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– RI = Revista Istorică – Bucureşti; 
– RIAF = Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie – Bucureşti; 
– RIHM = Revue Internationale d’Histoire Militaire – Bucarest; 
– RIMed = Revista de Istorie Medicală – Bucureşti; 
– RIMold = Revista de Istorie a Moldovei – Chişinău; 
– RIR = Revista Istorică Română – Bucureşti; 
– RITL = Revista de Istorie şi Teoria Literară – Bucureşti; 
– RM = Revista Muzeelor – Bucureşti; 
– RMM-MIA = Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente Istorice şi Artă – Bucureşti; 
– RPH = Roumanie. Page d’Histoire – Bucarest; 
– RRH = Revue Roumaine d’Histoire – Bucarest; 
– RRSI = Revista Română de Studii Internaţionale – Bucureşti; 
– RSI = Rivista degli Studi Internazionale – Roma; 
– Rsl = Romano – Slavica – Bucureşti; 
– RT = Revue de Transylvanie – Cluj; 
– SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae – Iaşi; 
– SAI = Studii şi Articole de Istorie – Bucureşti; 
– SAO = Studia et Acta Orientalia – Bucarest; 
– SCIA = Studii şi Cercetări de Istoria Artei – Bucureşti; 
– SCIV = Studii şi Cercetări de Istorie Veche – Bucureşti; 
– SCIVA = Studii şi Cercetări de Istoria Veche şi Arheologie – Bucureşti; 
– SCN = Studii şi Cercetări de Numismatică – Bucureşti; 
– SCŞI = Studii şi Cercetări Ştiinţifice Istorice – Iaşi; 
– SMIM = Studii şi Materiale şi Istorie Medie – Bucureşti; 
– SMISv = Studii şi Materiale de Istorie. Suceava – Suceava; 
– SMMIM = Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară – Bucureşti; 
– s.n. = serie nouă; 
– SOF = Süd - Ost Forschungen – München; 
– SRdI = Studii. Revistă de Istorie – Bucureşti; 
– ST = Studii Teologice – Bucureşti; 
– SUBBH = Studia Universitatis ‹‹Babeş-Bolyai››. Historia - Cluj Napoca; 
– s.v. = serie veche; 
– TMIR = Tezaurul de Monumente Istorice pentru România – Bucureşti; 
– TOEM = Türk-i ’Osmani Encumeni Mecmua’si – Istanbul; 
– TR = Transylvanian Review – Cluj; 
– v. = vezi
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Maria DIACONESCU 
 

PIESE DE CUPRU DESCOPERITE LA  
VORNICENI ŞI CORLĂTENI (JUD. BOTOŞANI) 

  
Săpăturile arheologice efectuate între anii 2001-2010 la Vorniceni, Pod Ibăneasa1 şi la 

Corlăteni, La Iaz2 în 1988, au dus la descoperirea câtorva obiecte de cupru de mici dimensiuni 
ce aparţin culturii Cucuteni şi epocii bronzului. Cercetarea acestui gen de obiecte se dovedeşte 
deosebit de importantă din perspectiva cultural-istorică a evoluţiei societăţii omeneşti. Prin 
comparaţie, faţă de marea cantitate de unelte de silex, piatră, os, corn, piesele de metal (unelte, 
arme, obiecte de podoabă) pot fi considerate rarităţi, obiecte de acest gen găsindu-se doar în 
unele aşezări cucuteniene. Acest fapt se datorează în bună măsură distanţelor considerabile faţă 
de sursa de materie primă, dificultăţilor legate de extragerea şi prelucrarea acestui metal într-o 
perioadă de început. Situaţia a impus ca acest fapt să fie suplinit prin deplasarea meşterilor ce 
realizau piese diverse în diferite aşezări, funcţie de materia primă pe care o aveau, prin schim-
burile economice realizate între comunităţi constituite din lingouri, piese finite, bucăţi brute3. 
Uneltele de aramă erau folosite încă din Precucuteni4, pentru ca începând din faza A a culturii 
Cucuteni, pe lângă uneltele simple să apară şi piesele mai grele, topoarele5. Primele obiecte de 
cupru au fost realizate prin ciocănire. Aceste piese erau de mici dimensiuni: împungătoare, ace, 
dălţi. Progresele legate de metalurgia aramei vor conduce la apariţia de noi tipuri de unelte ce 
au fost realizate prin topirea lingourilor şi turnarea în tipare de piatră sau lut: topoare, pumnale, 
dălţi. Repertoriul obiectelor realizate din aramă cuprinde şi obiecte de podoabă: ace de păr, 
brăţări, mărgele, ceea ce indică faptul că acest metal avea regimul unui metal preţios. 

Pe teritoriul judeţului Botoşani, în cadrul culturii Cucuteni au mai fost descoperite astfel 
de piese cu ocazia cercetărilor arheologice la Corlăteni6, Truşeşti7, Drăguşeni8, Stânca-Şte-
făneşti9 ce confirmă raritatea unor astfel de piese, dacă raportăm la numărul aşezărilor din aria 
culturii Cucuteni. 

La Vorniceni, Pod Ibăneasa au fost descoperite 12 piese de cupru în nivelul cucutenian 
şi trei piese în cel de epoca bronzului (vezi catalog). Dintre obiectele cucuteniene patru piese 
au fost descoperite în locuinţe, trei în gropi, patru în secţiuni în stratul de cultură, în spaţiul 
dintre locuinţe, iar toporul de cupru, fragmentar a fost descoperit în pământul aruncat cu ocazia 
lucrărilor hidrotehnice înainte de începerea cercetărilor arheologice. Piesele de la Vorniceni au 
elemente comune cu cele descoperite în aria culturii Cucuteni, în eneolitic10. Acestor piese le-

                                                 
1 P. Sadurschi, M. Diaconescu et alii, Vorniceni-Pod Ibăneasa, Cronica, Campania 2001, pp. 336-337; M. Diaconescu, 
CRA, Campania 2002, pp. 342-343; Campania 2003, pp. 372-374; Campania 2007, pp. 330-331; Campania 2008, pp. 
359-360; Campania 2010, pp. 244-244. 
2 E. Moscalu, sondaj arheologic. 
3 I. Mareş, I. Cojocaru, Prelucrarea cuprului în cultura Cucuteni – Tripolie (topoarele ciocan şi topoarele cu două braţe 
dispuse în cruce), în Suceava, 1995-1996, pp. 187–237; I. Mareş, Metalurgia aramei, în neo-eneoliticul României, Su-
ceava, 2002. 
4 S. Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, pp. 42 – 43. 
5 H. Schmidt, Cucuteni în der oberen Moldau, Berlin-Leipzig, 1032, pp. 59-61; Vl. Dumitrescu et alii, Hăbăşeşti, mo-
nografie arheologică, 1954, p. 270 şi 510, fig. 29; A. Crîşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, 
Bacău, 1977, p. 23, fig. 15/1,2. 
6 I. Nestor şi colaboratorii, Şantierul valea Jijiei, în SCIV, 3-4, 1952, pp.19-119. 
7 M. Petrescu-Dîmboviţa şi colaboratorii, Truşeşti, monografie arheologică, 1999, p. 521. 
8 A. Crîşmaru, Un topor de aramă descoperit în aşezarea Cucuteni A de la Drăguşeni (jud. Botoşani), în SCIV, 1970, 
22, 3, pp. 479-481; idem, Drăguşeni, Contribuţii la o monografie arheologică, 1977, pp. 23-24, fig. 15/-1a; 15/2.  
9 A. Niţu, P. Şadurschi, Săpăturile de salvare de la “Stânca Doamnei”, (sat Stânca – Ştefăneşti, judeţul Botoşani), în 
Hierasus IX, 1994, pp.181-193. 
10 Vl. Dumitrescu, H. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Gostar, Hăbăşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti, 
1954; R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, 1957; C.M. Lazarovici, Copper artefacts and clay axes 
at Scânteia, în 120 ans des recherché. Le temps du bilan, Piatra-Neamţ, 2005, pp. 117-122; E. Comşa, Neoliticul pe 
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am adăugat şi pe cele care atestă desfăşurarea activităţii unor meşteri specializaţi în metalurgia 
cuprului ce au lucrat aici. Este vorba despre un creuzet de turnat metal, descoperit în Gr. 4. O 
confirmare în plus a desfăşurării unor lucrări de metalurgie la Vorniceni o constituie prezenţa 
unor granule de cupru ce s-au găsit sub nivelul Locuinţei 8 şi descoperirea în L7 şi L11 a unor 
bucăţi din turte de bronz. Detectarea acestor bucăţi de bronz brute în aşezarea de la Vorniceni 
prezintă importanţă întrucât acestea indică o activitate de atelier în această zonă lipsită de mate-
ria primă necesară obţinerii bronzului. Descoperiri asemănătoare putem aminti la Traian Dealul 
Fântânilor11, precum şi în aşezări aparţinând altor culturi din eneolitic12. Dezvoltarea activităţii 
metalurgice la Vorniceni este confirmată şi de descoperirea întâmplătoare a unui topor-ciocan 
de minerit. Piese de acest gen, cu o singură şănţuire, au fost descoperite în mediul cucutenian13. 
Piesa însă poate fi atribuită în egală măsură eneoliticului cât şi epocii bronzului14, circulând pe 
un spaţiu vast ce poate indica atât obârşia cât şi spaţiul de circulaţie a acestui tip de unelte. 
Toporul-ciocan de la Vorniceni se află într-o stare de conservare foarte bună, fiind puţin afectat 
pe o singură latură în cadrul activităţii. 

După începutul exploatării, prelucrării minereurilor cuprifere în neolitic şi utilizarea 
obiectelor de aramă – unelte, obiecte de podoabă, de prestigiu, evoluţia societăţii materiale a 
fost urmărită şi după acest indice tipologico-stilistic de prim rang, obiectele de bronz. Arheolo-
gii au încercat decelarea momentelor de evoluţie a comunităţilor omeneşti, în condiţiile în care 
unele piese au avut o perioadă îndelungată de utilizare fără a suferi modificări tipologice im-
portante. Cercetările arheologice de la Vorniceni completează harta aşezărilor din epoca bron-
zului în spaţiul judeţului Botoşani, zonă în care s-au semnalat multe puncte atribuite acestei 
perioade istorice, dar în care s-au realizat destul de puţine invetigaţii arheologice, acestea vi-
zând alte perioade istorice. Amintim aici săpăturile arheologice de la Corlăteni15, Truşeşti16, 
cercetările de suprafaţă realizate cu ocazia elaborării Repertoriului Arheologic al Judeţului 
Botoşani17, apoi săpăturile arheologice de la Prăjeni18, Mihălăşeni19, Cotârgaci20, Brăeşti şi 
Crasnaleuca21. Descoperirile de pe teritoriul judeţului Botoşani au permis formularea unor 
concluzii importante privitoare la dezvoltarea acestei perioade istorice în partea de Nord a 
Moldovei, între Prut şi Siret. Fără a intra în amănunt, amintim că cele mai multe obiecte de 
bronz au fost descoperite accidental, puţine piese au fost recuperate cu ocazia efectuării unor 
săpături sistematice, acestea încadrându-se într-un număr redus de tipuri, mai ales ace. Numă-
rul redus de descoperiri a pieselor de metal în epoca bronzului poate sugera o reducere a activi-
tăţilor legate de metalurgia aramei şi totodată o reducere a circulaţiei unor astfel de piese. Aria 

                                                                                                                                 
teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987, pp. 102-109; idem, Kupferverwendung bei den Gemeinschaften der 
Cucuteni-Kultur in Rumanien, in Prehistoriche Zeitschrift, 55,2, 1980, pp.197-219. 
11 H. Dumitrescu, Şantierul arheologic Traian (raionul Buhuşi, regiunea Bacău), în Materiale, VII, 1961 a, pp. 100-101. 
12 I. Mareş, Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României, Suceava, 2002, p. 51. 
13 Vl. Dumitrescu et alii, op. cit. Fig. 23/2-3. 
14 P. Gherghe, Unelte de piatră aflate în colecţia Muzeului Judeţean Gorj, Târgu Jiu, SCIVA, 38, nr. 2, 1987, pp. 159-165; 
C. Schuster, Despre un anumit tip de ciocan şi ciocan-topor neperforat din piatră de pe teritoriul României, în Thraco-
Dacica, XIX, 1-2, 1998, pp. 113-144; Maja Kasuba, Elke Kaiser, Ein rillenhammer mit geritzen darstelungen aus Şoldă-
neşti, nordwestliches schawarzmeergebiet, în Analele Banatului, S:N., Arheologie-Istorie, XVII, 2009, pp. 175 – 198. 
15I. Nestor, „Şantierul Valea Jijiei (săpăturile de la Corlăteni)”, în SCIV, III, 1952, pp. 84 – 94.  
16 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul Truşeşti, în SCIV, IV, 1953, 1-2, pp. 7-44; idem, Şantierul arheologic Tru-
şeşti, în SCIV, V, 1954, 1-2, pp. 7-33; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. Florescu, Truşeşti, Monografie arheo-
logică, Bucureşti-Iaşi, 1999, pp. 634-636. 
17 Al. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, I-II, Bucureşti, 1976. 
18 N. Ursulescu, P. Şadurschi, Mormintele de inhumaţie de tip Costişa, descoperite la Prăjeni (jud. Botoşani), in SCIVA, 
39, 1, 1988, pp. 45-52. 
 19 P. Sadurschi, O.L. Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Mihălăşeni, judeţul Botoşani, în 
Suceava, X, pp. 841-846; O.L. Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni, (jud. Boto-
şani), Târgovişte, 2009. 
20 E. Moscalu, Săpăturile de salvare de la Cotârgaci (comuna Roma, jud. Botoşani, în Hierasus, VII-VIII, pp. 117-145. 
21 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu din Nord-Estul României. Rit şi ritual funerar în cultura Noua, în 
Hierasus IX, 1994, pp.135-165; idem. Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei, Iaşi, 2007. 
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de răspândire a pieselor arată că meşterii preocupaţi de metalurgie erau răspândiţi în tot spaţiul 
est-carpatic, aceşti meşteri deplasându-se la comunităţile care-i solicitau22. Diversitatea obiec-
telor se datorează meşterilor care au imitat unele produse realizate în alte centre, răspândite pe 
un spaţiu larg, în perioade cronologice diferite. Din epoca bronzului, la Vorniceni, Pod 
Ibăneasa au fost descoperite în timpul cercetărilor trei piese: un ac cu cap rulat Rollennadel, un 
vârf (de săgeată?), un străpungător. Cele trei piese amintite au fost descoperite în Cenuşarul I, 
ivit in SVIII, între metrii 24 – 50, la adâncimea de – 0,15 – 0,30 m. Din cercetările arheologice 
ale lui Emil Moscalu de la Corlăteni, La Iaz (Cărămidărie), dintr-o aşezare deschisă de epoca 
bronzului - Noua, provin două piese descoperite în SIII, la – 0,40m. Redăm mai jos catalogul 
pieselor de cupru şi de bronz descoperite în cadrul cercetărilor arheologice de la Vorniceni, 
cucuteniene şi de epoca bronzului şi de la Corlăteni din epoca bronzului. 

 
Catalogul obiectelor de cupru 

 
Piese cucuteniene 

 
1. Fragment de brăţară, fig.1/7, nr. inv. 17472. 
Fragment dintr-o spiră de brăţară, secţiune transversală rotundă pe toată lungimea pie-

sei, confecţionată din sârmă de cupru. Descoperită în SXI, gr. 29. O piesă similară a fost des-
coperită la Scânteia23. Dimensiuni: Lungime: 50 mm; Diametru: 3 mm. 

Ac de cupru (fragmentar), fig. 2/4, nr. inv 17473. 
Confecţionat dintr-o sârmă subţire, îndoit, secţiune transversală rotundă. Descoperit în 

SVII, m 19, -1,00– 1,15 m. Piesă similară s-a descoperit la Scânteia24. Dimensiuni: Lungime: 
60 mm; Diametru: 1,5 mm. 

 
2. Vârf de ac (fragment), fig. 1/2, nr. inv. 17474. 
Fragment cu secţiune transversală rotundă, vârf ascuţit. Descoperit în SXVII, Gr. 36, m 9, 

– 0,90 – 1m. Dimensiuni: Lungime: 25 mm; Diametru: 1,5 mm. 
 
3. Străpungător, fig.1/5 , nr. inv. 17 475. 
Piesa are secţiune transversală rectangulară în partea proximală şi circulară (rotundă) în 

partea distală, profilul drept. Descoperită în şanţul XI, m 86 la adîncimea de -1,40 - 1,47. Piese 
similare: Poduri25, Traian26. Dimensiuni: Lungimea: 85 mm; Diametru: 4mm. 

 
4. Străpungător, fig. 1/6, nr. inv. 17372. 
Obiectul are secţiunea transversală rectangulară(pătrată) şi capetele ascuţite. A fost des-

coperit în L11, car.64/d, la – 0,90 m. Piese similare: Traian27. Dimensiuni: Lungimea: 95 
mmm; Diametru: 3 mm. 

 
5. Străpungător, fig. 1/3, nr. inv. 17476. 
Piesa are secţiune transversală circulară (rotundă), un vârf ascuţit, corodată. A fost des-

coperit în L8, car.20/b, la - 0,70 m adâncime. Piese similare: Drăguşeni28, Hăbăşeşti29, Izvoa-
re30. Dimensiuni: Lungime: 60 mm; Diametru: 3 mm. 

                                                 
22 M. Ignat, Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fierului din Podişul Sucevei, Suceava, 2000, p. 22. 
23 C.M. Mantu, S. Ţurcanu, Scânteia, cercetare arheologică şi restaurare, Iaşi, 1999, p. 126, fig. 280. 
24 Ibidem, fig. 278. 
25 D. Monah et alii, Poduri –Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei, Piatra Neamţ, 2003, p. 210, fig. 272. 
26 C. Bem, Traian Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A-B, 2007, fig. 395/2-3, 5-6. 
27 Ibidem, fig. 395/4. 
28 A. Crîşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, Bacău, 1977, fig. 15/2. 
29 Vl. Dumitrescu et alii, Hăbăşeşti, 1954, fig. 29/5. 
30 R. Vulpe, Izvoare, Bucureşti, 1957, fig. 272/1-2. 
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6. Străpungător, fig.1/4, nr. inv. 17296. 
Obiectul, cu secţiune transversală circulară (rotundă), are un capăt ascuţit, celălalt puţin 

turtit. Corodat. Descoperit în L6, SVI, car. 76, la adâncimea de – 0,70 m. Piese similare – ace-
leaşi ca la piesa de la nr. 6. Dimensiuni: Lungimea: 72 mm; Diametru: 3 mm. 

 
7. Ac cu buclă, fig. 2/1, nr. inv.17477. 
Piesa are secţiunea transversală circulară, partea proximală are o buclă rezultată prin în-

doirea şi aplatizarea capătului, vârful ascuţit. Descoperit în SVIII, m 58, la adâncimea de – 0,65 
m. Piese similare: Hăbăşeşti31. Dimensiuni: Lungimea: 70 mm; Diametru: 2 mm. 

 
8. Obiect nedeterminat tipologic, fig.2/2, nr. inv. 17479. 
Piesa are capătul proximal lăţit şi rulat, secţiunea transversală circulară, fragmentată în 

două, pare a fi ruptă în capătul distal. Descoperit în S VIII, m 48, la adâncimea de – 0,70 m. 
Piesă similară: Hăbăşeşti32. Dimensiuni: Lungime: 65 mm; Diametru: 5 mm. 

 
9. Mărgică tubulară, fig.1/1, nr. inv. 17480. 
Piesa este realizată din foiţă prelucrată prin batere şi rulare, are un început de corodare. 

Descoperită în L6, SX, m 16, la adâncimea de – 0,90 – 1m. Piesă similară: Traian33. Dimensi-
uni: Lungimea: 12 mm, Diametru: 6 mm. 

 
10. Sârma (fragment), fig. 2/3, nr. inv. 17484. 
Bucata de sârma este răsucită, are secţiunea transversală rotundă, este curbată, corodată. 

Descoperită în L11, sub resturile prăbuşite ale cuptorului, la adâncimea de -0,80 – 1 m. Piesă 
similară: Scânteia34. Dimensiuni: Lungime: 90 mm; Diametru: 2mm. 

 
11. Topor-ciocan tip Vidra (fragmentar), fig.1/8, nr. inv. 17481. 
Piesa are tăişul semicircular, evazat la capete, secţiunea transversală a muchiei (a frag-

mentului) este pătrată, secţiunea longitudinală triunghiulară. A fost reutilizată drept daltă sau 
pană, cu urme de lovire în partea proximală. Descoperit întâmplător în pământul aruncat cu 
ocazia lucrărilor hidrotehnice în 2004. Piese similare în cadrul culturii Cucuteni: Cerchejeni35, 
Cucuteni36, Izvoare37, Mărgineni38. Dimensiuni: Lungime: 50 mm; Grosime maximă: 23 mm. 

 
12. Creuzet, fig.2/5, nr. inv. 17453. 
Obiectul este lucrat dintr-o pastă grosieră, are mânerul rupt din vechime. Interior este 

puternic ars, de culoare negru-cenuşiu. Găvanul are corpul circular, buza dreaptă, este prevăzut 
cu o zonă de scurgere în partea opusă cozii, fundul uşor rotunjit. Piesa este pictată exterior cu 
roşu pe fond crem. Decorul este compus din arcuri aşezate opus pe corpul vasului. Descoperit 
în Gr. 4. Piese similare: Poduri39. Dimensiuni: Diametru: 67 mm; Inălţime: 37 mm. 

 
13. Topor-ciocan “de minerit”, fig. 3/1, nr. inv. 17485. 

                                                 
31 Vl. Dumitrescu, op. cit., fig. 29/7. 
32 Vl. Dumitrescu, op. cit., fig. 29/4. 
33 C. Bem, op. cit., fig. 396/5. 
34 C.M. Mantu, S. Turcanu, op. cit., fig. 82. 
35 Catalog, M.J. Bt., 1982, p. 2, fig. 10/1. 
36 Al. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumanien II, in PBF, IX, 1975, 5. 
37 Gh. Dumitroaia, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă în jud. Neamţ (1987-1991), în MA, XVIII, pp. 287-
297. 
38 D. Monah, Topoare de aramă şi bronz din judeţul Neamţ şi Bacău, în MA XII-XIV, 1980-1982, pp.31-36. 
39 D. Monah et alii, Poduri – Dealul Ghindaru o Troie în Subcarpaţii Moldovei, Piatra Neamţ, 2003, p. 49, fig. 195-197. 
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Obiectul40 este realizat dintr-o rocă de culoare negricioasă. Şanţul de înmănuşare se află 
în jumătatea proximală a piesei, şi are formă semicirculară, cu lăţime uniformă. Zona cefei are 
formă aproape pătrată, cu colţurile rotunjite, suprafaţa plană, şlefuită accentuat. Părţile laterale 
ale piesei sunt şlefuite mediu, iar una din laturile înguste este afectată de câteva desprinderi în 
urma lovirii uneltei de corpuri solide. Frontul activ (distal) este convex şi prezintă mici des-
prinderi. Braţul activ are contur trapezoidal, secţiunea transversală rectangulară. Piesa are lăţi-
mea maximă în jumătatea distală. Descoperit întâmplător. Piese similare: Hăbăşeşti41. Dimen-
siuni: Lungime: 98 mm; Lăţime maximă: 41 mm. 
  

Piese din epoca bronzului de la Vorniceni 
 
1. Ac de podoabă, fig. 2/7, nr. inv.17478. 
Acul (Rollennadel) are capătul proximal lăţit şi rulat, vârf ascuţit, secţiune transversală 

circulară. A fost descoperit în SXI, car. 43, la adâncimea de -0,30 - 0,45m. Piese similare în 
judeţul Botoşani au fost descoperite în cadrul cercetărilor sistematice la Corlăteni42, Truşeşti43, 
Crasnaleuca44. Dimensiuni: Lungime: 70 mm; Diametru: 2 mm. 

  
2. Vârf, fig.2/6, nr. inv. 17482. 
Piesa are secţiunea transversală rectangulară pe lungimea piesei, rotunjit şi ascuţit spre 

capătul distal. Prelucrată prin turnare. Descoperit în Cenuşar I, S VIII, car. 46, -0,15 – 0,30. 
Dimensiuni: Lungime: 64 mm; Diametru maxim 5 mm. 

 
3. Străpungător, fig. 2/8, nr. inv. 17483. 
 Piesa, cu profil romboidal are secţiunea transversală rectangulară, iar spre capetele as-

cuţite, uşor îndoite, secţiunea este rotundă. Obiectul este lucrat prin batere, foarte bine conser-
vat, acoperit cu patină nobilă, suprafaţa lucioasă. Descoperit în Cenuşar I, SVIII, car. 22, la – 
0,15 – 0,30 m. Dimensiuni: Lungime: 70 mm; Diametru maxim: 5 mm. 

 
Piese din epoca bronzului de la Corlăteni, „La Iaz„ 
 
1. Ac de podoabă, fig. 3/2, nr.inv. 17445. 
Acul (Rollennadel) este fragmentar, are partea proximală lăţită şi rulată, capătul opus 

uşor îndoit şi rupt din vechime, secţiunea transversal circulară. A fost descoperit în SIII, la 0,40 
m. Dimensiuni: Lungime: 6,6 cm; Diametru:0,4 cm. 

  
2. Brăţară fragmentară, fig. 3/3, nr. inv. 17446. 
Are secţiune transversală rotundă, spiră ruptă la ambele capete, subţiată la un capăt, în-

doită. Descoperită în SIII, la – 0,40cm adâncime. Dimensiuni: Lungime: 6,6 cm; Diametru 
maxim: 0,5 cm. 
 
 

                                                 
40 Unealta aparţine tipului de topor-ciocan cu o singură şănţuire în care se încadrează toate ciocanele din cultura Cucuteni, 
însă piesa poate fi atribuită în egală măsură şi epocii bronzului având în vedere că aici se găsesc şi materiale din epoca 
bronzului. 
41 Vl. Dumitrescu, op. cit., fig. 23/2-3. 
42 I. Nestor, Şantierul Valea Jijiei (Săpăturile de la Corlăteni), în SCIV, III, 1952, pp. 84-94; M. Petrescu-Dîmboviţa, 
Date noi relativ la descoperiri de obiecte de bronz de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul Hallstattului din Moldo-
va, în AM, II-III, 1964, pp. 251-267. 
43 A. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, în AM, II-III, pp. 143-203, fig. 23/7 şi 17; M. Petrescu-
Dîmboviţa, op. cit., pp. 251-267, fig. 7/17 şi 19. 
44 L. Dascălu, 2007, Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei, în BAM, X, Iaşi, 2007. 
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DES PIECES EN BRONZE ET EN CUIVRE DECOUVERTES  
À VORNICENI ET CORLĂTENI (DEP. DE BOTOŞANI) 

 
(Résumé) 

 
Dans cet article l̕auteur presente un certaine nombre des pieces en bronze et en cuivre – 

outils, objets divers du eneolitique (Cult. Cucuteni) et l̕âge du Bronze decouvertes dans la 
station Vorniceni, Pod Ibăneasa et Corlăteni, La Iaz (jud. Botoşani). 

 
 

 
 

Planşa 1 
Obiecte de aramă cucuteniene (1-8), Vorniceni 
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Planşa 2 
Obiecte de aramă cucuteniene (1-4); creuzet de lut ars (5);  

obiecte metalice din epoca bronzului (6-8), Vorniceni 
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Planşa 3  
1 – topor-ciocan „de minerit”, Vorniceni;  

2 – fragment de brăţară (Corlăteni);  
3 – ac de podoabă (Corlăteni).  
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Florentina Carmen OLENIUC  
 

RAPORT DE CERCETARE ARHEOZOOLOGICĂ ÎNTREPRINSĂ 
ÎN SITUL ARHEOLOGIC VORNICENI – POD IBĂNEASA 

DIN JUDEŢUL BOTOŞANI, 
APARŢINÂND CULTURII CUCUTENI (FAZA AB) 

 
Cuvinte-cheie: raport arheozoologic, situl Vorniceni, Cultura Cucuteni, faza AB, locu-

inţă, groapă menajeră 
 
Prezentul studiu arheozoologic îşi propune să analizeze, din perspectivă anatomo – ta-

xonomică şi osteometrică, resturile faunistice identificate în cadrul locuinţelor (L5, L8, L14, 
L15) şi a gropilor de origine menajeră (gr.22, gr.14, gr.AB, gr.35, gr.40, gr.42), punând în 
evidenţă principalele modalităţi de procurare a hranei şi de exploatare a animalelor domestice 
pentru obţinerea unor cantităţi sigure şi crescânde de produse secundare (lapte, piei, lână) şi 
primare (carne, slănină). 

Materialul arheozoologic este reprezentat de oase, dinţi, coarne, care aparţin vertebrate-
lor (doar mamiferelor) şi de fragmente exoscheletice de nevertebrate (reprezentate de cochilii 
de gasteropode – melci) şi însumează 645 (şase sute patruzeci şi cinci) resturi faunistice. Aces-
ta a pus în evidenţă trei modalităţi principale de procurare a hranei: creşterea animalelor 
(78,14%), vânătoarea (20,31%) şi culesul moluştelor (1,55%). 

Creşterea animalelor este cea mai veche îndeletnicire umană care asigură o cantitate 
crescândă şi sigură de produse primare (carne, slănină), cât şi de produse secundare (piei, lapte, 
lână). Principalele mamifere domestice identificate în situl arheologic Vorniceni – Pod 
Ibăneasa din judeţul Botoşani sunt: bovina domestică (Bos taurus), grupul zootehnic ovicaprine 
(Ovis aries/Capra hircus), porcul (Sus domesticus) şi câinele (Canis familiaris). 

În eşantionul studiat s-au identificat 330 (treisute treizeci) resturi osteologice de bovină 
domestică (51,18%), care provin de la 50 exemplare preponderent adulte (reprezentând 
39,68%). Pe locul secund, după numărul de resturi osteologice, cât şi după numărul minim de 
indivizi apreciaţi (asemănător ca în analiza arheozoologică, întreprinsă de Ungurianu şi 
Haimovici, 2009), se situează porcul. La Vorniceni s-au identificat 89 (optzeci şi nouă) resturi 
faunistice (14,01%) care au fost atribuite la 30 (treizeci) de exemplare, în general juvenile 
(reprezentând 23,80%). Grupul zootehnic ovicaprine se plasează pe locul III, atât după numărul 
de resturi (81), reprezentând 12,75% care aparţin la cel puţin 20 (douăzeci) de exemplare 
(15,87%).  

Câinele nu prezintă importanţă paleoeconomică. S-au identificat două resturi osteologi-
ce (0,31%), care au fost atribuite singurului exemplar adult (1,58%). 

Din perspectivă paleoeconomică, bovina domestică ocupă locul I, după numărul de re-
sturi osteologice (65,52%) cât şi după numărul de exemplare atribuite (49,50%). Porcul ocupă 
locul II (17,94%) după numărul de fragmente scheletice şi 29,70% după ponderea exemplare-
lor. Ovicaprinele se clasează pe locul III ca frecvenţă a resturilor scheletice (16,33%) cât şi a 
indivizilor atribuiţi (19,80%). 

 
Bovina domestică  
Din totalul celor 330 (treisute treizeci) resturi faunistice de la Bos taurus identificate în 

situl arheologic Vorniceni (Cucuteni AB), 75 (şaptezeci şi cinci) fragmente osteologice au fost 
găsite în gropile menajere şi 250 (douăsute cincizeci) în cadrul locuinţelor. Acestea au fost 
distribuite astfel: 38(gr.35), 16(gr.24), 2(gr.40), 6(gr.42), 5(gr.22), 14(gr.AB), 128(L14), 
79(L15), 40(L8) şi respectiv 3(L5). 

În cadrul gropilor menajere şi locuinţelor, frecvenţă cea mai mare a grupelor de elemen-
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te scheletice, provenite de la bovina domestică este reprezentată de antopod (25,84%), fiind 
urmată de coaste (13,23%), stilopod (11,07%) şi zengopod (12,30%). Fragmentele de neuraniu 
şi visceraniu, utilizate în comunitatea eneolitică, în principal pentru organele moi (limbă, cre-
ier), reprezintă 17,29%, spre deosebire de fragmentele din cadrul centurilor şi vertebrelor (câte 
7,69%). Cea mai mică frecvenţă a grupelor de elemente scheletice de la Bos taurus a fost înre-
gistrată pentru dinţi (4%) şi coarne (0,6%). 

Din totalul celor 50 (cincizeci) de exemplare de bovină domestică am apreciat, în situl 
studiat, 43 (patruzeci şi trei) indivizi de sex femel (86%), 3 (trei) castraţi (6%) şi 4 (patru) mas-
culi, care reprezintă 8%. 

Din punct de vedere morfologic, prezenţa exemplarelor mascule de Bos taurus este jus-
tificată, în cadrul sitului Vorniceni, de existenţa unui dinte inferior (canin) precum şi cele patru 
fragmente orizontale mandibulare, prevăzute cu alveola caninului. 

Din punct de vedere osteometric, prezenţa exemplarelor mascule, în situl Vorniceni, es-
te argumentată de găsirea unui metacarp întreg şi consolidat, care a permis calculul taliei la 
greabăn = 144,25 mm, în conformitate cu următoarele date metrice: lungimea maximă = 230,8 
mm; lăţime proximală = 75,4 mm; lăţime minimală pe diafiză = 43,5 mm; lungime distală = 82 
mm, indice proximal (I2) = 32,6; indice diafizar (I3) = 18,8 şi indice distal (I4) = 35,52. 

În acelaşi sit cucutenian, de fază AB, a fost identificat şi un radius întreg, consolidate de 
bovină domestică care aparţine unui individ castrat, cu talia la greabăn de 126,9 mm, calculată 
pentru lungimea maximă de 295,2 mm. Din punct de vedere morphologic prezenţa castraţilor 
este asigurată şi de găsirea unui fragment diafizaro-distal de metacarp, neconsolidat (care apar-
ţine unui individ tânăr) şi care a evidenţiat hipertrofie, apărută ca urmare a castrării individului 
înaintea consolidării osteologice (înainte de împlinirea vârstei de 2 ani). Fragmentul osteologic 
este considerat un unicum pentru faza AB Cucuteni de pe teritoriul României. 

În situl arheologic Vorniceni din judeţul Botoşani s-au identificat 46 (patruzeci şi şase) 
aspecte patologice evidenţiate pe suprafaţa resturilor osteologice de bovină domestică, repre-
zentând 14,15%. S-au găsit o fractură, un hematom, două tumori şi 42 aspecte artrotice, obser-
vate doar pe elemente scheletice postraumatice. De la nivelul viscerocraniului, s-a individuali-
zat doar rădăcina unui dinte molar cu abces dentar. 

Aspecte artrotice, prezente pe resturile osteologice de bovină domestică, justifică utili-
zarea şi exploatarea intensă în cadrul gospodăriei eneolitice, marea majoritate fiind observate 
pe fragmente de autopod (falange şi oase tarsiene), doar 4% găsindu-se la nivelul vertebrelor. 
Au fost observate depuneri de ţesut osos jur de-mprejurul fragmentelor epifizare proximale şi 
distale, precum şi deformărea arcurilor vertebrale (atât intern cât şi extern) şi a oaselor scurte 
sau consolidări neanatomice între elementele scheletice de la nivelul articulaţiilor (falanga 
proximală unită cu osul sesamoid sau centrotars unit cu alte oase tarsale). Abcesul dentar pre-
zent pe rădăcina dintelui jugal de Bos taurus aduce argumente pentru creşterea concentraţiei 
sărurilor din plante, ca urmare a creşterii temperaturii mediului, precum şi pentru limitarea re-
zervei nutritive. În situl arheologic de la Vorniceni (Cucuteni AB) s-au determinat şapte forme 
osteologice de bovină domestică cu urme de prelucrare artizanală, care reprezintă 2,15%. S-au 
identificat cinci fragmente costale nelezite latero – lateral, precum şi un astragal (cu aspect ar-
trotic excipient) care au fost utilizate în gospodăria eneolitică, la finisarea vaselor ceramice; ca 
netezor/şlefuitor. Tot ca netezitor a fost utilizat şi un fragment proximal de metacarp, care pre-
zenta faţa posterioară netedă. Tot aici, la Vorniceni, din totalul celor 50 de exemplare de bovi-
nă domestică, atât după gradul de erodare, schimb şi erupţie dentară, cât şi după gradul de con-
solidare al elementelor scheletice postcraniene, predomină indivizii adulţi (78,27%), spre deo-
sebire de cei juvenili (21,73%). 

Curba de abataj pentru bovina domestică, în situl arheologic Vorniceni (Cucuteni AB) a 
pus în evidenţă preponderenţa indivizilor maturi, sacrificaţi după împlinirea vârstei de patru 
ani, care au fost utilizaţi la muncile agricole în cadrul gospodăriei eneolitice şi apoi ca sursă de 
hrană (după scăderea randamentului (72%). Trei exemplare au fost considerate subadulte, fiind 
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sacrificate între doi şi trei ani (6%), iar opt exemplare au fost măcelărite în primii doi ani de 
viaţă, exclusiv pentru carne şi organe moi (creier, limbă, măduvă osoasă), reprezentând 14%. 

În cadrul exemplarelor juvenile de bovină domestică apreciate în studiul de faţă, trei in-
divizi au fost sacrificaţi între 18 şi 24 luni, iar câte doi au fost măcelăriţi între 6 şi 12 luni şi 
respectiv 12 şi 18 luni. În primele 6 luni de viaţă a fost sacrificat doar un exemplar de Bos 
taurus. Cele trei exemplare subadulte de bovină domestică au fost măcelărite cu preponderenţă 
între 24 – 30 de luni (două exemplare) şi un individ între 30 – 36 luni. 

În cadrul exemplarelor adulţi de Bos taurus predomină indivizi sacrificaţi între 4 şi 6 ani 
(17), urmaţi de cei sacrificaţi intre 3 şi 4 ani (13), spre deosebire de cei măcelăriţi între 6 şi 8 
ani (2). S-au apreciat şi 4 exemplare bătrâne, sacrificate între 8 şi 10 ani. Prezenţa exemplarelor 
bătrâne este justificată şi de procesul inflamator de bovină domestică. În aceeşi aşezare cucute-
niană, de fază AB, s-a găsit şi un fragment de cavitate acetabulară, provenit dintr-un coxal de 
bovină domestică, care a fost perforat intenţionat şi neîngrijit pentru uscarea cărnii (latero-
lateral). 

În situl studiat s-au identificat două fragmente de mandibulă provenite de la exemplare 
adulte de bovină domestică, care prezentau o coloraţie roşiatică, probabil datorită contactului 
hematitului cu mediul umed şi acid (bogat în acid sulfuric) şi oasele de Bos taurus. De aseme-
nea, s-au identificat 56 elemente scheletice de bovină domestică, cu urme de măcelărire (repre-
zentând 17,23%), 7 fragmente osteologice au fost tranşate, câte 9 au fost eviscerate şi descărnate, 
în timp ce 2 au fost jupuite. 29 fragmente osteologice de bovină domestică au fost dezarticulate. 

Este prima menţiune pentru faza AB Cucuteni de pe teritoriul României când sunt 
identificate urme de măcelărire evidente pe elementele scheletice de bovină domestică. S-a 
identificat un hyoid fragmentar, ceea ce atestă prelevarea limbii (prin secţionarea perpendicula-
ră pe axul longitudinal al capătului distal) de bovină domestică. S-au observat şi 7 fragmente de 
neurocraniu de Bos taurus eviscerate paralel cu sutura frontalului şi sparte cu burinul (câte 2), 
iar trei resturi cefalice au fost secţionate perpendicular pe sutura osului frontal. În situl studiat 
s-a observat şi un fragment inferior, care prezintă o spărtură nefinisată, pe faţa posterioară a 
elementului scheletic, în vederea prelevării măduvii osoase. Urmele de jupuire au fost evidente 
pe faţa anterioară a centrotarselor de bovină domestică. Tăieturile de dezarticulare au fost iden-
tificate preponderant la nivelul fragmentelor distale sau proximale epifizare (latero-lateral), cât 
şi la nivelul oaselor late, determinând cavitatea acetabulară şi genoidă. 

 
Grupul zootehnic ovicaprine 
Din totalul celor 81 resturi scheletice atribuite grupului zootehnic ovicaprine, 34 aparţin 

taxonomului Ovis aries (41,97%), 19 Caprei (Capra hircus) – 23,45%, iar 28 resturi osteologi-
ce (reprezentate de coaste, dinţi, vertebre şi fragmente de viscerocraniu), nu au putut fi identifi-
cate specific (34,56%). Din totalul celor 20 exemplare atribuite ovicaprinelor, 15 indivizi au 
fost apreciaţi speciei Ovis aries, iar 5 taxonului Capra hircus. Repartiţia elementelor scheletice 
de Ovis aries, în cadrul sitului studiat, este următoarea: în gr. 35 (1 rest); 2 (gr. 42), 6 (L14), 9 
(L8), 2 (L5) şi 14 (L15). Pentru taxonul Capra hircus s-au identificat 2 resturi osteologice în 
gr. 35, 2 (gr.24), 1 (gr.40) şi 1 (gr.AB), 6 (L14), 4(L8) şi 3 (L15). Pentru resturile osteologice 
neidentificate specific şi atribuite grupului zootehnic ovicaprine, repartiţia fragmentelor osteo-
logice este următoarea: 12 (L14), 3(L8), 8 (L15), 1 (gr. AB). Câte 2 în gr.35 şi gr.24. În situl 
arheologic Vorniceni (Cucuteni AB) s-a observat preponderenţa resturilor faunistice de ovine 
în defavoarea celor de caprine. Aceasta poate fi argumentată prin amplasarea aşezărilor 
eneolitice în zone de joasă şi medie altitudine, ca urmare a defrişării intense. În situl arheologic 
Vorniceni (nivel Cucuteni AB) s-au identificat, pentru exemplarele mascule şi femele de ovine 
şi caprine, doar coarne de tip priscă (săbiate, drepte). Două fragmente bazale de coarne, prove-
nite de la exemplare mascule de ovine, au fost dimensionate (lungime pe marea curbură = 165,5 
mm, lungimea pe mica curbură = 138,2, circumferinţa bazală = 161,2 şi respective 160 mm, 
diametrul antero-posterior = 59 şi respective 54 mm, diametrul transvers = 40,5 şi 38 mm, 
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indicii de aplatizare = 68,6 şi respective 68,5. Menţionăm că procesele cornuale de ovine au 
fost desprinse cu ajutorul unui burin de fragmentele de neurocraniu (chiar la baza acestora). 

În acelaşi nivel cucutenian, de fază AB, de la Vorniceni, s-a găsit şi un bucraniu (craniu 
prevăzut cu coarne) de Ovis aries care aparţine unui exemplar femel, în conformitate cu datele 
osteometrice (circumferinţa bazală de 100 mm, diametrul antero-posterior = 34,4 mm, diame-
trul transvers = 20,5 mm şi indicele de aplatizare de 60,17). 

La Vorniceni, (nivel Cucuteni faza AB) s-a identificat şi un astragal întreg de ovine, care a 
permis calculul taliei la greabăn la 64 cm, în conformitate cu lungimea maximă de 28,5 mm. 
Aceasta corespunde unui exemplar femel de Ovis aries. În evoluţia aspectului cultural 
Precucuteni – Cucuteni, faza B, pentru ovine şi caprine (spre deosebire de bovina domestică) se 
observă mărirea taliei la greabăn, ca urmare a limitării rezervei nutritive, defrişărilor progresive şi 
creşterii temperaturii mediului. Pentru taxonul Ovis aries, raportul între sexe este 1:1, spre deo-
sebire de specia Capra hircus, unde sunt menţinute în cadrul gospodăriei eneolitice de la Vor-
niceni (Cucuteni AB) mai multe exemplare female decât masculi (raportul între sexe este 2♀:1♂). 

Din punct de vedere osteometric, prezenţa exemplarelor female de caprine este docu-
mentată printr-un fragment bazal de corn (circumferinţa bazală = 147 mm, diametrul antero – 
posterior = 54,9; diametrul transvers = 32,5 mm, indice de aplatizare = 59,1; lungimea pe ma-
rea curbură = 180 mm, lungimea pe mica curbură = 175, 2 mm) şi de neurocraniul (segment 
parieto-occipital) secţionat perpendicular pe sutura craniană (spre deosebire de fragmentul 
cephalic de ovine, spart cu burinul). Exemplarele mascule de caprine domestice, identificate în 
situl Vorniceni, pot fi justificate prin identificarea unui fragment de mandibulă, prevăzută cu 
alveola caninului. S-au identificat două fragmente de oase late (un omoplat şi un coxal) cu 
perforaţii intenţionate şi nefinisate la nivelul colului şi cavităţii acetabulare latero-lateral, în 
vederea uscării şi conservării cărnii. Tot aici, s-a identificat şi un fragment diafizar de radius, 
de oaie, prevăzut cu o coloraţie roşiatică. 

Doar două elemente scheletice de ovicaprine au fost prelucrate artizanal în aşezarea 
cucuteniană de la Vorniceni: un împungător şi un netezitor. Piesele au fost incipient utilizate, 
fiind manufacturate dintr-un fragment costal (şlefuit latero-lateral) şi dintr-un fragment distal 
de metacarp, având spărtură lateral-internă, la nivelul feţei posterioare. Partea activă este am-
plasată pe faţa anterioară. In situl arheologic Vorniceni s-au identificat şase aspecte patologice, 
evidenţiate pe resturile osteologice de ovicaprine. S-au observat fracturi (la nivelul unui frag-
ment costal), două hematoame (cauzate de lovituri, la nivelul unor fragmente diafizare de radi-
us şi metacarp). Spre deosebire de bovina domestică, în cadrul grupului zootehnic ovicaprine, 
s-au identificat două aspecte patologice la nivelul viscerocraniului – în special mandibulei), 
fiind reprezentate de un abces dentar şi de o modificare de amplasare dentară (anteroversie şi 
posteroversie). Fragmentele de viscerocraniu aparţin unor indivizi subadulţi. 

De la nivel cefalic, pentru grupul zootehnic ovicaprine, la Vorniceni s-a identificat un aspect 
patologic (inflamaţie) la nivelul coarnelor. Cornul aparţine unui individ mascul de Ovis aries, iar la 
baza acestuia s-au găsit deformări, cauzate probabil de demineralizări, ca urmare a limitării rezervei 
nutritive, cât şi concentraţiei crescute de săruri, ca urmare a creşterii temperaturii mediului. Deşi 
datele metrice, aparţin unui individ mascul de oaie, aspectul patologic cornual poate fi argumentat şi 
de tentativa de castrare a exemplarului. Acest aspect a fost identificat în cadrul culturii Guelniţa (din 
sud-estul României), fiind considerat un unicum pentru faza AB Cucuteni. 

