor Pal lady, Carnii Ressu, 
Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrascu, Jean Al. Steriadi etc. The art patrimony has gathered more than 
2000 works: paintings and sculpture. More than this, about 1 30 are to permanently displayes in the new 
exhibition which will  be inaugurated this year. So, the public wil l  admire of the Botosani artists: Stefan 
Luchian, Octav Bancila, Constantin Piliuta, Petre Achitenie as well as Nicolae Darascu, Alexandru 
Ciucurencu, Dumitru Ghiata, Stefan Constantinescu, Max Amald Wexler. 
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AUREL DORCU ( 1 928-2009) 

SECŢIUNEA A VI-A 
IN MEMORIAM ! 

SAU C H I PU L  FRUMOS AL M ODELULUI 

Cine n-a auzit de profesorul de istorie Aurel 
Dorcu? Un profesor între profesori, un profesor pe 
linia celor mai bune tradiţii ale şcolii româneşti, ale 
şcolii botoşănene, un profesor de elită. Un profesor 
truditor, un profesor de onoare. Un profesor care, de 
la catedra Liceului "A. T. Laurian", veche şi 
redutabilă instituţie a învăţământului românesc, a 
ostenit şi a tot ostenit în instruirea şi formarea atâtor 
generaţii de elevi, regăsiţi, în mare parte, la rându-le, 
prin condiţia lor, ieri şi azi, în elita societăţii 
româneşti. Iar pentru toţi aceştia, stăruie cum altfel, 
chipul frumos al modelului. Iar modelul este viu şi 
peren, profesorul de istorie Aurel Dorcu. 

Pentru mine, ca autor al acestor creionări, un 
portret al profesorului Aurel Dorcu este departe de a 
se limita la datele seci, de şablon, ale biografiei. 
Tocmai de aceea le las în seama acelui ce rămâne un 
curriculum vitae. Altele sunt elementele definitorii 

ale unui portret. Pe acestea nu le pot eluda. 
De la absolvirea Facultăţii de Istorie - Română, în 1 957, profesorul Aurel Dorcu, 

profesor al "Laurian" - ului (deşi a avut în palmares şi alte câteva şcoli la care a predat) s-a 
aflat, mereu, într-o "cursă" a autodesăvârşirii, dusă tenace, dincolo de obstacole. Multe, au fost 
şi acestea. Surmontabile, până la urmă, prin diplomaţie, prin efort, prin perseverenţă. Sunt şi 
acestea virtuţi ce I-au definit pe profesorul Aurel Dorcu. 

Pauze n-a prea avut, trecând adesea peste unele situaţii dificile din starea de sănătate, 
cu dăruirea dascălului împătimit de meserie, cu conştiinţa devotamentului pentru şcoală, pentru 
elevii săi. Orele de istorie nu băteau tiparele ştiute ale unui oarecare plan de lecţie, ele abundau 
în interpretări, erau dublate de "suplimente", care să facă înţeleasă istoria. Pentru profesoru.l 
Dorcu, de aici, până şi timpul fiind extrem de drămuit. Sunt convins că mereu era în căutarea 
timpului, a timpului care nu-i mai ajungea. Cum să cultivi elevului setea de cultură, în cele 50 
de minute ale orei? Cum? Aşa s-au născut cercurile de istorie, de artă pe care profesorul Dorcu 
le-a gândit şi motivat, cărora li s-a dedicat exemplar, pe care le-a dedicat elevilor, care visau ei 
înşişi la o cultură solidă, temeinică. O strădanie, nu întotdeauna răsplătită, chiar în măsură să 
conducă la obstrucţie şi ranchiună din partea vreunui coleg sau director, suferind de ştirbirea 
autorităţii personale, în concepţia lor bolnavă. Situaţie, care, să o recunoaştem, mai persistă. 
Măcar, pe ici, pe acolo. 