În situl studiat s-au identificat 13 elemente scheletice cu urme de măcelărire, care apar-
ţin grupului zootehnic ovicaprine. Taxonului Ovis aries îi revin şapte urme de măcelărire: 3 (trei) 
de eviscerare şi câte 2 (două) de descărnare şi dezarticulare. Speciei Capra hircus i-au fost 
atribuite câte 2 (două) resturi osteologice eviscerate şi descarnate. Specific grupului zootehnic 
ovicaprine i s-au determinat doar o urmă de descarnare şi o alta de conservare-uscare a cărnii 
(prezentă pe un fragment de omoplat). În situl Vorniceni, după gradul de erupţie, schimb şi 
erodare dentară, precum şi după gradul de consolidare al elementelor scheletice, postcraniene, 
predomină indivizii juvenili (87,5%), spre deosebire de cele mature (doar 12,5%), ceea ce justi-
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fică sacrificarea exemplarelor de ovicaprine pentru obţinerea de organe moi şi carne. 
Curba de abataj, pentru grupul zootehnic ovicaprine, indică măcelărirea indivizilor pre-

ponderent juvenili şi subadulţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de luni, îndeosebi pentru creier, 
limbă, inimă, plămâni, rinichi şi carne fragedă. Din totalul celor 20 de exemplare atribuite gru-
pului zootehnic ovicaprine, 16 indivizi au fost sacrificaţi în primii ani de viaţă, spre deosebire 
de cele 4 exemplare sacrificate după 4 ani. Cinci exemplare din totalul celor 16 juvenili au fost 
sacrificaţi în primul an de viaţă (unul între 3-4 luni, unul la 9 luni, altul între 10-12 luni şi doi 
între 4 şi 8 luni). În cel de-al doilea an de viaţă au fost măcelăriţi 11, din totalul celor 16 indi-
vizi juvenili. S-au identificat 6 exemplare sacrificate între 18-20 luni, 3 între 20-24 luni şi 2 
intre 24-30 luni. Exemplarele adulte de ovicaprine au fost sacrificate astfel: două la 36 de luni, 
iar câte unul la 4-6 ani şi între 3-4 ani. Spre deosebire de bovina domestică, la ovicaprine nu s-au 
identificat exemplare bătrâne. 

 
Sus domesticus 
Din totalul celor 89 resturi osoase de porc, identificate în cadrul sitului Vorniceni (Cu-

cuteni AB), 20 fragmente osteologice au fost găsite în cadrul gropilor menajere, iar 69 în ca-
drul locuinţelor. Acestea au fost distribuite astfel: câte un element osos în gr. 22 şi gr. 24, câte 
3 în gr. 35 şi 42 (unde s-au observat fragmente de viscecraniu, stilopod superior şi metapod 
posterior). Cele mai multe resturi faunistice de porc au fost găsite în cadrul gropii AB (12). Cu 
excepţia locuinţei 5, în toate celelalte s-au găsit resturi osteologice de porc, distribuite astfel: 30 
(L14), 28 (L15), 11 (L8). La nivelul cefalic, în cadrul locuinţelor s-au identificat mai puţine 
resturi faunistice de porc (două din totalul celor 11 de pe L8; 13 din totalul celor 28 (L15) şi 11 
din totalul celor 30 de pe L14. restul este distribuit scheletului postcranian (preponderent centu-
rilor scapulare şi pelviene, zengopodului (superior şi posterior), care prezintă o cantitate mai 
mare de carne şi slănină. Cinci resturi osteologice de porc au fost identificate în cadrul gropii AB. 

Porcului, ca şi specie monovalentă, în cadrul sitului studiat, i s-au atribuit 30 de exem-
plare, preponderent juvenile. Raportul între sexe este 1♀:5♂). Prezenţa singurului exemplar 
femel este argumentată de identificarea unui astragal, cu lungimea maximă de 42,5 mm, care a 
permis şi calculul taliei la greabăn la 78,37 cm. Prezenţa indivizilor masculi, din punct de vede-
re osteometric este justificată de cea de-a 2-a talie la greabăn, calculată după lungimea maximă 
a unui metacarp 4 de 88,8 mm, la 90,56 cm. Celelalte date osteometrice sunt: lăţimea 
proximală = 21,5, lăţimea distală = 24 mm şi lăţimea minimă pe diafiză de 13,5 mm. Din per-
spectivă morfologică, prezenţa exemplarelor mascule este argumentată de prezenţa alveolei 
caninului în fragmentele de viscerocraniu (4). 

În situl Vorniceni (Cucuteni AB) s-au identificat 4 (patru) resturi osteologice de porc cu 
prelucrare, care au fost utilizate ca unelte în gospodăria eneolitică (1 vârf, 1 netezor şi 2 dăltiţe). 
Cu excepţia vârfului (realizat dintr-un fragment diafizar de radius, care prezintă pe faţa posteri-
oară o spărtură latero-laterală) care este intens utilizat, celelatle elemente scheletice de porc 
sunt incipient utilizabile sau nefinisate. Netezitorul s-a manufacturat dintr-un fragment orizon-
tal de mandibulă de porc, care a fost uşor şlefuit, pe faţa vestibulară s-a observat coroana dentară, 
deci restul osteologic (cu partea activă, situată pe faţa linguală) aparţine unui individ juvenil. 

Dăltiţele s-au realizat din fragmente distale şi diafizare de zengopod (anterior şi posteri-
or). Dacă pentru radius, oferta activă este amplasată pe faţa anterioară a acestuia, pentru tibie, 
vârful rotunjit incipient utilizat este localizat pe faţa posterioară a fragmentului osos. In situl de 
la Vorniceni s-au identificat 2 (două) resturi osoase de porc (un fragment proximal de omoplat 
şi un fragment diafizar de femur) cu spect roşiatic. Cinci resturi scheletice de porc prezintă per-
foraţii intenţionate şi nefinisate, realizate în vederea conservării cărnii sau extragerii măduvei 
osoase. S-au observat 2 fragmente de omoplat cu spărturi la nivelul colului, un fragment distal 
de humerus şi un calcaneu, cu perforaţie simetrică latero-laterală, situată imediat sub epifiză. S-
a identificat, de asemenea, un coxal cu o inflamaţie, cauzată de o lovitură. 

Douăzeci şi şase elememte osoase de porc prezintă urme de măcelărire: 2 (două) de 
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tranşare, 6 (şase) de eviscerare, 5 (cinci) de descărnare şi 13 (treisprezece) de dezarticulare. Ur-
mele de eviscerare sunt prezente doar la nivelul fragmentelor cefalice, patru fiind realizate prin 
secţionarea perpendiculară a suturii frontalului, iar 2 sunt spărturi dispuse paralel cu osul fron-
tal. Urmele de dezarticulare sunt evidente la nivelul capetelor proximale şi distale de la zen-
gopod, stilopod (anterior şi posterior) precum şi la nivelul cavităţii acetabulare pelviene sau a 
colului scapular. În aşezarea cucuteniană de la Vorniceni predomină indivizi juvenili de porc, 
atât după gradul de erupţie, schimb şi erodare dentară, cât şi după gradul de consolidare al 
elementelor scheletice postcraniene (70%) în defavoarea exemplarelor adulte (30%). 

Curba de abataj pentru porcine, în situl Vorniceni, indică sacrificarea cu predilecţie a 
exemplarelor juvenile în decursul celui de-al 2-lea an de viaţă, pentru carne şi slănină. Prezenţa 
exemplarelor mai mari de 3-4 ani de porcine şi a celor bătrâne (cu vârste de 4-6 ani) poate fi 
argumentată pe de o parte de menţinerea efectivului speciei în cadrul gospodăriei eneolitice cât 
şi prin posibilitatea prelucrării materiei prime (os şi dinte), necesar confecţionării obiectelor de 
uz casnic şi podoabelor. Din totalul celor 30 de exemplare de porc, apreciate în nivelul AB 
Cucuteni, de la Vorniceni, 20 indivizi au fost sacrificaţi în primii 2 ani de viaţă, iar 3 exemplare 
au fost măcelărite între 24 şi 36 luni, fiind considerate subadulte. Doar 7 indivizi au fost sacri-
ficaţi după împlinirea vârstei de 3 ani. 

Exemplarele juvenile au fost sacrificate cu predilecţie între 10 -12 luni (10), urmate de 
cele măcelărite între 20 – 24 luni (5). Câte 2 exemplare de porc au fost sacrificate între 6 – 10 
luni. Doi dintre cei 3 indivizi subadulţi au fost măcelăriţi pentru carne şi slănină între 24 – 30 
luni, în timp ce, între 30 – 36 luni doar unul. 

Cei 7 indivizi adulţi de porc au fost sacrificaţi cu predilecţie la 36 luni şi respectiv la 6-8 
ani (câte 3 exemplare), în timp ce între 4-6 ani s-a sacrificat doar câte un individ. Exemplarele 
adulte constituiau sursă de materie primă pentru obţinerea de unelte şi obiecte de podoabă. 
Acestea erau păstrate pe de altă parte în cadrul gospodăriei pentru menţinerea efectivului spe-
ciei. Amplasarea speciei Sus domesticus pe locul II, în cadrul sitului Vorniceni (Cucuteni AB) 
poate fi justificată de locaţia aşezărilor eneolitice în zona joasă de altitudine, cu bogate resurse 
nutritive, cât şi de condiţiile de viaţă în semilibertate, care înlesnesc hibridarea formei sălbatice 
cu cea domestică. 

 
Canis familiaris 
Au fost identificate 2 resturi osteologice de câine (o vertebră codală întreagă şi 

epifazată, precum şi o tibie) care aparţine la acelaşi individ matur, de 3-4 ani. Lungimea tibiei, 
de 144,7 mm, corespunde unui exemplar de 413,11 mm (talie medie) şi cu o robusteţe mijlocie 
(indicele diafizar este de 7,25). Acest tip de câine a fost identificat, în aspectul cultural sincron, 
situate în sud-estul României, cât şi în etapa precedentă şi ulterioară a aspectului cultural 
Precucuteni – Cucuteni faza B. Câinele nu are importanţă paleoeconomică, fiind utilizat în 
gospodăria eneolitică pentru pază sau ca însoţitor în partidele de vânătoare. Specia este sacrifi-
cată doar pentru blană, la vârstă adultă. 

 
Vânătoarea 
Este o metodă auxiliară de procurare a hranei. În situl studiat s-au identificat doar resturi 

osteologice de la mamifere sălbatice. S-au găsit preponderant fragmente osteologice atribuite 
mamiferelor arctiodactile rumegătoare, de talie medie, care sunt urmate de cele omnivore şi 
nerumegătoare. În situl studiat (nivel Cucuteni faza AB) s-au găsit şi cinci resturi osoase pro-
venite de la mamiferele rozătoare, reprezentate de castor şi iepurele de camp. Lipsa mamifere-
lor sălbatice carnivore a fost identificată şi în alte eşantioane cucuteniene faza AB, Traian – 
Dealul Fântânilor (Haimovici, 1959). 

 
Specia Equus caballus este considerată, în faza AB a culturii Cucuteni, sălbatică, ţi-

nând cont de faptul că s-au apreciat 5 indivizi, sacrificaţi la vărste diferite (de la 3-6 luni până 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE  

 
 

 
28 

 

la 10-12 ani); resturile osteologice de cal prezintă urme de măcelărire, care justifică sacrificarea 
exemplarelor pentru carne, piele şi organe moi şi mai puţin pentru utilizarea la muncile agrico-
le (ceea ce ar putea fi explicată şi prin prezenţa aspectelor patologice pe suprafaţa fragmentelor 
osteologice). S-au determinat, în eşantionul studiat (Cucuteni faza AB), 41 resturi osoase de cal 
(6,45%), care au provenit de la 5 exemplare (3,96%). 

În situl Vorniceni s-au determinat 10 resturi osoase cu urme de măcelărire, 7 dintre 
acestea fiind de dezarticulare, 2 de descărnare şi una de eviscerare. Dezarticularea a fost obser-
vată pe fragmente de craniu (occipital) şi la nivelul vertebrelor (epistrofus), secţiunile fiind 
executate precis paralel cât şi perpendicular pe axul longitudinal. Pentru extragerea măduvei 
osoase, pe faţa posterioară a zengopodului superior au fost observate spărturi sub forma literei 
V, având vârful orientat spre epifiza superioară şi convergent faţă de axul longitudinal. S-au 
identificat 2 resturi osteogene faţetate lateralo-laterale şlefuite şi mediu utilizate ca netezitor, 
precum şi o tibie, care prezintă pe faţa posterioară, partea activă (vârful rotunjit). Presa nu 
prezintă urme de şlefuire, fiind nefinisată. Debitajul acesteia s-a produs de pe faţa anterioară 
către faţa posterioară a elementului scheletic. S-au determinat, de asemenea, cinci aspecte 
artrotice, ceea ce indică sacrificarea unor indivizi bătrâni, de 10-12 ani. Acestea au fost obser-
vate pe un calcaneu, un fragment proximal de tibie, câte un fragment distal de stilopod (anteri-
or şi posterior) precum şi la nivelul cavităţii acetabulare. Jur-demprejurul fragmentelor osoase 
şi cavităţii articulare se observă depuneri de ţesut osos, hipertrofii. În situl studiat s-au dimen-
sionat 2 elemente scheletice: o falangă medie, care corespunde membrului anterior (în confor-
mitate cu indicele distal –I4 de 100,29) şi un calcaneu cu lungimea maximă de 115,2 mm. 

În situl Vorniceni (Cucuteni AB) s-au apreciat 5 exempare de cal. Curba de abataj indi-
că sacrificarea celor 2 indivizi tineri (cu vârste între 3-18 luni) şi a celor mature (36-48 luni) 
pentru carne, piele, organe moi. Doar un individ a fost sacrificat la vârstă înaintată (10-12 ani). 
Gradul de erodare dentară este mediu spre puternic, fiind caracteristic fragmentelor de 
viscecraniu provenite din indivizi bătrâni. Raportul între sexe pentru specia Equus caballus este 
1♀:4♂. Repartiţia resturilor osoase de cal în cadrul sitului de la Vorniceni indică sacrificarea şi 
depozitarea resturilor menajere scheletice la nivelul craniului (îndeosebi în gropi) şi amplasarea 
fragmentelor scheletice cu cantitatea mai mare de carne (în cadrul locuinţelor). Cele 41 resturi 
osteologice de cal au fost repartizate astfel: 5 (gr. 35), 4 (gr. 22), 1 (gr. 42), 5 (gr, AB), 10 
(L15), 8 (L8), 7 (L14). 

Pe primul loc, în cadrul mamiferelor artiodactile rumegătoare şi vânate, în cadrul sitului 
arheologic de la Vorniceni se situează specia Cervus elaphus. S-au identificat 45 resturi osteo-
logice de cerb (7,08%), care provin de la cel puţin 7 exemplare (5,55%). Din perspectivă paleo-
economică, cerbul ocupă primul loc (48,38%) după numărul de resturi osteologice şi 38,88% 
după exemplarele apreciate. Distribuţia resturilor faunistice de cerb indică utilizarea 
neurocraniului atât pentru creier cât şi pentru coarne, necesare confecţionării obiectelor de uz 
casnic şi podoabelor. S-au identificat 13 resturi osoase în gr.35, 3(gr.24), 2(gr.40), 3(gr.42), 
4(gr.AB), 11(L14), 1(L8), 1(L5), 7(L15). Raportul între sexe pentru specia Cervus elaphus este 
1♀:6♂. 

În situl arheologic Vorniceni (Cucuteni AB) s-au identificat 5 calcanee de cerb, care au 
permis calculul taliei la greabăn. Pentru exemplarul mascul, înălţimea la greabăn variază între 
130,2 şi 142,6 mm, pentru care s-a stabilit media de 135,22 mm. Pentru exemplarele female s-a 
apreciat talia la greabăn de 129,8 mm. Este cunoscut faptul ca procesele cornuale reprezintă 
apanajul masculilor, în situl studiat identificâdu-se cinci procese cornuale adunate, care aparţin 
unor indivizi maturi sexuali. La Vorniceni (Cucuteni AB) s-au găsit două urme de măcelărire, 
evidente pe resturile osteologice de cerb: un neurocraniu eviscerat prin spărtură perpendiculară 
pe sutura osului frontal şi un fragment proximal de metacarp, prevăzut cu o tăietură oblică 
(lateralo-lateral extern) neîngrijită în vederea dezarticulării. 

În Vorniceni s-au identificat un rest osteologic de cerb cu urmă de artropie (un fragment 
distilat şi epifizat de tibie, cu ţesut osos non format), ceea ce indică sacrificarea unui exemplar 

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



Florentina Carmen Oleniuc, Raport de cercetare arheozoologică întreprinsă în situl arheologic Vorniceni – Pod Ibăneasa 

 
 

 
29 

 

bătrân de 8-10 ani. Cei şapte indivizi, apreciaţi în situl Vorniceni s-au sacrificat preponderent la 
vârstă adultă (6-8 ani) (85,71%), spre deosebire de indivizii juvenili (15,29%). În acest sens, în 
nivelul Cucuteni faza AB al sitului studiat s-au găsit fragmente de viscecraniu cu dentiţia mola-
ră completă cu grad de erodare mediu spre puternic. În situl de la Vorniceni s-au identificat trei 
elemente scheletice de cerb cu urme de metale cauzate de prezenţa hematitului (roşiatice); un 
radius distal, un fragment de maxilar şi un segment costal. Osul şi cornul de cerb au constituit 
materii prime pentru confecţionarea uneltelor prelucrate: un fragment costal şi un astragal, 
şlefuite lateralo-lateral şi apoi mediu utulizate ca netezitor/şlefuitor. Alte trei fragmente de corn 
de cerb, desprinse dintr-o prăjină au fost transformate în împungătoare/ plantatoare/ străpungă-
toare. Cornul a fost secţionat între razele mediu transversal şi longitudinal pentru a delimita şi 
dimensiona piesa apoi a fost definit la unul din capete. 

 
Mistreţul.  
În situl Vorniceni (Cucuteni AB) s-au identificat 23 resturi osteologice care aparţin spe-

ciei Sus ferus (reprezentând 3,62%), care provin de la cel puţin şase exemplare adulte (4,76%). 
Din perspectivă paleoeconomică, mistreţul se regăseşte pe locul II în cadrul faunei sălbatice 
vânate atât după numărul de resturi osteologice (24,73%), cât şi după exemplarele atribuite 
(33,33%). Repartiţia resturilor faunistice de mistreţ pe complexe de locuire, în cadrul sitului 
Vorniceni, indică sacrificarea unor exemplare adulte, în special pentru carne şi slănină şi mai 
puţin pentru materia dură de origine animală (os, dinte) necesare confecţionării obiectelor de uz 
casnic sau podoabelor. S-au găsit 2 resturi osoase în gr. 35, 3 (gr.22), 8 (L14), 1(L8), 9(L15). 
Raportul între sexe pentru mistreţ, în situl Vorniceni, este 1♀:5♂. Prezenţa exemplarelor mascu-
le este justificată prin calculul taliei la greabăn, la 90,90 cm, în conformitate cu lungimea ma-
ximă a unui astragal de 49,5 mm. 

Din perspectivă morfologică, în situl studiat s-a identificat un fragment orizontal de 
mandibulă, ca dentiţie completă molară şi care este prevăzut cu alveola caninului deschisă, 
fiind caracteristică sexului ♂. Pentru acelaşi rest osteologic s-a observat şi un aspect patologic 
(o modificare de orientare a aspizilor), probabil determinată de o dezordine a materialului ge-
netic (mutaţie), fie cauzată de existenţa unui proces inflamator. S-au identificat şi elemente 
scheletice de mistreţ cu urme de prelucrare: un fragment diafizaro – distal de cubitus, care 
aparţine cu cea mai mare probabilitate unui exemplar mascul adult, este şlefuit lateralo- lateral 
şi antero-posterior pentru definitivarea părţii active (vârful împungătorului). Piesa a fost secţio-
nată de la mijlocul diafizei neîngrijit, fiind mediu utilizată în gospodăria eneolitică. 

În situl Vorniceni (Cucuteni faza AB) din judeţul Botoşani s-au identificat patru ele-
mente scheletice de mistreţ cu urme de măcelărire: câte unul fiind tranşat, eviscerat, descărnat 
şi dezarticulat. Tranşarea s-a realizat perpendicular, pe axul longitudinal, în mod îngrijit, fiind 
observată, pe fragmentul distal humeral de mistreţ. Dezarticularea a fost identificată pe epifiza 
distală humerală de la un exemplar adult de mistreţ. Tăietura a fost executată imprecis lateralo- 
lateral, fiind orientată, în special, pe faţa anterioară a elementului scheletic. Pe acelaşi fragment 
osteologic s-au observat urme roşiatice. Semnele de eviscerare s-au găsit pe un fragment pa-
rieto – occipital de mistreţ, fiind executate perpendicular pe sutura oaselor craniene. Descar-
narea a fost realizată la nivelul unui fragment proximal de zengopod superior epifizal, cu orien-
tare către faţa anterioară. Curba de abataj pentru mistreţ, în situl de la Vorniceni din judeţul 
Botoşani s-a realizat după prezenţa singurului fragment de viscero-craniu prevăzut cu dentiţie 
jugală molară completă, având erodare incipientă, ceea ce atestă sacrificarea unor indivizi 
adulţi (preponderent masculi) de 4 – 6 ani. 

 
Căpriorul.  
În aşezarea cucuteniană, de fază AB, de la Vorniceni (jud. Botoşani), s-au identificat 15 

resturi osoase de căprior (2,36%), care provin de la cel puţin 3 exemplare adulte (2,38%). Din 
perspectivă paleoeconomică, specia ocupă locul III după exemplarele atribuite, în cadrul faunei 
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artiodactile rumegătoare vânate din situl Vorniceni (faza AB Cucuteni). Repetiţia elementelor 
scheletice de căprior indică sacrificarea unor exemplare adulte, în special pentru piele şi mate-
rie primă necesară confecţionării uneltelor. S-au identificat 4 resuri osoase (L15), 1(L5), 
1(gr.AB), 1(gr.40), 4(gr.24), 1(gr.35). Zece dintre elementele scheletice atribuite căpriorului 
sunt reprezentate de metapodii (7 metatarse şi 3 metacarpe). Raportul dintre sexe este favorabil 
exemplarelor mascule, dovadă fiind şi prezenţa în situl Vorniceni a unui fragment distal de 
corn (de tip suliţar), care aparţine unui exemplar matur sexual. În urma cercetărilor efectuate 
asupra materialului osteologic din aşezarea cucuteniană (AB) de la Vorniceni s-a evidenţiat un 
singur rest osteologic de căprior care a fost tranşat perpendicular pe axul longitudinal. Patru 
dintre cele şapte metatarse atribuite speciei Capreolus capreolus prezintă spărturi spre diafiză şi 
urme de netezire incipientă lateralo-lateral şi antero-posterior, pentru realizarea unor netezitoare. 

 
Bourul ocupă locul IV în cadrul faunei mamaliere vânate, atât după numărul de resturi os-

teologice (1,57%) cât şi după exemplarele atribuite (1,58%). Din perspectivă paleoeconomică, 
bourul ocupă locul IV atât după numărul de fragmente osteologice (10,75%), cât şi după indivizii 
apreciaţi (11,11%). În eşantionul studiat s-au identificat 3 elemente scheletice de bour cu urme de 
măcelărire: 2 cu descărnare şi unul cu dezarticulare. Repartiţia elementelor scheletice de bour, în 
situl Vorniceni, indică sacrificarea unor exemplare mature pentru procurarea şi prelucrarea cărnii. 
Distribuţia acestora este următoarea: 1(gr.35), 4(gr.42), 4(L14), 1(L8), 3 (L15). S-au vânat, în 
mod echilibrat, atât exemplare mascule cât şi femele de bour, raportul între sexe fiind deci 1:1. Pe 
locul secund între mamiferele sălbatice vânate în această aşezare cucuteniană, se regăsesc mami-
ferele rozătoare. S-au identificat două specii: castorul şi iepurele de câmp. Ponderea acestora 
după numărul de resturi osteologice, este 3,5%, iar 8% (după numărul de exemplare apreciate). 

 
Castorul.  
Au fost identificate două resturi osoase (de la craniu) (0,31%), care aparţin aceluiaşi in-

divid matur (0,79%). Din perspectivă paleoeconomică, specia Castor fiber este importantă 
pentru gospodăria eneolitică de la Vorniceni (Cucuteni AB) doar pentru blană. Taxomul este 
totodată indicator pentru zonele împădurite şi umede. 

 
Lepus europaeus. Cel de-al 2-lea rozător de talie medie, sacrificat pentru blană şi car-

ne, în gospodăria eneolitică de la Vorniceni (Cucuteni AB) este iepurele de câmp. S-au găsit 
trei resturi osoase (care apartin zengopodului şi antopodului posterior), care provine de la ace-
laşi exemplar adult. Din perspectivă paleoeconomică, iepurele de câmp ocupă primul loc în 
cadrul mamiferelor rozătoare (după numărul de resturi şi exemplare apreciate), cât şi în cadrul 
sitului studiat (2,15% şi respectiv 4%). În această aşezare predomină (în funcţie de condiţiile 
ecologice) mamiferele tipice de pădure (50,35%), urmate de cele de lizieră (unde am inclus şi 
calul) – 59,65%. Predominante sunt, în funcţie de regimul de hrană, artiodactilele rumegătoare 
(50,35%), urmate de nerumegătoare (29,49%), omnivore (16,54%) şi rozătoare 3,59%. 

 
Culesul moluştelor reprezintă cea de-a 3-a posibilitate de procurare a hranei pentru po-

pulaţia eneolitică de la Vorniceni (Cucuteni AB). Fragmente de exoschelet erau cel mai probabil 
utilizate la realizarea pastei necesare confecţionării vaselor ceramice sau la obţinerea pigmen-
tului alb, necesar decorării vaselor ceramice (datorită conţinutului ridicat de carbonat de calciu). 

S-au identificat zece fragmente de cochilie de melc de grădină, 7 păstrându-se întregi şi 
3 (trei) fiind fragmentate. 

Pe suprafaţa cochiliilor se observă palternul speciei (dungi maronii caracteristice speciei 
Helix pomatia), ceea ce indică îngroparea speciei pentru depunerea ouălor. Culesul moluştelor 
reprezintă doar 1,55% din procesul procurării hranei de către populaţia eneolitică locală.  
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ARCHAEOZOOLOGICAL RESEARCH REPORT ENTERED UPON THE 
ARCHAEOLOGICAL SITE VORNICENI – IBĂNEASA BRIDGE – DISTRICT OF 

BOTOŞANI (FROM CUCUTENI CULTURE, A-B STAGE) 
 

(Summary) 
 

In her study, the author analyses the animal remains from the Archaeological Site Vor-
niceni – Ibăneasa Bridge – District of Botoşani (from Cucuteni Culture, A-B Stage), in the 
houses L5, L8, L14, L16, in the domestic pits DP22, DP14, DP A-B, DP35, DP40, DP42. The 
results show us the main ways of obtaining of animal food and animal products. 
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Daniel CIUCĂLĂU 
 

DESPRE UN FRAGMENT DE CASTRON CU TREI TORŢI 
AVÂND REPREZENTĂRI DENDROLOGICE 

  
Cuvinte - cheie: castroane cu trei torţi, necrople, cultura Sântana de Mureş-

Cernjachov 
 

În anul 2012, cu ocazia unui inventar realizat la Muzeul de Arheologie de la Săveni, ne-
a atras atenţia un fragment ceramic, aflat printre vasele din depozitul acestei instituţii (foto 1). 
Fragmentul face parte din buza unui castron cu trei torţi lucrat la roată din pastă fină, de culoa-
re cenuşie, caracteristic culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Ea a fost mai puternic trasă spre 
interior şi mai puţin către exterior, păstrând totuşi profilul marginii în forma literei T.(fig. 1) 
Lăţimea buzei este de 6,3 cm. Decorul este realizat din linii oblice incizate ce formează o înşi-
ruire de triunghiuri, încadrate între două şănţuiri, aflate la cele două extremităţi ale bandei. 
Particularitatea care ne-a atras atenţia este reprezentată de un copac, realizat tot prin incizie în 
spaţiul liber dintre două triunghiuri (fig.2). Neavând nici un fel de marcaj ne este greu să stabi-
lim locaţia exactă în care a fost descoperit, mai ales că în jurul acestui oraş au fost desfăşurate 
mai multe cercetări arheologice în situri aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Pe 
parcursul activităţii de inventariere am observat un vas, descoperit la Săveni-Valea Boului, ce 
are un decor apropiat cu cel aflat pe fragmentul respectiv (foto 2), ceea ce ne face să credem că 
cele două obiecte au fost găsite în aceeaşi locaţie.  

În anul 1965, cu ocazia lucrărilor de lărgire a drumului Săveni-Drăguşeni, la circa 2,5 
km de oraş, în zona cunoscută ca Valea Boului, au fost descoperite 7 morminte din secolul al 
IV-lea d.Hr.. Inventarul lor cuprindea 11 vase de lut lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă şi 
din pastă fină cenuşie, din care şi un castron cu trei torţi, o fibulă de bronz având piciorul înfă-
şurat, mărgele, pieptene de os, cuţit de fier1. Ornamente de origine vegetală apar, destul de rar, 
şi pe alte vase asemănătoare descoperite în necropole de secol IV, cum este cazul la Spanţov2 
(frunză de brad) sau la Budeşti 3 (un brad). 

Informaţiile referitoare la diversele manifestări religioase aparţinând populaţiilor polite-
iste aflate în prima jumătate a mileniului I d.Hr. la nordul Dunării sunt prezentate extrem de 
schematizat în lucrările de specialitate, în ciuda faptului că există un număr mare de descope-
riri, care pot fi corelate cu riturile şi ritualurile practicate în această perioadă. În schimb, studii-
le realizate până în acest moment s-au bazat în cea mai mare parte pe desluşirea mecanismelor 
pătrunderii creştinismului în acest teritoriu, obiectiv care, aşa cum spunea Coriolan Opreanu, a 
devenit obsesia mai multor generaţii de arheologi şi istorici4. 

În legătură cu riturile şi ritualurile funerare practicate la sfârşitul primei jumătăţi a mile-
niului I d. Hr., ale căror urme materiale pot fi identificate în timpul cercetărilor arheologice, 
chiar dacă nu există descrieri detaliate în documentele contemporane, cheia lor poate fi găsită 
de multe ori prin raportarea la rituri similare prezente în contexte diferite, unde raţiunea practi-
cării respectivului rit este încă explicit evidenţiată5. 

Cultul arborilor este atestat în tot spaţiul european, începând încă din Antichitate. Pădu-
rile (arborii) - spunea Plinius cel Bătrân – au fost templele divinităţilor şi, conform unui stră-

                                                 
1 RAJB, p. 240 
2 Bucur Mitrea, Constantin Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. în Muntenia, Editura Academiei RSR, Bucu-
reşti, 1966, p. 39. 
3 Vlad Vornic, Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Budeşti, Edit. Pontos, Chişinău, 2006, p. 227. 
4 Coriolan Horaţiu Opreanu, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor, Edit. Neremia Napocae, 
Cluj Napoca, 2003, p. 15. 
5 Adina Rădulescu, Rituri de protecţie în obiceiurile funerare româneşti, Edit. SAECULUM I.O., Bucureşti, 2008, p. 49. 
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vechi obicei, chiar şi acum oamenii simpli de la ţară îi închină zeului cel mai frumos arbore6. 
Pentru că au rădăcinile în pământ iar ramurile se ridică la cer, ei simbolizează axis mundi legă-
tura dintre lumi, iar ca vegetaţie purtătoare de fructe pot fi identificaţi cu Pomul vieţii sau al 
cunoaşterii7. În lumea germanică speciile cel mai des prezente sunt frasinul (Yggdrasill – arbo-
rele cosmic – este un astfel de copac), stejarul – legat de cultul lui Thor, şi tisa8. În secolul al 
XI-lea, Adam von Bremen descria astfel templul de la Uppsala (Suedia): Sunt sacrificate nouă 
fiinţe din fiecare specie. Corpurile lor sunt spânzurate într-o pădurice atât de sacră, încât 
păgânii cred că fiecare arbore este divin datorită morţii şi descompunerii fiinţelor sacrificate. 
Acolo atârnă spânzuraţi câini, cai, oameni9. 

În cadrul dendromitologiei româneşti un loc important este deţinut de către brad, măr, 
stejar şi paltin10. Aceşti copaci sunt prezenţi în desfăşurarea unui număr mare de ritualuri legate 
de toate aspectele importante ale vieţii (naştere, căsătorie, moarte). În cadrul riturilor funerare 
pomii capătă atribute psihopompe, servind sufletului ca o scară pe care se suie de pe pământ 
până la Dumnezeu în cer11 sau, crescând din trupul defunctului, îi poartă sufletul în cealaltă 
lume12. Stejarul este invocat şi în descântecele de protecţie contra intervenţiilor malefice din 
exterior, menite a-i proteja atât pe cei vii, cât şi pe cei morţi13. 

Atât în cazul reprezentării de pe fragmentul identificat la Săveni, precum şi a celor de la 
Spanţov şi Budeşti, ele au fost realizate pe corpul unor castroane cu trei torţi. Originea acestui 
tip de vas este un subiect îndelung discutat, fără a se ajunge la o concluzie clară privind origi-
nea lor în cadrul culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Unii cercetători consideră că provin 
din mediul dacic, astfel de recipiente fiind descoperite la Brad, Butnăreşti, Bărboasa14, Zvoriş-
tea15, iar pe de altă parte, alţii, cum sunt Gh. Diaconu16, I. Ioniţă17, V. Vornic18, sunt de părere 
că această formă a fost răspândită de populaţiile germanice. În orice caz, cert este faptul că apar 
atât în culturile Przeworsk, Lipiţa şi Poieneşti, cât şi în cultura Sântana de Mureş-Cernjachov, 
unde forma lor îşi are originea din castroanele simple, specifice acestei culturi. 

Unele dintre mormintele aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cernjachov au un inven-
tar foarte bogat, format atât din vase, cât şi din elemente de podoabă, arme şi unelte. Prezenţa 
unui număr mare şi variat de artefacte alături de defunct subliniază locul deosebit pe care aces-
ta l-a ocupat în societate19, mai ales dacă ne referim la o perioadă în care transformările sociale 
au fost profunde, cum s-a întâmplat cu lumea gotică din secolul al IV-lea d. Hr. Pentru a putea 
descifra ritualurile performate în cadrul ceremoniilor funerare ce aveau loc în în comunităţile 
aflate în secolul al IV-lea d.Hr. în spaţiul est carpatic, este necesară, din punctul nostru de ve-
dere, o analiză atentă a inventarului depus alături de defunct, care, reprezintă, de cele mai mul-

                                                 
6 Plinius, Naturalis historia, vol. III, ediţie îngrijtă de Ioana Costa, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 25. 
7 Clare Gibson, Semne şi simboluri, Editura Aquila '93, Oradea,1998, p. 87. 
8 Claude Lecouteaux, Dicţionar de mitologie germanică, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2002, p. 25. 
9 Idem, p. 25. 
10 Andrei Oişteanu, Ordine şi haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească, Editura Polirom, Iaşi, 2013, ediţia 
a 2-a rev, p. 137. 
11 Simeon Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Editura Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2000, p. 173. 
12 Andrei Oişteanu, op.cit., p. 163. 
13 Un astfel de descântec sună aşa: Se scula un român, mare, minunat,/ Lua o secura mare, minunată,/Se duse într-o pă-
dure mare, minunată,/ Făcu nouă ţăndări mari, minunate,/ Lua nouă străchini, străchinele,/ Lua nouă linguri, lingurele/ 
Şi s-a suit pe bordei,/ Puse masa să mănânce,/ Chemă moroii, strigoii, strigoaicele,/ Care cum veniră, plesniră ;/ Care 
cum gustară, crăpară (Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 182. 
14 O.L. Şovan, Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni, judeţul Botoşani, Editura Cetatea de 
Scaun, Târgovişte 2005, p. 173. 
15 Mircea Ignat, Dacii liberi din Moldova- Contribuţii arheologice. Necropolele de la Podeni şi Zvoriştea, Editura 
Helios, Iaşi, 1999, pp. 102-103. 
16 Gheorghe Diaconu, Târgşor. Necropola din secolele III-IV e.n., Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1965, p. 79. 
17 Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Editura Junimea, Iaşi, 1982, p. 104. 
18 Vlad Vornic, op.cit., p. 227. 
19 Mircea Mamalaucă, Structuri sociale reflectate în practicile funerare întâlnite în unele necropole aparţinând culturii 
Sântana de Mureş, în Acta Musei Tutovensis, IV, 2009, pp. 44-50. 
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te ori, partea materială a acestora. În acest sens, M. Kazanski observa faptul că fiecare recipi-
ent dintr-un mormânt, fiecare decor al unui vas sau al unei fibule, numărul de ace de păr şi 
forma lor, toate aceste particularităţi, au, în societăţile primitive, un sens simbolic, magic. 
Multiplele aspecte ale vieţii cotidiene ca şi marile evenimente ca naşterea, căsătoria şi moar-
tea sunt direct legate de religie 20. 

Pentru a ne putea face o imagine asupra locului pe care vasele cu trei torţi îl aveau în 
cadrul ceremoniilor funerare din perioada avută în vedere, ne-am folosit de informaţiile furni-
zate de câteva dintre necropolele din această perioadă, care au fost cercetate pe larg: Budeşti 
(Rep. Moldova), Mihălăşeni (jud. Botoşani), Leţcani (jud. Iaşi), Bârlad-Valea Seacă (jud. Vas-
lui) şi Târgşor (jud. Prahova). 

Ca o primă observaţie, am dori să subliniem faptul că, deşi castroanele cu trei torţi sunt 
răspândite pe întreg arealul ocupat de cultura Sântana de Mureş-Cernjachov, acestea nu repre-
zintă decât un procent foarte redus din numărul de recipiente descoperite, atât în necropole cât 
şi în aşezări. Astfel, la Mihălăşeni, unul din cele mai mari cimitire aparţinând acestei culturi, 
ele reprezintă aproximativ 3,3% din ceramica lucrată la roată din pastă fină, iar la Leţcani - 
4,10%21. În timpul cercetărilor de la Bârlad-Valea Seacă au fost descoperite, întregi sau frag-
mente, 31 astfel de vase, la Budeşti - 9, iar la Târgşor - 10. (vezi tabelele 1-5). 

Vase cu trei torţi au fost folosite pentru ambele rituri de înmormântare practicate în ca-
drul culturii Sântana de Mureş-Cernjacov. Cu toate acestea se poate observa faptul că doar la 
Târgşor ele apar într-un procent mare în mormintele de incineraţie, în restul necropolelelor 
amintite ele fiind prezente cu precădere în cele de înhumaţie. Diferenţele ar putea fi puse pe 
seama obiceiurile diferite practicate de fiecare comunitate în parte, fapt ce poate fi observat şi 
astăzi în zonele rurale ale României, unde există variante particulare ale aceloraşi ritualuri22. 

În cadrul ritului de incineraţie castroanele cu trei torţi au fost folosite ca şi urne, capace, 
sau, în stare fragmentată, au fost descoperite printre resturile funerare depuse în groapă. În 
cazul urnelor, acestea erau de cele mai multe ori întoarse cu gura în jos. O observaţie interesan-
tă poate fi făcută asupra descoperirilor din necropola de la Bârlad-Valea Seacă, unde majorita-
tea acestora au fundul perforat după ardere sau chiar lipsă. Obiceiul practicării unor astfel de 
orificii este atestat şi în cadrul culturii carpice (la Văleni de exemplu), unde sunt puse în legătu-
ră cu aşa numitele „ferestre ale sufletului”23. Inventarul mormintelor de incineraţie este în ge-
neral modest în privinţa numărului şi varietăţii obiectelor descoperite, ceea ce ridică de multe 
ori o problemă în privinţa stabilirii poziţiei sociale a defunctului dar şi a ritualurilor practicate 
în jurul acestuia. Ţinând cont de faptul că acest tip de vas apare relativ rar în mormintele de 
incineraţi şi dacă privim urnele şi capacele lor ca fiind recipiente/sicrie24 atunci am putea con-
sidera folosirea lui ca o încercare de individualizare a celui decedat şi de subliniere a locului pe 
care el, sau familia sa, îl avea în cadrul comunităţii. În acest sens am putea da ca exemple 
mormântul 67 de la Târgşor25, unde urna principală era un pahar de sticlă acoperit de un cas-
tron cu trei torţi, şi mormântul 39 de la Bârlad-Valea Seacă26, în care defunctul a fost depus 
într-un astfel de vas, alături de un cuţit de fier, un pandantiv de argint, o fibulă de bronz şi un 
pieptene de os. 

O descoperire interesantă a fost realizată în mormântul 19 de la Mihălăşeni, unde a fost 
identificat un fragment de castron cu trei torţi având o verigă atârnată de toartă27, folosit împre-

                                                 
20 Michel Kazanski, Les Goths (Ier-VIIe siecles ap. J-C.), Editions Errance, Paris, 1991, p. 22. 
21 Cătălina Bloşiu, Necropola din secolul al IV lea e.n. de la Leţcani, jud. Iaşi, în ArhMold, VIII, 1975, p. 227. 
22 Adina Rădulescu, op. cit., p. 22. 
23 Ion Ioniţă, Vasile Ursachi, Văleni.O mare necropolă a dacilor liberi, Editura Junimea, Iaşi, 1988, p. 86. 
24 M. Mamalaucă, op.cit., apud I.Motzoi-Chicideanu, Câteva remarci asupra asupra studiului descoperirilor mortuare, 
în In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Editura Accent, Cluj Napoca, 
2003, p.68. 
25 Gh. Diaconu, op.cit., p.43. 
26 Vasile Palade, Aşezarea şi necropola de la Bârlad-Valea Seacă, secolele III-V, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2004 p 89. 
27 O.L.Şovan, op.cit., p. 20. 
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ună cu alte fragmente ca şi capac pentru resturile incinerate depuse în groapă. Astfel de inele 
decorative de lut au fost semnalate la Lepesovka, dar sunt cunoscute şi în Bulgaria, în Germa-
nia liberă continentală, Scandinavia28. 

În continuare ne vom referi la mormintele de înhumaţie în care au fost identificate cas-
troane cu trei torţi. Puţine dintre acestea nu au nici un fel de inventar (doar 4 din 50), ceea ce ne 
poate face să credem că cei care au beneficiat de o astfel de depunere aveau un anumit statut în 
cadrul comunităţii lor. Legat de această observaţie putem menţiona mormintele 507 de la Bâr-
lad-Valea Seacă şi 369 de la Mihălăşeni. În primul dintre ele defunctul a fost depus cu un me-
dalion dintr- o monedă de aur (provenită de la Constantius II), două catarame (una placată cu aur 
şi cealaltă din bronz), un pieptene de os, 10 vase, din care un castron cu trei torţi şi un pahar de 
sticlă29. Peste acesta a fost aşternut un strat de pământ pe care a fost amenajat un pod de lemne, 
căruia i s-a dat foc. La Mihălăşeni, groapa a fost amenajată ca un mormânt în cistă, cu pietre 
fasonate în forme regulate şi, ca inventar, au fost depuse două fibule de argint, un pieptene de 
os, un colier cu 12 mărgele şi 10 vase, din care un castron cu trei torţi, o cană romană şi un pa-
har de sticlă30. 

Locul în care au fost descoperite acest tip de vase variază (în zona capului, a picioarelor, 
pe trepte amenajate, etc), neputând fi astfel stabilită o regulă în această privinţă. Unele dintre 
aceste recipiente au fost depuse întregi, având în interiorul sau în jurul lor ofrande (pahare de 
sticlă, oase de la jertfe de la carne, ouă) – mormintele 292 şi 295 de la Bârlad-Valea Seacă31, 
mormântul 195 de la Târgşor32, ori au fost sparte în mod ritualic, cum s-a întâmplat în mormân-
tul 6 de la Bârlad-Valea Seacă33 sau în mormântul 175 de la Mihălăşeni34. În acest ultim caz, 
vasul are incizată de trei ori o figură umană, considerată de către autorul săpăturii ca fiind o 
copie după o monedă romană din secolul al IV-lea. 

Cu toate că vasele cu trei torţi sunt răspândite în întreaga arie a culturii Sântana de Mu-
reş-Cernjacov, proporţia descoperirilor rămâne destul de redusă, ceea ce ne face să le privim că 
făcând parte din categoria vaselor de prestigiu sau a celor ritualice, folosite doar în anumite 
momente ale vieţii de zi cu zi. Din cunoştinţele noastre nu există nici un astfel de vas întreg 
descoperit în alte contexte decât cel funerar. Ori, neropolele, aceste spaţii care aparţin morţilor 
şi prin care se poate realiza legătura cu lumea de dincolo, sunt încărcate de spiritualitate şi 
simbolistică, fiecare gest făcut în perimetrul acestora, fiecare obiect depus, având o semnifica-
ţie ce trebuie respectată întocmai. Ataşarea celor trei torţi la castroanele deja prezente în cadrul 
acestei culturi ne poate duce cu gândul la celebra triadă a religiilor indoeuropene, conturată de 
către George Dumezil. Această ipoteză este încurajată şi de prezenţa unor simboluri religioase, 
cum sunt cele dendrologice, sau a verigilor de lut prinse de torţile unor astfel de vase, care ar 
putea avea legătură cu „inele de legământ” ce erau folosite în lumea germanică35. 

 
Key words: Bowls with three handles, necropolis, Sântana de Mureş-Cernjachov culture. 

 
 
 
 
 

                                                 
28 M. Skukin, M. Kazanski, O. Sharov, Des le goths aux huns: Le nord de la mer noire au Bas-empire et a l’epoque des 
grandes migrations ( Archaeological Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (400-1000 A.D.): 
Monographs I), BAR, 2006, p 45. 
29 V. Palade, op.cit., p. 140. 
30 O.L.Şovan, op.cit., p. 113. 
31 V. Palade, op.cit., pp. 124-125. 
32 Gh. Diaconu, op.cit., p. 66. 
33 V. Palade, op.cit., p. 112. 
34 O.L.Şovan, op.cit., p. 62. 
35 C. Lecouteux, op. cit., p. 46. 
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ABOUT A FRAGMENT OF BOWL WITH THREE HANDLES  
WITH VEGETAL REPREZENTATION 

 
(Summary) 

 
The article proposes that, starting from a fragment of bowl with three handles, incised 

with a tree, probably discovered at Săveni-Valea Boului, to emphasize the importance of dendro-
logic symbols drawn on this kind of vessels, found in the necropolis of culture Santana de Mures-
Cernjachov as well as how they were used in the funeral rites. As examples were used informa-
tion from research conducted at Budeşti (Republic of Moldova), Mihălăşeni (Botosani county), 
Leţcani (Iaşi county), Bārlad-Valea Seacă (Vaslui county) and Târgşor (Prahova county).  

 
(Tabel 1 – Târgşor) 

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
mormânt 

Incineraţie Înhumaţie Inventar Ofrande 

1 37 X  X  
2 45 X  X  
3 66 X    
4 67 X  X  
5 126 X    
6 176 X    
7 202 X    
8 283 X  X  
9 179  X X  

10 195  X X  
 

(Tabel 2 – Mihălăşeni) 
 

Nr.crt. 
Nr. 

mormânt 
Incineraţie Înhumaţie Inventar Ofrande 

1 36  X X X 
2 369  X X X 
3 21  X X X 
4 114  X X X 
5 222  X X X 
6 301  X X  
7 350  X X X 
8 451  X X X 
9 508  X X  

10 74  X X  
11 261  X X X 
12 376  X X X 
13 216  X X  
14 514  X X X 
15 175  X X X 
16 518/520  X   
17 188  X X X 
18 263  X X X 
19 359  X X X 
20 371  X X X 
21 488  X X X 
22 121  X X X 
23 19 X  X  
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(Tabel 3 – Bârlad-Valea Seacă) 
 

Nr.crt. 
Nr. 

Mormânt 
Incineraţie Înhumaţie Inventar Ofrande 

1 39 X  X X 
2 56 X    
3 89 X    
4 90 X    
5 135 X    
6 156 X    
7 228 X    
8 258 X    
9 290 X    

10 303 X  X  
11 341 X    
12 431 X  X  
13 447 X    
14 6  X X X 
15 104  X X X 
16 113  X X X 
17 114  X X X 
18 265  X X  
19 292  X X X 
20 295  X X X 
21 296  X X X 
22 306  X X X 
23 321  X X X 
24 333  X X  
25 363  X X X 
26 380  X X X 
27 486  X X  
28 507  X X  
29 518  X X  
30 532  X X X 
31 543  X X X 
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(Tabel 4) 
 

Nr. 
Crt. 

Necropola 
 

Nr. 
mormânt 

Urnă Capac 
Amestecate printre 

depunerile incinerate 
1 Târgşor 37  X  
2  45  X  
3  66  X  
4  67    
5  126   X 
6  176  X  
7  202  X  
8  283  X  

9 
Bârlad- 

Valea Seacă 
39 X   

10  56 X   
11  89 X   
12  90 X   
13  135 X   
14  156 X   
15  228 X   
16  258  X  
17  290 X   
18  303 X   
19  341 X   
20  431 X   
21  447 X   
22 Budeşti 23   X 
23  44   X 
24  59   X 
25  76A X   
26 Mihălăşeni 19  X  

 
 

(Tabel 5 – Budeşti) 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
mormânt 

Incineraţie Înhumaţie Inventar Ofrande 

1 89  X X  
2 145  X X  
3 23 X  X  
4 44 X  X  
5 59 X  X  
6 76A X  X  
7 108  X   
8 114  X  X 
9 110  X   
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(Tabel 6 – Leţcani) 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
mormânt 

Incineraţie Înhumaţie Inventar Ofrande 

1 1  X X  
2 23  X X X 
3 39  X X X 

 
 
 
 
 

       
 

Figura 1                                                                                                  Figura 2 
 
 
 
 
 

      
 

Foto 1                                                                                     Foto 2 
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Mihai MAXIM 
 

„CAPITULAŢIILE” (’AHDNĀME - LE) ŢĂRII ROMÂNEŞTI  
AU EXISTAT! 

UN ARZ AL VOIEVODULUI MUNTEAN ŞTEFAN CANTACUZINO 
DIN MAI 1715 CĂTRE SULTANUL AHMED III 

 
Cuvinte-cheie: Ţara Românească; Imperiul Otoman; „Capitulaţie”; ’ahdnāme; arz; 

voievodul Ştefan Cantacuzino; sultanul Ahmed III; drepturi; libertăţi; îndatoriri; obligaţii; 
autonomie internă. 

 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Arhiva Otomană a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri <al 

Republicii Turcia >, din Istanbul, abreviat: BOA), fond A.DVN (Bāb-ı Asāfi Divān-ı Humāyun 
Kalemi / Poarta <Marelui> Vizir. Cancelaria Divanului Imperial), dosya 692, vesika (doc.) 62, 
din a doua decadă a lunii Cemāziülevvel 1127 / 15.05. - 24.05.1715 (Img. 63.396/1), confir-
mând, prin arz-ul către sultan al voievodului muntean Ştefan Cantacuzino (1714-1716) existen-
ţa încă, la acea dată, a „capitulaţiilor” (’ahdnāme) Ţării Româneşti. 

 
Text turco-osman: 
,,Devletlü Sa’ādetlü Merhametlü Sultānım Hazretleri sağ olsun! 
Feth-i hākānî’den berü yedimizde ihsān olunan ’ahdnāme ve kānun-u kadîm üzere 

Eflāk Memleketinde hukūk-u şerî’ye müteallik vākî’ olan da’vālar gerek Muslimān ve gerek 
Zimmi tāyfesi olub Eflāk tāyfesinden davā idüb fermān-ı ’aliş ān virildükde Eflāk Voyvodası 
olanlara hitāben yazılub ve fetihden berü şer’le görülmek iktizā eyledükde nehr-i Tuna’nın 
Karşu Yakasından Yergöği Kādısı tayin olunūb vākî’ olan davāyı göregelüb ve fermān-ı ’alişān 
sādır oldukda Eflāk Voyvodasına yazılub ,,hakkıñ alıviresin şer’î cevābları var ise civārında 
vākî’ Yergöği Kādısına havāle eyliyesinki şer’ ile görile” tā nūrumuza Kānunumuz budur 
vilāyet boyārlarından ve tüccār ve sāir Eflāk tāyfesini Tuna’nın Berü Yaka’ya-Yakasında) 
ihzār olunāgelmiyüb hālā Ermeni boyarların Rusçuk Kādısına ihzār olunmak üzere bir tarikle 
fermān ve mübāşir almalarıyla Kānūn-u kadîm’e mugayır olmakla merhametlü Sultanımda 
mevcüd keremine Kānān-u kadîm üzere Tuna’nın Berü Yakası’na geçirmiyüb Mola tayîn 
olunduğu halde Karşu Yakası’na Yergöği Kādısı me’ān Yergöği’de görülmek üzere fermān-ı 
alişān verilmek bābında ricā olunur bākî’fermān Sultanımındır. 

  Bende 
İstefan,Voyvodā-yı Eflāk 
   hālā.” 
<Stanga sus: ”Rezoluţia” Padişahului > 
 << Civār kazāları Yergöği Kazāsı olmağla mukaddemā fermān olunduğu Rusçuk ve 

Yergöği Kādıları Yergöği Kasabasında davālarını şer’ ile istimā’ idüb Rusçuk tarafına ihzār 
teklifi ile rencide etmiyeler >> diyü hüküm yazıla. 

< Dreapta sus:> 
“Virilen fermān der kenār sahîhdir’’. 
“Eflāk Voyvodası olan İstefan Voyvoda’ya hüküm ki: 
Vartan ve Ebvande (?) nām zimmiler Rikāb-ı Humāyunuma arz-u hāl idüb Eflāk 

boyarlarından ...................... (nume necompletat - M.M.) ve ................ (nume necompletat - 
M.M.) nām boyarlar zimmetler’nde biñ yüz yigirmi ………… (loc gol - M.M.) senesinde 
havāle-yi şeriye’den temessükleri mücebince mālūm el-mikdār akçe hakları olub mukaddemā 
bir mikdārın(ı) virüb zimmetlerinde bir mikdārı zimmetlerinde olmağla taleb eyledüklerinde 
mesfūr boyarlar virmekde teallül üzere oldukların(ı) bildirüb temessükleri mücebince hakları 
tahsil olunub teallül etdürülmemek bābında emr-i şerifim ricā eyledükleri ecelden senki 
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Voyvoda-yı merkumsun mesfūr boyarlarıñ zimmetleri temessükleri mücebince hakları tahsil ve 
bunlara alıvirüb virmekde muhālifde iderler ise civarında vākî’ kıdvet ül-kuzzāt ve’l-hükkām 
Rusçuk Kādısı huzūrunda müdafa-i şer’ ve icrā-yı hak olunmak içün mezburları irsāl eylemek 
içün yazılmışdır. 

Fermān Sa’ādetlü Sultanım Hazretleriniñdir. 
Fî evāsıt-ı Cā (Cemāziülevvel - M.M.) sene 1127”. 

 

 
 

Doc. nr. 1 (BOA, fond A.DVN, dosya 692, vesika (doc.) 62, din 1715) 
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Traducere:  
 
„Să fie sănătos (sağ olsun)1 Măria Sa, puternicul, fericitul, milostivul meu Sultan2 !  

De la cucerirea împărătească încoace (feth-i hākāni’den berü)3 potrivit cu „capitulaţiile” 
(’ahidnāme)4, care ni s-au dăruit <şi pe care le avem la mână>5 (yedimizde6 ihsan olunān) şi 
conform cu legea veche (kānun-ı kādîm üzere)7, pricinile (da’vālar) ţinând de dreptul şeriatului 
(hukūk-u şerîye)8, fie că era vorba de musulmani (muslimān), fie de categora zimmi-ilor (zimmi 
tayfesi)9, atunci când dintre valahi (Eflāk tayfesinden) deschidea unul pricină (da’vā idüb), se 
dădea un prea înalt fermān (fermān-ı ālişān virildükde) scris şi adresat celui care era atunci 
domn al Ţării Româneşti <informându-l în legătură cu speţa respectivă>, şi dacă era nevoie să 
se judece <cauza> după şeriat (şer’le görülmek iktiza eyledükde), atunci încă de la cucerire 
(fetihden berü) era numit de obicei10 pentru aceasta kadiul (judecătorul) de Giurgiu11, <care> 
venea să judece pricina existentă. Şi când se emitea prea înalt fermān (decizie împărătească), i 
se scria voievodului Ţării Româneşti: «să faci de îndată dreptate (hakkıñ alıviresin)12, iar dacă 
există răspunsuri (soluţii) pe bază de şeriat (şer’î cevābları var ise) atunci să transferi <acele 
cauze> Kadiului de Giurgiu din vecinătate, iar el să examineze acele cazuri potrivit şeriatului». 

                                                 
1. Această urare s-ar mai putea traduce prin: „să ne trăiască Măria Sa…”, „Allah să-l binecuvânteze pe Măria Sa…” etc. 
2. Ahmed III (1703-1730), căruia principele Dimitrie Cantemir i-a dedicat şi prezentat faimosul său tratat de muzică 
turcească. Detronat în urma răscoalei lui Patrona Halil din corpul ienicerilor, a murit în 1736. În timpul domniei lui s-a 
făcut deschiderea culturii otomane către Occident, proces în cadrul căruia lui Cantemir îi revine un rol de pionierat, 
recunoscut chiar de către „decanul” studiilor turcologice mondiale profesorul Halil Inalcık (Mihai Maxim, „Dimitrie 
Cantemir and His Time. New Documents from the Turkish Archives”, în RRH, XLVII, 1-2, Bucarest, 2008, pp. 39-41). 
3. Formulă larg uzitată de cancelariile otomane şi preluată, cum se vede, şi de cancelaria Ţării Româneşti, prin al său 
traducător oficial de turcă, numit Divān Efendisi (Petre Strihan, „Divan-Effendi în Ţara Românească şi Moldova în 
secolele XVII-XIX”, în SRdI, t. 21, 5/1968, Bucureşti, pp. 921-931). În timpul lui Constantin Brâncoveanu, probabil şi 
la 1715, Divān Efendisi al Ţării Româneşti era un anume Bektaş (Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2011, pp. 49-50). Termenul acesta a intrat şi în limba română veche (Emil 
Suciu, Influenţa turcă asupra limbii române, vol. II, Dicţionar, EAR, Bucureşti, 2010, p. 303). 
4. Substantivul este la singular, dar asemenea noţiuni abstracte aveau şi accepţiune de plural (’ahidnāmeler). Pronunţia 
clasică, de sorginte arabă, este ’ahdnāme, dar turcii, potrivit cu spiritul limbii lor, pronunţă astăzi ’ahidnāme, ba chiar 
înlocuind pe d cu t pronunţă ’ahitnāme. 
5. Această lectură a fost confirmată de cunoscutul paleograf de la Arhiva Otomană din Istanbul, şeful Sălii de studiu de 
la BOA, Dr. Fuat Recep, la 28 aprilie 2010, precum şi de către alţi specialişti cu experienţă consultaţi. 
6. O formulare foarte asemănătoare se găseşte şi în arz-ul locuitorilor din insula Chios (Sakız): BOA, fond A.DVN, 
dosya 215, vesika (doc.) 13 din anul Hegirei 1101 / 1689-1690. 
7. Aici, „legea veche” trebuie înţeleasă în sensul de cutumă a relaţiilor româno-otomane. În general, în kānūn-uri (legi) 
şi kānūnāme-le (codice de legi) date de sultanii otomani pentru diverse regiuni, făcea referire la vechiul regim de dări 
şi impozite locale, de exemplu „din vremea regilor” (pentru ţinuturile ungureşti), „legea lui Hasan Padişah”, adică a 
lui Uzun Hasan (pentru teritoriile est-anatoliene aparţinând odinioară Iranului) etc. A se vedea mai jos şi nota 14. 
8. Este vorba de dreptul canonic musulman. Şeriatul, „Legea” (arab. sharïa), turc. şeri’āt, textual „calea cea dreaptă”, 
cuprinde dogmele la care musulmanii trebuie să adere şi prescripţiile pe care trebuie să le respecte, şi se întemeiază pe: 
1) Coran (Al-Kur’ān = „recitarea”), „Cartea lui Allah”, relevată Profetului Muhammad; 2) Tradiţia (Sunna, Hadith) 
constituită din cuvintele, faptele şi gesturile Profetului şi ale celor mai eminenţi discipoli ai săi; 3) Consensul (Icmā = 
acordul învăţaţilor şi judecătorilor în drept canonic musulman) şi 4. Raţionamentul prin analogie (Kıyās). 
9. Zimmi-ii = „protejaţii” erau supuşii nemusulmani (creştini, evrei etc.) dintr-un stat musulman. Pentru detalii asupra 
regimului lor juridic vezi Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă, EE, Bucureşti, 1993, pp. 169-196, capitolul 
V: Statutul zimmi-lor în dār al-Islām. 
10. „tayîn olunub… göregelüb” = formă verbală de continuitate care se referă la ambele verbe şi pe care o indicăm în 
româneşte prin „de obicei”. 
11. Textual „Yergöği de partea cealaltă a Dunării” (nehr-i Tuna’nın karşu yakasında Yergöği), în timp ce pentru Rusçuk 
(azi Russe) se folosea formula „Yergöği de astă parte a Dunării”, cele două oraşe fiind privite din perspectiva Istanbu-
lului (deşi pentru domnul român Ştefan Cantacuzino perspectiva era inversă, de la Bucureşti). În general, Giurgiu era 
numit în textele otomane „Yergöği öte yaka”, în timp ce Rusçuk era „Yergöği berü yaka”, textual primul era „Giurgiu 
de cealaltă parte a Dunării”, în vreme ce al doilea era „Giurgiu de astă parte a Dunării”, fapt ce indică vechimea mai 
mare a oraşului dunărean românesc în terminologia otomană. Pe de altă parte, faptul că în arz-ul domnului român 
figurează exprimarea otomană e o dovadă în plus că textul a fost redactat de către secretarul de turcă al domnului, acel 
Divan Efendisi de mai sus (cf. supra nota 3). 
12. Textual: „să-ţi iei de îndată dreptul tău”, adică domnul să îşi impună dreptul de judecată domnească. 
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Până astăzi13 aceasta este legea noastră (kānūnumuz budur)14. 

 
<În trecut> nu se obişnuia ca împricinaţii din rândul boierilor ţării (vilāyet 

boyārlarından) şi negustorii (tüccār) şi alte categorii de valahi să compară (ihzār 
olunagelmiyüb) în faţa kadiului de Rusçuk15, acum <însă> câţiva boieri armeni (Ermeni 
boyārları) din rândul neamului armenesc (Ermeni tayfesinden), primind pe anumită cale (bir 
tarikle) decizie împărătească (fermān) şi portărel (mübāşir) să compară în faţa kadiului de 
dincolo de Dunăre16, <acest lucru> fiind împotriva legii vechi (kānun-ū kādîm’e mugāyir), <de 
aceea> apelăm la bunăvoinţa Sultanului meu. <Măria Sa> este rugat ca, potrivit legii vechi, să 
nu permită <ca numiţii boieri armeni> să compară dincolo de Dunăre17, <ci> atunci când se 
numeşte un mola (kadiu), să se dea un prea înalt fermān ca <pricinile respective> să fie judeca-
te la Giurgiu, împreună cu Kadiul de Giurgiu18. 

În rest, porunca (fermān) aparţine Sultanului meu. 
 
Robul (bende) 
Ştefan (Istefān) 
Domnul Ţării Româneşti (Voyvoda-i Eflāk) 
în prezent (hālā)19”. 

 
<Stânga sus: „Rezoluţia” Padişahului > 
«Kazā-ua Giurgiu (Yergöği) fiind <una din> kazalele vecine <Ţării Româneşti>, aşa 

cum s-a poruncit odinioară, <tot astfel şi acum> kadiii de Rusciuk şi Giurgiu să facă audierea 
(istimā’) pricinilor (da’vāların) care se judecă după şeriat (şer’ile) în târgul Giurgiu (Yergöği 
kasabasında)20 şi să nu supere (rencide etmiyeler) <pe supuşii valahi> cu impunerea lor 

                                                 
13. Textual: „până la lumina noastră” (tā-nūrumuza). 
14. Aşadar „legea veche” (kānūn-u kadîm) se referă la această veche practică judiciară în relaţiile româno-otomane. 
15. Vezi mai sus nota 11. 
16. Vezi mai sus nota 11. 
17. Vezi mai sus nota 11. 
18. Vezi mai sus nota 11. 
19. Hālā sau hālen înseamnă „în prezent”, „acum” şi indică faptul că dregătorul respectiv este titular, activ, în funcţie, 
formulă preluată de cancelariile fanariote ale Ţărilor Române, care foloseau termenul de biv de la slavul bivšyi = „fost” 
pentru dregătorii „onorifici”, care nu mai erau titulari în funcţia respectivă. În cazul de faţă, voievodul titular al Ţării 
Româneşti era Ştefan Cantacuzino (1714-1716), fiul stolnicului Constantin Cantacuzino şi care va sfârşi şi el executat 
de Înalta Poartă, aşa cum ei, Cantacuzinii, au determinat execuţia lui Constantin Brâncoveanu. 
20. Nicio localitate urbană de pe teritoriul Ţărilor Române, nici măcar capitalele Bucureşti şi Iaşi, nu era un şehir, adică 
oraş în adevăratul sens al cuvântului, ci doar kasaba, adică târg, din punct de vedere al realităţilor urbane şi terminologiei 
otomane. Despre Giurgiu în perioada otomană, a se vedea Mihai Maxim, art. Yergöği (Giurgiu), în DIA. Islām 
Ansiklopedisi (Enciclopedia Islamului, editată de Türkiye Diyanet Vakfı, în 50 de volume, Istanbul), sub tipar; vezi, de 
asemenea, Anca Popescu, „Giurgiu - San Giorgio - Yerköğü”, în: Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Volum îngrijit de 
Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu, Marian Neagu, Muzeul Brăilei, Editura Istros & Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, Brăila, 
2004, pp. 601-608. Cât priveşte denumirea „Yerkökü / Yerköğü / Yergöği”, am arătat că turceşte aceasta înseamnă „rădă-
cina pământului”, „morcovul” (în comunicarea mea, „Documente turceşti privind Kazaua Giurgiu în veacul XVI”, în vol. 
Ilfov-file de istorie, Bucureşti, 1978, p. 188), fapt pentru care fosta mea studentă şi doctorandă, Anca Popescu, mă ia în 
derâdere (în articolul citat mai sus, p. 601, nota 1). Dacă însă A.P. ar fi deschis faimosul dicţionar Redhouse, pe care, la 
recomandarea Profesorului Inalcık, şi eu l-am recomandat mereu studenţilor şi doctoranzilor mei, inclusiv d-rei Popescu, 
drept cel mai bun dicţionar turco-osman, ea ar fi găsit această explicaţie: „Yerkökü, prov. carrot, bot., Daucus Carota” 
(Redhouse Türkçe-Ingilizce Sözlük / Redhouse Turkish English Dictionary, ediţia 16-a, Istanbul, 1998, p. 1253). Originea 
denumirii e una (şi, din acest punct de vedere, trebuie reţinută contribuţia Ancăi Popescu, amintită mai sus), dar înţelesul 
pentru turci al termenului e altul. În cursul investigaţiilor pe care le-am întreprins în iunie 2012 la Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi (BOA), din Istanbul, am găsit şi fotocopiat / tras pe CD, între atâtea alte izvoare noi privind „raialele” (corect: kaza-
lele) otomane de pe teritoriul Ţărilor Române, în primul rând Brăila, şi un Registru de recensământ privind contribuabilii 
(plătitori de cizye = nemusulmanii - M.M.) de la Giurgiu / Yergöği (transliterat greşit de arhiviştii turci în Yerköyü, luând 
ca bază cuvântul turcesc köy = „sat”, care nu se regăseşte în grafia arabă - M.M.), din anul Hegirei 1108 / 31.07.1696 - 
19.07.1697: BOA, fond Kāmil Kepeci (KK), Cizye Muhasebesi Kalemi / Cancelaria Contabilităţii cizye-lei, no. 3821, 
Yerköyü (corect: Yergöği - M.M.) reaya tahrir defteri, 7 pagini, izvor demografic de primă-mână, cu trecerea în revistă a 
creştinilor plătitori de impozit-capitaţie. Defter-ul se termină (la p. 7) cu aceste rânduri: „Vech-i meşrūh üzere Yergöği 

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



Mihai MAXIM, „Capitulaţiile” (’Ahdnāme - le) Ţării Româneşti au existat! 

 
 

 
45 

 

(teklif)21 <la obligaţia de> a compărea la Rusciuk». 
Aşa să se scrie porunca <împărătească> (diyü hüküm yazıla)”. 

<Dreapta sus:>  
 

„Fermān-ul care s-a dat în nota marginală (der kenār) <de mai jos>, este autentic 
(sahih)”. 

„Porunca (hüküm) adresată domnului Ţării Româneşti (Eflāk Voyvodası), Ştefan Voie-
vod (Istefān Voyvoda), este aceea că:  

Numiţii zimmi-i Vartan şi Ovannes, făcând arz-u hāl22 la Scara Împărătească (Rikāb-ı 
Humāyūn)23, <au arătat că> de la boierii …………24 şi …………..25, <care sunt> dintre boierii 
Ţării Româneşti (Eflāk boyārlarından), au <de încasat> datorii din anul <Hegirei> 112026, 
potrivit cu chitanţele (temessükler) de transfer (havāle) date de tribunalul musulman (şer’), ei 
<boierii armeni din Ţara Românească> având drepturi de <încasat> constând într-o anumită 
cantitate de aspri, dar altă cantitate le-a mai rămas în datorie. Când <armenii> şi-au cerut 
<drepturile>, numiţii boieri <valahi> au refuzat să le dea <banii> sub diverse pretexte (teallül). 
Comunicând <acestea, armenii> au rugat să se dea un ordin ilustru al meu (emr-i şerifim) pri-
vind încasarea drepturilor lor potrivit chitanţelor şi să nu li se mai permită <rău platnicilor> tot 
felul de scuze. 

De aceea, tu care eşti voievodul mai sus-pomenit să strângi drepturile <cuvenite armeni-
lor> din datoria numiţilor boieri <valahi>, potrivit chitanţelor, şi să le dai imediat acelora <ar-
menilor>; iar dacă <boierii munteni> se opun achitării <datoriei lor>, atunci să se facă apărarea 
legală <după şeriat> (müdafaa-i şer’) şi execuţia dreptului (icrā-i hak) în prezenţa kadiului de 
Rusciuk din vecinătate, pildă pentru kadii şi judecători (kıdvet ül-kuzzāt ve-l-hükkām). Pentru 
trimiterea sus-numiţilor <boieri munteni la Rusciuk> s-a scris <porunca aceasta>27. 
Fermān-ul (decizia) aparţine Măriei Sale fericitul meu Sultan. 
<Scris> în decada de mijloc (evāsıt) a lunii Cemāziülevvel anul 1127”28.  
                                                                                                                                 
Kazasında ve nehr-i Tuna sefinelerinde olan reayāya 4.229 aded cizye evrākı verilmişdir fî gurre-i N (1)108”, adică : „În 
mod legal au fost date (distribuite - M.M.) raialelor (contribuabililor creştini - M.M.) aflate în Kaza-ua Giurgiu şi pe 
corăbiile de pe Dunăre un număr de 4.229 documente de cizye; prima zi a lunii Ramazan anul 1108 (24.03.1697 - M.M.)” 
- (e vorba de documente care fixau una din cele 3 categorii de cuantum de impozit, în funcţie de venit / avere, după care se 
făcea plata acestei capitaţii-M.M.). Dacă multiplicăm cu 4 această cifră (adică 4 persoane în medie la o familie, al cărei 
titular figurează în registru), ajungem la cifra de 16.991 persoane, deci la un număr de cca 15.000 de suflete pentru creşti-
nii din Kazaua Giurgiu şi de pe vasele dunărene (de pe malul Giurgiului) la 1697. 
21. Sensul modern al lui teklif este de „propunere”, dar în trecut era de „impozit”, „obligaţie; vezi, de exemplu, teklif-i 
şahsi = „impozit personal”, „capitaţie” sau, la plural, tekālif-i divāniye = „impozite extraordinare” etc. 
22. Arz înseamnă textual „informare”. Dar cum informările către Padişah, preluate de Divanul Imperial, erau făcute 
pentru a transmite plângeri şi reclamaţii, termenul de arz a ajuns echivalent cu petiţie, memorandum, suplică (lat. 
supplex libellus). Când erau colective, aceste plângeri se numeau, la singular, arz-u hāl, textual: „informare asupra si-
tuaţiei”, cum era şi această plângere făcută de cei doi „boieri armeni” din Ţara Românească; detalii despre arz-u hāl, apud 
Midhat Sertoğlu, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (Enciclopedia ilustrată a istoriei otomane), Istanbul, 1958, 
abreviat: ROTA, p. 269. De pe la mijlocul secolului al XVII-lea înainte, aceste arz-uri = „plângeri”, „reclamaţii” au 
început să fie centralizate într-o colecţie specială, numită şikāyet defterleri (condicile de reclamaţii); vezi, în acest sens, 
T. C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kılavuzu (Ghidul Arhivei Otomane de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Mi-
niştri al Republicii Turcia), Istanbul, 2010, passim. 
23. Adică petiţia a fost prezentată Sultanului personal, când acesta se afla călare, în mod normal, dinspre Palatul Topkapı 
spre Sfânta Sofia. În general, Rikāb-ı Humāyûn se referea la suita împărătească, în cazul plecării împăratului personal 
în campanie, în timp ce la Istanbul rămâneau să rezolve asemenea plângeri Rikāb-ı Kaymakamı (substituind pe Marele Vizir), 
Rikāb Defterdarı (înlocuind pe Marele Defterdar) şi Rikāb Reisi (în locul lui Reis ül-küttāb, şeful secretarilor Divanului 
Imperial, aflat pe front) etc.; cf. Midhat Sertoğlu, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (Enciclopedia ilustrată a isto-
riei otomane), Istanbul, 1958, abreviat: ROTA, pp. 268-269.  
24. Loc gol, necompletat cu numele boierului respectiv. 
25. Loc gol, necompletat cu numele boierului respectiv. 
26. Adică 23.03.1708-12.03.1709. Datoriile fuseseră contractate cu 7 ani în urmă! 
27. Această poruncă (fermān, hüküm), emisă în numele sultanului probabil de către marele vizir, este din punct de vedere 
cronologic primul document aflat la „dosarul” de faţă. Ea a determinat reacţia voievodului muntean, desigur la cererea 
boierilor, şi trimiterea la Poartă a arz-ului de către Ştefan Cantacuzino. Cum s-a văzut din „rezoluţia” padişahului, 
Înalta Poartă a revenit asupra acestei decizii (porunci) respectând astfel ’ahidnāme-lele şi „legea veche”. 
28. Adică 15.05 – 24.05.1715 (stil nou). 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE  

 
 

 
46 

 

Comentariu: 
 

Documentul de mai sus, constituit de fapt din 3 piese (arz-ul domnului Ţării Româneşti, 
Ştefan Cantacuzino; porunca în sensul impunerii obligativităţii pentru boierii munteni de a se 
judeca după şeriat dincolo de Dunăre, la Rusciuk, şi nu dincoace, la Giurgiu; „rezoluţia” sulta-
nului care anulează această poruncă, dând astfel satisfacţie cererii voievodului muntean), este 
un izvor capital pentru istoria „capitulaţiilor” (āhidnāme-lelor) otomane către Ţările Ro-
mâne, mai precis pentru istoria āhidnāme-lelor Ţării Româneşti. Documentul dovedeşte 
fără putinţă de tăgadă că aceste acte fundamentale existau încă la 1715 în arhiva Ţării Ro-
mâneşti (de fapt, la Mitropolia Ungro-Vlahiei) şi, prin urmare, ele au dispărut, fiind nevoie 
ca boierii români să le refacă pentru Congresul de pace de la Focşani din 1772, ulterior şi 
anume în intervalul acesta 1715, când Ştefan Cantacuzino le avea la mână, şi 1772, când 
boierii moldo-munteni au fabricat texte de „capitulaţii” pentru delegaţii ruşi şi otomani. 
(Anterior acestui document capital din 1715, existenţa „capitulaţiilor” Ţării Româneşti este 
atestată de un lung şir de mărturii istorice, ultima dintre acestea fiind din 168829). Cât priveşte 
„capitulaţiile” Moldovei, se pare că ele au dispărut la 1686, când regele polon Jan Sobiesky a 
invadat Moldova, arzând cu acest prilej actele turceşti existente la Mitropolie, pentru a face să 
dispară astfel, simbolic, legăturile de dependenţă ale Ţării Moldovei faţă de Înalta Poartă30. 

Referitor la afirmaţia din chiar textul voievodului muntean privind „cucerirea împărăteas-
că” (feth-i hākāni), am arătat mai sus (vezi nota 3) că aceasta era o formulă otomană de cancela-
rie, datorată secretarului domnesc de turcă Divan Efendisi şi care exprima, de fapt, o pretenţie 
otomană şi nu realitatea faptelor istorice. Reamintim că, din punctul de vedere al Înaltei Porţi, 
Ţara Românească ar fi fost, chipurile, cucerită la 1462, în urma campaniei lui Mehmed II Cuceri-
torul în Muntenia, prilej cu care ar fi fost cucerită capitala ţării, Târgovişte. În ce priveşte Moldo-
va, cronicile otomane atribuie cucerirea acestei ţări sultanului Süleyman Magnificul, care, efectiv, 
a ocupat cetatea de scaun, Suceava, şi a capturat o parte din tezaurul ţării. Or, în concepţia medie-
vală, ocuparea capitalei şi a tezaurului (conţinând şi arhivele) echivala cu cucerirea acelei ţări. De 
fapt, Kānunî Sultan Süleyman pretindea încă la 1531 că ar fi cucerit Moldova, pretenţie afirmată 
într-o scrisoare celebră către regele Poloniei, căruia îi cerea să nu mai trimită soli şi să nu mai 
întreţină relaţii directe cu Moldova lui Petru Rareş, şi nici cu Ţara Românească, întrucât „Voie-
vodul Moldovei, ca şi cel al Munteniei sunt sclavii mei şi-mi plătesc tribut, şi posesiunile lor, 
încorporate în alte state ale noastre ca şi Bosnia şi Semendria, constituie proprietatea mea; (…) 
Noi am aflat, de asemenea, că voievodul (Petru Rareş - M.M.) a trimis la Domnia Voastră un sol; 
cine este el ca să îndrăznească şi să aibă curajul să trimită la Domnia Voastră un sol? El şi voie-
vodul Munteniei îmi plătesc mie tribut şi sunt sclavii mei; noi am dat deci porunci aspre ca să nu 
mai îndrăznească să trimită nimănui soli; la fel, niciun sol nu trebuie să se ducă la ei; dacă cine-
va are vreo treabă cu ei, trebuie să se adreseze puternicei noastre Porţi, care este totdeauna 
deschisă şi să spună ce are nevoie; am dat poruncă de asemenea şi am trimis mandat lui Janosz 
(Zápolya – M.M.), regele Ungariei, să nu mai primească nici el vreun sol”31. 

Dimpotrivă, potrivit punctului de vedere românesc, Ţările Române nu au fost cucerite 
şi, drept urmare, nu au fost anexate de către Înalta Poartă, ci au continuat să fiinţeze ca state-
tampon între Imperiul otoman şi marile puteri creştine vecine, păstrându-şi pământurile, clasa 
boierească şi ţărănimea liberă, legile proprii, limba oficială, armata şi credinţa greco-ortodoxă, 
neacceptând – şi otomanii au respectat acest lucru – nici măcar construcţia unei singure mos-
chei, simbol al Islamului, pe pământul românesc32. 

                                                 
29. Pentru izvoare vezi Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă, EE, Bucureşti, 1993, pp. 169-196. 
30. Ibidem. 
31. Hurmuzaki-Bogdan, Documente privitoare la istoria românilor, Supliment II, volumul 1, Bucureşti, 1893, doc. 9, 
pp. 24-27. În alt document oficial otoman, cu caracter solemn, şi anume berāt-ul (diploma de numire în funcţie) acordat lui 
Mihnea „Turcitul”, la 28 Rebiüevvel 993/30.03.1585 (stil nou), la atribuirea domniei Ţării Româneşti, se afirma: „şi 
numitul vilaiet (ţară – M.M.) a fost cucerit sub influenţa săbiilor noastre” (apud Mihai Maxim, Culegere de texte oto-
mane, Bucureşti, 1974, doc. nr. 14, p. 65). 
32. Vezi Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane, vol. I, Capitolul: „De ce n-au anexat otomanii Ţările Române”. 
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Potrivit lui Ion Neculce, la tratativele de pace de la Karlowitz (1699), „Leşii însă cerea 
tare Ţara Moldovii, dar turcii au răspunsu leşilor pentru Ţara Moldovii dzicând că Ţara 
Moldovii nu pot să o dea să le fie podană (supusă – M.M.), că este volnică (liberă - M.M.), că 
turcilor este închinată, nu este luată cu sabia” (subl. M.M.)33. 

De altfel, suveranii otomani înşişi recunoşteau statutul special de autonomie al Ţărilor 
Române faţă de Înalta Poartă, faptul că făceau parte din „Casa Păcii” (dar al-’ahd) şi nu din 
„Casa Islamului” (dār al-Islām), fiind integrate în Commonwealth-ul otoman printr-un legă-
mânt (’ahd, ’ahdnāme), plata unui tribut anual şi îndeplinirea unor obligaţii economice şi militare. 
Însă, cum s-a văzut mai sus, aceiaşi sultani pretindeau că ţările noastre sunt proprietatea lor, cu 
alte cuvinte fac parte din dār al-Islām şi, din punct de vedere politico-juridic, şi-au pierdut per-
sonalitatea juridică şi independenţa politică în planul relaţiilor internaţionale, interesele şi poli-
tica lor fiind reprezentate de Înalta Poartă. 

Valoarea excepţională a acestui nou izvor istoric pus la dispoziţia cercetătorilor constă, 
aşadar, în afirmarea existenţei „capitulaţiilor” Ţării Româneşti la 1715 prin chiar mărturia 
solemnă a domnului Ţării Româneşti din epocă - ultimul domn pământean Ştefan Cantacuzino 
(1714-1716) – mărturie care figurează într-un arz adresat chiar Înaltei Porţi, padişahului însuşi, 
ceea ce întăreşte veridicitatea şi însemnătatea acestei mărturii. Pe de altă parte, este reafirmat în 
acest text voievodal, ca şi în celelalte două piese însoţitoare, regimul judecăţilor între supuşii 
creştini (inclusiv armeni) din Ţara Românească şi cei otomani (musulmani), rolul jucat în acest 
cadru de către kadiii (judecătorii musulmani) de la Giurgiu şi Rusciuk (Russe). În fine, trebuie 
de observat că sultanul s-a dovedit a fi receptiv la cererea voievodului muntean de a se anula 
porunca anterioară privind obligativitatea boierilor din Ţara Românească de a compărea în faţa 
tribunalului musulman de la Rusciuk, urmând ca aceştia să se prezinte în continuare la Giurgiu, 
„după legea veche”, al cărei rol în practica relaţiilor româno-otomane este de mai multe ori şi 
în mod apăsat subliniat în acest document capital. 
 

Keywords: Wallachia; Ottoman Empire; Wallachian - Ottoman relationship; „Capitu-
lations”; ’ahdnāme (book of rights); arz (report, informing, petition); voievode Ştefan Canta-
cuzino; sultan Ahmed III; rights; liberties; obligations; duties; internal autonomy. 

 
 

THE „CAPITULATIONS” (’AHDNĀMELER) OF WALLACHIA ARE EXISTED! 
ONE ARZ OF WALLACHIAN VOIEVODE ŞTEFAN CANTACUZINO 

FROM MAY 1715 TO SULTAN AHMED III 
 

Un document très important: supplique (arz) envoyée à la Porte par le Prince régnant de 
Valachie, Ştefan Cantacuzino, dans la deuxième décade du mois de Cemâziülevvel 1127 / 
15.05. – 24.05.1715: le Voïévode confirme l’existence à cette date des ahdnāme („capitula-
tions”) octroyées à la Principauté de Valachie.  

Eflāk Voyvodası tarafından Bāb-ı Ālî’ye gönderilen evāsıt-ı Cemāziülevvel 1127 / 
15.05. - 24.05.1715 tarihli arz’dır: Voyvoda’ya göre feth-i hākānî’den berü yedimizde (bulunan 
ve) ihsān olunan ’ahdnāme halā mevcuttur diye yeni arşiv çok mühim belgisidir.  
 

                                                 
33. În Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul «Mihail». Ediţie de Zamfira Mihail şi Paul Mihail. 
Cuvânt înainte de Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 1980, p. 73. 
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Daniel BOTEZATU 
 

„POLITICA” DOAMNEI FAŢĂ DE SATELE  
DIN OCOLUL BOTOŞANILOR* 

 
Cuvinte-cheies: Botoşani; Doamna ţării; târgul Doamnei; veniturile Doamnei; vornic 

de Botoşani; ocolul Botoşani; ctitorii domneşti; biserici. 
 
Chiar dacă nu ştim astăzi, cu siguranţă, când anume au fost încredinţate veniturile Boto-

şanilor doamnelor Ţării Moldovei, faptul era cunoscut şi se păstrase de-a lungul anilor, dovadă 
fiind şi menţiunile lui Miron Costin1 şi Dimitrie Cantemir2. Târziu, în epoca modernă, Manolache 
Drăghici, care prelua informaţii mai vechi de la Cantemir, afirma despre Botoşani că „să da doam-
nelor ţării3 ca o moşie spre trebuinţarea cheltuielii mărunte. Şi asupra căruia, cu părţile lui dim-
pregiur, rândui doamna ocârmuitor pe cămăraşul ei ca să adune venitul şi să-l ducă la dânsa”4. 

Apanajul doamnei era constituit nu numai din târgul Botoşanilor, ci şi din ocolul afe-
rent, acolo unde slujbaşii domneşti erau, câteodată, dublaţi de cei ai doamnei. De altfel, doam-
na avea, din timpuri foarte vechi, o serie de dregători numai ai ei, care formau o veritabilă 
curte, alcătuită după tipicul curţii domneşti propriu-zise, locul dregătorilor masculini fiind luat, 
începând cu secolul al XVII-lea, de către „jupânesele marilor dregători”5. Dacă vornicii doam-
nei şi ceilalţi slujitori ai ei rezidau, în marea majoritate a timpului, la curtea din cetatea de sca-
un a ţării6, legătura aparte a acestora cu ocolul Botoşanilor este evidenţiată totuşi, prin câteva 
menţiuni documentare din secolele XVI-XVII. 

Astfel, la 19 septembrie 1584, Maria, doamna lui Petru Şchiopul, întărea dania soţului ei 
şi domn al Ţării Moldovei, satul Teişori din ocolul Botoşanilor, dat mănăstirii Galata, porun-
cind cu o nebănuită autoritate ca „nimeni dintre slugile domneşti sau dintre slugile domniei 
mele să nu aibă a-i învălui cu nimic”7. Şi, pentru a preîntâmpina abuzuri ce se ştiau a se mai fi 
săvârşit, doamna Maria ţinea să menţioneze ca ureadnicul de Botoşani „să nu aibă nici o treabă 
cu acel sat”. Dintr-un rezumat românesc, din secolul al XIX-lea, al acestui act, se deduce chiar 
că dania ar fi fost făcută personal de către doamna Maria, ca una care dăruia ceva ce considera 
că îi aparţine8. Această din urmă ipoteză este confirmată de un suret din 1824, de pe un ispisoc 
din 2 februarie 1588, de la Petru Şchiopul voievod, „cu care întăreşte dăruire ce au făcut doam-

                                                 
* Referirile din acest articol nu vizează, decât când este absolut necesar, Mănăstirea Doamnei, lăsând prezentarea 
acestui aspect în seama unui articol special. 
1 „La Botuşani, de când venitul merge la cămara milostivirii ei, doamna, dregătorul nu se numeşte pârcălab, ci vornic” 
(cf. Miron Costin, Opere, edit. P. P. Panaitescu, 1958, p. 390).  
2 În vremea lui Cantemir, Botoşanii erau un „târguşor din care doamna voievodului îşi trage veniturile, adunate de un 
cămăraş rânduit anume pentru această slujbă” (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere după originalul latin 
de Gh. Guţu, Editura Academiei, Bucureşti, 1973, p. 31). Cât despre administrarea târgului, Cantemir nota că la Boto-
şani, „târg în stăpânirea doamnei”, erau doi pârcălabi (ibidem, p. 192); eruditul voievod face o confuzie, pentru că 
documentele din epocă nu amintesc nici măcar o dată despre vreun pârcălab de Botoşani, pomenindu-i de fiecare dată 
pe vornicii de Botoşani. 
3 „Doamnele” Ţării care aveau Botoşanii şi ocolul său ca apanaj erau doar soţiile domnilor în scaun, nu mamele sau 
fiicele acestora, cel puţin până în epoca modernă. Despre ipostazele condiţiei de doamnă în Ţara Moldovei vezi Sorin 
Iftimi, „Doamnele şi puterea – Statutul doamnei în Ţările Române”, în AIIXI, XXXIX-XL, 2002-2003, Omagiu profe-
sorului Dan Berindei, Iaşi, EAR, pp. 103-118, passim. 
4 Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, tom I, Iaşi, 1857, p. 64. 
5 Cf. Sorin Gh. Iftimi, „Curtea Doamnei. I. Dregători şi slujitori ai doamnelor Moldovei”, în AIIXI, XXXII, 1995, Iaşi, 
EAR, p. 426. 
6 Ibidem, p. 426 şi urm. 
7 P. Mihail, „Documente inedite moldoveneşti”, în SRdI, XVII, 1964, pp. 346-347. 
8 Este vorba despre un rezumat românesc din sec. XIX: „copie încredinţată de pe ispisoc sârbesc de danie a Marii, 
doamnii lui Petru v<oe>v<od>, ci dă mănăstirii Galata din Eşi un sat anume Teişoara, de la ocolul Botoşanilor” (DIR., 
A, Moldova, veac XVI, vol. III, p. 263, nr. 318). 
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na Mării Sali pe satul Teişoara, ce au fost loc domnesc, supt ascultare ocolului de Botoşani”9. 
La 4 noiembrie 1595, Ieremia Movilă întărea mănăstirii Galata acest sat, poruncind ca, 

„slugile noastre, 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 înscri-
erea cu ocolul”10. Într-o exprimare asemănătoare, doamna Elisabeta Movilă, soţia Ieremiei vodă 
poruncea, la 10 martie 1608, „slugilor sale” şi ureadnicului din târgul Botoşani să-l lase în pace 
pe un Ursu ţiganul11. De la o vreme, constrânşi de rigorile unui ceremonial domnesc tot mai 
orientalizat sub influenţa grecilor ţarigrădeni, care îi însoţeau pe domni în Ţara Moldovei, mai 
ales începând cu domnia lui Radu Mihnea, vornicul doamnei şi ceilalţi dregători ai ei îşi vor 
petrece cea mai mare parte a timpului în anturajul acesteia, la curtea din Iaşi12, aşa încât porun-
cile doamnelor ţării, referitoare la apanajul constituit din târgul şi ocolul Botoşanilor se adre-
sau, cu precădere, vornicilor de Botoşani şi slujitorilor de la curtea domnească şi ocolul acesteia. 

La 8 ianuarie 1662, bunăoară, Ecaterina - Dafina, doamna lui Eustratie Dabija voie-
vod13, scria „la slugile noastre, la vornicii de Botăşăni” în legătură cu „învăluirea” posluşnicilor 
mănăstirii Doamnei. Cu acest prilej, sunt invocate cărţi de privilegii mai vechi, de la răposata 
doamnă Tudosca14 „şi de la doamna Catirina”15 şi de la Moise Movilă voievod şi de la toţi 
domnii, să nu tragă nimeni de oamenii mănăstirii, chiar dacă ar veni cu carte domnească, ci să-i 
dea zi la domnie”16. După cum se observă, doamna Dafina li se adresa vornicilor de Botoşani 
ca şi cum ea ar fi fost stăpâna ţării, cerându-le acestora să ignore o eventuală carte domnească 
şi să dea zi la domnie împricinaţilor, acolo unde, putem bănui, orânduitorul dreptăţii ar fi fost, 
negreşit, doamna!17 La 21 noiembrie 1672, Maria, „gospojda” lui Ştefan Petriceicu voievod18, 
poruncea vornicilor de Botoşani ca satul Costeşti, „al Mănăstirii Doamnii Ilenii”, care dădea 
ruptul într-un an 40 de galbeni, câte 20 la Sf. Dumitru şi la Sf. Gheorghe, să nu fie învăluit, ci 
să fie lăsat de toate în pace. „Aceasta vă scriem, într-alt chip să nu fie”19, se încheie această 
poruncă, întru nimic diferită de una pe care ar fi putut-o da domnul. 

La 25 august 1680, Anastasia, doamna lui Gheorghe Duca voievod20, scria slugilor sale, 
goştinarilor de oi şi de mascuri şi desetnicilor de stupi să lase în pace satul Teişori, de la ocolul 
Botoşanilor, care dă aceste dări egumenului mănăstirii Galata21. Apelativul „slugile noastre” nu 

                                                 
9 Ibidem, p. 376, nr. 466. 
10 Idem, vol. V, p. 131, nr. 168. 
11 N. Iorga, “Doamna lui Ieremia Vodă”, în AARMSI, IX, 1910, Bucureşti, p. 53. În nemărginita sa ambiţie, care îi va 
aduce şi nenorocitul sfârşit, Elisabeta se intitula, într-o scrisoare din 13 februarie 1604, „Din mila lui Dumnezeu, 
Doamnă a Ţării Moldovei”, deşi soţul ei şi domnul ţării, Ieremia Movilă, trăia! (Vezi C. Gane, op. cit., vol. I, p. 132). 
12 Sorin Gh. Iftimi, op. cit, pp. 426-435, passim. 
13 Era fiica lui Ionaşco Jora vornicul şi până a ajunge doamna lui Eustratie Dabija, pe atunci mare vornic al Ţării de 
Sus, mai fusese căsătorită în două rânduri, mai întâi cu Dumitru Buhuş, marele vistiernic, din însoţirea lor zămislindu-se 
Anastasia, viitoarea doamnă a lui Gheorghe Duca voievod, iar în al doilea rând cu serdarul Ştefan, cel ridicat „din 
obiele” de Vasile Lupu (cf. Miron Costin, Opere, edit. P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 139); vezi şi N. Stoicescu, 
op. cit., p. 393 (Dabija Eustratie), p. 355 (Buhuş Dumitru), p. 448 (Ştefan). 
14 Era fiica lui Coste Băcioc (Bucioc), unul din cei mai bogaţi şi mai influenţi boieri ai ţării, măritată de acesta după 
Lupu Coci, viitorul domn Vasile Lupu (ibidem, p. 347 (Băcioc Coste), p. 377 (Coci Lupu). 
15 Ecaterina Circaziana (Cercheza), a doua soţie a lui Vasile Lupu, de o neobişnuită frumuseţe, mama lui Ştefăniţă 
Lupu voievod (ibidem, p. 377 (Coci Lupu); vezi şi C. Gane, op. cit., I, p. 207 şi urm. 
16 ASRDJBT, Fond Schitul Agafton, I/1; ed. rez. la T. G. Bulat, „Câteva ştiri despre mănăstirea Doamnei de lângă 
Botoşani”, în Arhivele Basarabiei, II, 2/1930, p. 233, nr. 16. 
17 Că era ambiţioasă şi energică o arată scrisoarea sa, din 20 septembrie 1663, dată marii păhărnicese, asemănătoare ca 
formulă de exprimare unei porunci domneşti: „Doamna Dafina - Ecaterina a Dumisale lui Io Eustrati Dabija Voievod, 
cu mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei, scriem Domnia Noastră la dumneaei, la păhărniceasa cea mare, sănăta-
te” (cf. C. Gane, op. cit. , I, p. 289). 
18 Era fiica lui Gheorghe Catargi, mare vornic al Ţării de Sus; vezi N. Stoicescu, op. cit., p. 370 (Catargi Gheorghe II). 
19 ASRDJI, Documente, CCLXXXII/11. 
20 Mama sa, Ecaterina - Dafina, fusese doamnă a ţării, iar ea însăşi ajunsese soţie şi mamă de domn, fiul său, Constan-
tin Duca, domnind în două rânduri. Din biografia sa tumultuoasă fac parte idila cu Şerban Cantacuzino, domnul mun-
tean, şi căsătoria pe care a contractat-o, spre apusul vieţii, cu un aventurier grec ce fusese întemniţat înainte pentru 
delicte de drept comun şi care o va despuia de bruma de avere pe care o mai avea (cf. C. Gane, op. cit., p. 292 şi urm.) 
21 ASRDJBT, A.N., Ms. nr. 628, ff. 202 v -203. 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE  

 
 

 
50 

 

trebuie înţeles ca adresându-se unor slugi ale doamnei, ci el era o formulă generică prin care 
doamna, în virtutea faptului că era doamnă a ţării, dar şi stăpâna apanajului domnesc de aici, li 
se adresa, de fapt, slujitorilor domneşti din satele de ocol, dar şi vornicului de târg22. Alte dăţi, 
doamnele ţării profitau de statutul lor pentru a face unele abuzuri de care ştiau că, măcar în 
timpul domniei soţului lor, nu ar fi avut prea mulţi curajul să se plângă. Astfel, la 1 iulie 1775, 
Grigore III Ghica voievod le scria lui Iordachi Canta biv spătar, Grigorie Balş biv vel ban şi 
Iordachi sulger despre două moşii ale mănăstirii Humor împresurate de „moşia Drăcşanului a 
Doamnii Catrinii”23. 