Servind cu patos învăţământul, Liceul "A.T. Laurian", profesorul Aurel Dorcu şi-a 
pus amprenta, dincolo de munca la catedră, pe organizarea a numeroase sesiuni ştiinţifice ale 
elevilor, pe editarea anuarelor liceului, totdeauna interesante, de calibru. Domnia sa însuşi, a 
semnat evocări, medalioane ale profesorilor de altă dată ai şcolii, ca figuri pilduitoare, demne 
de urmat. S-a implicat ca organizator, în manifestările aniversare ale şcolii, având satisfacţia 
prezenţei la ele ale unor nume sonore ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti, foşti absolvenţi 
ai liceului botoşănean "A.T. Laurian". 
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Ceva mai tânăr fiind, la începuturile activităţii, s-a implicat, alături de profesorii 
Dragomir Ştefan, Emil Bujoreanu, Adrian Pricop, în acţiunea de strângere a materialului care 
avea să pună bazele fostului Muzeu Raional Botoşani (fondat în 1 955). A activat, mult timp, şi 
în comisia de achiziţii pentru obiecte de artă a Muzeului, recunoaştere a meritelor sale în 
materie. A fost şi secretar al Societăţii de Istorie - filiala Botoşani, până prin 1 973, 
distingându-se în organizarea vieţii ştiinţifice la Botoşani, de amploare, de aderenţă. 

Şi, tot dincolo de catedră, cu pasiunea-i pentru valoare şi frumos, profesorul Aurel 
Dorcu şi-a cucerit bunul renume de meloman, de colecţionar de artă, de bibliofil. Din ce a 
adunat, a dat tuturor, aşa cum a făcut în cadrul cercului "Prietenii muzicii", organizat şi condus, 
lună de lună, în templul de cultură, care este "M uzeul Judeţean Botoşani". 

A încetat din viaţă în 2009, mai, lăsând în urmă, ca donaţii, valoroase colecţii de 
pictură, carte şi discuri muzicale, aflate în patrimoniul Muzeului Memorial "Mihai Eminescu" 
din lpoteşti. 

Acesta a fost, departe de a-1 defini întrutotul, profesorul Aurel Dorcu, profesor emerit 
pentru noi toţi (încununat, de altfel, cu acest titlu onorant, în 1 972), profesorul nostru şi al meu. 

Ionel BEJENARU 
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DORU VILHEM ( 1 950-2009) 
SAU OMUL, PROFESORUL, M ENTORUL, I NSPECTORUL 

La 22 octombrie 2009 a murit, după o grea 
suferinţă, omul, prietenul, profesorul şi inspectorul 
şcolar-disciplina Istorie DORU VILH EM. 

Profesorul DORU VILHEM s-a născut la 
Bucecea, jud. Botoşani, la 1 5  septembrie 1 950, zi 
predestinată pentru viitorul cadru didactic şi consilier 
educaţional a 35 de serii de elevi. După ce familia s-a 
mutat în Botoşani, în cartierul vechi al oraşului, elevul a 
urmat cursurile Şcolii Nr. 2 - "Alexandru Ioan Cuza" din 
Botoşani, clasele 1-VIII,  finalizate în 1 965. A urmat apoi 
clasele IX-XII la centenarul, pe atunci, Liceu Teoretic 

"August Treboniu Laurian" din Botoşani, finalizate cu 
examenul de bacalaureat promovat în 1 969. 

Simţindu-se atras de cariera didactică, tânărul 
DORU VILHEM a promovat examenul de admitere şi a 

devenit, în 1 969, student al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Istorie, 
unde a audiat cursuri le şi a frecventat cu asiduitate seminariile unor profesori prestigioşi, 
deveniţi "clasici" ai disciplinelor predate: Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Nicolae Gostar, 
Constantin Cihodaru, Dinu Marin, Vasile Neamţu, Ion Grămadă, Gheorghe Platon, Vasile 
Cristian, Vasile Russu, Emilian Bold, Aurel Loghin, Dan Boţescu, Judita Benditer etc. După 
terminarea facultăţii, cu diplomă de licenţă ( 1 974), tânărul profesor DORU VILHEM a fost 
repartizat în învăţământul preuniversitar. 

Primul "loc de muncă" a fost la Şcoala Tocileni, corn. Stăuceni, unde a fost profesor 
de istorie, diriginte al unor clase de elevi şi director al şcolii, succesiv între anii 1 974- 1 980. în 
acelaşi an, 1 980, după "dezgheţarea" posturilor didactice în mediul urban, a devenit, prin 
concurs, profesor de istorie la Liceul Pedagogic Botoşani. La această instituţie, pe lângă 
activitatea de dascăl, a fost diriginte şi îndrumător de practică pedagogică a elevilor, la rândul 
lor, viitori educatori/educatoare, învăţători/învăţătoare, formatori/formatoare de tinere caractere 
sănătoase şi echilibrate. A mai îndeplinit, între 1 980- 1 990, funcţiile de responsabil al cercului 
pedagogic al profesorilor din liceele din jud. Botoşani şi metodist al ISJ Botoşani. Calităţile, 
meritele şi realizările pe plan profesional, didactic-formativ, au fost acumulări calitative şi 
cantitative care au determinat numirea pedagogului DORU VILHEM în funcţia de director al 
Liceul Pedagogic Botoşani, în ianuarie 1 990. 