De la o vreme, reluând practici mai vechi, domnii se îngrijesc de rotunjirea veniturilor 
domniţelor lor cărora, pe lângă intermedierea unor căsătorii avantajoase cu odrasle ale unor 
vechi şi încă nescăpătate familii boiereşti de ţară, le asigură anumite privilegii financiare sau de 
altă natură. Astfel, la 28 septembrie 1776, domnul Grigore al III-lea Ghica o scuteşte pe domni-
ţa Ruxandra, fiica sa, măritată cu stolnicul Nicolae Balş24, de desetină pentru 1000 de stupi, de 
gorştină pentru 1000 de oi, dându-i şi 20 de „liudi de scuteală pentru slujba casei sale”25. În 
177926 Constantin Moruzi voievod întărea Ruxandei Balş, născută Ghica, privilegiile date de 
tatăl acesteia, fostul domn al ţării Moldovei, ucis cu doi ani înainte de către turci pentru vina de 
a nu fi consimţit la cedarea Bucovinei către austrieci. 

Isprăvindu-se cu daniile din ocol27, mai cu seamă după reforma administrativă a lui Cons-
tantin Mavrocordat, domnii încep a face danii din veniturile târgului Botoşani. Nu insistăm 
asupra acestui aspect, la care ne vom referi în ultimul capitol, menţionând doar, din nou, hrisovul 
din 1784, al lui Alexandru Constantin – Mavrocordat (Deli-bey), care dăruia fiicei sale, Ralu28, 
venitul mortasipiei târgurilor Botoşani şi Focşani. Cunoscând vremelnicia domniei, aflată la 
bunul plac al Porţii, domnul se îngrijea ca şi pe viitor dania sa să fie recunoscută de către cei 
care îi vor urma la tron, poftindu-i „şi pe alţi fraţi luminaţi Domni pe carii Sfântul Dumnezău 
va rândui, în urma Noastră, la Domnie aceştii ţări, să nu surpe acest puţin agiutoriu, ci mai ales 
pentru a Domniilor sale cinste să-l întărească şi să-l adaogă, ca pe un obiceiu ci l-au urmat 
dintru început”29. După acest precedent, Scarlat Alexandru Callimachi îi dăruia fiicei sale, 
Ralu, printr-un hrisov din 23 iunie 1813, veniturile provenite din administrarea Târgului Fru-
mos, de la ţinutul Cârligăturii30. Tot în calitate de doamnă a ţării a putut cumpăra, la un preţ 
preferenţial, la sultan-mezat, Smaranda Callimachi, soţia domnului sus-menţionat, moşiile 
Mănăstirii Doamnei, Livada şi Costeşti, ce fuseseră în vechiul ocol al târgului Botoşani, în 
vremuri mai de demult31. 

                                                 
22 În 1697, Ecaterina, doamna lui Antioh Cantemir, îi trimitea o poruncă lui Grigoraş, vornicul de Botoşani (CDM, vol. IV, 
p. 431). 
23 ASRDJI, Documente, DCCXCI/256. Catrina doamna era a doua soţie a lui Constantin Mavrocordat, fiica vornicului 
Constantin Roset, de la care moştenise acest sat (C. Gane, op. cit. , vol. II, p. 19). Probabil că diferendul era mai vechi, 
dar faptul că domn al ţării era chiar soţul ei, precum şi împrejurarea că după această domnie au urmat cei cinci ani de 
ocupaţie şi administraţie militară rusă, au amânat posibilitatea soluţionării sale. 
24 Nicolae Balş era fiul lui Lupu Balş, mare logofăt († 1782) şi al Saftei, fiica lui Iordache Cantacuzino - Paşcanu (N. 
Stoicescu, op. cit., p. 342 (Balş Ionaşco II); vezi şi 3. Ghica. Arbore genealogic alcătuit de Paul Cernovodeanu, Anexă 
la Istoria Românilor, vol. VI, coord. Dr. Paul Cernovodeanu, prof. Dr. Nicolae Edroiu, Bucureşti, 2002. 
25 ASRDJBT, Documente I/2. Cum documentul, în original, se află la Arhivele Statului din Botoşani, presupunem că 
aceste privilegii se referă la un inventar de bunuri din cadrul ţinutului Botoşani, al cărui nucleu era reprezentat de 
vechiul ocol medieval al târgului. 
26 Idem, I/3. 
27 În acest caz, este vorba de noua conotaţie a acestui termen, aceea de subdiviziune administrativ-teritorială a ţinutului 
Botoşani, diferită structural ca realitate de vechiul ocol al târgului, deşi multe din satele ocolului medieval vor fi înglo-
bate noii structuri. 
28 Cf. 1. Mavrocordat. Arbore genealogic alcătuit de Paul Cernovodeanu, Anexă la Istoria Românilor, vol. VI. 
29 Cf. Artur Gorovei, op. cit., pp. 10-11. 
30 ASRDJI, Documente, DCCXXXVI/5. 
31 Idem, CCLXXXII/1. În 1816, la Băiceni şi Mănăstirea Doamnei erau patru scutelnici ai „Măriei sale doamnii Zoiţa 
Moruz”, soţia fostului domn Alexandru Moruzi (1792-1793, 1803-1806); cf. Corneliu Istrati, op. cit. , p. 96. Vezi şi 6. 
Moruzi. Arbore genealogic alcătuit de Paul Cernovodeanu, Anexă la Istoria Românilor, vol. VI. 
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Se poate constata, din cele prezentate până acum, că vornicul doamnei a fost o prezenţă 
sporadică la Botoşani32. Cu toate acestea, pe la 1775, a treia parte din venitul mortasipiei Boto-
şanilor îi revenea vornicului doamnei, o altă treime vornicului de Botoşani, iar restul doam-
nei33. Era, însă, o situaţie conjuncturală, pentru că înainte de aceasta, venitul vornicului doam-
nei fusese asigurat, cel puţin pentru o perioadă de timp, de către ţinutul Vasluiului34. Această 
informaţie este confirmată de un act al lui Constantin Mavrocordat care scria, la 1 noiembrie 
1741, boierului Anastasie, vornicul doamnei, să strângă „gloabele duşegubinii şi ciubotele”35 
pentru cei care păcătuiseră cu fete mari sau femei văduve în ţinutul Vaslui. Aceasta era doar o 
parte din veniturile vornicului doamnei, cum o demonstrează cartea aceluiaşi domn, din 17 iu-
lie 1741, dată lui Neculai Ciocârlie, vornic al doamnei, pentru jumătate din satul Şcheia, ţinutul  

Romanului şi jumătate din satul Petreşti, ţinutul Putnei, de unde să-şi ia venitul locului, 
a zecea parte din toate36. 

Nici o legătură, aşadar, între vornicii de Botoşani şi cei ai doamnei. Existenţa lor separată 
este certificată, de altfel, prin menţionarea lor în cadrul aceluiaşi document, cum am şi arătat, 
de altfel. Se poate ca de la un anumit moment dat, unul din domnii Ţării Moldovei (ori, poate, 
vreo doamnă) să fi stabilit o partiţie a responsabilităţilor în ceea ce priveşte administrarea do-
meniului doamnei: vornicii târgului, aşadar vornicii de Botoşani, se asigurau de buna adminis-
trare economică, juridică şi militară a ocolului, în timp ce vornicii doamnei, alături de cămă-
raşul acesteia, administrau banii şi produsele care veneau de la Botoşani şi care fuseseră strânse 
sub supravegherea vornicilor de acolo. Se prea poate, chiar, ca unul din cei doi vornici de Bo-
toşani să fi reprezentat, cu întâietate, interesele doamnei acolo, în timp ce celălalt era reprezen-
tantul direct al domniei. Aşa s-ar putea explica faptul că la Botoşani, târg al cărui ocol nu era 
într-atât de mare încât să nu poată fi administrat de un singur dregător domnesc, au fost în 
permanenţă doi vornici. De la un moment dat, când satele din ocol fuseseră risipite, la Botoşani 
continuau să fie menţionaţi doi vornici de târg, în timp ce documentele nu mai pomenesc decât 
câte un singur vornic al doamnei37. Acesta se îngrijea mai mult de buna reprezentare a doam-
nei, în timp ce unul din cei doi vornici de Botoşani, asistat şi de cămăraşul doamnei, se asigu-
rau de buna colectare şi chivernisire a veniturilor acesteia. Oricum, nici unul din cei doi vornici 
de Botoşani nu înceta a se subordona direct domnului, calitate în care vegheau la asigurarea 
bunului mers în târg şi în satele din ocol, judecau, hotărniceau, administrau, într-un cuvânt 
„diriguiau” târgul şi ocolul potrivit tradiţiei înrădăcinate şi poruncilor domneşti ce le primeau. 

Grija doamnelor ţării faţă de ocolul domnesc este cel mai bine reprezentată documentar 
pentru secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, adică pentru perioada în care a existat un ocol pro-
priu-zis al târgului suficient de consistent. Poruncile doamnelor adresate slujbaşilor din ocol se 
suprapuneau, adesea, celor ale domnilor ţării şi ele aveau în vedere, în primul rând, apărarea 
locuitorilor din satele de ocol de frecventele abuzuri ale dregătorilor domneşti. Dacă în secolul 
al XVI-lea sunt amintiţi, printre destinatarii acestor porunci ale doamnelor şi domnilor ţării, 
alături de ureadnicii de Botoşani, şi vornicii doamnei, după această dată la Botoşani, în directă 
legătură cu apanajul de acolo al doamnei, sunt menţionaţi doar vornicii de Botoşani, din motive 
pe care le-am explicat deja. 

Aşadar, deşi Botoşanii au fost, timp de mai multe secole, târg al doamnei, administrarea 
curţii domneşti de acolo şi a ocolului aferent, inclusiv strângerea impozitelor, era coordonată 

                                                 
32 Despre confuzia dintre istoriografia noastră, dintre vornicul doamnei şi vornicul de Botoşani, vezi la Sorin Gh. 
Iftimi, op. cit., pp. 430-432. 
33 N. Iorga, St. şi doc., XXII, p. 30. În plus, vornicul doamnei mai primea 40 de lei de la vistierie. 
34 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 97. 
35 Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. III, nr. 1279. Tot vornicul doamnei urma să judece şi pricinile legate de 
moarte de om la acelaşi ţinut (Vezi şi Sorin Gh. Iftimi, op. cit., pp. 432-433). 
36 Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, nr. 753 şi 754. 
37 Acest lucru se observă şi prin compararea listei de vornici ai târgului cu cea de vornici ai doamnei ; vezi Anexa 
Vornicii (ureadnicii) de Botoşani, de la sfârşitul acestei lucrări şi Anexa I, Vornici ai doamnei, la Sorin Gh. Iftimi, op. 
cit., p. 438. O singură dată un vornic al doamnei, Ilie Abăza, este menţionat a fi fost mai înainte vornic de Botoşani. 
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de vornicii de Botoşani, care aveau un întreg aparat fiscal, administrativ, militar şi judecăto-
resc în subordine. Banii de la Botoşani nu ajungeau, însă, în vistieria ţării, ci în cea a doamnei, 
şi ei erau probabil chivernisiţi de un cămăraş al său, pomenit şi de Cantemir38, dar şi mai târziu, 
în timpul celei de-a patra domnii în Ţara Moldovei a lui Grigore al II-lea Ghica (1747-1748)39. 
În aceste condiţii, circumstanţiate şi prin menţiunile documentare, prezenţa şi implicarea vorni-
cilor doamnei la Botoşani şi în ocolul acesteia constituie o excepţie şi nu o regulă. Alte slugi 
ale doamnei, care îndeplineau pentru aceasta felurite slujbe în târg sau în ocol, se subordonau, 
de asemenea, vornicilor de Botoşani. 

Cerinţele financiare crescânde ale ceremonialului domnesc, puternic orientalizat, moti-
vate de dorinţa domnilor de a arăta, prin acest subterfugiu de imagine, că sunt solvabili şi că îi 
pot mulţumi corespunzător pe toţi cei care i-au ajutat să obţină tronul Ţării Moldovei, îi deter-
mină pe aceştia să ofere venituri suplimentare domniţelor din stirpea lor, inaugurând o practică 
nouă, pe care o doreau perpetuată şi de succesorii lor la domnie. Din realităţile mai târzii, de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor, putem deduce că nu toate venitu-
rile târgului şi ale ocolului acestuia luau calea cămării doamnei, o parte a acestora fiind ale 
domniei. În plus, aşa cum am arătat deja, vornicilor târgului, altor dregători şi slujbaşi domneşti 
de aici, le revenea o parte din acest venit, pentru slujbele îndeplinite. 

De altfel, dintotdeauna târgul Botoşanilor şi ocolul său erau datori, faţă de domnie, cu 
felurite obligaţii, prestaţii sau slujbe, aidoma tuturor celorlalte târguri şi ocoale din Moldova. 
Astfel, în 1739, din Botoşani se duceau la curtea domnească din Iaşi 200 de stoguri de fân40, iar 
în 1742, când Botoşanii erau ţinut41, 350 de care de lemne42. Caii de la curte erau duşi la iernat 
tot la Botoşani43, iar vornicului ţinutului Botoşani i se poruncea, în 1742, să împrumute pentru 
o lună 100 de lei, de la negustori şi de la prieteni ai săi, cu dobândă 10 lei de pungă, pentru a fi 
daţi turcilor havalagii44. 

Un ultim aspect asupra căruia ne vom referi este, de fapt, o întrebare: de ce nu au fost 
Botoşanii ţinut din vremurile mai vechi? Exista aici un centru economic, politic şi administra-
tiv, târgul Botoşanilor, cu o curte domnească şi trei ctitorii bisericeşti domneşti, ce putea fi 
oricând reşedinţă de ţinut. Existau în jur mai multe sate, care vor fi strânse de Alexandru cel 
Bun şi Ştefan cel Mare în ocolul Botoşanilor, dat iniţial spre întreţinerea curţii domneşti de 
aici. Iar dacă privim numele ţinuturilor Ţării Moldovei, observăm că majoritatea târgurilor mai 
însemnate erau reşedinţe ţinutale, cu câteva excepţii notabile: Cotnari, acolo unde era reşedinţa 
marelui paharnic45, târg care de pe la sfârşitul secolului al XVII-lea intră într-un declin ce se va 
accentua continuu; Huşi, de la ţinutul Fălciului, reşedinţă episcopală şi Botoşani, care avea un 
statut aparte. 

Prima menţiune documentară a ţinutului Hârlău este într-un act din 11 martie 1548, de 
la Iliaş Rareş voievod, prin care acesta întărea lui Gheorghe Moţoc satul Iacobeni pe Jijia46. 
Credem că înfiinţarea ţinutului precede cu cel puţin jumătate de veac atestarea documentară a 
existenţei sale, iar în momentul înfiinţării acestui ţinut, Botoşanii şi ocolul său erau deja apanaj 
al doamnei. Din această cauză, poate şi din altele, reşedinţă a ţinutului a fost ales târgul Hâr-
lăului, care va da numele său ţinutului din care făcea parte. Un ţinut cu o economie prosperă, 
fie dacă e să ne gândim, făcând abstracţie de Botoşani, la întinsele podgorii de la Cotnari şi 

                                                 
38 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 157. 
39 Pseudo Enachi Kogălniceanu, Ioan Canta, Cronici moldoveneşti, edit. de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu, Bucureşti, 
1987, p. 34. 
40 N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 438. 
41 Vezi Adrian Macovei, op. cit., p. 362. 
42 N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 312. 
43 Ibidem, p. 315 şi urm. 
44 Ibidem, p. 351; vornicul Botoşanilor era ameninţat cu înlocuirea dacă nu reuşea să ducă la bun sfârşit respectiva poruncă. 
45 Dimitrie Cantemir, op. cit., pp. 31 şi 144. 
46 V. Lungu, «Ţinuturile Moldovei până la 1711 şi administrarea lor», în Cercetări Istorice, XVII, 1943, Iaşi, pp. 211-
250, passim. 
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Hârlău, de unde se produceau mari cantităţi de vinuri, foarte apreciate în ţară şi peste hotare47. 
Aşadar, Botoşanii şi satele dimprejurul său nu au devenit ţinut tocmai pentru că erau 

deja târg al doamnei, împreună cu ocolul aferent. Ori, se ştie, statutul de ţinut presupunea ca 
dabilele stabilite de domni, nu de puţine ori împovărătoare pentru cei de la care erau strânse, să 
ajungă în vistieria acestora, făcându-le pe doamne dependente de „mila” domnească în condi-
ţiile în care, în Moldova, femeia avea căi şi oportunităţi bine stabilite, prin vechi pravile şi 
obiceiul pământului, de a se emancipa de sub tutela bărbaţilor. 

Situaţi la distanţe aproximativ egale de Suceava, Dorohoi şi Hârlău, cele trei târguri re-
şedinţe ale ţinuturilor cu acelaşi nume, Botoşanii au fost incluşi administrativ în ţinutul Hârlău-
lui, poate şi pentru că, în vremurile mai vechi, acolo la Hârlău îşi avusese curtea Margare-
ta/Muşata, mama voievodului Petru I Muşatinul48. Observând cât de strâns închegat era ocolul 
Botoşanilor în jurul târgului, în secolele XVI-XVII, cu sate precum Oncani, Curteşti, 
Tulbureni, Băiceni, Stânceşti, Cătămărăşti, Costeşti, Popăuţi, care aproape atingeau oraşul, nu 
putem să nu ne gândim că acest ocol a fost special creat pentru a sluji, alături de târgul de 
care aparţinea, ca apanaj al Doamnei. Să nu uităm că primele apanaje viagere date doamnelor 
ţării aveau un cert substrat motivaţional de ordin politic, ţinând de încercările unor domni, de la 
începuturile statalităţii Ţării Moldovei, de a-şi consolida alianţele matrimoniale prin 
concedarea unor teritorii cu veniturile aferente49. 

Începând de la Ştefan cel Mare, cu care neamul Muşatinilor atinge apogeul recunoaşterii 
sale internaţionale, plecând şi de la experienţele nefericite ale unora dintre înaintaşii săi, ale 
căror alianţe matrimoniale cu suveranii statelor vecine s-au dovedit efemere, fostele apanaje 
viagere create soţiilor de neam crăiesc au fost înlocuite cu concedarea veniturilor unor teritorii, 
urmărindu-se ca eventualele neînţelegeri conjugale sau dinastice să nu atragă dispute teritoriale 
în dauna Ţării Moldovei. 

După Siret, Volhovăţ şi Hârlău, Botoşanii sunt primul târg care, împreună cu ocolul 
aferent, va fi concedat spre administrare doamnelor Moldovei, situaţie care se va perpetua până 
în anii Regulamentului Organic. Când Constantin Mavrocordat va înfiinţa ţinutul Botoşanilor, 
el va alătura la nucleul reprezentat de vechiul apanaj al Doamnei părţi din ţinuturile Sucevei, 
Dorohoiului şi Hârlăului. 

 
Keywords: le bourg de Botoşani; la Reine du Pays; le bourg de la Reine; le rente de la 

Reine; boïard – maire de la ville de Botoşani; la clôture de Botoşani; les fondations de la 
règne; les églises. 
 

„LA POLITIQUE” DE LA REINE À L’ÉGARD DES VILLAGES 
CONSTITUANT LE DOMAINE FÉODAL DE BOTOŞANI 

 
(Résumé) 

 
Même si aujourd’hui on ne connaît pas avec certitude le moment où les revenus de Bo-

toşani ont été confiés aux reines du Pays de la Moldavie, cet aspect était connu et maintenu 
depuis des années tel que l’attestent les mentions documentaires de Miron Costin et Dimitrie 
Cantemir. Plus tard, à l’époque moderne, Manolache Drăghici, qui reprenait des informations 
plus anciennes de Cantemir, affirmait à l’égard de Botoşani que „l’on donne aux reines comme 
un domaine pour l’usage habituel”. 

                                                 
47 Despre calităţile deosebite ale vinului de aici, mai bun decât vinul de Tokay, vezi la Dimitrie Cantemir, op. cit., pp. 52-54. 
48 Vezi documentul din 1 mai 1384, prin care Petru al Muşatei, domnul Ţării Moldovei, dăruieşte bisericii franciscane 
Sf. Ioan Botezătorul, din târgul Siretului, ctitorie a doamnei Margareta, mama voievodului, venitul cântarului din acel 
târg, Hârlău. Originalul, în limba latină, a fost scris „in villa Horleganoio, in curia matris nostre carrissime” (cf. Mihai 
Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I, pp. 5-6). 
49 Vezi şi Gh. Pungă, „Din nou despre Ringala, soţia lui Alexandru cel Bun”, în AŞUI, Istorie, Iaşi, p. 164. 
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L’apanage de la reine était non seulement le bourg de Botoşani, mais aussi le domaine 
connexe, là où les serviteurs du roi étaient parfois, doublés de ceux appartenant à la reine. 
L’attention des reines pour le domaine du roi était le mieux représentée, dans les documents, 
pour les XVIe et XVIIe siècles, à savoir les périodes où il y avait un domaine proprement dit du 
bourg, suffisamment puissant. Les ordres des reines adressés aux serviteurs du domaine se 
superposaient souvent à ceux des rois du pays et ils prenaient en compte, tout d’abord, la 
défense des habitants des villages constituant le domaine féodal, face aux abus commis par les 
gouverneurs.  

Après Siret, Volhovăţ et Hârlău, Botoşani est le premier bourg, à coté du domaine 
connexe, à être concédé pour l’administration des reines de la Moldavie, situation qui se 
perpétuera jusqu’aux années du Règlement Organique. Au moment où Constantin Mavrocordat 
va constituer le pays de Botoşani, il va joindre au noyau représenté par l’ancien apanage de la 
Reine, des parties des pays de Suceava, Dorohoi et Hârlău.  
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Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS 
 

MATRICE SIGILARE  
APARŢINÂND POLIŢIEI TÂRGULUI BOTOŞANI (1859) 

 
Cuvinte-cheie: Arhivele Naţionale ale României, steme heraldice, Botoşani, coroane, 

scuturi, emailuri, glob cu cruce, matrice sigilare, mobile, poliţie. 
 
La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice sigilare1, se află 

două piese care au aparţinut, în 1859, Poliţiei târgului Botoşani. Aceste matrice, care imprimau 
sigiliul2 pe documente, au forma ovală, sunt confecţionate din alamă, sunt gravate în incizie şi 
în excizie3 şi le vom analiza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei4 şi heraldicii5. În câmpul 
sigilar6 al acestor vestigii sfragistice se distinge stema heraldică a Moldovei: 

I. Matrice sigilară ovală (42 x 36 mm), din alamă, gravată în excizie, având în câmp un 
scut de tip francez modern7, tăiat roşu8 şi albastru9, încărcat cu o întâlnire10 de zimbru, repre-
zentată cu capul animalului văzut din faţă, având între coarne11 o stea12. Scutul, timbrat13 de o 

                                                 
1 Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o reprezentare şi un text ce-l 
individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare; Damian P. Bogdan, O străveche matrice de 
pecete românească, în SMIM, I, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilogra-
fic, EŞE, Bucureşti, 1976, p. 5. 
2 Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau fum) în urma aplicării 
matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza posesorul; sigiliul este principalul mijloc de 
garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, 
cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, EŞE, Bucureşti, 1982, pp. 
213-218 (în continuare Dicţionar al ştiinţelor speciale). 
3 Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în relief (excizie), pentru 
sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128. 
4 Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiţiei moderne, şi dezvoltată în secolul al 
XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist şi istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea 
Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în 
toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu; Jean-Luc 
Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les sceaux, în Les sceaux, sources de l'histoire médiévale en Cham-
pagne. Actes des tables rondes de la Société française d'héraldique et de sigillographie (Troyes, 2003-Reims, 2004) 
sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris, Société française d'héraldique et de sigillographie, 2007, p. 9. 
5 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin Marcu, Marele dicţionar de 
neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000, p. 422. 
6 Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 71. 
7 Scutul de tip francez modern este un scut dreptunghiular cu baza în acoladă, inventat şi răpândit de Bara la sfârşitul 
secolului al XVI-lea; (cf.) Téodore Veyrin-Forrer, Précis d'Héraldique, édition revue et mise à jour par Michel Popoff, 
Larousse/SEJER, 2004, pp. 15, 17, fig. 21. 
8 Roşu = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale plasate la distanţă egală. 
Semnifică curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu, bunătate, vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, Trésor héral-
dique d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc., Paris, Leipzig, H. Casterman, Tournai, 1861, p. 11; Dicţionar al 
ştiinţelor speciale, p. 201. 
9 Albastru (azur) = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii orizontale plasate la dis-
tanţă egală. Semnifică loialitate, fidelitate, frumuseţe (A. de la Porte, op. cit., p. 11). Începând cu secolul al XX-lea, 
culoarea albastră simbolizează Europa în seria celor cinci inele olimpice, iar din 1955 devine culoarea Consiliului 
Europei (mai târziu, a Comunităţii Europene); Michel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, traducere din franceză 
de Em. Galaicu-Păun, Cartier, 2006, p. 224, nota 271). 
10 Capul cerbului, al bourului, al berbecului sau al unui alt animal, care apare din faţă în scut, adică arătând ochii; Cte 
Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, Imprime-
rie générale du sud-ouest, 1901, p. 403. 
11 Corn = simbol al puterii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere, Edit. Artemis, Bucureşti, I, pp. 367-369. 
12 Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în expansiune. Ea este, ca şi numărul 
cinci, simbol al perfecţiunii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, pp. 257-264. 
13 Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu cimier şi lambrechini; Dicţio-
nar al ştiinţelor speciale, p. 230. 
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coroană14 închisă15, cu toca albastră, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase16, sur-
montat de opt cruciuliţe treflate (dintre care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt 
arce ornate cu perle17 care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer18, cu 
cruce latină, are ca suporţi doi delfini19 cu capetele în jos, afrontaţi20, cu gurile deschise, cu din-
ţii aşezaţi oblic, cozile în formă de floare de lalea, ridicate în sus şi orientate puţin spre exterior, 
cu corpurile sinuoase, cu solzii mai alungiţi, cu înotătoarele pectorale21 dispuse oblic, cu înotă-
toarele abdominale mai late şi poziţionate la jumătatea corpului, cu înotătoare dorsale zimţate 
ocupând întreaga suprafaţă a spatelui, cu boturile şi înotătoarele pectorale de aur22; dedesubt 
este gravat anul 1859. În exergă23, între două ovale liniare, legenda: * PRINCIPATELE 
UNITE * Poliţiea Tîrgului Botochanii24. 

 

                      
                                                 
14 Coroană = simbol al perfecţiunii; simbolizează o demnitate, o domnie, accesul la un rang şi la nişte forţe superioare. 
Simbol al victoriei, este un mod de a răsplăti o faptă deosebită sau merite excepţionale. Coroana este un ornament 
al scutului care simbolizează demnitate, rang nobiliar, suveranitate. După formă, întâlnim coroane închise şi co-
roane deschise; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., I, pp. 371-375. 
15 Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri ce se unesc în partea superioa-
ră; de obicei este dotată cu pietre preţioase şi terminată printr-un glob crucifer; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90. 
16 Pietre preţioase = aurul semnifică topazul; argintul, perla; roşu, rubinul; albastru, safirul; purpura, ametistul; verde, 
smaraldul; negru, diamantul; Jean Claude Favre, Abrégé méthodique des principes de la science héraldique, Chambert, 
Louys du-Four, Imprimeur de S.A.R., MDCXLVII, p. 32. 
17 Perla = în Europa era folosită în medicină la tratarea melancoliei, a epilepsiei, a demenţei. La greci, perla era 
simbolul iubirii şi al căsătoriei. Ea simbolizează sublimarea instinctelor, capătul luminos al evoluţiei. Perla este 
rară, pură, preţioasă. Datorită formei sale sferice, perla este asociată cu perfecţiunea; mai simbolizează cunoaş-
terea; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, pp. 66-69; Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, vol. II, 
Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, pp. 327-328. 
18 Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna unor personaje sau deasupra 
unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii. În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în 
stemele Ţării Româneşti, în armele Moldovei şi în armeriile statului român; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 127. 
19 Delfin = peşte cu capul îngroşat, reprezentat curbat în semicerc, din profil şi în poziţie verticală. Botul şi coada sa 
sunt întoarse spre dreapta scutului. Indică un comandament pe mare. Delfinul este simbolul unei retrageri sigure la 
apropierea unor frământări şi a unor furtuni. El poate personifica vreun mare personaj ataşat de ţara sa şi care nu se 
poate îndepărta fără să moară. În vechime delfinul a fost mereu considerat un animal salvator; Cte Alph. O'Kelly de 
Galway, op. cit., pp. 173-174. 
20 Afrontat = se spune despre două animale care se privesc; W. Maigne, Abrégé méthodique de la science des armoiries 
suivi d'un glossaire des attributs héraldiques, d'un traité élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les 
classes nobles, les anoblissements, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations et 
la legislation nobiliaires, Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1860, p. 219. 
21 Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault, Marele dicţionar vizual, Litera Internaţional, QA International, 2008, p. 136. 
22 Aur = metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate la egală distanţă între ele 
(Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă, credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, 
viaţă lungă; G. Eysenbach, Histoire du blason et science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; H. Gourdon de 
Genouillac, Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités – bizarreries et singularités, Paris, E. 
Dentu, Éditeur, Libraire de la Société des Gens des Lettres, 1868, p. 16. 
23 Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe cercuri (ce pot fi liniare, 
şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111. 
24 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 430. 
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II. Matrice sigilară ovală (44 x 37 mm), din alamă, gravată în incizie, având în câmp un 
scut de tip francez modern, tăiat roşu şi albastru, încărcat cu o întâlnire de zimbru, reprezentată 
cu capul animalului văzut din faţă, având între coarne o stea cu şase raze. Scutul, timbrat de o 
coroană princiară, cu toca albastră, compusă dintr-un cerc împodobit cu rubine şi smaralde, 
surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt arce 
ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce 
labată25 (cu braţele triunghiulare), are ca suporţi doi delfini cu capetele în jos, afrontaţi, cu gu-
rile deschise, cu dinţii sub formă de perle poziţionate orizontal, cozile în formă de floare de 
lalea, ridicate în sus şi orientate puţin spre exterior, cu corpurile sinuoase, cu solzii sub formă 
de romburi de dimensiuni mai mari sau mai mici, cu înotătoarele pectorale poziţionate orizon-
tal, cu înotătoarele abdominale poziţionate puţin mai spre coadă, cu înotătoare dorsale zimţate 
ocupând întreaga suprafaţă a spatelui; dedesubt este gravat anul 1859. În exergă, între două 
ovale liniare, legenda: * PRINCIPATELE UNITE * Poliţiea Tîrgului Botochanii26. 

 
Mots-clés: Archives Nationales, armoiries, Botochani, couronnes, écus, emaux, globe 

croiseté, matrices sigillaires, meubles, police. 
 
 

MATRICES SIGILLAIRES APPARTENANT À LA POLICE  
DU BOURG BOTOCHANI (1859) 

 
(Résumé) 

 
Dans l'étude Matrices sigillaires appartenant à la Police du bourg Botochani (1859), 

l'auteur présente deux pièces qui proviennent des Archives Nationales Centrales de Bucarest, 
de la collection „Matrices sigillaires”. Ces matrices sigillaires à l'aide desquelles on imprime le 
sceau sur les documents, ont des formes ovales, sont confectionnées en laiton, sont gravées en 
incision et en excision, ont des dimensions variables et ont sur leur emblème les armoiries 
héraldiques de la Moldavie. On analyse l'emblème des ces matrices sigillaires concernant: 
l'écu, les emaux (les métaux et les couleurs usités dans la science du blason), les meubles, les 
couronnes qui timbrent les écus, le globe croiseté. 
 

                                                 
25 Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008, Chişinău, 2010, p. 110, fig. 37. 
26 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 429. 
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Iulian-Cătălin NECHIFOR 
 

ASPECTE ALE PROPRIETĂŢII ÎN ANII MODERNITĂŢII 
LA BUCECEA (JUDEŢUL BOTOŞANI) 

 
Cuvinte-cheie: Bucecea; proprietate; epoca modernă; reforma agrară din 1864; îm-

proprietărirea cu pământ din 1880; anul 1907; Călineşti; proprietarii din familia Miclescu. 
 

„Oameni buni – tocmai acu trebuie să fim liniştiţi şi răbdători căci alt 
 felu am supăra pe Domnitoru nostru care ne voieşte atât bun.  

Să ne rugăm lui Dumnezeu că să trăiască, să-l întărească”. 
Discurs al lui Simion Stanciul la 15 mai 1864  

 
“D-l N. Ştefanovici declară că restituie moşiile Călineşti şi Grigoreşti cu toate părţile ce 

sub diverse şi dependente foştilor proprietari, D-lor Jean şi Carl majori, Dimitrie,Ema şi Gheor-
ghe minori, reprezentaţi de Dl. Sc. Miclescu, toţi fraţi legitimi fii ai defunctei Aglae Miclescu prin 
urmare D-nii fraţi Miclescu devin uniţi proprietari absoluţi ai moşiilor sus citate…” . 

Act de tranzacţie înregistrat la Tribunalul Botoşani, 8 iunie 1881 
 

Satul şi Târgul Bucecea au cunoscut în epoca modernă, în special după unirea Principa-
telor Române din 24 ianuarie 1859, o dezvoltare accelerată în concordanţă cu întreg spaţiul 
românesc. Marile probleme ale societăţii româneşti şi soluţionarea lor prin reformele agrare 
consecutive şi-au găsit rezonanţa şi în Bucecea. Moşia, devenită proprietate a statului, a consti-
tuit un vector cu contribuţii semnificative la emanciparea ţărănimii ca urmare a împroprietăriri-
lor succesive din această perioadă.  

Călineştii au avut o dezvoltare similară cu celelalte sate din nordul Moldovei, liniară şi 
lentă. Redusă la simpla calitate de comună agricolă, Călineştii nu au avut parte de vigoarea 
relativă a Târgului Bucecea, timpul trecând destul de anevoios pentru locuitori săi. Dependentă 
de marea proprietate a Micleştilor, comuna Călineşti a fost dominată de problemele pe care le-a 
ridicat administrarea marii proprietăţi boiereşti. Impactul noilor modele de dezvoltate, al finan-
ţării prin credite a marii proprietăţi şi problemele ridicate de dobânzile indecente practicate de 
băncile vremii au determinat crize şi tensiuni reflectate în statutul de proprietari ai Micleştilor.  

 
I. Bucecea  
 
Statutul juridic al moşiei Bucecea a suferit o schimbare fundamentală odată cu moartea 

ultimului proprietar al acesteia, Dimitrie Rallet. Mare patriot şi susţinător al unirii şi moderni-
zării, ministru al instrucţiunii publice, rămas fără moştenitori, Dimitrie Rallet a donat moşia la 
moartea sa Casei Şcoalelor. La această concluzie s-a ajuns în urma analizării mai multor surse 
istorice, testamentul său nefiind publicat şi nici regăsit în arhivele botoşănene. Primul indiciu 
în acest sens este dat de plângerea târgoveţilor din Bucecea din ianuarie 1859 împotriva căpita-
nului târgului adresată Visteriei Moldovei. Conform hrisovului de întemeiere a târgului, numi-
rea şi destituirea căpitanului reprezenta prerogativa exclusivă a proprietarului moşiei, ceea ce 
târgoveţii confirmă în jalba lor arătând că acel căpitan fusese înlocuit de proprietar înainte de 
moartea acestuia. Cererea locuitorilor către administraţia centrală cu privire la înlocuirea res-
pectivului căpitan denotă că statul devenise proprietar al târgului preluând atribuţiile stăpânului 
de moşie. Al doilea indiciu provine din anul 1864 când, în actele Primăriei comunei Bucecea, 
se arată că „moşia Bucecea a Mănăstirei, donată şcolilor de D. Rallet”1. Faptul este confirmat 

                                                 
1 ANR, SJBT, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1864, f. 56.  
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şi de o telegramă a ministrului finanţelor din 3/14 martie 1866 adresată prefectului de Botoşani 
în care arăta că articolul 8 din contractul arenzii moşiei Bucecea, donată statului de defunctul 
Dimitrie Rallet, prevedea că „D. posesor nu va avea niciun amestec la Gavanulu care se găseş-
te îngrădit şi la Bohoghina cu pădurarii loru, trei la număr, precum asemenea la Curtea Boie-
rească la grădina şi izvorul îngrădit din nou”2. Ministerul era interesat şi cerea prefecturii să 
lămurească cine îi plătea pe cei trei pădurari şi cine se îngrijea de curtea boierească, grădina şi 
izvorul ei3. Această trimitere la un fragment din actul de donaţie, de către ministrul de finanţe, 
arată că numai o parte din proprietate a fost donată statului, excepţie fiind tocmai cele trei părţi 
prezentate mai sus. Argumentul este susţinut de o listă a Prefecturii judeţului Botoşani cu tere-
nurile bisericeşti secularizate din plasa Siret din 1865 unde se regăsesc moşiile mănăstireşti 
Vorona, Protopopeni şi Burdujeni4. Lipsa menţionării moşiei Bucecea în acea listă denotă două 
realităţi. Prima consta în faptul că moşia încetase de mult de a mai fi proprietate mănăstirească. 
Al doilea fapt arată că moşia fusese donată deja, chiar dacă acest lucru se făcuse parţial. Un alt 
argument în susţinerea donaţiei e dat de statutul moşiei Teişoara, proprietate şi ea a defunctului 
Dimitrie Rallet. Într-o adresă a aceluiaşi ministru de finanţe, înregistrată cu numărul 13.084 din 
1864, se cerea oprirea tăierii pădurilor de pe această proprietate până la înfăţişarea actului de 
trecere a acestor proprietăţi în stăpânirea ministerului, urmând a se lămuri ulterior drepturile şi 
îndatoririle posesorului proprietăţii5. Existenţa aceloraşi probleme legate de statutul încă neclar 
al proprietăţii şi la Teişoara, proprietate şi ea a familiei Rallet, întăreşte idea donaţiei proprietă-
ţilor de fostul proprietar. 

Ipoteza este întărită de un al treilea indiciu - lista titlurilor acordate pentru despăgubirea 
proprietarilor moşiilor din plasa Siret, unde apare şi moşia Bucecea, proprietate a răposatului 
Dimitrie Rallet, urmaşilor posesorului dându-li-se titlul cu numărul 297 din 28 ianuarie 18656. 
Acordarea acestui titlu compensatoriu susţine ipoteza donării parţiale a moşiei de Dimitrie 
Rallet, la care se adaugă şi efectele legii rurale asupra restului moşiei, formată din curtea boie-
rească, pădure şi izvor. După această dată, toate referirile la moşia Bucecea vor fi raportate la 
integralitatea sa, şi nu la părţi ale acesteia. Noua realitate este susţinută şi de arendarea diferită 
a moşiei şi a pădurii, confirmând trecerea în proprietatea statului în momente diferite. Tot de 
aici se pare că s-a născut şi confuzia documentară referitoare la apartenenţa moşiei. În majori-
tatea documentelor referitoare la arendarea moşiei ea este prezentată doar ca proprietate a sta-
tului. Doar în anunţul de arendare din 1894 se menţionează că moşia era făcută danie Casei 
Şcoalelor, confuzie generată tocmai de preluarea în posesie de către stat în două etape distincte. 

 
I. 1. Reforma agrară din 1864  
 
Legea pentru regularea proprietăţii comunale publicată la 15 august 1864 a reprezentat 

unul dintre pilonii modernizării societăţii româneşti. Legea promulgată de domnitorul Alexan-
dru I. Cuza împărţea ţărănimea în categorii în funcţie de inventarul agricol posedat. Pentru 
Moldova săteanul cu patru boi şi o vacă primea cinci fălci şi patruzeci de prăjini, cel cu doi boi 
şi o vacă patru fălci iar cel ce nu avea nicio vacă, adică pălmaş, două fălci şi patruzeci de pră-
jini7. În urma recensământului făcut de comisiile de împroprietărire, în satul Bucecea au fost 
identificaţi 9 ţărani cu patru boi, 82 de ţărani cu doi boi şi 90 de pălmaşi8. Însă în lucrările de 
aplicare a legii rurale au fost realizate şi abuzuri. Principalul exces sesizat în epocă a constat în 
tendinţa proprietarilor de moşii de a limita numărul ţăranilor înscrişi în prima categorie, cei 

                                                 
2 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 213/1865, f. 272. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, D. 34/1864, f. 238.  
5 Ibidem, f. 156. 
6 Ibidem, D. 214/1866, f. 326.  
7 Legea pentru regularea proprietăţii comunale, în B. Boierescu, Condicele Române sau collecţiune de toate legile 
României, Tipografia Laboratoriloru Români, Bucureşti, 1873, p. 82. 
8 ANR, SJBT., Fond. Prefectura judeţului Botoşani, D. 170/1864, f. 11. 
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îndreptăţiţi să primească cele mai mari suprafeţe de pământ. În judeţul Botoşani, peste 70% din 
ţăranii trecuţi iniţial în categoria fruntaşilor au fost împroprietăriţi la categoria mijlocaşilor. 
Cele mai semnificative cazuri de acest fel s-au regăsit în satele Brehuieşti, Bucecea, Bursuceni, 
Băneşti, Corni, Coşula, Dumbrăveni, Hrişcani, Fântânele, Mândreşti, Sarafineşti, Siminicea, 
Tudora şi Vlădeni9. După cum se observă, majoritatea satelor aflate în situaţia comiterii abuzu-
rilor se regăsesc în plasa Siret, fapt ce indică „corectitudinea” reprezentanţilor marilor proprie-
tari în acest proces. În cazul moşiei Bucecea faptul ridică semne de întrebare din perspectiva 
proprietăţii statului asupra moşiei. În practică, statul, interesat în îmbunătăţirea situaţiei ţărani-
lor, a fost cel ce a făcut abuzuri contra ţărănimii prin casierii particulari ce au constatat numărul 
clăcaşilor. În cazul satelor Călineşti, Grigoreşti, o parte din Siminicea şi Bucecea responsabilul 
cu stabilirea numărului de clăcaşi a fost Gheorghe Mavrodin10. 

În cazul împroprietăririi ţăranilor din satul Bucecea abuzurile s-au realizat, aşa cum am 
arătat mai sus, în decursul lucrărilor de aplicare a legii agrare. Într-o primă fază a fost diminuat 
numărul ţăranilor mijlocaşi. Într-o listă cu numărul clăcaşilor împărţiţi pe categorii întâlnim 9 
clăcaşi cu patru boi şi 38 de clăcaşi cu doi boi, nefiind trecut niciun pălmaş11. Această încercare 
de relocare a ţăranilor pentru a nu se expropria suprafeţe mari din moşia Bucecea şi parţial din 
moşia Călineşti se pare că nu a fost acceptată de ţărani. În acest fel tactica proprietarilor a sufe-
rit modificări. În tabelul cu numărul clăcaşilor şi a categoriilor şi întinderii cuvenite proprietari-
lor erau trecuţi 73 ţărani mijlocaşi şi 69 de ţărani pălmaşi12. Conform acestei noi împărţiri a 
ţăranilor în categoriile specificate de lege, dispar clăcaşii înscrişi în categoria celor cu 4 boi, 
integraţi în categoria mai mare a celor cu doi boi. Acestor 142 de locuitori ce au primit pământ 
li s-au adăugat 37 de nevolnici, văduve, servitori şi alţi meseriaşi13. 

Realizarea împroprietăririi pe moşiile statului s-a dorit a se face în interesul ţărănimii, 
şansă de care ar fi putut profita şi sătenii din Bucecea. În telegrama 4.100 din septembrie 1864 
primul ministru Mihail Kogălniceanu preciza că guvernul era de acord cu arendarea în întregi-
me a moşiilor statului de către ţărani, singura condiţie impusă fiind aceea ca sătenii să fie orga-
nizaţi în obşte săteşti care să aducă garanţii ipotecare sau garantarea de comune cu averile lor14. 
Punctul de vedere emis de guvern nu putea fi aplicabil în realitate datorită stratificării ţărănimii 
şi lipsei garanţiilor pe care le puteau aduce. Deşi o iniţiativă bună venită în sprijinul noilor 
împroprietăriţi, ea nu a putut fi pusă în aplicare datorită şi erorilor enumerate mai sus. 

Abuzurile autorităţilor au atras protestul ţărănimii prin mandatarul lor Simion Stanciul. 
Acesta, fost delegat al ţăranilor botoşăneni în Divanul Ad-hoc al Moldovei, arăta într-un me-
moriu din 29 mai 1865 adresat prefectului judeţului: 

 
„locuitorii mai multor comune au fost năpăstuiţi de către comisiunile de constatare 
prin înţelegere cu proprietarii de moşii şi cu notarii comunali, clasificând, pe locuitorii 
cu patru boi a li se da pământuri ca celor cu doi, pe acei cu doi boi ca pălmaşilor şi 
acestora numai locul casei şi al grădinii, iar pe alţii i-au respins cu totul de la împro-
prietărire”15. 
 
Rămas fără răspuns din partea autorităţilor, acelaşi Simion Stanciu considera că numai 

domnitorul ţării mai putea face dreptate la cererile ţăranilor din Botoşani şi, alături cu alţi nouă 
deputaţi, a trimis o suplică către Alexandru I. Cuza16. 

Lucrările de aplicare a reformei agrare au continuat în ritmul alert dictat de autorităţi, în 

                                                 
9 N. Adăniloaiei, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, EARSR, Bucureşti, 1967, p. 284. 
10 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 214/1866, f. 94. 
11 Idem, Fond Pretura plasei Bucecea, D. 1/1865, f. 3. 
12 Idem, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1864, ff. 23-28. 
13 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 171/1864, f. 306. 
14 Ibidem, D. 6/1864, f. 69. 
15 Ibidem, D. 376/1864, f. 391. 
16 N. Adăniloaiei, Dan Berindei, op. cit., p. 285. 
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1864 începând operaţiile de delimitare a moşiilor statului. Procesul-verbal de delimitare a mo-
şiei Bucecea de inginerul judeţului a pus în practică lucrările de împroprietărire realizate la 
nivelul comisiei ad-hoc locale. Vatra satului a fost delimitată pentru 179 de locuitori şi doi 
preoţi la 28 de fălci, 22 de prăjini şi 18 stânjeni pătraţi17. Pentru biserică au fost alocate 6 pră-
jini. Alte 10 fălci au fost rezervate proprietăţii astfel: trei fălci şi zece prăjini pentru două crâş-
me, o falce pentru vărărie şi patru fălci pentru locul de trecere a vitelor proprietăţii la imaş18. 

Din totalul de 165 de fălci, 36 de prăjini şi 13 stânjeni pătraţi ai vetrei satului, scăzându-
se aceste proprietăţi, rămâneau 127 de fălci, 7 prăjini şi 31 de stânjeni pătraţi ce au fost împăr-
ţiţi astfel: 62 de fălci, 75 prăjini, 16 stânjeni pătraţi pentru locurile de cultură ce se găseau în 
vatra satului, restul de 64 de fălci, 12 prăjini, 15 stânjeni pătraţi fiind islazul şi pământurile de 
arătură19. Fâneţele şi islazurile au fost acordate pentru 73 de locuitori cu 2 boi, adică 292 de 
fălci, pentru 69 de pălmaşi, adică 172 de fălci şi 40 de prăjini, şi pentru cei doi preoţi, adică 17 
fălci, un total însumând 481 de fălci şi 40 de prăjini. Din această suprafaţă a fost scăzută întin-
derea vetrei satului rămânând a se mai delimita 354 de fălci, 32 de prăjini şi 5 stânjeni pătraţi20. 
 

 
 

Figura 1. Proprietăţile rezultate ca urmare a aplicării 
reformei agrare în satul Bucecea. 

 
Pământul înconjurător vetrei satului, conform procesului verbal de delimitare, avea ca 

limite confluenţa imaşului târgului dinspre Călineşti cu linia satului care se îndrepta spre nord 
până la casele Andrei Ciobanu, urmând o linie imaginară spre drumul ce coboară din târg spre 
sat. De aici linia imaginară se îndrepta spre baia evreiască, pe lângă obârşia Izvoarelor şi apoi 
urma gardul livezii proprietăţii, ajungând pe dealul de deasupra satului. Din acest punct se 
continua muchia naturală a dealului ce desparte satul de terenurile proprietăţii până în dreptul 
caselor lui Ilie şi Ion Grosu şi Toader Babanu. Din acest punct linia de demarcaţie se îndrepta 
spre vest spre casele lui Vasile a Ungurencei, de unde linia de demarcaţie se continua spre nord 
cu mici oscilaţii până spre pădurea Bohoghina. În continuare, se urma marginea pădurii deasu-
pra Tochilelor în direcţia est, iar din colţul pădurii linia se întorcea spre est spre casele lui 
Ţilică. Din acest punct linia de demarcaţie depăşea pârâul Izvoarelor peste coasta dealului din 

                                                 
17 O falce - 80 prăjini în lung şi 4 în lat, 320 de prăjini sau 2.880 de stânjeni, 14.322 m2, 1,4 ha; o prăjină - 5,881 m - a 
60-a parte dintr-o falce; un stânjen - unitate de măsură pentru lungime, folosită înaintea introducerii sistemului metric, 
care a variat, după epocă şi regiune, de la 1,96 m. la 2,23 m.  
18 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D, 171/1864, f. 307. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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faţa satului până ce întâlnea linia despărţitoare a imaşului Târgului21. 
Pământurile de arătură şi de fâneaţă erau delimitate de hotarul Călineştilor şi continuau 

pe linia dată de şoseaua spre târg, iar din şanţul despărţitor al târgului linia se îndrepta într-o 
direcţie perpendiculară. Linia imaginară urma respectivul şanţ, făcând la un moment dat un 
unghi spre apus, continuat de unul spre nord şi de un al treilea tot spre apus. După întâlnirea cu 
linia de demarcaţie a moşiei Călineşti, se continua această linie până la punctul iniţial de pleca-
re22. Vatra satului era delimitată de intersecţia linilor ce mărgineau imaşul Târgului de vatra 
satului, urmând în mare parte traseul terenurilor vetrei satului. Însă din dealul de deasupra 
satului linia nu mai continuă traseul spre pădurea Bohoghina, ci se îndrepta spre răsărit, spre 
casele lui Ţilică, apoi spre cea a lui Simion Teodor Iftime, urmând apoi pârâul Izvorului până 
la moara lui Carl şi continua linia pârâului spre Călineşti23. 

Însă împărţirea iniţială a suferit o mică schimbare în urma contestaţiei sătenilor ce au 
reclamat insuficienţa pământului acordat pe lângă vatra satului. La 14 mai 1865 a fost întrunită 
o nouă comisie de delimitare care, în urma consultărilor cu avocatul Vasile Antipa şi Toader 
Simion, delegatul clăcaşilor, a decis mărirea suprafeţei de pământ de pe lângă vatra satului. 
Acest teren se va extinde în zona dintre sat şi pădurea Bohoghina, realizându-se o nouă delimi-
tare. Ea este semnificativă deoarece punctează o serie de repere ale moşiei aflate pe linia pro-
prietăţii cu vatra satului: velniţa cu locul ei, două crâşme cu locurile lor, vărăria cu locul ei, 
mori cu locuinţe evreieşti şi 4 fălci cu locul de trecere prin vatra satului şi izlazului a vitelor 
proprietăţii la izlazul proprietăţii ce este aparte de al locuitorilor24. 

Definitivarea delimitării moşiilor în majoritatea comunelor din unitatea administrativă a 
fost confirmată printr-o adresă a Subprefecturii plasei Siretului către prefectură din 21 iulie 
186525. Totuşi, au mai existat unele corecturi în aplicarea legii rurale, un exemplu fiind decizia 
Consiliului de Stat din 29 octombrie 1865 de a recunoaşte dreptul la împroprietărire a unui 
locuitor – M. Sevastos cu aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi locuitori împroprietăriţi26. Chiar dacă 
legea agrară a fost aplicată cu săvârşirea unor nedreptăţi la adresa ţăranilor, ea a fost un punct 
de pornire spre emanciparea locuitorilor săteni din Moldova. Acordarea proprietăţii private 
sătenilor le-a permis acestora să-şi asume unele aspecte modernizatoare în privinţa producţiei şi 
comercializării propriilor produse. Existenţa târgului a impulsionat acest proces, chiar dacă el 
este unul lent şi de durată, uneori părând a se produce chiar efecte adverse. 

Moşia statului se afla în 1865 într-o stare de oarecare degradare, explicabilă prin lipsa unui 
bun administrator după moartea lui Dimitrie Rallet. Situaţia era ilustrată de o notă a Subprefectu-
rii din 27 februarie prin care se arăta că la Bucecea „proprietate totu a statului deşi se găsescu 
acarete ce ar ave trebuinţă de reparaţie, însă guvernul nu a luatu din dispoziţia arendaşului”27. 
Raportul, pe lângă prezentarea stării de degradare a proprietăţii, atesta existenţa unui arendaş al 
moşiei numit de statul român. Se deschidea aşadar calea administrării proprietăţii de o suită de 
arendaşi, numele a multor dintre ei nefiind cunoscut din pricina documentelor lacunare. 

Arendaşul moşiei Bucecea pentru anul 1866 apare dintr-un document legat de luptele 
politice existente la nivelul comunei Călineşti. Un memoriu al lui Iorgu Scarlat Miclescu, pro-
prietarul moşiilor Călineşti şi Grigoreşti adresat Prefecturii judeţului Botoşani în acelaşi an, 
exprima nemulţumirea sa faţă de alegerea lui Costache Dumitriu, vătaful moşiei Bucecea drept 
primar al Călineştilor28. Alegerea vătafului moşiei se făcuse, după cum arăta petiţionarul, din 
dorinţa primarului de atunci al Târgului Bucecea de aşi subordona Călineştii.  

În mai 1868 a fost lansat un anunţ al Direcţiunii Domeniilor Statului din cadrul Ministe-

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, f. 308. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, D. 274/1865, ff. 4-5.  
25 Ibidem, D. 170/1864, f. 450 
26 Ibidem, D. 17/1865, f. 2. 
27 Ibidem, D. 213/1865, f. 149. 
28 Ibidem, D. 14/1866, f. 83. 
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rului Finanţelor privind arendarea moşiei Bucecea29. Cu ocazia anunţării licitaţiei de arendare a 
moşiei, a fost realizat un tablou al acaretelor posedate de stat pe moşia Bucecea neproducătoare 
de profit. Cum moşia Bucecea se afla în respectiva perioadă în cadrul comunei Călineşti, ele 
apar trecute în dreptul acesteia. Printre bunurile aflate în stare avansată de degradare se afla „un 
zid de velniţă ruinat, o curte cu zid şi acoperământ aflat în stare de aproape ruinare, un grajd 
de piatră ruinat, un zid de florărie ruinat şi o casă pe cale de ruinare”30. Tabloul prezintă 
imaginea tristă a proprietăţilor statului pe care arendaşii nu erau interesaţi în a le moderniza, ci 
doar a le exploata la maximum, beneficiile fiind aduse de terenul arabil şi forţa de muncă iefti-
nă. Realitatea pauperă a sătenilor de pe moşia Bucecea e dovedită de o statistică din 1864 ce 
arăta că 142 de locuitori ce aveau în proprietate pământ nu aveau seminţe de toamnă31. 

 
I. 2. Împroprietărirea însurăţeilor 
 
Statul român a fost conştient că reforma agrară din 1864 nu a rezolvat în întregime pro-

blema proprietăţii ţărăneşti. În dorinţa de a continua procesul de introducere a raporturilor 
economice moderne în agricultură şi de a lărgi proprietatea ţărănească, a fost lansat proiectul 
împroprietăririi familiilor tinere de ţărani, cunoscuţi drept însurăţei. Legea agrară dădea dreptul 
autorităţilor de a vinde loturi din moşiile statului la preţul de cinci galbeni pogonul32. Articolul 
56 arăta că plata acestor terenuri era eşalonată pe 15 ani fără a se percepe vreo dobândă. Arti-
colul 57 stipula că timp de 30 de ani ţăranii cumpărători nu puteau vinde pământul achiziţionat 
de la stat decât altor săteni33. În continuarea aplicării legii rurale, la 10 iulie 1876 s-a acordat 
dreptul de a vinde ţăranilor prin intermediul prefecturilor locale loturi mici de 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 
pogoane de pământ34. 

Cu ocazia lucrărilor de împroprietărire în 1878 a fost măsurată moşia Bucecea. Suprafa-
ţa moşiei era înaintea aplicării legii rurale de 2.955 de pogoane sau 1.330 de fălci. La finalul 
aplicării legii, moşia măsura în total 820 de fălci cum se prezintă în graficul de mai jos35. 

 

 
 

Figura 2. Moşia Bucecea după reforma agrară din 1864. 

                                                 
29 Ibidem, D. 37/1866, f. 234. 
30 Ibidem, D. 8/1868, f. 76.. 
31 Ibidem, D. 103/1864, f. 162. 
32 Pogon - Măsură agrară, egală cu 5011,79 m2. 
33 Legea pentru regularea proprietăţii comunale…, p. 86. 
34 N. Adăniloaiei, Dan Berindei, op. cit., p. 327. 
35 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 11/1878, f. 32. 
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Din suprafaţa moşiei, prin scăderea părţii rezervate prin contract arendaşului, erau dis-
ponibile pentru împroprietărire 547 pogoane sau 246 fălci, din care 127 fălci pământ pentru 
arătură şi 119 fălci suhat36 bun de arătură ce putea fi transformat în imaş. Locul de împroprietă-
rire continua terenurile ţăranilor clăcaşi primite în 1864 şi locul din spatele curţii între sat şi 
izvor. Limitele noului amplasament erau lanul dinspre răsărit al târgului, cu drumul Hânţăştilor 
la apus, şoseaua spre Mihăileni şi hotarul moşiei Bohoghina37. 

La 30 noiembrie 1878 se încheia procesul-verbal de împroprietărire de către Dumitru 
Scarlat Miclescu şi primarul comunei Călineşti, alături de Vasile Cojocel şi Dimitrie Sorocin, 
membri ai comisiei Ad-hoc pentru judeţul Botoşani. Conform adresei oficiale nr. 95.738 din 14 
octombrie 1878 a Administraţiei Domeniilor Statului se înfiinţa pe moşia Bucecea o comună 
formată din 80 capi de familie, fiecăreia revenindu-i câte 2 fălci şi 56 de prăjini loc de hrană şi 
24 de prăjini pentru casă şi grădină în vatra satului38. Satul nou avea drept limite părţile numite 
Lanul dinspre Nord, lanul de lângă Curte şi al treilea loc de lângă izvor cu Tochilele şi Poia-
na39. Reprezentantul prefecturii a crescut numărul capilor de familie beneficiari de loturi cu doi 
deoarece rămâneau 10 fălci rezervate comunei pentru acaretele proprietăţii. Totalul suprafeţei 
cu care au fost împroprietăriţi cei 82 de capi de familie era de 256 fălci, iar dacă la măsurătoa-
rea făcută de inginer nu ar fi ajuns terenul, completarea urma a fi luată din zona numită Nisipă-
rie până la balta Rămăşiţa40. Mai jos prezentăm harta moşiei statului Bucecea realizată de Spiru 
Haret cu ocazia împroprietăririi însurăţeilor41: 
 

 
 

Harta 1. Planul moşiei Bucecea în 1880. 

 
Vatra satului nou constituit urma a se aşeza mai sus de Târgul Bucecea şi începea de la 

bariera de pe şoseaua Mihăileni, cuprinzând ambele părţi pe o întindere de 18 fălci şi 8 prăjini 
în care intrau şi grădinile caselor42. La 5 iunie 1880 s-a revenit cu privire la aşezarea vetrei 
satului, comisia, pe baza adresei Administraţiei Domeniilor Statului Nr. 20.652, rectificând 
locaţia noului sat pe teritoriul din dreapta şoselei spre Mihăileni, începând cu marginea drumu-
lui spre Hănţeşti pe considerentul aşezării proprietăţii de-a lungul şoselei spre apus. Mai mult, 
la 21 noiembrie 1878, în acea zonă au fost date loturi pentru localurile primăriei pe marginea 

                                                 
36 Păşune pe lângă ape sau pe lângă locuri mocirloase. 
37 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D, 11/1878, f. 33. 
38 Ibidem, f. 36. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Idem, Colecţia Hărţi, Schiţe, Planuri - Comuna Bucecea, D. 1/1880.  
42 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 11/1878, f. 36. 
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şoselei, vatra noului sat fiind despărţită de cea a Târgului Bucecea prin hotarul său pentru a 
înlesni gospodărirea moşiei Bucecea43  

Construcţia „satului nou”, cum a fost numit de localnici, în zona târgului a avut printre 
scopuri şi echilibrarea ponderii etnice a zonei prin aducerea de români. O altă consecinţă a înte-
meierii noului amplasament a fost deplasarea treptată a satului Bucecea spre Târgul Bucecea, mai 
mult din raţiuni de ordin economic. O parte semnificativă dintre noii locuitori proveneau tocmai 
din satul Bucecea. Din cei 82 de capi de familie 47 erau din satul Bucecea şi 35 din Călineşti44. 

Noua demarcaţie a moşiei a fost realizată la 30 noiembrie 1880 de inginerul hotarnic 
Spiru Haret. Vatra satului nou şi tarlalele erau delimitate de o linie ce pornea de pe şoseaua 
spre Mihăileni, în dreptul hambarelor proprietăţii, îndreptându-se spre nord-vest până la hotarul 
moşiei Bohoghina. Din punctul acesta linia de hotar se întorcea spre răsărit urmând linia de 
demarcaţie dintre cele două moşii până în marginea pădurii proprietăţii. Din acest punct linia 
continua vechea delimitare a proprietăţii în direcţia sud-est până în marginea satului vechi 
Bucecea. Din acest reper linia de demarcaţie se îndrepta spre sud-vest pentru a se uni cu punc-
tul de plecare. Forma rezultată este a unui poligon cu suprafaţa totală de 95 de fălci şi 48 de 
prăjini din care vatra satului nou Bucecea avea 19 fălci şi 18 prăjini, cimitirul 40 de prăjini, 82 
de parcele de arătură 75 de fălci şi 2 prăjini, drumul la Bohoghina şi pădure 52 prăjini, cantonul 
numărul 10 al şoselei Mihăilenilor 16 prăjini45. 

Vatra satului nou era cuprinsă de marginea şoselei Mihăilenilor, de unde linia de demar-
caţie se îndrepta spre nord-est, ea continuând apoi spre nord vest sub forma unei bucle, urmând 
apoi din punctul de reper 21, hotarul descris mai sus. Suprafaţa noului sat, de 19 fălci şi 18 
prăjini, era alcătuită din 48 de locuri de casă a 24 de prăjini însumând 14 fălci şi 32 de prăjini, 
localul primăriei a 40 de prăjini, localul şcolii tot cu suprafaţa de 40 prăjini, locul proprietăţii 
de 60 de prăjini, piaţa publică de 60 de prăjini şi drumuri ce însumau 2 fălci şi 26 prăjini46. 
Ceilalţi 34 de însurăţei, toţi din satul Bucecea, nu au primit loc de casă deoarece aveau locuinţe 
în vatra vechiului sat Bucecea. 

 

 
 

Harta 2. Satul nou Bucecea. 

 
Locurile de cultură erau delimitate de o linie ce începea din marginea Târgului Buce-

cea ce se îndrepta spre nord-vest în linie dreaptă, de unde la un moment dat se continua spre 
vest până în hotarul vechii delimitări. Din acest punct linia se îndrepta spre apus până spre 
vechea delimitare şi până în marginea târgului. Din această zonă linia de demarcaţie se îndrepta 
spre răsărit până ce se atingea, din nou, proprietatea târgului. În total au fost măsurate 82 de 
parcele a 85 de fălci şi 58 de prăjini şi terenul şcolii de 6 fălci47. 

                                                 
43 Ibidem. 
44 Ibidem, ff. 38-40. 
45 Ibidem, D. 9/1880, f. 2. 
46 Ibidem,  
47 Ibidem, f. 3 
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Imaşul pentru cei 82 de capi de familie era delimitat de marginea pădurii proprietăţii, 
urmând hotarul vechii delimitări a proprietăţii până la marginea pârâului Izvorului. Din acest 
reper linia de demarcaţie se îndrepta spre nord, urmând cursul pârâului până lângă moara pro-
prietăţii. Din spatele morii linia de demarcare se întorcea spre nord-est până la hotarul moşiei 
Costineşti sau Leorda. Din acest punct linia urma hotarul în marginea pârâului Vasilincei, de 
unde se îndrepta spre calea ferată. După atingerea căii ferate se mergea spre pădure până în 
punctul de plecare. Suprafaţa rezultată are 117 fălci şi 78 de prăjini, fiind compusă din 12 par-
cele de arătură a 13 fălci şi 16 prăjini, 82 de parcele de fâneaţă a 28 fălci şi 7 prăjini, imaşul 
satului nou a 69 fălci şi 45 de prăjini, calea ferată a 5 fălci şi 71 prăjini şi drumul Dorohoiului a 
1 falcă şi 19 prăjini48. În total, prin împroprietărirea din 1878 se desprindeau din moşia Buce-
cea 265 de fălci şi 24 de prăjini.  

Mutarea proprietarilor pe noile amplasamente nu s-a realizat imediat. În iulie 1897 s-a 
constatat de reprezentanţii Prefecturii judeţului Botoşani că din cei 48 de locuitori ce au primit 
loc de casă numai 17 se strămutaseră şi îşi împrejmuiseră gospodăriile49. Situaţia arăta dificul-
tăţile întâmpinate de noii proprietari în construirea caselor pe terenurile primite din proprietatea 
statului datorate într-o anumită măsură stării de paupertate a ţărănimii. 

Ca amplitudine, împroprietărirea însurăţeilor a fost comparabilă cu cea din 1864 în ca-
zul moşiei Bucecea. Singura diferenţă semnificativă a constat în numărul mai mic de ţărani 
beneficiari ai reformei, loturile de pământ acordate, cele pentru case şi izlaz, făcând asemănă-
toare cele două evenimente, aşa cum reiese din diagrama următoare. Naşterea noului sat a 
reprezentat un pas dintr-un proces mai lung de coagulare a aşezării comunale din care s-a năs-
cut actuala localitate Bucecea. 

 

 
 

Figura 3. Bucecea şi împroprietăririle din 1864 şi 1878. 

 
O etapă semnificativă în definirea raporturilor de proprietate între administratorii moşiei 

Bucecea şi târgoveţi s-a consumat în 1880. La numirea noului arendaş al moşiei statului, prin 
ordinul 5.409 din acelaşi an al Ministerului de Interne, târgoveţii, atât români cât şi evrei, au 
protestat în faţa subprefectului plasei Vasile Botez Romaşcanu. Protestul se datora intenţiei 
noului arendaş – Costache Clopoţel de a împiedica accesul vitelor târgoveţilor pe imaşul târgu-
lui50. Acest Costache Clopoţel, anterior preluării arenzii moşiei Bucecea, a fost arendaş şi pe 
alte moşii din judeţ unde a provocat, în majoritatea contractelor, tensiunii cu proprietarii. În 
1864 a intrat în conflict cu Neculai Codău, vătaful vitelor de pe imaşul moşiei Gorbăneşti, 

                                                 
48 Ibidem, f. 3-4 
49 Constantin I. Cojocariu, Proprietatea funciară în judeţul Botoşani, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, p. 221. 
50 ANR, SJBT, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1880, f. 41. 
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pentru o speţă similară, pretinzând celui dintâi suma de 422 lei şi 55 parale51. Un an mai târziu, 
acelaşi Gheorghe Clopoţel, în postura de arendaş al moşiei Silişcani, s-a aflat în litigiu cu pro-
prietarul moşiei – căpitanul Negruţi pentru neplata veniturilor datorate52. Se pare că tocmai 
aceste antecedente ale lui Gheorghe Clopoţel, precum şi perspectiva interzicerii accesului vite-
lor pe imaşul târgului au generat revolta târgoveţilor. 

În procesul-verbal de punere în posesiune a noului arendaş al moşiei Bucecea, cu nr. 3.979 
din 29 iulie 1880, pretorul plasei Siret arăta că „imaşul târgului era parte integrantă din moşia 
statului Bucecea şi că ea este şi rămâne a arendaşului şi târgoveţii nu pot avea voie la păşune 
decât cu prealabila învoire a Domnului Costache Clopoţel”53. Mai mult, pretorul arăta că se va 
da ordin jandarmilor să nu-i mai lase pe târgoveţi să-şi pască vitele pe imaş. Prin urmare situaţia 
conflictuală dintre cele două părţi a ajuns în faţa judecătorilor, care, prin decizia nr. 56 din 1880, 
arătau că până la soluţionarea cazului imaşul rămânea în proprietatea târgoveţilor54. 

În încercarea de a media conflictul a fost emis un ordin al Ministerului de Interne prin 
care se cerea autorităţilor să ia măsuri pentru menţinerea posesiunii locuitorilor pe locul de is-
laz, la fel cum se cerea şi acestora din urmă să plătească contravaloarea folosirii sale. De ase-
menea, ordinul arăta că era interzisă specula cu băuturi spirtoase fără acordul arendaşului care 
reprezenta drepturile proprietarului. În acelaşi timp, arendaşul era împiedicat de minister în a 
percepe taxa de jugărit, numai comuna având acest drept exclusiv55. Menţionarea şi a celorlalte 
probleme conflictuale de acest ordin ministerial arată dimensiunea reală a neînţelegerilor dintre 
arendaşi şi populaţia târgului. Se pare că reacţia lui Gheorghe Clopoţel a fost dictată de unele 
încălcări ale condiţiilor contractuale de către locuitorii târgului cât şi de administraţia moşiei 
Bucecea, printre acele eludări aflându-se cele menţionate mai sus. 

În data de 12 septembrie 1880 Târgul Bucecea a fost vizitat de prefectul judeţului. În 
prezenţa sa târgoveţii au arătat că încercarea lui Gheorghe Clopoţel de a interzice păşunarea vi-
telor pe imaş era considerată „o sechestrare a libertăţilor individuale de care trebuie să răs-
pundă primăria”56. Totuşi, prefectul a încercat să medieze conflictul arătând că hrisovul de 
întemeiere a târgului nu dădea dreptul de a face comerţ fără învoirea proprietarului moşiei. El 
arăta, în continuare, că măsurile luate de arendaş nu determinau, aşa cum susţineau locuitorii 
târgului, sechestrarea libertăţii individuale sau comerciale a acestora. Pentru rezolvarea dife-
rendul se propunea ca locuitorii să plătească bezmenul proprietarului imaşului57. Comporta-
mentul arendaşului ce a determinat tensionarea relaţiilor cu târgoveţii era explicat şi prin condi-
ţiile existente în contractul de arendare ce intrase în vigoare la 23 aprilie 1879, care îl obligau 
să aducă venituri suplimentare statului. Astfel, procesul-verbal din 29 iulie 1879 cuprindea, pe 
lângă prevederea referitoare la durata contractului, şi cerinţe referitoare la imaş: 

 
„făcându parte integrantă din moşia statului Bucecea este şi rămâne ale arendaşului şi 
Târgoveţii nu pot avea voie la păşune decât cu prealabilă învoire a D-lui Clopoţel precum 
şi întrucât priveşte celelalte drepturi ale arendaşului întrevăzute prin Hrisov, de vreme ce 
târgoveţii se opun a face o nouă învoială, D-l nu are decât a cere de la Târgoveţi tot ce 
este acordat prin numitul Hrisov şi neabrogat de legile existente, urmând ca în cazul de 
nesupunere să ceară darea afară de pe moşie conform glăsuirii Hrisovului”58. 
 
Se pare că în cele din urmă s-a ajuns la un punct de vedere comun între cele două părţi 

pentru că acţiunea nu a mai continuat în justiţie. Diferendul a arătat realitatea juridică ambiguă 

                                                 
51 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 167/1864, f. 4. 
52 Ibidem, D. 6/1865, f. 8. 
53 Idem, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1880, f. 41. 
54 Ibidem, f. 101. 
55 Ibidem, f. 107. 
56 Ibidem, f. 108. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, f. 109. 
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în domeniul proprietăţii din Târgul Bucecea precum şi eforturile târgoveţilor de emancipare de 
sub controlul strâns al proprietarului moşiei sau a împuternicitului său, în cazul de faţă, al 
arendaşului. 

Starea de decădere a moşiei statului Bucecea datorată dezinteresului administratorilor, 
cât şi a refuzului târgoveţilor de a se mai achita de datorii pentru diferite servicii era ilustrată de 
o cerere a arendaşului din 21 aprilie 1886 de a vinde o parte din bunurile moşiei - o casă cu 
patru odăi şi un iatac, un grajd, un hambar şi două coşare59. Răspunzând la cererea arendaşului, 
a fost constituită o comisie formată din Nicolae Ion Vasiliu, ajutor de subprefect al plasei Siret, 
primarul comunei Călineşti - Gheorghe Dăscălescu, pe teritoriul căreia se afla moşia Bucecea, 
Petrea Damian, Vasile Cucu, Ilie Ţilică, ţărani din satul Bucecea şi arendaşul Moses Storfer60. 
Comisia astfel alcătuită s-a deplasat la 15 mai 1886 la curtea boierească unde a constatat ruina-
rea completă a inventarului moşiei: 

 
„Acaretele menţionate mai sus, casele cu patru odăi şi iatac, grajdurile, hambarele şi 
coşerele în număr de două sunt aşa de ruinate şi putrede încât nu mai pot servi la tre-
buinţele moşiei nicidecum”61. 
 
În consecinţă, comisia a propus vânzarea lor pentru suma de 240 de lei. În urma licitaţi-

ei desfăşurate pentru cumpărarea acestor bunuri, Haim Cula a plătit 350 de lei, preţ cu mult mai 
mare decât s-ar fi aşteptat autorităţile62. 

Tot în privinţa raporturilor de proprietate s-au reglementat principalele repere ale contrac-
telor agricole sau de arendare, de obicei între ţărani şi proprietarii sau arendaşii moşiilor. Con-
form prevederilor din Legea pentru tocmelile agricole şi pentru executarea lor din 1878, ele se 
încheiau de autoritatea comunală pe o perioadă de maxim 2 ani63. Zece ani mai târziu, în 1888, 
legea a fost amendată prin introducerea prevederii prin care zilele de vineri şi sâmbătă să fie lăsa-
te sătenilor pentru propriile lor lucrări agricole64. Cadrul juridic referitor la această problemă a 
fost modificat din nou prin promulgarea unei legi de tocmeli agricole în 1893. Conform acestei 
ultime legi, durata contractelor nu putea fi extinsă la mai mult de un an, excepţie fiind contractele 
pentru suprafeţele luate cu chirie, perioada contractuală în acest caz fiind de maxim cinci ani65. 

În 1890, în urma unei licitaţii lansate de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, au fost 
arendate trei loturi din pădurea Zăvoiul Bucecea de un evreu – Avram Şov pentru suma de 465 
lei pachetul66. La o licitaţie similară, un alt evreu din Curteşti – Berscu Weinstein a câştigat 
licitaţia de exploatare a pădurii statului Bucecea, cantonul Bohoghina pentru trei ani. Cele trei 
pachete scoase la licitaţie au adus statului român un venit de 8.104 lei67. 

În 1894, ministerul domeniilor a scos din nou moşia Bucecea la arendare specificându-
se că moşia a fost făcută danie şcoalelor, referire la testamentul lui Dimitrie Rallet, pentru o 
garanţie de 4.800 de lei şi salariile unui confinist şi a trei pădurari68. Anunţul de arendare mai 
specifica drept condiţie specială respectarea de arendaş a condiţiilor hrisovului din 1828 cu 
referire la drepturile târgoveţilor de pe moşie fără ca ele să afecteze legile existente la momen-
tul arendării69. Adresa Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor cu nr. 

                                                 
59 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 7/1886, f. 6. 
60 Ibidem, f. 18. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, f. 25. 
63 Radu Roseti, Acte şi legiuiri privitoare la chestiunea ţărănească, Seria II-a, Din Domnia regelui Carol, vol. I, Tipo-
grafia „Progresul”, Ploieşti, 1907, p. 73. 
64 Ibidem, p. 793. 
65 Ibidem, p. 1.365. 
66ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 12/1890, f. 33. 
67 Ibidem, f. 86. 
68 Ibidem, D. 5/1894, f. 3 
69 Ibidem. 
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8.620 din 1 februarie 1895 arăta că moşia Bucecea fusese arendată până la 23 aprilie 1895 de 
Dimitrie Obreja în asociere cu Moses Storfer70. În urma licitaţiei moşia a fost arendată de 
Iuchel Storfer începând cu data de 23 aprilie 1895 pentru suma de 20.675 lei arendă şi plata 
salariilor unui confinist şi a trei pădurari, fapt întărit prin jurnalul nr. 5 din 17 iunie 1894 al 
Consiliului de Miniştri71. Însă incapacitatea noului arendaş de a constitui garanţia pentru moşia 
Bucecea a determinat ministerul ca în luna august 1894 să scoată din nou moşia la arendare72. 
Situaţia confuză referitoare la administrarea moşiei a persistat, ministerul nereuşind să-l înlocu-
iască pe Iuchel Storfer, regăsit în 1896 dator statului cu 10.337,50 lei, contravaloarea ratelor 
pentru anul în curs73. Menţinerea aceluiaşi arendaş, când era evidentă incapacitatea sa de a-şi plăti 
obligaţiile către statul român, avea două explicaţii. Prima ar consta în puternicul lobby evreiesc 
care, prin diferite mijloace, nu neapărat cinstite, ar fi reuşit păstrarea arendaşului. A doua ex-
plicaţie rezidă în incapacitatea autorităţilor statului de a găsi o alternativă la arendarea moşiei, 
ipoteză susţinută de starea degradantă a proprietăţii, neatrăgătoare pentru investirea de capital. 

Tot în urma unei licitaţii desfăşurate la 27 septembrie 1896, Ministerul Agriculturii, Indus-
triei, Comerţului şi Domeniilor, prin adresa nr. 71.704 din 3 octombrie acelaşi an, a acordat aren-
darea pentru trei ani a unor parcele din pădurea Zăvoiul Bucecea contra sumei de 380 lei lui Vasi-
le Cucu74. Existenţa acestui drept de arendare a fost confirmată un an mai târziu, la 8 august, când 
ministerul îi refuza cererea lui Vasile Cucu de a cosi fânul din respectiva pădure75. Existenţa în 
postura de arendaşi atât a evreilor cât şi a românilor demonstrează concurenţa economică dintre 
cele două comunităţi, normală în epocă, dar care a generat antisemitismul de mai târziu. 

Pe baza legislaţiei contractelor agricole, la 23 februarie 1899 a fost publicat un nou anunţ 
de arendare a moşiei Bucecea pentru perioada 1899-1905 pentru o garanţie provizorie de 5.200 
lei76. Locuitorii satului Bucecea, probabil sătui de abuzurile diverşilor proprietari, au solicitat 
arendarea moşiei. Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, prin adresa cu nr. 
12.658 din 17 februarie 1899, a fost de acord cu iniţiativa sătenilor, unica condiţie ridicată de 
minister constând în strângerea sumei cerute drept garanţie77. Însă la licitaţia desfăşurată la 30 
aprilie 1899 la Iaşi moşia a fost arendată de Frideric Costnier pentru suma de 18.000 lei la care se 
adăugau 1.200 de lei pentru accesorii în fiecare an. Licitaţia a fost validată de Consiliul de Mi-
niştri prin jurnalul nr. 4 din 2 iunie 1899, rezultatul fiind comunicat prefecturii cu adresa 43.364 
din 10 iunie 189978. Intenţia de participare a sătenilor din Bucecea la procesul de licitare arata 
buna organizare a comunităţii cât şi interesele comune. Din păcate, capacitatea financiară a micii 
comunităţi nu se putea compara cu cea a familiei Costiner, posesoare unui cartel în zonă ce se 
ocupa numai cu arendarea moşiilor, impunând un monopol împărţit cu alte familii de evrei. 

 
I. 3. Anul 1907 
 
Anul 1907, prin amplitudinea mişcărilor populare, a afectat, chiar dacă într-o măsură 

mai mică, şi raporturile de proprietate din zona Bucecea. Mişcarea ţărănească declanşată la 
Flămânzi s-a datorat marilor nedreptăţi la care au fost supuşi ţăranii din nordul Moldovei, vi-
novaţi fiind de această stare de lucru corpul de arendaşi format în majoritate din evrei. În plasa 
Bucecea, după cum am văzut, arendaşii evrei au început la sfârşitul secolului al XIX-lea să 
acapareze mari întinderi de pământ, printre ele aflându-se şi moşia statului Bucecea. 

În contextul revoltelor ţărăneşti din anul 1907 Prefectura judeţului Botoşani a realizat o 

                                                 
70 Ibidem, f. 7. 
71 Ibidem, f. 10. 
72 Ibidem, f. 20. 
73 Ibidem, D. 9/1896, f. 52. 
74 Ibidem, D. 1/1896, f. 23. 
75 Ibidem, D. 8/1897, f. 24. 
76 Ibidem, D. 17/1899, f. 3.  
77 Ibidem, f. 4. 
78 Ibidem, f. 7. 
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situaţie centralizatoare a marilor proprietăţi agrare din judeţ. Cu această ocazie Primăria comu-
nei Bucecea, prin adresa nr. 1.071 din acelaşi an, arăta că întinderea moşiei Bucecea de pe 
teritoriul comunei era de 800 de hectare, din care 57 hectare erau subarendate locuitorilor pen-
tru cultura de vară conform contractelor agricole existente la primărie79. În acelaşi context, în 
cadrul prefecturii, pe baza rapoartelor trimise de primăriile din judeţ, a fost alcătuit un tabel 
statistic la nivel judeţean. Conform acestor date moşia Bucecea era arendată, suprafaţa ei fiind 
de 1.014 ha80. 

 

 
 

Figura 4. Repartiţia pe categorii de teren a moşiei Bucecea. 

 
Venitul moşiei Bucecea pentru anul 1905, conform raportului citat mai sus, a fost de 

31.244 de lei. Pe întinderea moşiei au fost cedate 35 ha. de islaz pentru 100 de vite mari şi 400 
de oi, preţul păşunatului fiind de 28 lei pe hectar81. Suprafaţa pe care o putea lucra un ţăran pe 
zi pe moşia Bucecea era de 0,12 ha la praşila I, 0,12 ha la praşila a II-a, 0,08 ha la cules, tăiat şi 
strâns în grămezi, 0,014 ha la secerat, strâns, clădit, 0,20 ha la cosit iarbă şi 0,27 ha la cosit orz 
şi ovăz82. Conform contractului de întocmeli agricole existent în 1907 la Primăria comunei 
Bucecea, praşila la porumb fără tăiere la ha. valora 48 de lei, cartofii 120 lei, prăjina de sfeclă 
de zahăr fără tăiere, 2,50 prăjina de sfeclă curăţată, 24 lei falcea de secerare fără tăiere, 12 lei 
falcea de legat, 24 lei falcea de coasă pentru iarbă, ziua de cărat cu carul 3 lei cu mâncare trei 
ori pe zi, o falce de cărat cu carul 5 lei şi mâncare, cu turla 25 de bani de car şi mâncare. Lucrul 
la gireadă cu palmele 1,50 bani pe zi, vârvanul 2 lei pe zi, suma de plugărit 30 de zile lucrătoa-
re 20 lei, o pereche de opinci şi mâncare, grăpatul de două ori 5 lei falca fără mâncare. Pere-
chea de trăgători valora 3 lei ziua şi mâncare de om, prima arătură 16 lei falcea fără mâncare, a 
doua arătură 12 leu falcea fără mâncare. O zi de vară era socotită de la 1 aprilie la 1 noiembrie, 
restul ca zile de iarnă, ultimele fiind plătite cu 80 de bani. Plivitul era plătit de la 20 de bani pe 
zi cu mâncare, zilele de măsură cu 1,25 lei pe zi pentru bărbaţi şi 1 leu pentru femei cu mânca-
re83. Făcându-se un calcul mediu, falcea de pământ de muncă ajungea la 56 de lei, în timp ce 
falcea de pământ pe imaş 48 de lei. Dacă se aplica criteriul animalelor de muncă, boul la imaş 
costa 12 lei, vaca acelaşi preţ iar mânjii 8 lei84. 

Pătrunderea relaţiilor capitaliste în rândul ţărănimii era demonstrată la Bucecea de 

                                                 
79 Ibidem, D. 140/1907, f. 165. 
80 Ibidem, D. 141/1907, f. 56. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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existenţa a 72 de mici proprietari care şi-au arendat propriile terenuri la alţi ţărani. Majoritatea 
suprafeţelor arendate erau mai mici de un hectar, doar trei dintre cei ce au arendat nefiind ţă-
rani. 45 de ţărani din cei ce au arendat aveau suprafeţe mai mari de un hectar aşa cum arată 
graficul de mai jos: 

 

 
 

Figura 5. Numărul de ţărani ce şi-au arendat proprietatea la Bucecea (1907). 

  
Consolidarea micii proprietăţi, atestată de datele relevate de graficul de mai sus, arată 

modernizarea accentuată a unei părţi a mentalului ţărănesc, elementele de modernitate intrând 
timid în vieţile lor. De asemenea, se observă stratificarea ţărănimii, majoritatea suprafeţelor 
arendate fiind mici comparativ cu nevoile unei familii. Faptul că o parte din ţăranii din Buce-
cea, fără proprietate anterior reformelor agrare, neavând origini răzăşeşti85, reuşesc să se aco-
modeze noilor condiţii economice şi îşi exprimă interesul în mărirea proprietăţii funciare întă-
reşte această ipoteză. 

Recensământul agrar din anul 1908 susţine teza pătrunderii elementelor capitaliste în 
structura proprietăţii din Bucecea. Datele sale arătau că cel mai mare proprietar din comuna 
Călineşti era Ioan Gh. Miclescu cu 1.277 ha., urmat de Obştea Târgului Bucecea cu 130 de ha. 
imaş, Petrea M. Iurcu cu 11 ha. de imaş şi Garabet Ciolac, posesorul moşiei Călineşti - Leorda 
cu 866 ha86. Tabloul proprietarilor era îmbogăţit de Primăria comunei Bucecea, care, prin pri-
marul Dimitrie I. Alexandrescu, a cumpărat la 24 mai 1908 de la moşia statului Bucecea 163 de 
ha. cu rol de islaz, la preţul de 150 lei hectarul87. Terenul proaspăt achiziţionat avea drept limi-
te la nord pământurile însurăţeilor şi cel al locuitorilor din Costineşti, la sud cu terenurile deli-
mitate de legea rurală din 1864 şi restul proprietăţii statului, la vest delimitarea însurăţeilor şi a 
celor ce au primit pământ în 1864 şi la răsărit moşiile Costineşti şi Cerviceşti88. Tranzacţia a 
fost confirmată de o adresă a Prefecturii judeţului Botoşani din 1911 prin care se arata că isla-
zul Bucecea, în suprafaţă de 163 de ha., aducea un venit de 3.000 lei proprietarului - Primăria 
comunei Bucecea. Suprafaţa fusese cumpărată pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor satului 
Bucecea. Alături de suprafaţa islazului, 70 de ha. erau proprietatea Obştii locuitorilor din Târ-
gul Bucecea obţinută în baza hrisovului de întemeiere a târgului din 1828. Imaşul aducea un 
venit de 1.000 de lei posesorilor, proprietate fiind exercitată în devălmăşie89, dar administrată 
de autoritatea comunală. O clarificare a condiţiilor în care Primăria comunei Bucecea a preluat 
administrarea islazului „Fundoaia” apare mai târziu, în 1946, în contextul în care Obştea Târ-

                                                 
85 Ibidem, D. 113/1907, f. 14. 
86 Ibidem, D. 39/1908, f. 16. 
87 Ibidem, D. 1/1908, f. 4.  
88 Ibidem. 
89 Ibidem, Ds. 49/1911, f. 6. 
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gului proaspăt reconstituită încerca să-şi recapete dreptul de administrare. În 1906, datorită 
abuzurilor şi neînţelegerilor dintre mandatarii obştii, s-a decis cedarea terenului în administra-
rea comunei. O parte din imaş - numit „Toloaca” ar fi rămas în folosinţa locuitorilor târgului în 
devălmăşie. Iniţial, „Toloaca” era folosită ca loc de refugiu al locuitorilor la declanşarea incen-
diilor, frecvente în anii de început ai târgului90. Mai jos expunem harta islazului cumpărat de 
comuna Târgul Bucecea realizată în 190991. 

Regimul proprietăţii a fost completat şi de arendarea resturilor moşiei statului. Majorita-
tea acestor arendări au fost adjudecate de reprezentanţi ai comunităţii evreieşti aflaţi în conti-
nuare în concurenţă cu românii. Un exemplu îl reprezintă Ştrul Rabinovici din Târgul Bucecea 
care a arendat la 27 ianuarie 1907 la Iaşi pădurea Zăvoiul Bucecea92. În acelaşi an, la 11 sep-
tembrie, Froim H. Ruckenstein din Târgul Burdujeni a luat în arendă restul de pădure din Ză-
voiul Bucecii93, eliminând concurenţa românească. Un raport al primăriei din 1 august 1911 îl 
amintea pe noul arendaş al moşiei Bucecea, în persoana lui Iucăl Storfer94. 

Procesul de vânzare de loturi mici din moşia statului a continuat şi la începutul secolului 
al XX-lea. În 1912 cinci locuitori au fost împroprietăriţi cu câte 5 hectare pe moşia Bucecea95. 
În acest context statutul moşiei a devenit incert. Într-un răspuns al Primăriei comunei Bucecea 
din 7 decembrie 1913 se arata că moşia Bucecea nu aparţinea Casei Şcoalelor96, cum ar fi fost 
normal, ţinând cont de actul de donaţie al lui Dimitrie Rallet. Explicaţia situaţiei a fost prezen-
tată în partea introductivă a capitolului. Pe de altă parte, lipsa de productivitate a moşiei, mică 
ca întindere la standardele vremii, nu o făcea potrivită pentru menirea ei iniţială. Ea a fost con-
siderată de stat un mijloc de satisfacere a nevoilor ţărănimii, fiind supusă la mai multe vânzări, 
cea din 1912 fiind doar o etapă. 

 

 
 

Harta 3. Harta islazului cumpărat de Primăria comunei Bucecea (1909). 

 
Un nou episod în vânzarea loturilor către ţărănime s-a desfăşurat în anul 1916. Drept 

consecinţă, pe teritoriul comunei Bucecea nu mai exista o mare proprietate, o parte însemnată 

                                                 
90 Ibidem, Ds. 56/1946, ff. 14-15. 
91 Idem, Colecţia Hărţi, Schiţe, Planuri - Comuna Bucecea, D. 3/1909. 
92 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 129/1907, f. 6. 
93 Ibidem, f. 15. 
94 Ibidem, D. 40/1911, f. 14. 
95 Idem, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1921-1922, f. 27. 
96 Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 70/1913, f. 23. 
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din moşie fiind parcelată în 1916 cu scopul vinderii97. De vânzarea loturilor din moşie din 
aprilie 1916 au profitat 80 de ţărani, alţi 138 fiind nemulţumiţi că nu au fost prinşi în această 
mini reformă98. Mărimea loturilor puse spre vânzare a oscilat în jurul valorii de 5 hectare, pre-
ţul mediu al avansului fiind de 528 de lei99. 

Moşia statului Bucecea a cunoscut o degradare în perioada modernităţii datorată supra-
feţei relative mici şi dezinteresului diferiţilor arendaşi faţă de inventarul acesteia. 

Deşi prin donaţie scopul moşiei a fost acela de a susţine şcoala, modul de administrare 
s-a îndepărtat mult de ţelul înalt pe care şi l-a propus ultimul său proprietar - Dimitrie Rallet. 
Rolul său, în schimb, a fost acela de a oferi cât mai multe oportunităţii ţărănimii în achiziţiona-
rea de terenuri agricole din corpul moşiei cu ocazia mai multor împroprietăriri sau vânzări de 
loturi mici. Treptat, suprafeţele agricole au trecut din proprietatea statului în cea privată a ţără-
nimii sau în proprietatea colectivă, în cazul islazurilor şi imaşurilor. 

 
II. Călineştii  
 
Moşia Călineşti, ca şi celelalte moşii din Moldova, au fost supuse executării reformei 

agrare gândite de Mihail Kogălniceanu în vara anului 1864. Iorgu Miclescu, proprietarul moşi-
ei Călineşti, a fost unul dintre boierii moldoveni ce a susţinut cu ardoare înfăptuirea acestui act 
necesar dezvoltării României moderne. Atitudinea sa a ieşit în evidenţă cu ocazia dezbaterilor 
preliminare de dinaintea realizării preparativelor Unirii Principatelor din ianuarie 1859. În 
calitatea sa de susţinător fervent al aplicării reformei a fost însărcinat de primul-ministru în 
septembrie 1864 să aplice prin comunele rurale noua lege de reformă agrară100. În această cali-
tate, alături de G. Găină, a delimitat terenurile ţăranilor din Deleni101. 