În toamna anului 1 990 a participat la concursul pentru ocuparea postului de inspector 
şcolar-disciplina istorie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani. După promovarea 
concursului, a fost numit inspector pentru istorie la 1 februarie 1 99 1 ,  începând astfel cea mai 
rodnică profesional perioadă din cariera didactică a lui DORU VILHEM.  A fost unul dintre 
cei mai longevivi inspectori din România post-decembristă şi, cu siguranţă, cel mai stabil la 
disciplina istorie din toate judeţele-peste 1 8  ani ( 1  februarie 1 99 1 -22 octombrie 2009). 

Pe lângă activităţile profesionale specifice funcţiei de inspector şcolar, stabilite în fişa 
postului, a mai fost Preşedintele Filialei Botoşani a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
( 1 99 1 -2009), membru în Comitetul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, 
membru în Comisia Naţională de Istorie (2000-2006), membru fondator al Asociaţiei Profesorilor 
de Istorie din România (APIR) şi colaborator constant al revistei acestei asociaţii, "Magister". 
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DORU VILHEM a participat, ca profesor-cursant şi profesor-invitat la peste 20 de 
stagii de formare, simpozioane şi sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice, unde a prezentat 
1 O referate, intervenţii şi comunicări ştiinţifice cu diferite teme didactico-metodice. Aria 
geografică de participare a fost vastă, de la Botoşani, Cluj şi Bucureşti în Romănia (la MEC
MECT) la Ierusalim în Israel .  Ca formator al CCD Botoşani, a organizat anual în cadrul acestei 
institutii stagii de informare şi perfecţionare cu învăţătorii, institutorii şi profesorii care predau 
istorie la clasele IV-XII, indiferent că erau simpli dascăli, metodişti ai ISJ Botoşani sau 
responsabili de cercuri pedagogice. 

Unele dintre aceste contribuţii sunt încă (uitate?) în diferite dosare tematice, aşteptând 
editarea. Altele au fost deja publicate. Este o datorie de onoare să le reamintesc: 
1 .  Proiectarea demersului didactic la Istoria Românilor-clasa a I V-a, (co-autor), Editura 

Axa, Botoşani, 2002-2004; 
2. Unirea Principatelor Române - problemă europeană, în: Lumină lină. Revistă de 

spiritualitate romănească, anul VII I ,  n-r 1 1 ianuarie-aprilie 2003, New York, p. 55 ;  
3 .  D e  la primele şcoli botoşănene la şcolile normale de învăţători, în  lucrarea: Modalităţi 

concrete de cunoaştere a elevilor şi de tratare diferenţiată a copiilor cu cerinţe 
educative speciale, Editura Asis, Iaşi, 2004; 

4. Un model de convieţuire etnică: Botoşanii, în: Studii şi Articole de Istorie, LXVII,  2002, 
Editura Publistar, Bucureşti ;  

5 .  Din corespondenţa lui Nicolae Iorga c u  doamnele intelectuale din Botoşani, în: Studii şi 
Articole de Istorie, LXX, 2005, Editura Publistar, Bucureşti ;  

6 .  Preocupări muzeistice ale şcolii ş i  co1pului didactic botoşănean în primele decenii ale 
secolului al XX-lea, în: Studii şi Articole de Istorie, LXXI, 2006, Editura Publistar, Bucureşti. 

Unele dintre aceste contribuţii au fost republicate în periodicele: Magister-APIR-Craiova 
şi Ac ta Moldaviae Septentrionalis - Botoşani, stârnind interesul ştiinţific al pasionaţilor de istorie. 