Delimitarea moşiilor şi a loturile ce urmau a reveni ţăranilor s-a desfăşurat în anul 1865. 
O adresă a subprefecturii plasei Siret din 21 iulie 1865 arăta că la data respectivă moşia Căli-
neşti fusese delimitată şi pregătită pentru punerea în aplicare a reformei102. În acelaşi timp au 
fost realizate recensăminte prin care s-a încercat încadrarea ţăranilor în cele trei categorii pre-
văzute de lege pentru realizarea împroprietăririi. Pentru satul Călineşti, o primă recenzare a 
ţăranilor din anul 1864 arăta că aveau dreptul la împroprietărire 89 de ţărani din care 2 înca-
draţi în categoria cu patru boi, 61 în cea cu 2 boi şi 26 ca pălmaşi103. 

Din păcate, procesul-verbal de aplicare a reformei agrare pentru comuna Călineşti în-
cheiat la 12 decembrie 1864 nu mai ţinea cont de această realitate. Actul a identificat 20 de 
locuitori înscrişi în categoria celor cu doi boi pentru care li s-au rezervat 80 de fălci de teren 
arabil. 38 de locuitori au fost încadraţi în categoria pălmaşilor pentru care li s-a rezervat o su-
prafaţă în total de 95 de fălci drept loc de hrană. Acestor 58 de locuitori li s-a rezervat şi o 
suprafaţă de 9 fălci şi 5 prăjini drept locuri de casă şi grădini, câte 12 ½ prăjini de fiecare. Pen-
tru alţi 58 de săteni încadraţi ca nevolnici, servitori şi alţi meseriaşi li s-a acordat dreptul de a 
avea casă şi grădină ca şi cei prevăzuţi la categoriile citate mai sus. În total a fost expropriată o 
suprafaţă de 192 de fălci şi 77,5 prăjini pentru nevoile sătenilor în valoare de 53.978 lei. La 
sfârşitul procesului-verbal apare o notă din care rezultă că proprietarul fusese de acord cu trece-
rea categoriei de ţărani ce nu avea dreptul la împroprietărire la cea a pălmaşilor104. Grafic, 
situaţia împroprietăririlor era următoarea: 

 

                                                 
97 Ibidem, D. 7/1919, f. 130. 
98 Idem, Fond Primăria comunei Bucecea, D. 1/1916, f. 9.  
99 Ibidem, ff. 4 -7. 
100 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 6/1864, f. 58; N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară 
din 1864, EARSR, Bucureşti, 1967, p. 229.  
101 N. Adăniloaie, Dan Berindei, op. cit. p. 262. 
102 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 170/1864, f. 450. 
103 Ibidem, f. 11. 
104 Ibidem, D. 171/1864, f. 309. 
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Figura 6. Reforma agrară din 1864 la Călineşti. 

 
Analizând procesul-verbal de punere în aplicare a reformei agrare în comuna Călineşti 

apar o serie de note discordante. În primul rând se observă o diminuare a numărului de ţărani 
ce aveau dreptul de a fi împroprietăriţi de la 89 la 58. În acelaşi timp iese în evidenţă dispariţia 
celor 2 ţărani ce aveau dreptul de împroprietărire dat de încadrarea lor iniţială la categoria 
ţăranilor cu 4 boi şi scăderea numărului celor încadraţi la cei cu 2 boi de la 61 la 20. În al doi-
lea rând se observă creşterea numărului de ţărani pălmaşi de la 26 la 38 de ţărani şi adăugarea a 
alţi 58 de ţărani ce nu ar fi avut dreptul de a se bucura de împroprietărire. Aceste date compara-
tive sesizează un fenomen larg răspândit în timpul împroprietăririi din anul 1864, acela de a 
limita drepturile ţăranilor prin realizarea unor abuzuri de către comisiile de împroprietărire 
dominate de marii moşieri. Este greu de crezut că între cele două date statistice, cea furnizată 
de un organ administrativ al statului şi cea dată de comisia de împroprietărire să apară diferenţe 
atât de semnificative. Abuzul comisiei de împroprietărire a fost mascat cu relativa generozitate 
a proprietarului de moşie de a include pe lista celor îndreptăţiţi a unui număr destul de mare de 
57 de persoane. De realitatea acestor abuzuri era convins şi Dimitrie Miclescu. El raporta în 
octombrie domnitorului că legea rurală s-a aplicat în judeţele Iaşi, Botoşani, Roman şi Suceava 
împotriva ideilor reformai agrare. Încălcările legii veneau din faptul că prefecţii şi membrii 
comitetelor permanente au îngăduit abuzurile, locuitorilor acordându-li-se terenuri neproducti-
ve în locul terenurilor de hrană avute până atunci105. Ironic este faptul că acesta descria o parte 
din mijloacele pe care le-a folosit fratele său în aplicarea legii rurale la Călineşti. 

Participarea proprietarului moşiei Călineşti la aplicarea reformei agrare este reliefată şi 
de procesele verbale de constatare a numărului clăcaşilor de pe proprietăţile din arondismentul 
Siret încheiate de casierul Gheorghe Mavrodin şi publicate în anul 1866106. Pe baza acestora a 
fost realizată o listă a titlurilor acordate pentru despăgubirea proprietarilor de moşii din plasa 
Siretului, Iorgu Scarlat Miclescu primind titlul numărul 3 din 5 ianuarie 1865 pentru moşia 
Călineşti107. 

Administrarea moşiei Călineşti nu a fost una de succes în perioada imediată de după în-
cheierii reformei agrare. Un proces-verbal al Prefecturii judeţului Botoşani din 4 aprilie 1867 
preciza că fuseseră sechestrate 20 de vaci cu viţei aparţinând proprietarului moşiei Călineşti 
pentru neplata impozitului funciar pe semestrul al III-lea al anului 1865108. Însă problemele 
proprietarului erau mult mai grave, el datorând conform unui al doilea proces-verbal din 3 
martie 1867 alţi 2.076,35 lei în contul impozitului direct109. Este evident că în calitate de mare 

                                                 
105 N. Adăniloaie, Dan Berindei, op. cit. p. 293.  
106 ANR, SJBT, Fond Prefectura judeţului Botoşani, D. 214/1866, f. 94. 
107 Ibidem, f. 326. 
108 Ibidem, D. 64/1867, f. 121. 
109 Ibidem, f. 123. 
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proprietar Iorgu Miclescu nu s-a împăcat cu prevederile Convenţiei de la Paris ce eliminau 
privilegiile fiscale ale boierimii. În buna tradiţie a boierimii româneşti Iorgu Miclescu a încer-
cat să scape de plata datoriilor faţă de administraţia statului printr-un act de transmitere de 
proprietate către soţia sa Aglaia Miclescu încheiat la 13 august 1867. Prin acest document erau 
cedate moşiile Călineşti şi Grigoreşti cu toate drepturile de proprietate asupra inventarului 
imobil fără vreun embatic110. 

Existenţa datoriilor proprietarilor era recunoscută şi de un act de donaţie şi garanţie al 
Aglaiei Miclescu din anul 1869 pentru suma de 14.000 de lei, datorii realizate de soţul ei către 
Vasile Miclescu în contul întreţinerii mamei sale Doamna Maria născută Donici. Cu ocazia 
încheierii acestei garanţii pentru suma datorată, proprietară arăta că valoarea de piaţă a celor 
două moşii – Călineştii şi Grigoreştii era de 28.000 lei111. Suma trecută drept datorie era destul 
de mare raportată la veniturile familiei Miclescu, ea reprezentând jumătate din valoarea propri-
etăţilor posedate. Această realitate demonstrează fără de tăgadă că familia Miclescu, ca şi cele-
lalte familii nobiliare româneşti, s-a înscris într-o sarabandă de datorii cu efecte grave pentru 
viitorul său. 

Afundarea în datorii a familiei a devenit tot mai evidentă. La 6 martie 1875 Iorgu Mi-
clescu s-a împrumutat de la Anton Andriescu cu suma de 3.000 de lei, garantând împrumutul 
cu fondurile celor două moşii ale sale rămase în urma scăderii sarcinilor ce apasă pe ele în 
valoare de 15.000 de lei112. Actul de împrumut este valoros prin prisma precizării şi a celorlalte 
datorii garantate cu valoarea moşiilor. O primă datorie a cărei valoare nu era specificată era 
faţă de Costachi Rosett, o a doua către Aglaia Miclescu în valoare de 700 de lei şi a treia către 
Idal Fugler în sumă de 300 de lei113. Semne de întrebare asupra modului de gestiune al datorii-
lor sunt ridicate de cuantumul garanţiei raportat la suma împrumutată. Este evident că aducerea 
unei garanţii de 15.000 de lei, aproape jumătate din valoarea moşiilor Călineşti şi Grigoreşti, 
pentru o sumă de cinci ori mai mică reprezenta o afacere proastă din toate punctele de vedere, o 
spoliere a familiei. Pentru a mai recupera o parte dintre datoriile acumulate, la 10 mai 1875 
Iorgu Miclescu a arendat moşia statului Burdujeni pentru 10 ani la suma de 14.020 de lei, con-
tractul de arendare a moşiei intrând în vigoare la 23 aprilie 1876114. 

Sarabanda de împrumuturi a continuat. La 8 mai 1879 Iorgu Miclescu a semnat o a doua 
obligaţie ipotecară pentru suma de 1.000 de galbeni austrieci pentru bunurile familiei din Boto-
şani. Aceste bunuri constau în hanul Miclescu cu toate acaretele sale, casele de alături de acesta 
cu toate dependenţele lor şi grădina din spatele hanului. Proprietarul se angaja să plătească 
suma împrumutată la termen de un an115. Practica împrumuturilor nesăbuite ale lui Iorgu Mi-
clescu şi-a arătat primele rezultate în anul 1880. Încolţiţi de datorii, fii săi au fost obligaţi a face 
apel la un nou împrumut. Printr-o declaraţie depusă la Tribunalul Botoşani, Carl şi Ion Micles-
cu, fii majori şi moştenitorii Aglaiei Miclescu, erau de acord cu încheierea unui nou împrumut 
de 280.000 de lei noi de la Prima Societate de credit funciar român din Bucureşti garantat cu 
moşiile Călineşti şi Grigoreşti. Beneficiarul demersului era Bercu Leibzing care avea de încasat 
o sumă de 15.150 de galbeni pe baza actului ipotecar încheiat în 9 octombrie 1878116. 

Imposibilitatea achitării datoriilor contractate i-a determinat pe magistraţii Tribunalului 
Botoşani să pună proprietăţile sub executare. Pentru evitarea pierderii lor, Iorgu Miclescu şi fii 
săi majori - Ion şi Carl au pus la punct o stratagemă ingenioasă. Un act de schimbare de propri-
etate din anul 1881 o dezvăluie. La 23 februarie 1878 Iorgu Miclescu, în calitate de tutore al 
fiilor săi minori, alături de Ion şi Carl Miclescu, acorda un contract de arendare a celor două 

                                                 
110 Idem, Fond Tribunalul judeţului Botoşani, D. 16/1867, f. 88. 
111 Ibidem, D. 17/1869, f. 54. 
112 Ibidem, D. 29/1875, f. 55. 
113 Ibidem, f. 57. 
114 Ibidem, D. 32/1875, f. 143. 
115 Ibidem, D. 48/1879, f. 185. 
116 Ibidem, D. 51/1880, f. 78. 
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moşii lui Neculai Ştefanovici originar din Burdujeni. Prin acelaşi act se arăta că a existat o 
înţelegere între cele două părţi prin care arendaşul a fost mandatat a se prezenta la licitaţia celor 
două moşii pentru a le achiziţiona. În acest scop, arendaşul a folosit serviciile unui avocat ce l-a 
ajutat a contracta un împrumut cu ipotecă pe aceste moşii. Înţelegerea prevedea ca la momentul 
în care familia Miclescu dorea să reintre în drepturile de proprietate, arendaşul urma a ceda fără 
nici o pretenţie suplimentară. Desfăşurarea licitaţiei a dat emoţii celor două părţi deoarece, des-
făşurată în plină criză economică, preţurile oferite au fost cu mult sub valoarea proprietăţilor117. 

Respectând înţelegerea încheiată, Nicolae Ştefanovici a adus oferta cea mai bună, în va-
loare de 20.000 de lei, prin care a devenit proprietarul moşiei. Data la care a fost câştigată 
licitaţia – 18 iulie 1878 este menţionată de o declaraţie dată de Dimitrie Miclescu la 8 august 
1880118 Tribunalului Botoşani. Suma a fost împrumutată de la bancherul ieşean B. Leibling, 
fiind suficientă ca familia să achite creanţa de 15.150 de galbeni şi o a doua de 5.000 de gal-
beni din 9 martie 1877119. Existenţa strategiei de salvare a proprietăţilor este recunoscută de un 
al doilea act, declaraţia mai sus citată dată în faţa Tribunalului Botoşani la 8 august 1880, prin 
care Dimitrie Miclescu, fratele lui Iorgu Miclescu, declara că nu avea niciun fel de pretenţie 
faţă de părţile sale de proprietate revenite conform jurnalului de familie din 10 decembrie 
1855, oficializat de Divanul din Iaşi. Acelaşi act arăta că Dimitrie Miclescu nu urmărea să 
emită pretenţii nici faţă de proprietarul moşiei la acea dată – Neculai Ştefanovici120. 

Dorinţa familiei Miclescu de a reintra în drepturile de proprietate faţă de moşiile Căli-
neşti şi Grigoreşti a fost exprimată prin actul de tranzacţie din 8 iunie 1881. Respectând dorin-
ţele Micleştilor, Nicolai Ştefanovici a restituit cele două moşii foştilor proprietari Ion şi Carl 
Miclescu fraţi majori şi minorilor Dimitrie, Ema şi Gheorghe, fraţi reprezentaţi de tatăl lor. 
Odată cu această tranzacţie toate drepturile şi obligaţiile fostului proprietar treceau în dreptul 
noilor proprietari. De asemenea, obligaţia ipotecară cu dobânda de 18% încheiată la 9 octom-
brie 1878 cu B. Leibling trecea şi ea în sarcina noilor proprietari. În acelaşi timp, tranzacţia nu 
afecta sub nicio formă drepturile lui Nicolai Ştefanovici de arendă acordate prin contractul 
valabil începând cu data de 23 aprilie 1882121. Pentru confirmarea cerinţelor lui Nicolai 
Ştefanovici, a fost încheiat la 31 august 1881 un contract de arendare între fraţii Miclescu şi 
acesta valabil conform actului de tranzacţie citat mai sus122.  

Salvarea celor două moşii de la înstrăinare a fost rezultatul unei colaborări foarte bune 
cu arendaşul fără de care planul Micleştilor ar fi fost imposibil de pus în aplicare. Cooperarea 
întregii familii a fost un al doilea factor determinat în reuşita sa. Rostogolirea ipotecii asupra 
celor două proprietăţi a fost şi imaginea precarităţii puterii economice a marilor proprietari de 
moşii din Moldova din a doua jumătate de secol al XIX-lea, îndatoraţi tot mai mult diferitelor 
interese financiare. Dorinţa de a beneficia de un trai ce depăşea productivitatea moşiilor în 
defavoarea gospodăriei eficiente şi moderne a proprietăţilor a fost o trăsătură a administrării 
marilor proprietăţi, regăsită din păcate şi la familia Miclescu. 

Odată restabilită proprietatea familiei asupra celor două moşii, a demarat un proces 
complicat de clarificare a drepturilor succesorale. Un prim pas în această direcţie l-a reprezen-
tat actul de vindere-cumpărare a drepturilor succesorale dintre Scarlat I. Miclescu şi Ion I. 
Miclescu din 6 martie 1884. Prin acest act Scarlat Miclescu îi vindea lui Ion Miclescu toate 
drepturile sale succesorale provenite de la mama sa cât şi din decesul surorii lor Maria Micles-
cu. Ion Miclescu intra în proprietatea părţii fratelui său de succesiune atât cât priveşte activul 
cât şi pasivul. Averea casei Miclescu la data încheierii actului era formată din moşiile Călineşti 
şi Grigoreşti cu trupurile Siminicea şi Feteşti din judeţul Botoşani, moşia Călugăra din judeţul 

                                                 
117 Ibidem, D. 56/1881, ff. 53-54. 
118 Ibidem, D. 51/1880, ff. 78-79. 
119 Ibidem, D. 56/1881, ff. 53-54. 
120 Ibidem, D. 51/1880, ff. 78-79. 
121 Ibidem, D. 56/1881, ff. 56-58. 
122 Ibidem, D. 58/1881, f. 222. 
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Bacău, şi moşiile Cristinica, Răciuleşti şi Rânceni din judeţul Fălciu. Datoriile familiei constau 
în 20.000 de galbeni către Nicolai Ştefanovici, ipotecaţi cu moşia Călugăra, plătibili în opt rate 
semestriale a 1.500 de galbeni bancherului Ross din Iaşi şi 5.792 galbeni către diferite persoane 
private. Tranzacţia a fost încheiată pentru suma de 211.500 de lei plătibili în două rate, una de 
61.500 lei la data semnării actului de faţă şi a doua în valoare de 150.000 lei la data de 26 oc-
tombrie 1889. Până la data de expirare a plăţii Ion Miclescu urma a plăti 4% în avans la fiecare 
Sfânt Dumitru. Tranzacţia dintre cei doi fraţi a fost acceptată de consiliul de familie şi trecută 
în jurnalul acesteia din 13 decembrie 1883123. Însă până la data de expirare a plăţii celei de a 
doua tranşe, Scarlat Miclescu a vândut creanţa fratelui său Mariei Ilie Burechi la 19 februarie 
1887. Fratele său a achitat în contul datoriei la 8 februarie 1888 10.000 de lei iar la 28 februarie 
acelaşi an datoria a fost desfiinţată124. 

În anul 1884 au apărut primele conflicte cu arendaşul Nicolai Ştefanovici. Iorgu Micles-
cu, la 27 august 1884, a semnat o procură pe numele lui Leon Straba prin care îl autoriza să-i 
reprezinte drepturile în cadrul asociaţiei cu Nicolai Ştefanovici. Noul mandatar era investit să 
supravegheze modul de exploatare al moşiei de către arendaş, proprietarul fiind suspicios de 
furturile realizate de angajaţii arendaşului la vânzarea grâului şi a vitelor. Pe baza procurii nicio 
vânzare făcută de arendaş nu se putea pune în practică fără acordul lui Leon Straba, toate as-
pectele legate de gestionarea moşiei intrând şi ele în competenţa sa. De asemenea, noul manda-
tar avea dreptul chiar de a desface acordurile de asociere cu Nicolai Ştefanovici, fiind necesar 
însă acordul proprietarului pentru concretizarea măsurii. În caz de divergenţe, acelaşi Leon 
Straba putea angaja avocaţi şi demara acţiuni judiciare125. 

Tensionarea relaţiilor dintre unul dintre proprietarii moşiei şi arendaşul care ajutase fa-
milia în conservarea proprietăţii asupra moşiilor Călineşti şi Grigoreşti avea două explicaţii. 
Una ar consta în atenţia sporită a familiei la gestionarea moşiei în virtutea datoriilor ce trebuiau 
achitate, nefiind permise scurgeri de capital de orice fel ar fi fost ele. O a doua explicaţie ar 
consta în conştientizarea faptului că Nicolai Ştefanovici nu mai era necesar intereselor familiei. 
Tranzacţia din 22 februarie 1885 între Neculai Ştefanovici şi Iorgu Scarlat Miclescu pare să 
confirme a doua ipoteză. Neînţelegerile au fost declanşate de creanţele familiei faţă de arendaş 
ipotecate cu moşia Călugăra din judeţul Bacău. Cele două părţi au căzut de acord ca toate înţe-
legerile referitoare la moşiile Călineşti şi Grigoreşti să fie anulate. Neculai Ştefanovici rămânea 
însă proprietar pe toate mijloacele tehnice, arături şi semănături, produse, vite, cai, stupi şi 
toată averea mişcătoare şi nemişcătoare de pe cele două moşii. Drepturile lui Iorgu Miclescu 
erau evaluate la 65.000 de lei şi la alţi 17.171 lei provenind din datoria sătenilor faţă de propri-
etari. În privinţa datoriilor faţă de Iorgu Miclescu, Nicolai Ştefanovici a achitat acestuia 12.000 
de lei noi, restul de 53.000 lei fiind cedaţi sub formă de obligaţiune cu dobândă de 7% pe an 
plătibilă începând cu 23 aprilie 1885. În ce privesc datoriile sătenilor, ele urmau a fi strânse de 
Nicolai Ştefanovici, jumătatea cuvenită proprietarului moşiilor fiind plătibilă până în 22 aprilie 
1887. În ce priveşte creanţa de 20.000 de galbeni garantată cu suma de 80.000 de franci, valoa-
rea pădurii de pe moşia Călugăra, sarcina acesteia îi revenea lui Iorgu Miclescu126. Ruperea 
actului de arendare şi restabilirea controlului asupra proprietăţilor familiei au reprezentat un 
gest semnificând refacerea capacităţii economice şi administrative a familiei. Faptul este con-
firmat de implicarea tot mai activă a membrilor familiei în relaţiile economice, exemplu fiind 
procura dată de Iorgu Miclescu la 15 septembrie 1884 fiului său Ion Miclescu, împuternicit a 
negocia un împrumut de 14.000 lei de la Societatea de Credit funciar urban din Iaşi. Ipoteca 
creditului urma a fi realizată pe proprietăţile familiei din Botoşani. În susţinerea acestui punct 
de vedere stă şi contractul de arendare încheiat între Dumitru Scarlat Miclescu, tutorele minori-
lor Emma şi George Miclescu, cu fratele său Ion Miclescu pe o perioadă de trei ani începând cu 

                                                 
123 Ibidem, D. 78/1884, actul 74. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem, D. 76/1884, f. 6. 
126 Ibidem, D. 80/1885, ff. 120-122. 
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23 aprilie 1887. Pentru părţile indivize ale celor doi minori Ion Miclescu plătea o sumă de 
54.000 lei noi. Actul mai stipula că termenii contractului erau identici cu cel semnat cu Nicolai 
Ştefanovici127. Încheierea tranzacţiei avea rolul de a limita pierderile familiei cu plata unui 
arendaş şi indica interesul lui Ion Miclescu pentru preluarea în administrare a averii familiei, în 
special a moşiilor Călineşti şi Grigoreşti. 

Căsătoria lui Ion Miclescu cu Alecsandrina Cantacuzino a reprezentat un reper semnifi-
cativ în punerea în practică a acestui proiect. Foia de zestre din 30 ianuarie 1887 oficializată la 
Tribunalul Ilfov preciza contribuţia pe care o aducea tânăra mireasă în urma căsătoriei. Patri-
moniu său consta în a opta parte din moşia Viişoara, judeţul Teleorman, a opta parte din moşia 
Civişanca, judeţul Buzău, a opta parte din moşia Tohani, acelaşi judeţ Buzău şi suma de 26.000 
lei din moştenirea tatălui său. Banii reveniţi din vânzarea acestor bunuri urmau a fi folosiţi la 
cumpărarea unui bun nemişcător cu caracter dotal şi inalienabil. Alături de aceste sume prove-
nite din dreptul de succesiune, mama Alecsandrinei – Maria Cantacuzino acorda suma de 
89.000 lei folosită în acelaşi scopuri.  

Primele efecte ale căsătoriei asupra regimului proprietăţii în familia Miclescu se fac 
simţite în anul 1889. La 18 aprilie s-a încheiat un contract de vindere-cumpărare între Dimitrie 
Miclescu şi Alecsandrina Miclescu, cu acordul soţului ei Ion Miclescu, prin care părţile indivi-
ze aparţinând primului erau vândute celei de-a a doua părţi. Ele constau în părţile din moşiile 
Călineşti şi Grigoreşti, cu trupurile Feteşti şi Siminicea. Acest fapt era posibil datorită cedării 
către sora lor Emma Miclescu a moşiei Călugăra din judeţul Bacău în schimbul renunţării aces-
teia la drepturile ei de moştenire asupra moşiilor mai sus citate. Preţul tranzacţiei s-a ridicat la 
250.000 lei aur, suma fiind achitată în numele cumpărătoarei de mama sa Maria Cantacuzino, 
născută Mavros. Restul sumei de 134.500 lei venită în completarea zestrei sale dotale a prove-
nit din vinderea drepturilor sale asupra imobilelor moştenite de la tatăl său către mama sa, fapt 
ce atesta că întreaga achiziţie era considerată ca act dotal şi inalienabil128. Prin această achiziţie 
numărul proprietarilor asupra celor două moşii s-a restrâns la trei titulari: Ion Miclescu, 
Alecsandrina Miclescu şi George Miclescu. 

Un alt pas în definitivarea statutului proprietăţii celor două moşii s-a realizat în anul 
1894. La 31 ianuarie s-a încheiat un act de schimb între Alecsandrina Miclescu şi locotenentul 
George Miclescu. Alecsandrina Miclescu a cedat cumnatului ei părţile sale de proprietate din 
moşia Grigoreşti, cu trupurile Feteşti şi Siminicea, delimitată la nord de moşia Hânţăşti, propri-
etatea lui Luca Goilav, la sud de moşia Dumbrăveni, proprietate a familie Balş, la apus de 
moşiile Salcea şi Feteşti, proprietatea lui Alexandru Cantacuzino-Laşcanu. În schimb, primea 
în deplina sa proprietate părţile cumnatului său din moşia Călineşti. Aceasta se învecina, con-
form actului de schimb, la răsărit cu moşia Cucorăni, proprietatea lui Ştefan Goilav, la nord cu 
moşiile Cerviceşti, proprietatea familiei Văsescu şi Bucecea, proprietatea Statului, la sud cu 
moşiile Mândreşti şi Dumbrăveni aflate în posesia familiei Balş. În urma încheierii tranzacţiei, 
Alecsandrina Miclescu devenea proprietară pe două părţi indivize din patru a moşiei Călineşti, 
iar George Miclescu pe două părţi din patru ale moşiei Grigoreşti129. Celelalte două părţi din 
fiecare moşie se aflau în proprietatea lui Ion Miclescu, una constând în dreptul său de moşteni-
re iar a doua rezultată din vânzarea drepturilor succesorale ale lui Scarlat Miclescu către Ion 
Miclescu din anul 1884. Era evident monopolul lui Ion Miclescu asupra celor două moşii reali-
zat şi cu ajutorul capitalului soţiei sale Alexandrina Miclescu. În spiritul respectării termenilor 
actului dotal încheiat între Ion Miclescu şi soţia sa Alecsandrina Miclescu, la 11 octombrie 
1895 la Tribunalul Botoşani s-a semnat un act de delimitare dintre părţile de proprietate ale 
celor doi. Delimitarea a fost realizată de inginerul hotarnic Constantin C. Zotta şi a constat în 
împărţirea moşiei Călineşti în două loturi egale delimitate de o linie dreaptă pornită de la nord 

                                                 
127 Ibidem, D. 91/1889, f. 151. 
128 Ibidem, D. 103/1889, f. 107. 
129 Ibidem, D. 121/1894, f. 32. 
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spre sud130. Actul de delimitare a fost succedat de un al doilea act de împărţeală încheiat în faţa 
aceluiaşi Tribunal la 18 octombrie. Conform acestuia, Alexandrina Milcescu prelua în proprie-
tatea ei explicită primul lot cu o întindere de 544 de fălci, delimitat de moşiile Cucorăni, Cervi-
ceşti, Bucecea, Hrişcani, Mândreşti şi Huţani şi lotul II revenind în posesia soţului său. Lotul 
revenit soţiei cuprindea şi acaretele curţii de locuinţă, grădina, grajdurile, locuinţele servitorilor 
şi vatra satului Călineşti după tabloul împroprietăriţilor de la 1864131. Ion Miclescu intra în 
posesia lotului II în suprafaţă de 544 de fălci, jumătate pământ de arat, jumătate fânaţ limitat de 
moşiile Grigoreşti, Bucecea, Huţani şi lotul I aparţinând soţiei sale132. Practic, moşia Călineşti a 
fost divizată în două moşii distincte din punct de vedere juridic proprietate a celor doi soţi, fiind o 
consecinţă a eforturilor depuse de Ion Miclescu pentru conservarea lor în patrimoniu familiei. 

Ultimul pas în preluarea definitivă a controlului celor două moşii - Călineşti şi Grigo-
reşti de Ion Miclescu a fost realizat în anul 1896. Actul de ieşire din indiviziune semnat la 3 
iunie 1896 între Ion Miclescu şi George Miclescu definitiva aceste eforturi. Documentul privea 
regimul proprietăţii asupra a două moşii ale familiei – Grigoreşti cu trupurile Feteşti şi Simini-
cea şi Cristinicea cu Rânceni, zisă Gura Tărâţei, din comuna Rânceni, jud. Fălciu. Actul de ie-
şire din indiviziune recapitula toate tranzacţiile încheiate între membrii familiei în scopul clari-
ficării regimului succesoral. În ce priveşte moşia Cristinicea, prin actul succesoral din anul 
1894 fratele lor Dimitrie a renunţat la drepturile sale preluând pentru sine moşia Boiculeşti din 
acelaşi judeţ Fălciu, în consecinţă singurii proprietari rămânând fraţii Ion şi George Miclescu. 
Pentru ieşirea din această diviziune cei doi fraţi au căzut de acord ca moşia Grigoreşti să revină 
lui Ion Miclescu în deplină proprietate iar moşia Cristinicea cu Rânceni din judeţul Fălciu să 
devină proprietatea exclusivă a lui George Miclescu133. 

Tranzacţia dintre cele două părţi a fost complicată de datoriile înscrise în dreptul celor 
două moşii. Pentru moşia Cristinicea exista o datorie de 100.000 de lei către doamna Lucia 
Şuţu, născută Miclescu, jumătate din datorie fiind asumată de Ion Miclescu. Cealaltă parte de 
datorie era la rândul ei împărţită între fraţii Dimitrie şi George Miclescu. Moşia mai era îndato-
rată pentru un al doilea credit către Emma Kristescu, născută tot Miclescu, Ion Miclescu fiind 
de acord să plătească 4.000 de lei din această datorie ipotecară. În ce priveşte moşia Grigoreşti, 
şi aici se înregistra o datorie de 300.000 lei către prima Societate de credit funciar român reali-
zată de cei doi fraţi – Ion şi George în anul 1894, creanţă trecută în întregime în posesia lui Ion 
Miclescu. Pentru echilibrarea efortului financiar al lui Ion Miclescu ce a preluat aproape toate 
datoriile de pe aceste moşii, fratele său acorda o sumă bănească de 100.000 lei la data semnării 
actului. Punerea în posesie se realiza la data transcrierii la Tribunalul Botoşani fără a mai exista 
pretenţii pentru viitor din partea semnatarilor134. 

La finalul acestor tranzacţii Ion Miclescu a reuşit să salveze dreptul de proprietate al 
familiei asupra majorităţii bunurilor sale şi a evitat în ultimul moment falimentul total. Implica-
rea sa în acest proces lung şi anevoios denotă ataşamentul faţă de proprietăţile familiei, în spe-
cial de cele două moşii din comuna Călineşti – Călineştii şi Grigoreştii. Întregul proces sublini-
ază şi unitatea familiei ce i-a permis lui Ion Miclescu să realizeze întregul demers. Trebuie 
evidenţiată din nou contribuţia capitalului proaspăt adus în familie de Alexandrina Miclescu, 
doritoare să contribuie la eforturile soţului ei în stabilizarea economică a familiei. 

Controlul deplin al lui Ion Miclescu asupra celor două moşii l-a determinat să investească 
timp şi energie în dezvoltarea lor. În această direcţie, la 11 ianuarie 1906 a încheiat un nou act 
adiţional la contractul de împrumut realizat cu Prima Societate de credit Funciar Român, repre-
zentată de Dumitru Protopopescu, împrumutul de 50.000 de lei fiind girat cu ipoteca pe moşia 

                                                 
130 Ibidem, D. 125/1895, ff. 47-48. 
131 Ibidem, D. 125/1895, f.48. 
132 Ibidem, f. 49. 
133 Ibidem, D. 128/1896, ff. 389-391.  
134 Ibidem. 
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Călineşti135. Însă demersul proprietarului de la Călineşti nu au fost de bun augur. Pe fondul pro-
blemelor de ordin economic din anul 1909 era înregistrat crahul financiar al familiei. Problemele 
de natură economică determinaseră băncile să limiteze acordarea de împrumuturi generând pro-
bleme agricultorilor din Moldova. Presa vremii surprindea în acest context o imagine deloc mă-
gulitoare la adresa proprietarilor şi arendaşilor printre care se număra şi Ion Miclescu: 

 
„şi în adevăr ceva putred este în clasa arendăşiei; ca intermediari între proprietari şi 
muncitori, ei au realizat frumoase beneficii, până la 1907 spre marea bucurie a lor şi a 
proprietarilor. Dar cât aceste beneficii aveau la bază specula muncii ţăranului, care 
era cu desăvârşire depreciată. Angajamentul din vreme în nicio parte a ţării nu plătea 
ziua de muncă, mai mult de 50 de bani. A trebuit să se zburlească leul la 1907 pentru ca 
ziua de muncă să fie azi plătită cu 2 şi 3 lei. Diferenţa de la 50 de bani până la 3 lei zi-
ua socotită la atâtea sute de mii de muncitori ţărani ce alcătuiesc zecile de milioane, 
care altădată umpleau buzunarele arendaşilor, iar azi bate vântul prin ele”136. 
 
Autorul articolului completa imaginea expusă mai sus arătând că rămaşi fără aceşti bani 

rezultaţi de pe exploatarea cruntă a ţăranilor – proprietarii de moşii s-au îndreptat spre creditele 
bancare, unii dintre ei cu dorinţa ascunsă de a păcăli instituţiile de credit. Primii care au profitat 
de aceste noi evoluţii au fost evreii care au devenit proprietarii indirecţi din agricultură. Evolu-
ţia proprietăţii familiei Miclescu în perioada modernă a istoriei româneşti s-a manifestat prin 
încercarea redefinirii fundamentelor sale economice şi reaşezarea pe noi principii a exploatării 
sale. Reuşita eforturilor de salvare a proprietăţilor de la falimentul total şi aducerea pe linia de 
plutire din punct de vedere a administraţiei economice s-a datorat spiritului întreprinzător a lui 
Ion Miclescu. Însă, după cum se observă mai sus, au existat şi limitări în aplicarea acestor 
proiecte date fiind de realităţile de ordin social şi economic. Din păcate, lipsa unor documente 
care să completeze această imagine ne obligă să lăsăm o perioadă albă până la primul război 
mondial. Singurele elemente ce pot fi aduse în completarea tabloului de proprietate sunt simple 
generalizări regăsite în prezentarea evoluţiei moşiilor din zonă. 

 
Keywords: Bucecea; property; modern age; agrarian reform of 1864; land reform of 

1880; 1907; Călineşti; Miclescu family owners. 
 
 

THE ASPECTS OF PROPERTY IN MODERN AGE 
AT BUCECEA (BOTOŞANI DISTRICT) 

 
(Summary) 

 
The property was a key area in the Romanian modernity years. The great debate of the 

modern age have revolved around the idea of ownership, its social role and its utility. Major 
land reforms were the result of these profound debate in the Romanian society. 

Property in Bucecea had a special character. Became state property, estate Bucecea had in 
these years a social and not economic role. Agrarian reform of 1864 was thus a milestone in 
redefining the role of the Bucecea property. Land reform continued by giving lots of young 
families in 1880 and creating "New Village". The interest in the development of the social 
character of the estate has been emphasized in terms of selling new plots in the estate Bucecea 
on different occasions. Thus it was that the onset of the Great War the estate area is halved. 

Great property in Călineşti had a different route. Owned by Micleşti a great family, 

                                                 
135 Ibidem, D. 169/1906, ff. 2-3.  
136 Ioan P. Darie, „Un mic aliniat”, în Gazeta Botoşanilor, II, 39(83), 19 septembrie 1909, Botoşani.  
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estate Călineşti did not a social role so obvious. Owners have been comply to the imperatives 
of time, a significant part of estates being transferred as a result of the land reform in 1864. But 
the big problems faced Miclescu family were not due to agrarian reforms. Like most of the 
great aristocratic families from the time of modernity, the great owners have made loans with 
disastrous effects of their finance. This fact was a measure of inability to adapt the extent of the 
great noble family to the new economic and social context, to modernize their farms. 

Exiting the bankruptcy was due to his heirs Iorgu Miclescu ingenuity. Of these heirs Ion 
Miclescu noted that managed economic recovery and restore full control over family assets. 
His dedication to the conservation of these properties fot therefore a role model among other 
noble families. The outbreak of World War I led to the birth of tragedy does not have avoided 
this family. 
 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE  

 
 

 
82 

 

Dan PRODAN 
 

IZVOARE ISTORICE REFERITOARE LA TRECUTUL  
LOCALITĂŢII VORNICENI, JUD. BOTOŞANI (I) 

 
 

Cuvinte-cheie: Vorniceni; izvoare istorice; Inventar - Memoriu; Registru - Repertoar; 
recensământ; situri arheologice; fişă arheologică. 

 
Am inclus, în acest prim grupaj de surse istorice despre localitatea Vorniceni, fostă în 

jud. Dorohoi, iar de la mijlocul secolului trecut în jud. Botoşani, cinci izvoare istorice (trei 
documentare, unul demografic, iar ultimul cu tematică arheologică) referitoare la trecutul isto-
ric al unei zone şi al unei aşezări din neolitic până la începutul secolului al XX-lea. Primul este 
inventarul bunurilor imobile şi mobile ale aşezării Vorniceni, registru început în 1898 şi conti-
nuat în deceniul următor. Alte două documente (n-rele 2 şi 3) oferă informaţii despre familia 
Ferechide (Pherekyde), Scarlat şi Elena, proprietarii moşiei Vorniceni în perioada 1895-1920, 
ca moştenitoare a tatălui său Ioan Marghiloman şi a mamei sale Irina, stăpânii moşiei între 
1891-1895. Primele trei documente sunt inedite. Rezultatele recensământului populaţiei din 
decembrie 1899 conturează cartea demografică de vizită a satului Vorniceni, cu indicatori şi 
statistici care vor fi analizate şi interpretate într-o viitoare contribuţie. În fine, fişele unor situri 
arheologice din perimetrul actual al Comunei Vorniceni, actualizate la nivelul anului 2012, 
îndeamnă la reflecţie, dar şi la necesitatea stringentă a prelungirii sondajelor şi săpăturilor 
arheologice în zonă, atât pentru întregiri şi clarificări ale aspectelor continuităţii locuirii în zonă 
din neolitic până în prezent, cât şi pentru noi descoperiri şi revelaţii arheologice. 

Publicarea altor izvoare istorice referitoare la trecutul localităţii Vorniceni va continua 
în numerele viitoare ale acestei contribuţii tematice. Ulterior, voi formula câteva consideraţii 
referitoare la diferite etape şi aspecte ale evoluţiei istorice a comunei Vorniceni, care aprecieri 
doresc să clarifice şi să întregească imaginea de ansamblu a trecutului vornicenean, conturată 
deja în diverse lucrări tematice editate în ultimii ani.  

Sper ca aceste izvoare istorice să stârnească interesul locuitorilor comunei Vorniceni 
pentru cunoaşterea trecutului aşezării şi a propriei lor identităţi istorice. 

 
1. 
 

Inventar Memoriu 
a[l] 

Comunei Vorniceni din Judeţul Dorohoiu, format după 
Ordinul No. 1891 din 14 Mai [1898]1 a D[omnu] - lui Prefect de Judeţ 

Dimitrie Panaite Moruzi 
 
 
 

Arhivele Naţionale din România, Serviciul Judeţean Botoşani, N-r inventar 464, fond 
Prefectura Judeţului Dorohoi, dosar n-r 134 / 1898, filă titlu (infra, abreviat: ANR, SJBT, fond 
Prefectura Judeţului Dorohoi, d. 134 / 1898, f. …) 

                                                 
1 Anul emiterii Ordinului Prefectului Dimitrie Panaite Moruzi nu a fost scris de persoana care a completat pentru prima 
oară Inventarul Memoriu al Comunei Vorniceni. Anul 1898 a fost reconstituit după registrele de inventar ale altor co-
mune din Judeţul Dorohoi (vezi: ANR, SJBT, fond Prefectura Judeţului Dorohoi, d. 94 / 1898 (Registru pentru inven-
tarierea averei Comunei Adâncata, format în anul 1898), f. 1; idem, d. 94 / 1898 (Registru pentru inventarierea averei 
Comunei Avrămeni, format în anul 1898), f. 1). 
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Scara 
de denumirea şi paginile la care s-au trecut în 

Registru prezent. 
 

No. Corent No. Paginilor N-rul [Denumirea] Paginilor Litera 
1. 2 Serviciul Clerului sau religia Lit[era] A 
2. 12 Idem Idem  - - -2 
3. 18 Idem Instrucţiunei Publice Lit[era] B 
4. 23 Serviciul sanitar sau sănătăţei Publice Lit[era] C 
5. 26 Înproprietărirea Clacaşilor Lit[era] D 
6. 29 Serviciul Drumurilor Lit[era] E 
7. 31 Poduri Lit[era] F 
8. 40 Fântâni Lit[era] G 
9. 52 Starea financiară a Comunei şi bazele ei - - -3 

10. 57 Obiecte de Gospodărie a Comunei Lit[era] H 
11. 614 Mobilier pentru Autorităţi Lit[era] I 
12. 68 - 71 Case proprii a Comunei Lit[era] C5 
13. 76 Bibliotecă Lit[era] L 

 
ANR, SJBT, fond Prefectura Judeţului Dorohoi, d. 134 / 1898, f. 1. 

 
INVEN[TAR] 

No. 
Crt. 

DATA 
NUMIREA OBJECTELOR 

Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura de primirea 

obiectelor An Luna 

Z
iu

a 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
Serviciul Clerului sau religios 
Creştin 
În raionul Comunei sun[t] 2 Bise-
rici: Din Care una Biserică Veche 
anul Construcţiei ei nu se póte6 
cunoaşte neavând nicio iniţială[,] 
dar din informaţiuni se Constată că 
Construcţiunea ei este cu mulţi ani 
în urmă[,] neputându[-]să afla de la 
nimene data anului când s[-]au 
construit, şi care e Construită din 
lemn Vechi acoperită cu şindrilă 
din nou cam prin anul 1883, podită 
pe jos cu scânduri precum şi cu 
bolta de lemn[,] care biserică po-
sedă 17 fălci7 pământ dat după 
legea rurală din 1864 şi care se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Fără literă. 
3 Fără literă. 
4 Iniţial scris: 61, ulterior corectat în: 64.  
5 Corect: K. 
6 Citit „poate”; „ó” se citea „oa”.  
7 O falce / falcă de pământ în Moldova = 1, 43 hectare ; 17 fălci x 1, 43 hectare = 24, 31 hectare.  
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stăpâneşte de Cătră serviciul Cleri-
cal, adică de cătră Preutul paroh, 
de cătră preutul supranumerar şi de 
2 Căntăreţi, şi care avere mobilă 
mobilă în această biserică există 
următoarele: 
1) Una Catapiteazmă alcătuită din 
4 rănduri icóne. 
2) Una sfănta masă Compusă din 
un stălp de Piatră şi deasupra o 
lespede de piatră groase. 
 

 [f. 1 verso]
 
3) Un acoperemânt cu imagina lui 
D[umne]-zeu Savaot8 suspendat 
deasupra sfintei mese de pânze. 
4) Un chivot pentru păstrat sfinte-
le[,] făcut din fer alămuit. 
5) Una Cruce înbrăcată cu argint chi-
nezesc[,] având scaunul (suportul) de 
acelaşi material şi raze de alamă. 
6) Două epitafe[,] unul mai nou şi 
unul Vechi[,] făcute din pânză 
groase Văpsite. 
7) Două sfeşnice de alamă pe sfânta m
8) Două Evanghelii, una nouă şi 
una Veche[,] ambele tipărite cu 
litere cirilice9 (vechi). 
9) Un antemis de pânze subţire. 
10) Cuvertură pe sf[ăn]ta mase 
făcută din lemn şi zugrăvită[,] şi 
care este aşezată pe un stălp de 
piatră. 
11) Cuvertură făcută pe sf[ăn]ta 
mase de adamască10 roşă. 
12) Un potir, un disc şi o steluţă de 
bacfon[,] argintată şi poleită cu 
aur. 
13) O Copie şi o linguriţă de alamă 
în bună stare.  
14) Două potire de Cusutor11 Ve-
che. 
 

[f. 2 verso]
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8Dumnezeu Savaot = „Domnul oştirilor (puterilor cereşti)” - (Camelia Apopei, Mariana - Liliana Mujdei, Dicţionar de 
cultură religioasă, Casa Editorială Regina, Iaşi, 2008 (207 p.), p. 169, sub voce). 
9 Chirilice. 
10 Pânză de Damasc din bumbac / din lână.  
11 Cositor. 
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15) Două discuri de Cusutor Ve-
che. 
16) Două steluţe de alamă şi o 
linguriţă Veche de Cusutor. 
17) Trii procoveţe12 nouă făcute 
din stofă de matasă.  
18) Cinci procoveţe13 Vechi făcute 
din stofă de matasă. 
19) Un rând de Veşminte noi făcu-
te de stofă de matasă de fir (Felo-
nul Epitrahirul de materie de aţe şi 
flori de matase). 
20) Trii felóne de adamască de 
lână. 
21) Un stihar făcut de adamască de 
bumbac. 
22) Două epitrahile făcute tot din 
adamască de lână. 
23) Trii părechi naraclite şi trii 
poiasă de adamască de lână. 
24) Un stihar14 făcut tot din ada-
mască de bumbac nouă. 
25) Una Icóne a învierei D[omnu]-
lui nostru Isus Hristos şi îmbrăcată 
cu argint chinezesc. 
26) Două icóne mari de lemn zu-
grăvite[,] ce sunt aşezate pe lângă 
Catapiteazmă în sf[ân]t[ul] altar[,] 
una sf[ân]t[ul] N[ecu]lai şi una 
soborul lui Is[us] Hr[istos]. 
27) Cinci icóne mari Vechi de 
lemn din care trii sunt aşezate pe 
lângă  

[f. 3 verso]
 
Catapiteazmă şi două sunt aşezate 
în pridvor. 
28) Trii Cadelniţe Vechi de alamă. 
29) Două serafime de lemn zugră-
vit[,] din care pe unul se Vede 
purtând data 1811. 
30) Două steaguri (Prapuri)[,] unul 
nou şi unul Vechi. 
31) Una Cruce Veche portativă 
făcută de lemn şi zugrăvită. 
32) Două fănare Vechi făcute de 
tinichea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Procoveţ = pocrovăţ = bucată de pânză folosită pentru acoperirea unor obiecte de cult în religia creştină. 
13 Vezi supra, nota nr. 12. 
14 Stihar = veşmânt lung şi larg pe care îl poartă preoţii ortodocşi în timpul serviciului religios (Camelia Apopei, Mari-
ana - Liliana Mujdei, op. cit., p. 175, sub voce).  
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33) Una Icónă a adormirei maicei 
Domnului[,] pusă în strană 
dinaintia Catapitezmei. 
34) O Icónă [a] Sf[ân]t[ului] 
D[umi]tru ce stă pe Tetrapod 
(Iconastas). 
35) Una cruce mică de lemn zu-
grăvită[,] tot pe iconastas. 
36) Şase Candele de Cusutor 
Vechi. 
37) Un Curpen făcut de fer Văp-
sit[,] care poartă 2 sfeşnice. 
38) Un Policandru de alamă cu 12 
sfeşnice. 
39) Trii Cărţi de serviciul liturghi-
ei[,] scrise cu litere Cirilice Vechi. 
40) Un[a] tipie cu litere Vechi 
Cirilice. 
41) Două Octoihe Vechi tipărite cu 
litere vechi. 

[f. 4 verso]
 
42) Un Triod Vechi tot cu litere 
Vechi [chirilice]. 
43) Una Carte de Cuvinte pentru 
tóte duminicile şi serbătorile de 
peste an cu litere Vechi. 
44) Un Apostol Vechi tipărit cu 
litere Vechi. 
45) Un Petecostar15 Vechi. 
46) Două Cărţi Cuprinzetóre nu-
mai de serviciul divin a paştelor. 
47) Trii Cărţi de tedeum (2 cu 
litere latine şi una cu litere Vechi). 
48) Un Ciaslov Vechi. 
49) 1 Psaltire mică Veche. 
50) Un Catavasier16 Vechi. 
51) Două Moliftenice[,] unul 
Vechi cu litere Cirilice. 
52) Tripestneţi17 Vechi. 
53) Un Evanghelistar Vechi. 
54) Un Manuscris de Cântări Bise-
riceşti[,] scrisă pe praltichie18 şi 
dăruit Bisericei de Parohul I. Io-
nescu19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Penticostar. 
16 Catavasier = carte bisericească de cult, care cuprinde imnurile din rânduiala slujbelor de duminică, cântările învierii, 
pentru toate cele opt glasuri (Camelia Apopei, Mariana - Liliana Mujdei, op. cit., p. 36, sub voce). 
17 Cântări bisericeşti din Canonul Utreniei. 
18 Psaltichie, carte bisericească cu cântări psaltice. 
19 Care slujea la Biserica de zid, cu hramul “Sfântul Dimitrie” din Vorniceni. 
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55) Una Prăvălióră20 Veche. 
56) Una Panahidă Carte Veche. 
57) Una Carte Veche Cuprinzetóre 
de serviciul a parte a Sf[ân]t[ului] 
D[umi]tru cel nou[,] cu litere 
Vechi. 
58) Un dulap în care se păstrează 
Veşmintele[,] Vasele Sfinte Vechi 
 

[f. 5 verso]
şi arhiva Bisericei. 
59) Două Perechi de Cununii făcu-
te de tinichia şi cu peteală. 
60) Două sfeşnice mari de piatră. 
61) Două sfeşnice de lemn lustrui-
te[,] nouă. 
62) Patru sfeşnice Vechi[,] tot de 
lemn şi Văpsite. 
64) Trii analóge21[,] din care două 
în formă de măsuţe la strane pentru 
pus Cărţile şi unul portativ de lemn 
nevăpsit. 
65) Trii mese, adică una în altar[,] 
una pentru pus prinósele22 aduse 
de Credincioşi şi una în predvor. 
66) Una ladă mare pentru păstrat 
lumănările. 
67) 1 Săcriu Vechi de lemn Văpsit 
ân altar. 
68) Una Cristelniţe de aramă. 
69) Două scaune de lemn 
nevăpsite[,] unul cu spătar şi unul 
mic fără spătar.  
70) Două Clopote[,] unul mai mare 
şi unul mai mic[,] purtând unul 
anul 1747 şi unul 1809. 
71) Nouă strane făcute de bucăţi de 
lemn nevăpsite. 
72) Adică şase şervete şi o faţe de 
mase de hasă23. 

[f. 6 verso] 
 
73) Două analóge pentru aşezaria 
Carţilor la f. Divin[,] ele sunt făcu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Pravilă de format mic cu alfabet chirilic.  
21 Analog = pupitru înalt, mobil, pe care se aşează cărţile de cult în biserica ortodoxă (Camelia Apopei, Mariana - 
Liliana Mujdei, op. cit., p. 14, sub voce). 
22 Pomenile aduse de enoriaşii bisericii, cu diferite ocazii: sărbători religioase, pomeniri, botezuri, nunţi, înmormântări etc. 
23 Hasa = percal, stambă de obicei albă, ţesătură de bumbac sau de lână, din care se cămăşi, lenjerie, pantaloni (Emil 
Suciu, Influenţa turcă asupra limbii române, II. Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 2010, p. 398).  
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te de scăndură de brad Văpsite. 
74) Una Psaltire nouă cu litere 
străbune. 
75) Un triod noŭ cu litere străbune. 
76) Un Penticostar noŭ cu litere 
străbune. 
77) Un Catavasier noŭ cu litere 
străbune. 
78) Un Utrinier24 şi Liturghier pe 
psaltichie de I. Smeŭ cu litere tot 
străbune. 
79) Un prohod al D[omnu]-lui 
nostru Isus hristos (sic!) cu litere 
străbune. 
80) Un Felon25 de atlas - matasă cu 
flori de fir. 
81) Epitrahir Idem. 
82) Două naraclite26 Idem. 
83) Un brâŭ (Cingătoare) Idem. 
84) Un procoveţi pe sf[ân]t[ul] 
Potir. 
85) Una evanghelie nouă legată cu 
piele. 
86) Una panahidă legată piele şi 
pânză. 
87) Un octoih mare Idem. 
88) Una Liturghie Idem. 
89) Un Tipic Bisericesc Idem. 
90) Un Orologiŭ mare Idem. 
 

[f. 7 verso] 
 
91) Un Apostol legat cu pele şi 
pânze. 
92) Una Răndueală Proscomodiei27 
Colă. 
 

[f. 8 verso] 
 

[ff. 9 faţă - 11 faţă sunt albe]
 
 
 

 
 
 
 
 
„ – Tótă averea mobilă 
şi imobilă a Bisericei 
din parohia Comuna 
Vorniceni, coprinsă în 
Inventarul present de la 
fila No. 1 şi până la fila 
No. 8 inclusiv am pri-
mit-o în stăpânire.  
Paroh: Ion Ionescu 
Preot.-  
[semnătură olografă] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înprumutul de 10 [%] / 
an lei e pe 15 ani[,] dela 
Mai [1]897 – lei 987 
[dobânda de] 10 [%] pe 
an 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Folosit pentru slujbele bisericeşti de dimineaţă.  
25 Felon = veşmânt bisericesc de forma unei pelerine scurte, fără mâneci, pe care preotul îl îmbracă peste celelalte 
veşminte când oficiază slujba şi care simbolozează hlamida roşie cu care a fost îmbrăcat Iisus Hristos la curtea lui Pilat 
din Pont (Camelia Apopei, Mariana - Liliana Mujdei, op. cit., p. 62, sub voce). 
26 Naraclite = naracliţe = rucaviţe = manşete detaşabile din stofă, cusute cu fir, care strâng mânecile stiharuluicu un 
şnur trecut printr-un şir de inele, manşete purtate de preot sau diacon în timpul oficierii slujbei bisericeşti; mânecari; 
mânecuţe (Dicţionar ilustrat al limbii române, vol. 9, Editura Litera, 2011, Bucureţti, p. 266).  
27 Proscomidie = 1. masă sau firidă în peretele de Nord al altarului bisericii, unde se săvârşeşte proscomidia; 2. parte 
din slujba liturghiei în care preotul pregăteşte, în vederea sfinţirii, pâinea şi vinul pentru Sfânta Împărtăşanie.  
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[1]
900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
900 
 

 
 
 
 
Iulie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulie 
 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 

A 
Serviciul Clerului sau religios 
Creştin 
 
Una biserică care este deja Con-
struită în cei[a]ce priveşte 
zidăriea[,] al Cărei Construcţiuni 
se Compune din Beton de prun-
dişi[,] temeliea de piatră şi zidăriea 
în uşi de Cărămidă, ear înăuntru 
acuma se activează facerea 
Catapitezmei şi zugrăvitul pereţilor 
cu sf[in]ţii religioşi[,] care Biserică 
se Construeşte din fondul de 
5,00028 lei donaţi de D[om]nŭ 
Scarlat şi Elena Pherechyde[,] 
proprietarii acestei moşii, din suma 
de 10,00029 lei împrumutaţi de 
Comună de la Casa de depunere[,] 
pe termen de 20 ani şi cu deosebite 
sumi cu Care Comuna Contribue 
în parte din Veniturile sale anuale 
şi osebit şi cu sumele ce se Vor 
pute aduna de la locuitorii Creştini 
din Comună bineVoitori a face 
donaţii pentru această Construc-
ţie[,] ear sfinţirea urmiaze a sé face 
în urmă când sé Va închie actul 
Cuvenit. – 
 
Una Catapiteazmă din 5 rânduri 
Icóne cu decoruri păreţi[,] anvon şi 
străni[.] Sf[ânta] Masă pe o lespe-
de de marmură costă 140 lei[,] 
donaţie de D[omnu]l Sterea Teo-
dorescu în [1]899. 
 

[f. 11 verso]
 
Un acoperiş peste sf[ânta] masă[,] 
dăruit de Anghelina I. Mianu[,] 
Idict adică al doile acoperişu pe 
sf[ânta] Masă. 
Idem al treile acoperişu cu fir cusut 
şi Cruce. 
Un rând veşminte conplect culóre 
Bordo. 
Un rând conplect procoveţi30. 

 
 
 
 
raportu[l] Primarului 
No. 546 / [1]900 
reg[istrat] la No. 4112 / 
[1]900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 5.000 lei. 
29 10.000 lei. 
30 Vezi supra, nota nr. 12. 
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Una Dveră la uşile înpărăteşti dărui-
te de D[oam]na Elena Sc[arlat]
Ferechide. 
Un acoperişŭ p[entru] analog dăruit
de D[oam]na Elena Sc[arlat]
Ferechide. 
Un rând conplect sf[inte] Vase şi
anume:  
1 Potir de argint suflat cu aur. 
1 disc de argint. 
1 steluţe. 
1 Copie şi o linguriţe de argint,
donate tóte de D[oam]na Elena
Sc[arlat] Ferichide. 
1 chivot de argint în formă de bise-
ricuţă cu 2 turnurele prevezute în
Cruce în verful lor şi o cutiuţă[,]
tóte de argint p[entru] pastrat sfinte-
le[,] aşezut pe sfânta Mase. 
Un alt chivot mai mic de argint[,] un
poteraş31 mic înăuntru şi o linguriţe
de argint, o cutiuţe de argint pentru
pus în ea sf[intele] taine şi un
borcanaş mic de sticlă cu căpăcel de
argint[,] dăruite de D[oam]na Elena
Sc[arlat] Ferichide. 
 

[f. 12 verso]
 
1 Cruce de argint suflată cu aur –
dăruită de D[oam]na Elena
Ferichide. 
3 Sfeşnice de argint de Kina şi anu-
me: două sfeşnice mai mari pe
sf[ânta] Masă, unul mai mic la
proscomedie32[,] dăruite de
D[oam]na Elena Ferichide. 
Una Tavă pentru anaforă şi miruitor
de argint kinez[,] dăruite de
D[oam]na Elena Ferichide. 
Cinci candele mari de argint. 
Cinci candele mai mici [de] argint. 
Una Cadelniţă de argint de Kina[,]
dăruite (sic!) de D[oam]na Elena
Ferichide. 
Una cruce de lemn, dată de locuito-
rul I. V. Bodă. 
Un epitaf aer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Potir mic. 
32 Proscomidie = 1. masă sau firidă în peretele de Nord al altarului bisericii, unde se săvârşeşte proscomidia; 2. parte 
din slujba liturghiei în care preotul pregăteşte, în vederea sfinţirii, pâinea şi vinul pentru Sfânta Împărtăşanie.  
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Una cruce mare de lemn, pe care e
D[omu]l Is[us] Hristos. 
36 Icóne mici de lemn în altar. 
Un antemis de pânză pe Sf[ânta]
Masă. 
Un[a] Învelitóre a sf[ântului]
antimist33, de matase, dăruit[ă] tot
de D[oam]na Elena Ferichide. 
Un acoperişu peste sf[ânta] Mase[,]
dăruit de preotul I. Ionescu şi Soţia
sa Elena Presvitera. 
Un scaun dăruit de Th. Fasolă. 
Un policandru de alamă galbănă cu
12 fofeze34[,] dăruit de D[oam]na
El[ena] Ferichide. 
Un sfeşnic mare dăruit de D[oam]na
Ele[na] Ferichide. 
2 sfeşnice de argint kinez 
 

[f. 13 verso]
 
dăruit[e] de D[om]nu[l] M. Grigoriu
şi Soţia Sa din Comuna Seveni. 
Un serviciu p[entru] aşezat sf[ânta]
litie, dăruit de locuitorul din Comu-
na Vorniceni Gh. Vatamanu şi soţia
[sa] Profira. 
Un serafim de lemn sculptat şi pole-
it cu aur.  
Un iconastas de lemn.  
Un Curpăn de fer. 
Una icónă mare[:] Maica Domnului.
Un anvon de lemn. 
Una Cruce de lemn. 
doŭe Icóne mari în pridvor. 
doŭe Prapure. 
doŭe fănare. 
Un analog.  
doŭe sfeşnice de lemn.  
Una strană arhierească.  
29 scânduri boite cu scaune prevă-
zut[e] pe ele. 
Una măsuţă p[entru] jertfe35. 
Una părechi mucări36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urmează raportul Pri-
marului No. 546 / 
[1]900. 

                                                 
33 Antimis = o bucată de pânză sau mătase de formă dreptunghiulară, pe care este reprezentată punerea în mormânt a 
Mântuitorului, cei patru evanghelişti şi pasaje scripturale legate de Euharistie. Antimisul trebuie sfinţit de episcop şi se 
află tot timpul pe masa altarului. Sfânta Liturghie (şi nici una dintre Sfintele Taine) nu poate fi săvârşită într-o biserică 
ce nu are antimis (Camelia Apopei, Mariana - Liliana Mujdei, op. cit., p. 20, sub voce). 
34 Braţe ale policandrului. 
35 Pentru aşezat pomenile aduse la biserică de către enoriaşi.  
36 Obiect în formă de foarfece cu care se taie capătul ars al mucului lumânării sau al candelei, pentru a intensifica 
flacăra; mucarniţă. 
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doŭe Cofe de lemn. 
Un tablou al ostaşilor căzuţi în
resbel37. 
12 Minere38. 
O broşură Hr[istos] a Înviat. 
Una Scara de lemn. 
Una Scara de scânduri. 
Patru ligheni de tiniche. 
12 lăicere dăruite. 
1 lăicer - // - de Anica Ungureanu. 
  

[f. 14 verso]
 
Un lăicer dăruit de soţi[i] C. I. Cur-
că şi Maria. 
Idem de Ióna I. Bordieanu.  
Urmează şi alte persóne. 
Un Covor dăruit de soţi[i] I. Ionescu
Preot şi Elena [Presvitera]. 
Urmează şi alte persoane cu daruri
de lăicere şi macaturi şi prosópe. 
Un clopot dăruit de D[oam]na Elena
Sc[arlat] Ferichide. 
15 prăjini39 pământ înprejurul
Bisericei[,] dăruite de D[oam]na
Elena Sc[arlat] Ferichide. 
Acéstă biserică s[-]a sfinţit în Ziua
de ……………… anul………….de
cătră Protoerul Cons[tantin] Ciocoiu
avem [la] ea Hramul Sfântu[l]
D[umi]tru40. 
 

[f. 15 verso]
 
[ff. 16 faţă - 17 faţă sunt albe] 
 

 

                                                 
37 Tabloul cuprindea o cunună formată din două ramuri, una cu frunze de stejar iar a doua cu frunze de laur, legate în 
partea de jos cu eşarfă tricoloră, iar în partea de sus un vultur ţinea în gheare două steaguri tricolore cu lănci. În interio-
rul cununii omagiale a fost imprimat textul: „ÎN AMINTIREA VITEJILOR DOBROGEANU GHEORGHE soldat 
Reg[imentul] 16 dorobanţi. ROMAN ION soldat Reg[imentul] 4 Artilerie. ŞTEFAN ION soldat Reg[imentul] 16 doro-
banţi. Din comuna Vorniceni, judeţul Dorohoi. MORŢI PENTRU ŢARĂ în rěsboiul de neatîrnare din 1877 - 78. PA-
TRIA RECUNOSCĂTOARE.” Tabloul a fost realizat de pictorul Nicolae Grimani şi tipărit La Institutul de Arte Grafice 
“Carol Göbl” din Bucureşti în vara anului 1898 şi distribuit în august 1898 la Vorniceni, pentru a fi afişat în biserică şi 
în şcoală. De altfel, această atitudine a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, condus de ministrul Spiru Haret, 
iniţiatorul acestui proiect „patriotic” la moment aniversar (1878 - 1898), s-a finalizat prin realizarea unor astfel de 
tablouri - tabele pentru fiecare comună, târg şi oraş din România, cu eroii localităţii, şi afişarea lor la biserici şi la şcoli, 
instituţii educaţionale de referinţă ale aşezărilor româneşti (Sergiu Balanovici, „Un document privind eroii Războiului 
pentru Independenţa României”, în Acta Moldaviae Septentrionalis, XI, 2012, Botoşani, pp. 144 - 151).  
38 Minei = carte bisericească ortodoxă în care sunt indicate, pe luni şi pe zile, slujbele religioase (Camelia Apopei, 
Mariana - Liliana Mujdei, op. cit., p. 124, sub voce). 
39 1 prăjină fălcească în Moldova = 179, 03 m2. 15 prăjini fălceşti în Moldova = 15 x 179, 03 m2 = 2.685, 45 m2, cu 
puţin peste un sfert de hectar (= 10.000 m2). 
40 Biserica de zid, construită în 1897 - 1898, a fost sfinţită la 10 octombrie 1899 (Octavian Ionescu, Însemnări istorice 
despre satul Vorniceni din ţinutul Dorohoi, Editura AXA, Botoşani, 1999 (222 p.), pp. 162 - 165). 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
Serviciul Instrucţiunei Publice 

 
În raionul acestei Comune există un 
singur local de şcólă mixtă înfiinţată 
în anul 1881[,] luna şi ziua necunos-
cute, Construcţie de lemn şi lut[,] 
acoperită cu şindrilă[,] podită pe sus 
şi pe jos[,] având în jurul ei 15 pră-
jini41 loc[,] înprejmuită cu zaplaz de 
scânduri[,] are uşile[,] fereştile şi 
sobele Complecte[,] având ograda 
proprietatia şcoalei, care local este 
Construit şi întreţinut din fondurile 
Comunei şi ca mobilier posedă 
următórele obiecte:  
1) Una Catedră cu postament. 
2) Un fotoliŭ pentru Catedră. 
3) Opt bănci de scânduri de brad 
vechi. 
4) Un Tabléŭ pentru Transformaria 
măsurilor zecimale. 
5) Un Ciasornic de perete. 
6) Una Icónă. 
7) Un Tabloŭ Portret A.A. S.S. P.P.42 
României. 
8) Un Clopoţel pentru adunarea Copi-
ilor la şcoală. 
9) 4 hărţi a diferitelor Continente. 
 

[f. 17 verso]
 
10) Una putină de stejar pentru apă la
copii[,] cam detereorată. 
11) Una Tabelă de scânduri de brad
[cu] Piciórele Complecte. 
12) Una Pereche stative pentru lucrul
manual. 
13) Un dulap (Cam Vechi) Pentru
arhivă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tótă averea 
Mobilă şi imobi-
lă a şcólei din 
Comuna Vorni-
ceni Cuprinsă în 
inventarul pre-
zent[,] de la fila 

                                                 
41 1 prăjină fălcească în Moldova = 179, 03 m2. 15 prăjini fălceşti în Moldova = 15 x 179, 03 m2 = 2.685, 45 m2, cu 
puţin peste un sfert de hectar (= 10.000 m2). 
42 Alteţa Sa Principele Ferdinand al României şi Alteţa Sa Principesa Maria a României. 
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[1]903 
 
[1]905 
 
[1]906 
 
 
 
 
[1]907 
 
 
 
 
 
[1]907 
 
 
 
[1]908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug[ust] 
 
Aug[ust] 
 
Iunie 
 
 
 
 
Noiem 
[brie] 
 
 
 
 
Noiem 
[brie] 
 
 
Mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
31. 
 
21. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
23 

14) Tablourile intuitive în N[umă]ru de
18 (optsprezece). 
15) Abecedarul (Conţinând 36
treizecişişase foi). 
16) Relieful geografic. 
17) Harta Judeţului Dorohoiŭ. 
18) Bascula cu Greutăţile în N[umă]ru
de 8 opt bucăţi. 
19) Litru de tinichea cu subdiviziunile,
în totul 4 patru bucăţi cam deteriorate. 
20) Două sigilii, unul pentru tuş43 şi
altul44 pentru Ciară45. 
Una putină pentru apă în cost de lei 4
bani 50. 
Un dulap de brad boit şi cu încuitóre 
p[entru] biblioteca şcólei. 
1 Steag cu accesoriile lui. 
1 putină p[entru] apă la şcólă. 
1 drapel Negru p[entru] serviciu de 
doliu.  
 2 bănci la şcólă. 

 [f. 18 verso]
 
Decleraţia D[omnu]lui şi a 
D[oam]nei Sc[arlat] Ferichide[,] 
Proprietari[i] Moşie[i] Vorniceni din 
18 Sept[embrie] [1]907[,] adresată 
Primărie[i] Vorniceni, prin care do-
nează Comunei 2 Hectare 86 arie 
pământ din proprietatea sa pentru a se 
clădi un local de şcólă cu o gradină 
de Zarzavaturi, legalizată de Primărie 
respectivă la N. 1588 / [1]907. 
Actul de Vindere cumparare închiat de
Primaru[l] Com[unii] Vorniceni cu
Th. V. Tanasŭ din Vorniceni. 
 

 [f. 19 verso]

[f. 20 faţă - 21 faţă sunt albe] 

No. 18 şi până la 
19 Inclusiv am 
primit[-]o în 
păstrare în No. 
De douăzeci 
articŭle. Învăţă-
tor: D. 
Georgianof46 
 
 
 
 
rap[ortul] 
Prim[arului] N.
1000 / [1]90347. 
Rap[ortul] 
Prim[arului] N.
1195 / [1]90548. 
Rap[ortul] 
Prim[arului] N.
793 / [1]906. 
 
 
 
Rap[ortul] 
Prim[arului] N.
1446 / [1]90749. 
 
 
Raportul Prima-
rului Com[unii]: 
Vorniceni N. 
1589 / [1]907 
înreg[istrat] la 
N. 7777 / 
[1907]. 
La pag. 7150. 

                                                 
43 Ştampilă. 
44 Sigiliu de metal.  
45 Toate înregistrările scrise în registru la rubricile No. Curent, Data (Anul, Luna, Ziua) şi Numirea Objectelor. Intrare 
au fost făcute de aceeaşi persoană. 
46 Semnătură olografă, în varianta Georgianof. Dumitru Gheorghiu, fiul preotului Constantin Gheorghiu din Vorniceni, 
şi-a schimbat numele în Dumitru Georgian (Constantin Ionescu, Însemnări istorice despre satul Vorniceni, din ţinutul 
Dorohoi, Editura Axa, Botoşani, 1999, p. 170). 
47 Înregistrarea de la 20 august 1903 a fost scrisă de altă persoană. 
48 Înregistrarea de la 31 august 1905 a fost scrisă de altă persoană. 
49 Înregistrările de la 21 iunie 1906 şi de la 14 noiembrie 1907 au fost scrise de altă persoană. 
50 Înregistrările de la 30 noiembrie 1907 şi de la 23 mai 1908 au fost scrise de altă persoană. Înregistrarea corespunză-
toare datei de “[1]908, Mai, 23”, redată cu caractere cursive, scrisă din greşeală la B. Serviciul Instrucţiunei Publice, a 
fost tăiată cu linii oblice, precizându-se locaţia corectă : p. 71.  
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4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] 
901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug 
[ust] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

C. 
Serviciul Sanitar saŭ [al] 

 sănătăţei publice. 
 
1) În Comună există una farmacie Comu-
nală[,] care sé aprovizionează la timp cu 
medicamentile necesare din fondul Comu-
nei. 
2) Comuna are un Cimitir pentru 
înmormântaria Cadavrelor o[a]menilor [,] 
situat la distanţe prevăzută de regulamentul 
asupra înmormântărilor afară din raza 
Comunei[,] la locul numit pamparăŭ[,] 
care este înprejmuit cu zaplaz de scânduri 
în tóte părţile şi ţinut în regulă. 
3) Comuna are Cimitir înfiinţat Conform 
legei poliţiei sanitară Veterinară[,] aflat la 
distanţa cerută de raza Comunei la locul 
numit hulburica[,] pentru îngroparia Vite-
lor moarte[,] care este împrejmuit la o parte 
cu şanţi şi în cele alte părţi închiderea 
séCompune din malurile ce înconjoră acest 
Cimitir. 

 
[f. 21 verso] 

 
2 Căzi p[entru] băi la râioşi. 
1 Vas p[entru] încălzitu[l] apei. 
 

f. 22 verso] 
 

[f. 23 faţă - 24 faţă sunt albe] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s[-]a dat 
Mandatu[l] 
de plată N. 
44 pe Th. 
Fasolă lei 46. 
bon 
q[uontra] 
v[aloric] pe 
[l]901 / 
[l]902. 
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5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]906 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iunie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
[Înproprietărirea Clacaşilor] 

 
În Conformitate cu legea rurală de la 
1864[,] publicată în monitorul oficial 
oficial No. 222 din 5 oct[ombrie] 
1864 şi sancţionată cu decretul Dom-
nesc de D[omnu]lŭ Alexandru I. Cuza 
V[oie]v[od]ŭ[,] s[-]au împroprietărit 
în raionul acestei Comuni[,] cu actele 
legale a Comisiunei de Constatare 
urmând şi tabela litera A aflătóre în 
dosarul No 10 de pe anul 1864, cu boi 
No. de 121 [ţărani][,] cu palmele No. 
de 101 [ţărani][,] c[e]i cu loc de Casă 
şi grădină No. de 74 [ţărani]51[,] 
dânduli-să 795 fălci şi 15 prăjini52[.] 
Însurăţei împroprietăriţi din această 
Comună nu sunt.  
Şapte copii după planul pământului 
dat locuitorilor înproprietăriţi după 
legea rurală din 1864[,] lucrate în anul 
[1]905 de D[omnu]l N. Bŭrilescu 
Conductor din Serv[iciul] Tehnic al 
Jud[eţului] Dorohoi[,] costând lei 20 
în total. 

[f. 24 verso] 
 

[f. 25 faţă - 26 faţă sunt albe] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rap[ortul] 
Primaru[lui] N. 
773 / [1]906 
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6. 

   E 
Serviciul Drumurilor 

 
În raionul acestei Comuni sunt în 
total [un] N[umăr] de 6 Dru-
muri[,] din Care: 
În Catuna şi Comuna Vorniceni: 

 

                                                 
51 Total 296 de ţărani capi de familie. 
52 În total suprafaţa de 1137, 122 hectare (Vezi Constantin I. Cojocariu, Proprietatea funciară în judeţul Botoşani, din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, 
pp. 45 - 149 passim). 
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1) Drumul începând de la hotarul 
Comunei Ştiubieni spre 
Dorohoiŭ[,] trecând pe marginia 
Vornicenilor până în pădure [la] 
hotarul Comunei Cordăreni[,] 
distanţă aprocsimativ 4 kilometri. 
2) Drumul începând din hotarul 
Comunei Cordăreni şi până în 
hotarul Comunei Borzeşti, Circu-
lând [la] Botoşani, Rădăuţi[-
Prut][,] Darabani şi Vice Versa[,] 
4 chilometri.  
3) Drumul începând din raza 
Comunei spre Botoşani până în 
hotarul Comunei Borzeşti[,] dis-
tanţe de 3 kilometri. 
4) Drumul începând din raza 
Comunei spre Botoşani până în 
hotarul [Comunei] 
borzeşti(sic!)[,] distanţe de 3 
kilometri. 
5) Drumul începând din raza 
Comunei spre Borzeşti până în 
hotarul [Comunei] Borzeşti[,] 
distanţe de 3 kilometri. 
6) Drumul începând din hotarul 
Comunei Cordăreni străbătând 
 

[f. 26 verso]
 
prin raza Comunei spre Seveni[,] 
Botoşani[,] Dorohoiŭ şi Vice 
Versa[,] 4 kilometri.  

[f. 27 verso]
 

[f. 28 faţă - 32 faţă sunt albe]
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7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
Poduri 

 
În raionul Comunei sunt în N[umă]ru[l] 
Total de 13 poduri şi anume: 
1) Podul de pe apa Hăneasca[,] de la punc-
tul numit Iazu[l] Neamţului[,] pe drumul 
care începe de la hotarul Comunei Ştiubi-
eni N[umărul] 1 spre Dorohoiŭ, Construc-
ţie de lemn. 
2) Idem Podeţul tot pe acel drum la punc-
tul numit fântâna Clopoţel[,] Construcţie 
de lemn. 
3) Podul tot pe acel drum la punctul numit 
fântâna lui Ionică Bădărăŭ[,] Construcţie 
[de] lemn. 
4) Podul de pe drumul care începe den 
hotarul Comunei Cordăreni N[umărul] 6[,] 
străbătând prin raza Comunei spre Seveni, 
Botoşani[,] Dorohoiŭ şi Vice Versa[,] la 
punctul Dănilă[,] Construcţie [de] lemn. 
5) Podeţul de pe acelaşi Drum la punctul 
Bordieanu[,] Construcţie de lemn. 
6) Podeţul de pe acelaşi drum la punctul 
Chirieac[,] Construcţie de lemn. 
7) Podul de pe acelaşi drum la punctul Gh. 
Bădărăŭ [,] Construcţie de lemn. 
 

[f. 32 verso]
 
8) Podul de pe acelaşi drum la punctul 
Valea şorodoc[,] Construcţie de lemn. 
9) Podeţul de pe acelaşi drum la punctul 
Vatamanu[,] Construcţie de lemn. 
10) Podul de pe acelaşi drum la punctul 
ratoş[,] Construcţie de lemn. 
11) ) Podul de pe drumul care începe din 
hotarul Comunei Cordăreni spre Comuna 
Borzeşti[,] la Punctul Măriné, Construcţie 
de lemn. 
12) Podul de pe drumul care începe din 
raza Comunei spre Botoşani[,] spre hotarul 
Comunei Borzeşti[,] Construcţie [de] 
lemn. 
13) Podeţul de pe drumul care străbate 
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[1] 
906 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iunie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 

raza Comunei spre Borzeşti[,] la punctul 
Iordachi a Savei[,] Construcţie de lemn.  
Tóte podurile şi podeţile mai sus arătate 
sunt Construite din fondurile prestaţie ale 
Comunei şi sé întreţin tot de Comună din 
asemine fonduri. 
14) Podul depe păreu[l] Vorniceasa[,] dru-
mul spre gară şi la Botoşani[,] construcţie 
de lemn în [1]903 / [1]904. 
15) Idem de la Crucea lui Fasolă[,] 
 

[f. 33 verso]
 
[pe] drumul Dorohoi-Seveni[,] construit 
din lemn în [1]905 / [1]906, având pe am-
bele lături pe destanţa de 400 metri planta-
ţii cu castani puşi în Primăvara anului 
[1]906. costă podu[l] lei 477 – 45 [bani] 
ear plantaţie 150 lei. 
 

[f. 34 verso]
 

[f. 35 faţă - 40 faţă sunt albe]
 

 
 
 
 
 
 
Rap[ortul] 
Primar[ului] 
N. 773 / 
[1]906. 
 
 
 
Rap[ortul] 
Primar[ului] 
N. 773 / 
[1]906. 
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8. 

   G 
Fântâni 

 
În raionul Comunei sunt în total de …..53 
[183]54 fântâni şi anume: 
1) Una fântână a lui V[asi]le Dăscăleanu[,] 
lângă sat. 
2) Două a[le] lui M[ano]le Bădărăŭ[,] în sat. 
3) Două a[le] Nuţei V. Pavăl[,] în sat. 
4) Trii a[le] lui I[on] Gh. Bâgu[,] una în 
sat[,] una în ogradă şi una în Hulburica. 
5) Una a lui C[onstantin]55 Bâzgan în selişte. 
6) Două a[le] lui C[onstantin] Andronic în 
Valea fănaţului. 
7) Două a[le] lui C[onstantin] Bâgu[,] una 

 

                                                 
53 Loc necompletat în document de către autorul înregistrărilor.  
54 Dacă au fost recenzate toate fântânile, dacă nu au fost duble sau triple înregistrări ale fântânilor aceloraşi persoane, 
dacă numele omonime trimit la proprietari diferiţi, atunci numărul maxim de fântâni înregistrate este 183. Dacă au 
existat situaţiile amintite anterior, numărul minim de fântâni înregistrate este 176. 
55 Varianta rurală: Costache. 
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în sat şi una [pe] Co[a]sta rupturei. 
8) Două a[le] lui I[on] Bădărăŭ[,] una pe 
Co[a]sta rupturei şi una în sat. 
9) Una a lui Gh. Iord[ache] Bădărăŭ în sat. 
10) Una a lui N[iculai] Bădărăŭ în sat. 
11) Trii a[le] lui I[on] Bădărăŭ[,] două în 
sat şi una în selişte. 
12) Una a lui Gh. Hodorogia în sat. 
13) V[ada]na56 [lui] I[on] Hodorogia în sat. 
14) Una a Rucsandrei I. Frunzeti în ogradă. 
15) Una a lui I[on] Gh. Sandu în sat. 
16) -//- -//- D[umitru] Gh. Sandu în sat. 
 

[f. 40 verso]
 
17) Una a lui Ili[e] Tomniuc în sat.  
18) Una [a] V[ada]nei [lui] Gh. Pletosu în 
Câmp la Vie. 
19) Una a lui I[on] D. Ionesei în sat. 
20) Una a lui C[onstantin] a Ştefăno[a]ie 
în sat. 
21) Două a[le] lui I[on] Iord[ache] 
Arnăutu[,] una în sat şi una în Vorniceasa. 
22) Una a lui C[onstantin] Bordieanu în 
Capătul ogoarelor Calit[atea] I 57. 
23) Două a[le] lui Gh. V. Dănilă[, una] în 
sat şi una la ariea Vornicului. 
24) Una a lui I[on] Chiorescu în sat. 
25) Una [a] lui C[onstantin] V[asile] Curcă 
în Vorniceasa. 
26) Una a lui Gh. Gh. a Ionesei în selişte. 
27) Două a[le] lui Gh. Sârbu pe Co[a]sta 
Vornicesei.  
28) Una a lui C[onstantin] Murariu în 
fundo[a]ia. 
29) Una a lui Sim[ion] Bordieanu în selişte. 
30) Una a lui D[umitru] Istrati[,] una pe 
Co[a]sta Morei. 
31) Una a lui V[asile] Istrati în Valia 
fănaţului. 
32) Una a lui C[onstantin] Ştefan în Vatra 
satului. 
33) Una a lui D[umitru] Macsân în 
Caradica. 
34) Una a lui V[asile] Fasolă în Vârlan. 
35) Una a lui G[heorghe] Ursachi în selişte. 
36) Una a lui C[onstantin] Fasolă în fănaţi. 
37) Una a lui Th[eodor]58 Fasolă în sat. 

                                                 
56 Văduvă.  
57 Clasificate astfel la aplicarea Legii Rurale din august 1864 şi intrate în mentalul colectiv rural cu această denumire. 
58 Varianta rurală: Toader sau Toadere. 
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38) Două a[le] lui Gh. N. Ciobanu[,] una la 
ruptură şi una în selişte. 
39) Una a lui I[on] Ungureanu în Vorni-
ceasa.  
 

 [f. 41 verso]
 
40) Una a lui Th[eodor] Ungureanu în 
Vârlan. 
41) Una a lui Gh[eorghe] Iord[ache] Jajai 
în Caradica. 
42) Una a lui Iord[ache] Jajai în Vorniceasa.  
43) Una a lui I[on] V. Jajai la Vârlan. 
44) Una a lui V[asile] D. Jajai în Caradica. 
45) Una a lui C[onstantin] Nichifor în sat. 
46) Una a lui I[on] Gh. Ştefan în selişte. 
47) Una a lui Th[eodor] I[on] Ştefan la 
hulburica. 
48) Una a lui C[onstantin] Bordieanu în sat. 
49) Una a lui I[on] V[asile] Nichita în sat. 
50) Una a lui Th[eodor] Gr[igore] Obadă 
în sat. 
51) Una a lui Ion G. Obadă în selişte. 
52) Una a lui D[umitru] Glişi în Caradica. 
53) Una a lui V[asile] Macsân în sat. 
54) Una a lui C[onstantin] Iord[ache] 
Pintilei în Vorniceasa. 
55) Una a lui Th[eodor] Ciritel la imaşu[l] 
boilor. 
56) Una a lui D[umitru] Epure în sat.  
57) Una a V[ada]nei [lui] Dămiean în sat. 
58) Una a lui I[on] Istrati în sat. 
59) Th[eodor] I. C. Bădărăŭ una în sat. 
60) Una a lui V[asile] I[on] Alesŭ în 
hulburica. 
61) Una a lui I[on] Tanasă în selişte. 
62) Una a lui N[eculai] Sârbu în sat. 
63) Una a V[ada]nei [lui] Dănilă în selişte. 
64) Două a[le] lui M[ano]le T[ana]sa 
Pădurariu[,] una în sat şi una în Vorniceasa. 
 

[f. 42 verso] 
 
65) Una a lui Gh. Gh. Rădăcină pe malul 
iazului. 
66) Una a lui C[onstantin] I[on] Curcă în 
Caradica. 
67) Una a lui V[asile] D. Dănilă în lan la 
ariea Vornicului. 
68) Una a lui D[umitru] Gherasim în sat.  
69) Una a lui V[asile] I. Arnautu în sat. 
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70) Una a lui Gh. V. Dănilă la iazul Neam-
ţului. 
71) Una a lui Gh. I. Bordieanu în Vârlan. 
72) Una a lui C[onstantin] Suncă la 
Hulburica. 
73) Una a lui I[on] P. Visilean în sat. 
74) Una a lui Gh. Zahariea în sat. 
75) Una a lui Al[exandru] Bucher în sat. 
76) Una a lui C[onstantin] Tomachi în sat. 
77) Una a lui I[on] Băiceanu în sat. 
78) Una a lui N[eculai] Băzgan în sat. 
79) Una a lui C[onstantin] Tomachi în sat59. 
80) Una a V[ada]nei [lui] V[asile] Ift[imie] 
Bâgu în sat. 
81) Una a lui C[onstantin] Bădărăŭ în sat. 
82) Una a lui C[onstantin] Dieaconu la 
Vârlan. 
83) Una a lui I[on] Bădărăŭ în sat60. 
84) Una a lui Sazer Gamil în selişte. 
85) Una a lui V[asile] Muraraşu în sat. 
86) Una a lui I[on] Ionescu în sat. 
87) Una a lui V[asile] Nistor în ograda. 
88) Una a lui Iord[ache] Nistor la singurica. 
89) Una a lui G. M. Roman în sat. 
90) Una a lui N[eculai] Pavăl în sat. 
91) Una a lui Manole Roman în glodu alb. 
 

[f. 43 verso] 
 
92) Două a[le] lui N[eculai] Barbacariu în sat. 
93) Una a lui Gh. Pânzariu în sat. 
94) Gh. I. Burlia una în sat. 
95) Una a lui I[on] Bădărăŭ în sat61.  
96) Una a lui V[asile] Bădărăŭ în sat. 
97) Una a lui C[onstantin] Bădărăŭ în sat62. 
98) Una a lui I[on] V. Roman în sat. 
99) Una a lui N[eculai] I[on] a Savei în sat. 
100) Una a lui N[eculai] Vatamanu în sat. 
101) Una a lui Iord[ache] Schiopu lângă 
Casé. 
102) Una a lui V[asile] Săşăiala în sat. 
103) Una a lui Th[eodor] Miaună în sat. 
104) Una a lui D[umitru] Băzgan în 
pamparău. 

                                                 
59 Identică cu înregistrarea de la n-rul 76. Dacă nu este greşeală de înregistrare, probabil că a fost fântâna unui alt 
Constantin Tomachi din Vorniceni. 
60 “Ion Bădărăŭ” apare şi în înregistrările de la n-rele 8 şi 11. Probabil că cea de la n-rul 83 se referă la un alt “Ion 
Bădărăŭ” .  
61 “Ion Bădărăŭ” apare şi în înregistrările de la n-rele 8, 11, 83. Probabil că cea de la n-rul 95 se referă la un alt “Ion 
Bădărăŭ” .  
62 Identică cu înregistrarea de la n-rul 81. Dacă nu este greşeală de înregistrare, probabil că a fost fântâna unui alt 
Constantin Bădărăŭ din Vorniceni. 
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105) Una a lui V[asile] V. Bădărăŭ în selişte. 
106) Una a lui I[on] Vatamanu în Valia lui 
şorodoc. 
107) Una a lui V[asile] Vatamanu în sat. 
108) Una a lui N[eculai] a Savei în sat. 
109) Una a lui Iord[ache] a Savei în sat. 
110) Una a lui I[on] G. a Savei în sat. 
111) Una a lui C[onstantin] D. Hodorogia 
în sat. 
112) Una a lui Iord[ache] Maftei în selişte. 
113) Una a lui D[umitru] Agachi în sat. 
114) Una a lui V[asile] Pânzariu în sat. 
115) Una a lui G. I. Şchiopu în sat. 
116) Una a lui V[asile] Agachi pe dealu 
şanţului. 
117) Una a lui C[onstantin] Burlaşi în sat. 
118) Una a lui C[onstantin] N. Ilie în sat. 
 

[f. 44 verso]
 
119) Una a lui Th[eodor] Iord[ache] 
Bădărăŭ în sat. 
120) Una a lui C[onstantin] Gorban în 
pamparău. 
121) Una a lui C[onstantin] Th[eodor] a 
Dăscalitu[lui] în sat. 
122) Una a lui C[onstantin] Miaună în sat. 
123) Una a lui G. I. Arnăutu în sat. 
124) Una a lui Gh. D. Plisi în Caradica. 
125) Una a lui I[on] D. Ciobanu în mălăişte. 
126) Una a lui C[onstantin] I. D. Ciobanu 
în Hulburica. 
127) Una a lui I[on] Patachi la Huci. 
128)Una a lui Th[eodor] Iord[ache] Băi-
ceanu în Valea Budăiului. 
129) Una a lui Gh. Ciobanu în selişte63. 
130) Una a V[ada]nei Grigorica64 în sat. 
131) Una a lui I[on] Ciobotariu în sat. 
132) Una a lui I[on] T[odera]chi Nistor în sat. 
133) Una a lui I[on] V. Ciobanu la odaie. 
134) Una a lui Gh. Macsân la iazu Neamţului. 
135) Trii a[le] lui Iord[ache] Ursachi[,] 
una la iazu Neamţului[,] una la gradina şi 
una în sat. 
136) Două a[le] lui Gh. Hrincă[,] una în sat 
şi una în lanul Dodului.  
137) Una a lui Gh. I. N. Curcă în Vorni-
ceasa. 

                                                 
63 Înregistrată şi la n-rul 38. Doar dacă Gh. N. Ciobanu este diferit de Gh. Ciobanu! 
64 A lui Grigore.  
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137)65 Una a lui Iord[ache] Hrincă în sat. 
 138) Una a lui C[onstantin] G. Pele Nea-
gră în Vorniceasa. 
139) Una a lui I[on] V. Ioniţă în hulburica. 
 

 [f. 45 verso]
 
140) Iord[ache] I. C. Bădărăŭ una în selişte. 
141) Una a lui C[onstantin] Istrati la Movi-
la arsă. 
142) Una a lui D[umitru] Fluişcă în 
hârtopu boilor. 
143) Una a lui V[asile] Brahonschi în selişte. 
144) Două a[le] V[ada]nei [lui] V[asile] 
Ignat[,] una la eazu Neamţului şi una în 
hârtopu lui Curcuţe. 
145) Două a[le] lui Gh. Irimiea[,] una la 
hârtop şi una la Săvăscu. 
146) Una a lui Al[exandru] Foca la 
Davido[a]ia. 
147) Una a lui V[asile] Gh. Schiopu la 
Vorniceasa. 
148) Una a lui V[asile] N. Ciobanu la 
Ghizunie. 
149) Una a lui V[asile] a Cristinii în 
hârtopu Vacilor. 
150) Două a[le] lui I[on] Pricopi[,] una în 
sat şi una lângă şheah. 
151) Una a lui C[onstantin] V. Ioniţe în 
Vorniceasa. 
152) Una a lui Gh. Jajăi în selişte.  
153) Una a lui Iord[ache] Arnăutu în 
Hulburica. 
154) Una a lui Iord[ache] Ciobanu în Huluba. 
155) Una a V[ada]nei [lui] I[on] I. C. 
Todircan în selişte. 
156) Una a lui I[on] Ignat în Săvăscu. 
 

 [f. 46 verso]
 
157) Una a lui Gh. Heghişi în Vorniceasa. 
158) Una a lui I[on] Gh. Epure în 
Caradica. 
159) Una a lui C[onstantin] Fasolă în selişte. 
160) Două a[le] lui Scarlat Pherechide în 
ograda Curţii. 

[f. 47 verso]
 

[f. 48 faţă - 53 faţă sunt albe] 

                                                 
65 Aşa a fost scris în document ! Evidentă greşeală de numerotare a autorului înregistrărilor. 
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INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 
NUMIREA OBJECTELOR 

Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura 
de primirea 
obiectelor A

nu
l 

Luna 

Z
iu

a 

 
 
 
 

9. 

   [Fără literă] 
 

Staria financiară a Comunei şi bazele ei 
 

Comuna âncă de la 1865[,] înainte de a 
exista legea Masimului[,] pe baza Ordinu-
lui D[omnu]lui Ministru de Interne No. 
25.980 din 3 octombrie 1864[,] publicat în 
Monitorul oficial No. 222 din 5 Octombrie 
acel an[,] a perceput taxele prevăzute în el 
şi după legea Maximului promulgată cu 
decretul No. 2108 din 12 D[ecem]brie 
[1]871[,] publicat în Monitorul oficial No. 
262 din [1]871[,] Cuprinsă în Codu 
bujoreanu[,] Tomul al 2 lia[,] a perceput 
tacsele autorizate din ea după anume de-
crete operate în registru înfiinţat în anul 
1884 luna Iunie în 9 zile[,] fiind Prefect 
Prinţul D[imitrie] P[anaite] Moruzi[,] aflat 
acel registru în pastrarea Grefei 
Judeciene[,] care tóte s-a[u] aprobat prin 
nouă lege a maximului din anul 1893 şi 
Conform autorizaţie[i] Cuprinse în instruc-
ţiune[a] primit[ă] cu Ordinul N. 2036 din 2 
August [1]894 a D[omnu]lui Prefect de 
Judeciu[,] percepe următórele tacsé[:] 
A) Zecimi: Două. 
B) Tacsa la ori ce soi de Vin a 5 lei Hecto 
litru. 

 [f. 53 verso]
 
C) Tacsa [l]a ori ce soi de Bere 20 lei un 
Hectolitru. 
D) Tacsa de la un decalitru spirt de la 60 
grade Centisimale în sus 4 lei Decalitru. 
E) Tacsa de la Cocnacuri66 şi Romuri 50 
bani de un litru. 
F) Tacsa pentru gazuri pentru 100 kilo-
grame 2 lei. 
G) Tacsa din Vânzarea unei Vite mari 1 un 
leŭ. 
H) Idem a unei Vite mici 15 bani. 
I) Idem pentru un porc 50 b[ani]. 
J) Idem pentru un extract de Naştere un leŭ. 