Pentru realizările şi performanţele profesionale, rnanageriale, formative, ştiinţifice etc. 
DORU VILHEM a fost recompensat de către Preşedenţia României, MEC-MECT, ISJ Botoşani 
cu salariu de merit, gradaţie de merit, ,,Meritul pentru învăţămînt în grad de Cavaler" - prin decret 
prezidenţial în 2004, Ordinul "Gheorghe Lazăr-clasa I" în 2006. De asemenea, a colaborat foarte 
bine cu foştii săi profesori de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Istorie, 
invitaţi ca formatori universitari la cursurile de perfecţionare profesională-didactică desfăşurate la 
facultatea amintită şi la CCD-Iaşi şi Botoşani. La toate aceste colaborări se adaugă, bine înţeles, şi 
zecile de activităţi comune din cadrul comisiilor pentru gradul didactic I, pentru bacalaureat sau 
pentru concursurile naţionale de titularizare a profesorilor în învăţământul preuniversitar. Zile, ore şi 
clipe de neuitat pentru colaboratorii lui DORU VILHEM în cadrul acestor activităţi. 

Dar o carieră prestigioasă de 35 de ani ÎI} învăţământ şi management educaţional la diverse 
nivele şi-a cerut preţul! Un preţ mare, nemeritat! In ultimul deceniu DORU VILHEM s-a luptat cu 
o boală necruţătoare. A luptat cu o tărie, o consecvenţă şi un curaj care a uimit multe persoane, 
obişnuite poate cu acea proverbială resemnare orientală în faţa destinului nemilos sau a bolii 
incurabile. Dar DORU VILHEM a fost latinul care, încrezător în propria soartă, a luptat până la 
ultima suflare, chiar dacă, câteodată, resemnat, întrevedea sfărşitul tragic. Şi-a propus să 
sărbătorească aniversarea de la 1 5  septembrie 2009 împreună cu cei mai buni prieteni. Dar nu a fost 
posibil! A dorit foarte mult să participe la a 40-a aniversare a terminării liceului şi a promovării 
bacalaureatului, la 30 octombrie 2009, în Aula Colegiului Naţional ,,August Treboniu Laurian" din 
Botoşani, unde a fost şi profesor un trimestru, în 1980. Dar moartea a fost mai rapidă, răpindu-1 din 
mij locul familiei, a prietenilor şi a colaboratorilor! 

Pentru mine, dar şi pentru mulţi alţii, a trecut prea devreme în veşnicie un O m, un 
Prieten, un Profesor, un I nspector. 

SIT TIBI  TERRA L EVIS, MAGISTER E M E RITUS ! 
Dan Prodan 
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DORU VILH EM 
(1 5.09. 1 950 - 22.1 0.2009) 

Şcoala botoşăneană a suferit o lovitură grea o lovitură grea prin trecerea în eternitate a 
unuia dintre cei mai valoroşi sluj itori ai săi. Cuvintele sunt incapabile să exprime dramatismul 
despărţirii de profesorul Doru Vilhem, personalitate de prim rang a învăţământului botoşănean, 
dascăl de înaltă ţinută şi specialist de mare probitate profesională. 

Născut la 1 5  septembrie 1 950, la Bucecea, profesorul Doru Vilhem s-a dovedit un 
demn urmaş al i lustrului său predecesor, înscriind la rându-i o pagină plină de conţinut în 
istoria şcolii botoşănene. A urmat cursurile Şcolii generale Nr. 2 din Botoşani şi între anii 1 965 
- 1 969 a fost elevul prestigiosului liceu "A.T. Laurian", avându-1 ca profesor de istorie pe 
regretatul Aurel Dorcu - personalitate culturală de înalt prestigiu a Botoşanilor, remarcându-se 
prin rezultatele excelente la învăţătură. 

În anul 1 969, profesorul Doru Vilhem îşi începe cariera de istoric ca student al 
Facultăţii de Istorie-Filozofie de la Universitatea "Al.I .Cuza" din Iaşi. Seriozitatea în pregătire, 
punctualitatea, rigoarea şi conştiinciozitatea sa i-au adus porecla de "Neamtul" atât din partea 
profesorilor cât şi a colegilor. În 1 974 intră în învăţământ ca profesor la Şc�ala din Tocileni 
satul natal al fostului patriarh al B.O.R. - Teoctist Arapaşu. Temperament vulcanic, înzestrat 
cu o energie şi beneficiind de o excepţională pregătire de specialitate, având calităţi deosebite 
pentru cariera didactică, profesorul Doru Vilhem a devenit un lider al generaţiei sale, 
rezultatele în munca la catedră fiind completate de cele obţinute în calitate de director al şcolii. 

În anul 1 980 devine, prin concurs, profesor la Liceul Pedagogic din Botoşani, unde 
personalitatea sa devine deplină. Îndrumă multe generaţii de învăţători şi îndeplineşte cu rezultate 
deosebite funcţia de director adjunct, contribuind în mod consistent la creşterea prestigiului 
acestui liceu. Stau mărturie numeroasele premii obţinute cu elevii săi şi calitatea deosebită a 
absolvenţilor, majoritatea urmând cursurile unor Universităţi prestigioase, devenind la rândul lor 
dascăli de valoare. 

Adevărata împlinire profesională şi dimensiunea reală a valorii sale, profesorul 
Vilhem a demonstrat-o în calitate de inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Botoşani,funcţie pe care a obţinut-o prin, prin concurs, în februarie 1 991  şi a deţinut-o până la 
sfărşit. 

Activitatea sa prestigioasă a fost răsplătită cu numeroase distincţii, diplome şi premii, 
iar în anul 2004 a fost distins cu ordinul "Meritul pentru învăţământ" în grad de cavaler. 

Inspectorul Doru Vilhem a fost mentorul, colegul prietenul, sfătuitorul şi protectorul 
tuturor profesorilor de istorie şi nu numai ai lor, rămânând în istoria şcolii botoşănene una 
dintre cele mai luminoase figuri. 

Recunoscut pe plan naţional ca unul din cei mai buni inspectori, a organizat şi 
coordonat numeroase activităţi şi programe realizate sub egida ministerului de resort, atât pe 
plan naţional cât şi internaţional. 

O boală necruţătoare, care 1-a măcinat ani de zile, dar n-a reuşit să-I îndepărteze de la 
munca sa de o viaţă, 1-a răpus, mult prea timpuriu, împiedicându-1 să-şi realizeze încă multe 
proiecte concepute. 

Iorga spunea cândva: "Lemn bun, lemn rău, aceeaşi cenuşă dar nu aceeaşi flacără!" 
Doru Vilhem a fost o flacără vie care a încălzit inimile tuturor celor care I-au 

cunoscut. 
Sperăm ca acolo sus, să-şi găsească odihna binemeritată! 

Virgil V ÂNTU 
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În atentia colaboratorilor 
' 

A cta Moldavie Septentrionalis, anuarul Muzeului Judeţean 
Botoşani, publică studii (20 p.), articole (15 p.}, recenzii (2 p.), note 
bibliografice (1 p.), rapoarte şi dări de seamă privind activităţi ştiinţifice 
zonale, naţionale şi internaţionale. Tematica contribuţiilor publicate este 
diversă: istorie locală, istoria românilor, istoria relaţiilor internaţionale la 
n ivel continental, memorialistică, cultură-civilizaţie, muzeografie, 
restaurare-conservare, etnografie, structurată în diverse secţiuni. Toate 
contribuţiile vor fi trimise de către autori tehnoredactate cu caractere 
Times New Roman la un rând, cu text corp 1 0, note la subsol corp 8, 
numerotate de la 1 la n, cu hărţi, tabele, desene, planşe, fotografii incluse în 
text sau la sfârşitul acestuia, cu titlu şi rezumat într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 

Titlurile periodicelor vor fi abreviate conform listei tematice 
din Bibliografia istorică a României, voi. XI, Edit. Academiei Române, 
Bucureşti, 2007 şi din AMS, VII-VIII, 2008-2009, Botoşani. Contribuţiile 
vor fi trimise pe adresa de e-mail a redactorilor coordonatori : 
prodandan@yahoo.com , ardedul O@yahoo. com , istorie@muzeubt.ro 
până la 30 iunie a fiecărui an, pentru a putea fi incluse în sumar şi 
publicate în tomul pe anul respectiv. Publicarea se va · face pe baza 
referatelor de · evaluare ştiinţifică întocmite de specialiştii din Colegiul 
ştiinţific-de redacţie al AMS. Colegiul de redacţie îşi rezervă dreptul, 
motivat, de a planifica apariţia contribuţiilor conform propriilor exigenţe 
şi priorităţi, de a amâna publicarea sau chiar de a respinge unele materiale 
primite, dacă nu îndeplinesc criteriile ştiinţifice şi de tehnoredactare 
precizate anterior. De asemenea, solicită colaboratorilor să informeze în 
timp util colegiul de redacţie despre orice �odificare a textului şi a 
intenţiilor de publicare în alt periodic sau în paginile unui eventual volum 
tematic .  

· 

Colegiul de redacţie 
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