 

                                                 
66 Coniacuri.  
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K) Idem pentru un extract de Casatorie doi lei. 
L) Idem pentru înscriiria unei hotărări de 
divors. 
M) Tacsa unui act de identitate 1 leŭ. 
N) Tacsa unui bilet de Vânzaria unei Vite 
mari 50 bani. 
O) Tacsa unui bilet de Vânzaria unei Vite 
mici 25 bani. 
P) Pentru marcatul unei măsuri şi greutăţi 
40 bani. 
Aceste tacse sé percep de Comună în baza 
decretului 

[f. 55 verso]
 
regal mencionat[,] nemaiexistând alte 
decrete saŭ decisiuni ministeriale pentru 
încasaria unor altor tacse. 
 

[f. 56 faţă - 59 faţă sunt albe] 

 
INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 
NUMIREA OBJECTELOR 

Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura 
de primirea 
obiectelor A

nu
l 

Luna 

Z
iu

a 

 
10. 

 
 
 
 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
 

 
4. 
5. 

 
 
 
 
[1896] 
 
 
[1]899 
 

 
 
 

- // - 
- // - 

 
 
[1]903 
- // - 

 
 
 
 
 
 
 
Mai 
 
 
 
 
- // -
Oct 
[om 
brie] 
Aug 
[ust] 
 - // - 

 
 
 
 
 

 
 

20. 
 
 
 
 

- // - 
14. 

 
 
25 

- // - 

H 
Objecte de Gospodărie 

A Comunei 
 

Pentru lucrarea drumurilor[:] 
1) 10 Tarabo[a]nţe sistem englez[,] lucrate 
în Comună. 
2) Una Magazie Construcţie de lemn şi lut 
acoperită cu draniţe[,] Conţinând o singură 
Cameră care serveşte pentru Conservaria 
uneltelor drumurilor şi a diferitelor Obiec-
te ale Comunei[,] Construită în anul 1896. 
3) 10 Hârleţe de fer. 
4) 10 Lopeţi de fer. 
5) 3 Cazmale de fer. 
6) Un lanţi de 10 metri. 
7) 10 Maiuri. 
8) 10 Cănci de fer.  
1 Cal, 1 Cotiugă cu osei de fer, 1 ham cu 
hăţuri de Cură, şi 1 Cerc de lemn. 
20 Hârleţe de fer. 
 
6 Arătători67 la drumuri pe table de fer la 

 
 
 
 
 
 
 
raportu[l] 
Primarului N. 
432 / [18]99 
înreg[istrat] la 
N. 2544/ 
[18]99 
Raportu[l] 
Primarului N. 
799 / [1]900 
 
 
Raportu[l] 
Primărie N. 
1018 / [1]903 
 
 

                                                 
67 Indicatoare de locuri. 
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punctele Iazu Némţu, Caradi[c]a, la mar-
ginea satului, la Gară, la Pădure, la raion. 
 
11 hârleţi cu cozile lor lei 15. 
24 metri frânghie -//- 4 [bani] 15. 
 

[f. 59 verso]
 

 [f. 60 verso - 63 faţă sunt albe]
 

 
 

INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 

NUMIREA OBJECTELOR 
eşite din serviciu 

OBSERVAŢII 
şi data 

hotărirei a 
scóterei din 

serviciu 

A
nu

l Lu-
na Z

iu
a 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
13. 
14. 
15. 

 
 

 

[l]907 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Mai 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

18 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

 
-//- 
-//- 
-//- 
--/- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

10 / tarabónţe 
10 hărleţe 
3 Cazmale de fer 
7 Maiuri 
7 Cănci de fer 
1 Cotiugă cu osii de fer pentru lucrarea 
drumurilor 
1 părechi hamuri pentru 1 cal 
1 - // - hăţuri 
1 Căpăstru 
1 cerc de lemn 
1 arătător 
31 hârleţi 
24 metri frânghie 
1 Cal 

[f. 60 faţă]
 

[f. 60 verso - 63 faţă sunt albe]

Rap[ortul] 
Prim[arului] 
N. 677 / 
[1]907 

 
INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 
NUMIREA OBJECTELOR 

Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura 
de primirea 
obiectelor A

nu l Luna 

Z
iu

a 

 
 
 

11. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I 
Mobilier pentru autorităţi 

 
1) Un Obor68 [cu] Clei [pentru] 
Construcţiea69 de scânduri[,] noŭ. 
2) Una Gheţerie în stare bună. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Oboroc, vas, găleată mare. 
69 Îmbinarea. 
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3) Un biuroŭ lustruit acoperit cu postav 
Verde[,] având Cinci saltare. 
4) Trii mese de brad tóte în stare bună. 
5) Patru scaune Vechi. 
6) Două cadre70 ale M.M. L.L. Regele71 şi 
Regina72. 
7) Un tabloŭ reprezentând mărcile73 
Judecilor. 
8) Unsprezece arme în bună stare. 
9) Una Perde trii Colori la Cadrele M.M. 
L.L. 
10) Un drapel Vechi şi stricat rupt. 
11) Un stânjen de fer. 
12) Trii dulapuri de brad Vechi şi stricate. 
13) Una ladă [cu] farmaciea portativă. 
14) Două perechi Călimări. 
15) Două balansé74 mari pentru Cântărit 
Ceriale cu Greutăţile Necomplecte. 
 

 [f. 63 verso]
 
16) Una balansé mică (pentru liquide) Cu 
greutate de alamă. 
17) Idem pentru serviciu poştal. 
18) Una serie măsuripentru liquide de Cosi-
tor Compusă din 9 bucăţi. 
19) Una serie măsuri necomplecte de lemn 
pentru greutăţi uscate[,] Compusé din 4 
bucăţi. 
20) Un cot pentru măsurat liquide al 
Col[onelului] Fălcăianu. 
21) Un dublu metru de lemn. 
22) Una lampă de Nichel. 
23) Un restel pentru arme. 
24) Un clopoţel mic. 
25) Un dulap de brad pentru farmacie. 
26) Un termomètru pentru grăduirea 
spirtóselor. 
27) Una Cruce de lemn. 
28) Două bănci în Oficiul Primăriei. 
29) Un Ciasornic de bronz. 
30) Una sobă de fer. 
31) Două Cadre ale Principilor Moşteni-
tori75. 
32) Una hartă a Judeciului Dorohoiŭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raportu[l] 
Primarie N. 
799 / [1]900 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Tablouri. 
71 Carol I. 
72 Elisabeta (Carmen Sylva). 
73 Stemele oficiale.  
74 Cântare.  
75 Principele Ferdinand şi principesa Maria.  
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[1]900 
 

 
[1]900 

 
 
 

[1]903 
 
 
 

[1]904 
 
- // - 
- // - 
- // - 
- // - 
- // - 
- // - 

[1]906 
 
 
 
 
 
 

 
[1]907 
 
 
- // - 

 
- // - 

 
 
 
 
 
Oct 
[om 
brie] 
Aug 
[ust] 

 
Aug 
[ust] 

 
 

Febr 
[uarie] 
Mai 

 
 
 
 

 
Iunie 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 
 
Oct 
[om 
brie] 
Noem
b[rie] 
 

 
 
 
 
 

14. 
 

 
31. 

 
 
20. 

 
 
 

28. 
 
3. 
 
 
 
 

 
21. 

 
 
 
 
 
 

 
18. 
 
8. 
 

14. 

33. dóuĕ lămpi mici p[entru] Primărie 
34. dóuĕ lăcăţi p[entru] Primărie 
 

[f. 64 verso] 
 
Una firmă (tablă) cu inscripţia Comunei[,] 
la localul Primărie[i][,] [lei] Trei zeci 
 
Un76 steag pentru Primărie. Lei 9. – [bani] 
70.  
 
4 Portrete Regale77 şi Princiare dela M. 
Sfarţi din Bucureşti[,] costă lei 40. 
 
 
1 Ciubăr 
1 Topor 
1 furcă de fer cu 3 córne 
2 lăcăţi 
24 belciuge 
1 lacată cu 2 chei la Caseta Com[una]lă. 
2 lampe de nichel cu globuri. 
8 scuipători în localul Primărie[i] 
1 Sigiliu de tuşi cu accesorii şefului de 
Garnizónă. 
1 Steag mare cu o pajură de bronz cu portul 
drapel pentru Comună 
1 Eşarfă p[entru] Primar. 
2 călămări de metal. 
1 stergător de peniţe cu pensulă în mijloc. 
1 pahar de sticlă p[entru] apă. 
1 tablă78 de alamă p[entru] paharul de apă. 
6 Scaune 
1 tablou79 jubeliar. rap[ort] N. 1318 / [1]907 
a Primarului  
2 badanule80 de veruit 
6 stoluri la ferestre 
12 dosare Monitor Oficial ’906 
1 broşură legi financiare 
 

[f. 65 verso]
 

[f. 66 faţă - 70 faţă sunt albe] 
 

 
 
 
 
 
Mandatată 
suma cu 
Mandatu[l] N. 
58 / [1]900 / 
[1]901 
raportu[l] 
Primarie N. 
1000 / [1]903 
Raportul 
D[omnu]lui 
Primar N. 913 
/ [1]904 
Raportu[l] 
Primarie N. 
529 / [1]904[,] 
înreg[istrat] la 
N. 3163. 
 
Raportu[l] 
Primarie N. 
773 / [1]906 
 
 
 
 
 
 
Raportu[l] 
Primarie N. 
678 / [1]907 
 
Raportu[l] 
Primarie N. 
1446 / [1]907 

 
 

                                                 
76 Cuvânt tăiat cu o linie orizontală în text.  
77 Ale Regelui Carol I, Reginei Elisabeta, Principelui Ferdinand, Principesei Maria.  
78 Tavă, platou. 
79 Al regelui Carol I, cu ocazia aniversării a 40 de ani de domnie (1866 - 1906).  
80 Bidinele pentru văruit cu var clasic. 
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INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 

NUMIREA OBJECTELOR 
eşite din serviciu 

OBSERVAŢII 
şi data 

hotărirei a 
scóterei din 

serviciu 
A

nu
l 

Luna 

Z
iu

a 

1. 
2. 
3. 

[1]907 
- // - 
- // - 

 
 
 

[1]906 
 

Mai 
- // - 
- // - 

 
 
 

Iun[ie] 

18 
- // - 
- // - 

 
 
 

21. 

1 Gheţărie dela N. 2. 
4 scaune - // - N. 5. 
1 lampă Nichel N. 9. 
 

[f. 64 faţă]
 
localul de Primărie se scoate dela81 
  

 [f. 71 faţă] 
 

[f. 66 faţă - 70 faţă sunt albe]

Raportu[l] 
Primarie N. 
678 / [1]907 
 

 
INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 

NUMIREA OBJECTELOR 
Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura 
de primirea 
obiectelor A

nu
l 

Luna 

Z
iu

a 

 
 
 

12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1]906 

 
 
 
 
 
 

[1]908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iun[i]e 
 
 
 
 
 
 
Mai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. 

 
 
 
 
 
 

23. 
 

C82 
Casé proprii a[le] Comunei 

 
Un local de primărie Compus din două 
Camere mai mari şi două mai mici cu o 
mică sală[,] Construcţiunea de lemn şi lut 
acoperită cu şind[r]ilă[,] trei Camere şi sala 
podită pe sus şi jos având uşile[,] sobele şi 
fereştile Complecte şi împrejur 10 prăjini83 
loc pe care este situat acest local.  
1 localul de Primărie compusŭ din 5 Came-
re şi 2 sale[,] construcţie de lemn[,] păreţii 
de ceamur (velaturi) acoperită cu tablă 
galvanisată, Camerile podite sus şi jos 
având uşile şi ferestrele conplecte cu 2 sobe 
de teracotă şi una de cărămidă.  
Actul de Vindere cumparare încheiat de 
Primaru[l] Com[unei] Vorniceni cu Th. V. 
Tanase din Vorniceni[,] prin care acesta 
vinde Comunei 9 prajini84 pământ sau 16 
arii 11, 220 centiarii pentru localul de pri-
mărie cu preţ de 160 lei, autentic85 acest act 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportu[l] 
Primarie N. 
770 / [1]906 
 
 
 
 
Raportu[l] 
Primarului N. 
923 / [1]908 
înreg[istrat] la 
N. 3228 / 

                                                 
81 Înscrisul tăiat cu o linie orizontală. 
82 Corect: K. 
83 1790, 3 m2. 
84 1.611, 27 m2. 
85 Autentificat.  
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de Trib[unalul] Dorohoi la N. 649 / [1]908.  
 

[f. 70 verso]
 

 [f. 71 faţă - 75 faţă sunt albe]

[1]908 

 
INVEN[TAR] 

N
o.

 C
rt

. DATA 
NUMIREA OBJECTELOR 

Intrare 

OBSERVAŢII 
şi semnătura 
de primirea 
obiectelor A

nu
l 

Luna 

Z
iu

a 
 
 
 

13. 

 
 
 

[1]906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Iun[i]e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
Bibliotecă 

 
1. Condica Contreb[uţiilor] directe [din] 
1863. 
2. Circulara şi Reg[ulamentul] actelor 
stării Civile din 1865 şi 1879. 
3. Legea tocmelilor agricole din 1866. 
4. Legea şi Reg[ulamentul] bauturilor 
spertuóse [din] [1]867. 
5. Legea monopolului tutunului [1]870. 
6. Colecţie de legiuiri Romanie[a] din 
[1]870[,] vol. I. 
7) Legea Comunului [1]874. 
8) tratatele şi Convenţiile Romanie[i] 
[1]874. 
9) Colecţie [a] legiuirilor Romanie[i] 
[1]875[,] vol. 2. 
10) Legea p[entru] asegurare[a] 
contrib[uţiilor]: directe şi instrucţiuni din 
[1]875. 
11) Legea p[entru] fiscarea loèser de 5 % 
din [1]877. 
12) idem a Contrib[uţiei] căilor de Comu-
nicaţie potente din [1]877. 
13) idem p[entru] Jude[cătoriile] comunale 
[din] [1]879. 
14) idem p[entru] recrutarea armatei [din] 
[1]879. 
15) idem de poliţie sanitară [din] [1]882. 
16) idem Comunală din [1]882. 
17) idem asupra timbrului din [1]881. 
18) idem şi cu reg[ulamentului] aplicărei 
sistemului metric [din 1]880. 
19. Constituţia şi legea electorală [din 
1]884. 
20) legea p[entru] Casele de Credit agricol 
şi Reg[ulamentul] dela [1]884. 
21) legea pentru constatarea şi perceperec 
contrib[uţiilor] directe cu modificările din 

 
 
 
Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
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1885. 
22) idem pentru combaterea filocserei şi 
regulamentul ei din 1885. 
23) idem şi regulamentul monopolului 
chibriturilor şi cărţilor de joc din [1]886. 
 

[f. 75 verso]
 
24) Legea licenţelor cu modificări din 
1886. 
25) Legea impozitului băuturilor spirtoase 
cu modificări din 1886. 
26) Legea pentru autentificarea actelor din 
1886 cu circulări, instrucţiuni şi formulare. 
27) Legea şi Regulamentul Drumurilor cu 
modificările din 1886. 
28) Legea pentru modificarea legei comu-
nale din 1887, două exemplare. 
29) Legea şi regulamentul pentru constata-
rea şi urmărirea veniturilor com[una]le, din 
1887. 
30) Regulamentul pentru punerea în apli-
care a codicilor de comerciu din 1887. 
31) Legea caselor de credit agricol şi regu-
lamentul lor din 1887. 
32) Legea monopolului tutunurilor din 
1887. 
33) Legea pentru recrutarea armatei din 
1888. 
34) Regulamentul pentru aplicarea legei 
comerciului ambulant din 1888. 
35) Legea şi regulamentul pentru combate-
rea filoxerei din 1891. 
36) Regulamentul pentru prevenţiunea 
boalelor infecţioase din 1891. 
37) Regulamentul de poliţie sanitară, vete-
rinară din 1891. 
 

[f. 76 verso]
 
38) Instrucţiuni pentru aplicarea 
disp[osiţiunilor] art[icolelor] 31-36 din 
regulamentul legei pentru înstrăinarea 
bunurilor statului din 1892. 
39) Legea şi regul[amen]tul p[entru] servi-
tori din 1892. 
40) Legea şi regul[amen]tul pentru organi-
zarea autorităţilor administrative exterioare 
din 1892. 
41) Legea şi regulamentul poliţiei 
vănatului din 1892. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906 din 17 
Iunie, 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
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42) Legea asupra învăţământului Primar şi 
Normal primar din 1893. 
43) Regulamentul asupra construirei loca-
lului de şcoală. 
44) Regulamentul serv[iciului] veterinar de 
judeţ din 1894. 
45) Legea poliţiei sanitare veterinare din 
1894. 
46) Legea maximului din 1893. 
47) Legea şi regulamentul pentru conser-
varea şi restaurarea monumentelor publice 
din 1893. 
48) Legea şi regulamentul pentru descope-
rirea monumentelor şi objectelor antice din 
1893. 
49) Legea şi regulamentul Jandărmăriei 
rurale din 1893. 
50) Legea comptabilităţei publice din 
1893. 
51) idem pentru tocmeli agricole cu modi-
ficările din 1893 – 2 exemplare. 
52) Legea sanitară din 1893. 
 

[f. 77 verso]
 
53) Regulament[ul] serv[iciului] sanitar de 
judeţ din 1894. 
54) Legea Consiliilor Judeţiene cu modifi-
cările din 1894. 
55) Regulamentul alinierei86 satului din 
1894. 
56) Codul financiar publicat în 1895. 
57) Regulamentul privigherei sanitare din 
1895. 
58) Instrucţiunile recensământului 
g[enera]l din 1895. 
59) Regulamentul pentru certificate de 
provenienţă şi sănătate din 1895. 
60) Regulamentul pentru serviciul de 
[….]87 din 1896. 
61) Regulamentul comptab[il]88 [al] 
com[une]lor rur[ale] din 1896. 
62) Legea Judecătorielor de pace şi călău-
za89 lor din 1896. 
63) Legea pescuitului din 1896 şi regula-
mentul ei de aplicare. 
64) Regulamentul târgului de vite din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906, 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Organizării / reconfiguraţiei stradale a satului.  
87 Loc necompletat în document. 
88 Contabil. 
89 Regulamentul.  
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Dorohoi din 1897. 
65) Regulamentul pentru prevenţiunea 
boalelor infecţioase[,] în 2 exempl[are] din 
1897. 
66) Codul de exproprire pentru utilitate 
publică din 1899. 
67) Legea şi regulamentul cu modificări 
[pentru] combaterea filoxerei din 1899. 
68) Instrucţiuni ministeriale pentru facerea 
recensământului general din 1899. 
 

[f. 78 verso]
 
69) Regulamentul pentru serviciul Notarial 
de judeţ[,] publicat în 1899.  
70) Regulamentul pentru eliberarea certifi-
catelor de provenienţă şi sănătate din 1900. 
71) Legea şi regulamentul streinilor din 
1900, 2 exemplare. 
72) Legea asupra taxelor de timbru şi 
înreg[istrare] din 1900. 
73) Legea pentru modificarea procedurei 
civile din 1900. 
74) Legea şi regulamentul creditului agri-
col din 1901. 
75) Legea băncilor populare săteşti din 
1903. 
76) Legea maximului şi a contrib[uţiilor] 
comunale din 1903. 
77) Legea procedurei electorale, din 1903 
şi 1904, [în] 2 exemplare. 
78) Regulamentul serviciului sanitar rural 
din 1904. 
79) Legea pentru organisarea comunelor 
rurale, din 1904 în 2 exemplare şi o circu-
lară. 
80) Codul Hamangiu, în trei volume publi-
cat în 1904. 
81) Legea şi statutele băncei agricole din 
1906. 
82) Legea asupra procedurei electorale cu 
modificările din 1906. 
83) Trei volume – „Dicţionare”, adminis-
trative şi Financiare.  
 

[f. 79 verso]
 
84) Letopeziţiile90 ţărei Moldovei91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906, 
înreg[istrat] la 
No. 5456. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Letopiseţele Ţării Moldovei. 
91 Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei, ediţia a II-a, 3 vol., Bucureşti, 1872 - 1874, cu alfabet 
latin, reeditarea ediţiei I, 3 vol., Iaşi, 1846 - 1852, cu alfabet chirilic. 
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85) Cheia pentru transformarea măsurilor 
vechi ale României şi Vice-versa. 
86) Manualul Depozitului de Recrutare [a] 
Consiliului de Revizie, Primarilor, şi Poli-
ţailor, relativ la recrutarea armatei. 
87) Situaţiunea Financiară a României în 
1887. 
88) Tabela de grăduirea92 spirtuoaselor[,] 
în două volume.  
89) Nouua metodă pentru coţitul93 vaselor. 
90) Instrucţiuni pentru inspectarea şi ad-
ministrarea comunelor rurale. 
91) Explicaţiuni teoretice şi practice a 
legei pentru tocmeli agricole. 
92) Indicatorul94 comunelor rurale şi urba-
ne din România, 2 exemplare, din care 
unul în alfabetic.  
93) Călăuza administrativă pentru comune-
le rurale. 
94) Ordonanţele Primăriei Dorohoiu, pe 
anii 1896 - 1899. 
95) Controversele legei pentru judecătorii-
le de pace. 
96) Instrucţiuni pentru înscrierea şi recapi-
tularea datelor mişcărei populaţiunei. 
97) Comptabilitatea95 comunelor rurale din 
1901. 
 

[f. 80 verso]
 
98) Expunerea situaţiunei Judeţului 
Dorohoiu, pe 1901. 
99) Cunoaşterea plantelor cu aplicaţiuni la 
medicina populară, 2 exemplare. 
100) Manualul auxeliarului Parchetului şi 
al Oficierului st[ărei] civile, cu instrucţiuni 
şi formulare. 
101) Indicator96 General al comunelor din 
România. 
102) Manualul Şefului de Garnizoană[,] în 
douuă exdemplare. 
103) Statutele corporaţiei meseriaşilor din 
Jud[eţul] Dorohoiu. 
104) Comptabilitatea comunelor rurale, 
instrucţiuni şi formulare. 
105) Manualul de Poliţie Judeciară. 

Raportul Pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906, 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul pri-
măriei comu-
nei Vorniceni 
No. 773 / 
[1]906, din 17 
Iunie, 
înreg[istrat] la 
No. 5456 / 
[1]906. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 Stabilirea gradelor alcoolice ale băuturilor spirtoase.  
93 Stabilirea volumului vaselor.  
94 Nomenclatorul.  
95 Contabilitatea. 
96 Nomenclator.  
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[1]907 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No-
emb  
[rie] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

28. 
 
 
 
 
 

 
 

106) Poveste vitejească cu paloşul din 
vremea descălecatului Moldovei. 
107) Instrucţiuni pentru cultura porumbu-
lui furagier. 
108) Legea asupra taxelor timbrului şi 
înregistrărei, instrucţiuni şi formulare.  
109) Legea pentru recrutarea armatei[,] cu 
regulamentul ei şi a taxelor molitare. 
110) Tocmelile Agricole[,] 2 exemplare. 
111) Instrucţiuni asupra creşterei vermilor 
de mătasă.  
112. 1 Colecţie din revista ad[ministraţiei] 
publică anti alcoolismu. 
2 broş[uri] cu Tocmeli agricole. 
1 Colecţie „Călăuza practică a Of[iţerului] 
Stărei Civile”, legea Timbrului şi 
Manualu[l] de poliţie financiară. 
 

[f. 81 verso]

[f. 82 faţă - 200 faţă sunt albe]
 

Româniea 
Prefectura Judeţului Dorohoiu 

Serviciul Judecian 
 
Registru present format în dublu ecsemplar 
cuprinde fie care câte două sute file, Elibe-
rându[-]se unul Comunei Vorniceni97. 
 Prefect,  
 ss) DMoruzi 
 Secretar,  
 ss) DCusen 
Cap de biurou, 
 Seb.: Z. Dronŭ 
No. …………98 
[Registrul a fost legat şi sigilat, la f. 200 
verso.] 

[f. 200 verso] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rap[ortul] 
Primăriei No. 
1637 / [1]907. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Celălalt exemplar al registrului a fost completat pentru Prefectura Judeţului Dorohoi.  
98 Necompletat în documentul original.  
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2. 
 

REGISTRU REPERTOR 
Pentru trecerea actelor de ipoteci şi privilegii a actelor de vîndzare imobiliare pe anul 189… 

 
No. de 

ordine al 
transcripţ
iunelor 

No. 
dosa-
rului 

Anul 
transcri
pţiunei 

Numele şi 
pronumele99 
vîndzetorului 

Numele şi 
pronumele100 

cumperătorului 

Natura 
actului 

Denumirea 
imobilelor 

Suma 
Ob-

servaţi
uni 

494 -//- 1893 
Ferechide 
Elena101 

Derecţia 
G[enera]lă 

C.F.R. 

Act de 
Vân 
dzare 

51 
Hect[are] 
76 Arii 
31, 50 
Centia-

rii102 [la] 
Vlădeni103 

25.581 
lei 
55 

bani 

 

495 -//- -//- 
Ferechida104 

Elena 
- - - 

Decla-
ra 

ţiune
105

- - - - 

 

 
ANR, SJBT, fond Tribunalul Judeţului Dorohoi, d. 1 / 1865 - 1913, ff. 153 verso - 154 faţă. 

 
 
 

3. 
 

REGISTRU REPERTOR 
Pentru trecerea actelor de ipoteci şi privilegii a actelor de vîndzare imobiliare pe anul 19… 

 

No. de 
ordine 

No. 
dosaru-

lui 

Luna şi 
dziua 

inscripţiu
nei şi a 

transcripţ
iunei 

Numele 
şi pronumele106 

debitorului, 
vîndzetorului 
şi garan 

tului 

Numele şi pro-
numele107 credi-

torului, 
cumperătorului şi 
a aceluia ce s’a 

dat garanţie 

Natura 
asigurărei 

De-
scrie-
rea 

obiec-
tului 

afectat 

Ob-
servaţi

uni 

927 - 1914 
Pherechyde 

Elena şi 
Scarlat 

Com[una] 
Vorniceni 

Vânzare 

izlaz 
464 
ha 

2500 
mp 

324.9
79 

[lei] 

                                                 
99 Corect: PRENUMELE. 
100 Corect: PRENUMELE. 
101 Proprietara moşiei Vorniceni. 
102 517.631, 50 m2 sau 51, 76315 hectare. 
103 Sat lângă Vorniceni. 
104 Greşeală puerilă de înregistrare a vânzătorului. 
105 Prin care, probabil, a donat o suprafaţă de teren în folosul public al locuitorilor din Vorniceni.  
106 Corect: PRENUMELE. 
107 Corect: PRENUMELE. 
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928 - -//- 
Pherechyde 

Elena şi 
Scarlat 

Com[una] 
Bozeşti 

-//- 
izlaz 
54 ha 

37.00
0 

[lei] 
 

[f. 96 
ver-
so] 

1135 - 1918 
Ferechide 
Sc[arlat] şi 

Elena 

Andrei 
Th[eodor] 

Fasolă 
Vânzare 

Casă 
cu loc 
[în] 
Vor-

niceni 
 

600 
[lei] 

 
[f. 99 
ver-
so] 

773 - 1919 
Ferichide 

H.P. Elena 
Cost[ache] 

Ion Popovici 
Vânzare 

2 
h[ect
are] 

14 ari 
[la] 
Vor-

niceni 

700 
[lei] 

 

774 - -//- Idem 
Ion Gh. Ghiţes-

cu 
-//- 

89 ari 
50 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

1.000 
[lei] 

 

775 - -//- Idem 
Gh. D[umi]tru 

Fliuşcă 
-//- 

30 ari 
43 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

300 
[lei] 

 

776 - -//- Idem 
Cost[ache] 

Rotaru 
-//- 

18 ari 
[la] 
Vor-

niceni 

200 
[lei] 

777 - -//- Idem V[asi]le Hunea -//- 

2 
h[ect
are] 

51 ari 
40 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

2.000 
[lei] 
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778 - -//- Idem 
Hareta V[asi]le 

Hrib 
-//- 

35 ari 
80 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

600 
[lei] 

 

779 - -//- Idem 
Alex[andru] 
Căzănescu 

-//- 

94 ari 
87 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

670 
[lei] 

 

780 - -//- Idem 
Th[eodor] 
Ursache 

-//- 

17 ari 
90 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

500 
[lei] 

 

784 - -//- Idem 
Simion 

Th[eodor] 
Tanasă 

-//- 

17 ari 
90 

cent 
[iari] 
[la] 
Vor-

niceni 

300 
[lei] 

 
[f. 

102 
faţă] 

3292 - 1919 
Ferechide 
Gh. Elena 

Maier H. Zelter Vânzare 

40 
hect 
[are] 
păd[u
re la] 
Vor-

niceni 

70.00
0 

[lei] 
 

3646 - -//- 
Ferechide 
Gh. Elena 

Anton Pamula -//- 

Casă 
cu loc 
[în] 
Cor-
lăteni 

3.000 
[lei] 

 
[f. 

103 
faţă] 

 
ANR, SJBT, fond Tribunalul Judeţului Dorohoi, d. 5 / 1913, ff. 96 verso, 99 verso,  

102 faţă, 103 faţă. 
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4. 
 

Comuna Vorniceni: Rezultatele definitive ale Recensământului din decembrie 1899. 
 

(Început tabel) 
1. 2. 3. 4. 5. 

No. 
Crt. 

Judeţul, 
Plasa şi 
Comuna 

Numă-
rul 

cătune-
lor 

4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 

No.Menagel
or: Persoane 

singure şi 
familii 

Diviziunile 
Aşezămân-
tului soco-
tite separat 

Popu-
laţia 

reşedin 
te:Total 

Popu-
laţia 

reşedin 
te: 

Bărbaţi 

Popu-
laţia 

reşedin
te: 

Femei 

18. 

Judeţul Do-
rohoi 

Plasa Başeu 
Prutu de Jos 

1 589 1 2.178 1.097 1.081 

 
(Continuare tabel) 

6. 
Religiunea 

6.1. Or-
todoxă 

6.2.  
Mozaică 

6.3.  
Catolică 

6.4. 
Protes-
tantă 

6.5. 
Maho-
metană 

6.6. 
Ar-

meană 

6.7. 
Lipo-
veană 

6.8. Alte 
şi necu-
noscute 

2.152 16 8 - - 2 - - 
 

(Continuare tabel) 
7. 

Cetăţenia 

7.1.  
Români 

7.2. Străini 
7.2.1. 

Austro-Ungari 
7.2.2.  

Germani 
7.2.3.  

Italieni 
7.2.4.  

Bulgari 
7.2.5.  
Greci 

2.089 70 - - - - 
 

(Continuare tabel) 
7. 

Cetăţenia 
7.2. Străini 

7.2.6. 
Sârbi 

7.2.7. 
Ruşi 

7.2.8. 
Turci 

7.2.9. 
Altă 

cetăţenie 

7.2.10. 
Total străini 

7.2.11.  
Nesupus niciunei 
protecţii străine 

3 - - - 73 16 
 

(Continuare tabel) 
8. 

Instrucţiunea 
8.1. Locuitori de la 7 – 15 ani: 457 8.2. Locuitori peste 15 ani: 1.212 

8.1.1. Ştiu scrie 
şi citi: 21 

8.1.2. Nu ştiu scrie 
şi citi: 436 

8.2.1. Ştiu scrie şi 
citi: 77 

8.2.2. Nu ştiu scrie 
şi citi: 1.135 
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8.1.1.1. 
Băeţi 

8.1.1.2. 
Fete 

8.1.2.1. 
Băeţi 

8.1.2.2. 
Fete 

8.2.1.1. 
Bărbaţi 

8.2.1.2. 
Femei 

8.2.2.1. 
Bărbaţi 

8.2.2.2. 
Femei 

13 8 218 218 69 8 537 598 
 

(Continuare tabel) 
8. 9. 10. 

Instrucţiunea 

In-
firmi 

Populaţiune 
Flotantă 

8.3. Total (fără copii de la 0 -7 ani) 
10.1. 
Băr 
baţi 

10.2. 
Fe 

mei 

10.3. 
To-
tal 

8.3.1. Ştiu scrie 
şi citi: 

8.3.2. Nu ştiu scrie 
şi citi: 

8.3.1.1. 
Bărbaţi 

8.3.1.2. 
Femei 

8.3.1.3. 
Total 

8.3.2.1. 
Bărbaţi 

8.3.2.2. 
Femei 

8.3.2.3. 
Total 

82 16 98 755 816 1.571 15 1 5 6 
 

Informaţii preluate din: L. Colescu, Recensământul general al populaţiunei României. 
Rezultate definitive, precedate de o introducţiune, cu explicaţiuni şi date comparative, Bucu-
reşti, 1905 (461 p.), pp. 394 - 395. 

 
5. 
 

Comuna Vorniceni: profil arheologic 
 

1. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.01; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
 

Localizare: 
– Punct (Toponim): Lutărie (Pod Ibăneasa); 
– Parcela cadastrală: A130; 
– Long.: 26042’31’’, Lat.: 47058’22’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.900 m Est de sat, pe partea dreaptă a pârâului Ibăneasa; 
– Stare de conservare: epuizat în cea mai mare parte prin săpături arheologice şi distrus 

partial de intervenţii neautorizate;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 1950; 
– Descoperitor: colectivul arheologic Corlăteni; 
– Cercetare: periegheză CRA 1973, săpături arheologice preventive M. Diaconescu, 

2001 – 2010;  
 

Descoperiri: 
 

Nr. 
Crt. 

Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cultura-

lă 
1. Aşezare deschisă Eneolitic dezvoltat Cucuteni A - B 
2. Aşezare deschisă Migraţii SMC – 
3. Aşezare deschisă Medievală timpurie Dridu – 
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Bibliografie: 
 
– Crâşmaru A., “Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din împrejurimile Săvenilor 

(Jud. Botoşani)”, în SCIVA, 21, nr. 2 / 1970, Bucureşti, p. 279; 
– Păunescu Al., Şadurschi P., Chirica V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 

Bucureşti, 1976, p. 299; 
– Niţu A., “Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB şi B ale ceramicii pictate Cu-

cuteni - Tripolie”, în AIIAXI, XXI, 1984, Supliment V, 4; 
– Teodor D. Gh., Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V 

– XI, Bucureşti, 1997, p. 170; 
– Şadurschi P., Diaconescu M., Setnic E., Haimovici S., Ungureanu A., “Vorniceni, Pod 

Ibăneasa,” în Cronica cercetărilor arheologice, Campania 2001, pp. 336 - 337; 
– Şadurschi P., Diaconescu M., Setnic E., Haimovici S., Ungureanu A., “Vorniceni, Pod 

Ibăneasa,” în Cronica cercetărilor arheologice, Campania 2002, pp. 342 - 343; 
– Şadurschi P., Diaconescu M., Setnic E., Melniciuc A., Haimovici S., Ungureanu A., 

Zaharia I., “Vorniceni, Pod Ibăneasa,” în Cronica cercetărilor arheologice, Campa-
nia 2003, pp. 372 - 374; 

– Diaconescu Maria, “La ceramique et le plastique cucuteniennes de Vorniceni (Dep. 
Botoşani)”, în 120 ans des recherches de temps de bilase, Piatra Neamţ, 2005, pp. 68 
- 74; 

– Diaconescu M., Ciucălău D., “Săpăturile de la Vorniceni”, în Cronica cercetărilor 
arheologice, Campania 2007, CIMEC, 2007, fişa 195; 

– Diaconescu M., Setnic E., Ciucălău D., Haimovici S., Ungureanu I., “Săpăturile de la 
Vorniceni”, în Cronica cercetărilor arheologice, Campania 2008, pp. 359 - 360; 

– Diaconescu M., Setnic E., Ciucălău D., “Săpăturile de la Vorniceni”, în Cronica cer-
cetărilor arheologice, Campania 2010, CIMEC, 2010, fişa 140; 

– Diaconescu Maria, “Elemente noi în plastic antropomorfă de la Vorniceni - Pod 
Ibăneasa (1)”, în Forum Cultural, VII, nr. 25 / 2007, Botoşani, pp. 4 - 7; 

– Diaconescu Maria, “Elemente noi în plastic antropomorfă de la Vorniceni - Pod 
Ibăneasa (2)”, în Forum Cultural, VII, nr. 26 / 2007, Botoşani, pp. 4 - 7; 

– Bem C., Traian. Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucutenian A - B, Târgovişte, 2007; 
– Diaconescu Maria, “Elemente noi în plastic antropomorfă de la Vorniceni - Pod 

Ibăneasa (Jud. Botoşani)”, în AMT, II, 2008, Bărlad, pp. 68 - 74; 
– Diaconescu M., “Raport de cercetare arheologică preventivă în perimetrul investiţi-

ei”Construirea barajului hidrotehnic pentru prevenirea inundaţiilor în zona de vărsa-
re a Ibănesei în Jijia - Vorniceni - Podul Ibăneasa” (1)”, în Forum Cultural, XI, nr. 
3(42) / 2011, Botoşani, pp. 3 - 7; 

– Diaconescu M., “Raport de cercetare arheologică preventivă în perimetrul investiţi-
ei”Construirea barajului hidrotehnic pentru prevenirea inundaţiilor în zona de vărsa-
re a Ibănesei în Jijia - Vorniceni - Podul Ibăneasa” (2)”, în Forum Cultural, XI, nr. 
4(43) / 2011, Botoşani, pp. 10 - 13; 

– Diaconescu M., “Raport de cercetare arheologică preventivă în perimetrul investiţi-
ei”Construirea barajului hidrotehnic pentru prevenirea inundaţiilor în zona de vărsa-
re a Ibănesei în Jijia - Vorniceni - Podul Ibăneasa” (3)”, în Forum Cultural, XII, nr. 
1(44) / 2012, Botoşani, pp. 6 - 9; 

– Diaconescu M., “Unele aspect privind construcţiile din aşezarea cucuteniană de la 
Vorniceni, Pod Ibăneasa”, în AMT, VII, 2012, Bârlad, pp. 7 – 13; 

– Melniciuc A., Cultura Cucuteni (faza A - B) în Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeu-
lui, teză de doctorat, mss., Iaşi, 2011. 
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2. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.04; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Sălişte; 
– Parcela cadastrală: A287; 
– Long.: 26038’07’’, Lat.: 47058’22’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la Sud – Vest de sat, pe un platou marcat la Vest de valea Siliştii, pe 

partea stângă a drumului comunal Vorniceni - Davidoaia; 
– Stare de conservare: bună;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 1891; 
– Descoperitor: N. Filipescu – Dubău; 
– Cercetare: neverificat de CRA;  

 
Descoperiri: 

 
Nr. 
Crt. 

Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Aşezare deschisă Medievală timpurie Prodana - Bârlad ? 
  

Bibliografie: 
– Teodor D. Gh., Teritoriul est – carpatic în veacurile V – XI e.n., Iaşi, 1978, p. 81; 
– Spinei V., Moldova în secolele XI – XIV, Bucureşti, 1982, p. 235; 
– Păunescu Al., Şadurschi P., Chirica V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 

Bucureşti, 1976, p. 299. 
 
3. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.05; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila La Steag I; 
– Parcela cadastrală: A101; 
– Long.: 26044’10’’, Lat.: 47058’43’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 6.500 m Est – Sud – Est de biserica satului, la 550 m Nord – Vest de 

Movila Prepeleac (comuna Ştiubieni); 
– Stare de conservare: bună;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  
 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
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Bibliografie: inedit. 
 
4. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.06; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila La Steag II; 
– Parcela cadastrală: P101; 
– Long.: 26044’15’’, Lat.: 47058’39’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 6.600 m Est – Sud – Est de biserica satului, la 400 m Nord – Vest de 

Movila Prepeleac (comuna Ştiubieni); 
– Stare de conservare: bună;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  
 
Descoperiri: 
 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 

 
5. Localitate: Vorniceni; 
 

– Cod RAN: 39845.07; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 

– Punct (Toponim): Movila Chiriştea I; 
– Parcela cadastrală: A36; 
– Long.: 26041’17’’, Lat.: 48000’38’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 3.900 m Est – Sud – Est de biserica satului, la 5.100 m Nord – Vest 

de Movila La Steag I; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000; 

  
Descoperiri: 
 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 
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6. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.08; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila Chiriştea II; 
– Parcela cadastrală: A36; 
– Long.: 26041’09’’, Lat.: 48000’46’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 4.000 m Nord – Nord – Est de biserica satului, la 5.350 m Nord – 

Vest de Movila La Steag I; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  

 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 

 
7. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.09; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 

– Punct (Toponim): Movila Chiriştea III; 
– Parcela cadastrală: A36; 
– Long.: 26041’14’’, Lat.: 48000’48’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 4.150 m Nord – Nord – Est de biserica satului, la 5.400 m Nord – 

Vest de Movila La Steag I; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  
 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 
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8. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.03; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila Pustoaia; 
– Parcela cadastrală: A60; 
– Long.: 26042’14’’, Lat.: 48000’31’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 4.550 m Nord – Est de biserica satului, la 1.400 m Est – Sud – Est de 

Movila Chiriştea III; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  

 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 

 
9. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.11; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila din faţa Coşarului; 
– Parcela cadastrală: A201; 
– Long.: 26039’28’’, Lat.: 48000’20’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 2.600 m Nord de biserica satului, la 2.300 m Vest – Sud – Vest de 

Movila Chiriştea I; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  

 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit.  
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10. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.10; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila din Păscărie; 
– Parcela cadastrală: A150; 
– Long.: 26040’08’’, Lat.: 47059’38’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.600 m Nord - Nord – Est de biserica satului, la 1.500 m Sud – Sud - 

Est de Movila din faţa Coşarului; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000; 

  
Descoperiri: 

 
Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 

1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
  

Bibliografie: inedit. 
 
11. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.12; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila dinValea Morarului; 
– Parcela cadastrală: P233; 
– Long.: 26038’24’’, Lat.: 47059’23’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.450 m Nord - Vest de biserica satului, la 2.200 m Sud - Vest de 

Movila din faţa Coşarului; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: naturali (alunecări de teren); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  

 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 
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12. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.13; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila Pomparău; 
– Parcela cadastrală: P248; 
– Long.: 26037’49’’, Lat.: 47058’57’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.900 m la Vest de biserica satului, la 2. 050 m Nord - Vest de Movi-

la Holburica; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  

 
Descoperiri: 

 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura 
Faza cul-

turală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

  
Bibliografie: inedit. 

 
13. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.14; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 

 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila Holburica; 
– Parcela cadastrală: A318; 
– Long.: 26039’11’’, Lat.: 47058’18’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.200 m la Sud – Sud - Vest de biserica satului, la 2. 050 m Sud - Est 

de Movila Pomparău; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000; 

  
Descoperiri: 

 
Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 

1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
  

Bibliografie: inedit. 
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14. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.15; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila de lângă Valea Săvescu; 
– Parcela cadastrală: A392; 
– Long.: 26041’35’’, Lat.: 47057’13’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 3.600 m Sud – Est de Movila Holburica, pe un bot de deal aflat între 

Valea Săvescu şi Valea Ţiganului la Est; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  
 
Descoperiri: 

 
Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 

1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
  

Bibliografie: inedit. 
 
15. Localitate: Vorniceni; 

– Cod RAN: 39845.02; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila Rusă (Arsă); 
– Parcela cadastrală: A403; 
– Long.: 26042’53’’, Lat.: 47057’21’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 1.650 m Est – Nord – Est de Movilade lângă Valea Săvescu, pe cul-

mea Dealului Movila Arsă; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 1891; 
– Descoperitor: N. Filipescu - Dubău; 
– Cercetare: periegheză CRA 1973;  
 
Descoperiri: 

 
Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 

1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
  

Bibliografie:  
– Filipescu – Dubău, N., Dicţionar geographic al Judeţului Dorohoi (întocmit şi prelu-

crat în formă lexiconică de C. Chiriţă), Iaşi, 1891, sub vocae; 
– Păunescu Al., Şadurschi P., Chirica V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 

Bucureşti, 1976, p. 300; 
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16. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39863.01; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila din Dealul Crucii; 
– Parcela cadastrală: A305; 
– Long.: 26038’24’’, Lat.: 47055’34’’ ; 
– Observaţii: extravilan; 
– Reper: situată la 230 m Vest – Nord – Vest de biserica satului, la 3.400 m Sud – Sud – 

Vest de Movila Holburica; 
– Stare de conservare: aplatizată;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 2009; 
– Descoperitor: Octavian Liviu Şovan; 
– Cercetare: pe Harta topografică a României, scara 1:25.000;  
 
Descoperiri: 

 
Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 

1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 
  

Bibliografie: inedit. 
 

17. Localitate: Vorniceni; 
– Cod RAN: 39845.16; 
– Cod LMI: BT-I-s-B-01845; 
 
Localizare: 
– Punct (Toponim): Movila din Dealul Prepeleac; 
– Parcela cadastrală: A121; 
– Long.: 26044’35’’, Lat.: 47058’28’’ ; 
– Observaţii: extravilan, tăiată de construcţia şoselei Săveni - Vorniceni; 
– Reper: situată la 75 m Sud de Movila Prepeleac din comuna Ştiubieni; 
– Stare de conservare: probabil distrusă în cea mai mare parte;  
– Factori de risc: antropici (lucrări agricole); 
– An descoperire: 1891; 
– Descoperitor: N. Filipescu - Dubău; 
– Cercetare: periegheză CRA 1973; 
 
Descoperiri: 
 

Nr. Crt. Tip descoperire Perioada Cultura Faza culturală 
1. Movilă (mormânt tumular) ? ? ? 

 
Bibliografie:  
– Filipescu - Dubău, N., Dicţionar geographic al Judeţului Dorohoi (întocmit şi prelu-

crat în formă lexiconică de C. Chiriţă), Iaşi, 1891, sub vocae, p. 374; 
– Păunescu Al., Şadurschi P., Chirica V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, 

Bucureşti, 1976, pp. 299-300. 
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Informaţii preluate din: Octavian Liviu Şovan, Repertoriul arheologic al Judeţului Bo-
toşani, proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Botoşani, 2013 
(Editura şi Tipografia PIM, Iaşi, 499 p.), pp. 473 - 477.  

 
Keywords: Vorniceni; historical sources; Inventory - Memorial; Register - Index; 

census; archaeological site; archaeological register card. 
 
 

THE HISTORICAL SOURCES ABOUT THE PAST OF  
VORNICENI LOCALITY, BOTOŞANI DISTRICT (I) 

 
(Summary) 

 
In his contribution, the author publisches five historical sources about the past of Vorni-

ceni locality: the Inventory-Memorial from 1899; a few files from Register-Index, between 
1893-1919; the population census from December 1899; 17 archaeological register cards 
reffering to 17 local archaeological sites. The historical sources n-rs 1, 2 and 3 are unpublished; 
the next n-rs 4 and 5 were published in a thematic books, in 1905 and 2013. 
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Andrei-Liviu PRODAN 
 

SIGHIŞOARA MEDIEVALĂ ŞI MODERNĂ –  
MUZEU ÎN AER LIBER (III)1 

 
Cuvinte-cheie: Sighişoara; Oraşul de Sus; Oraşul de Jos; turnuri de apărare; atracţii 

turistice; clădiri medievale; oportunutăţi turistice; trasee turistice; capacităţi de cazare; valo-
rificarea potenţialului turistic. 

 
II. ORAŞUL DE JOS 
 
Spaţiul limitat al Cetăţii Sighişoarei a determinat, pe de o parte, utilizarea la maximum a 

zonei „intra muros”, pe de altă parte extinderea locuinţelor sighişorenilor „extra muros”, pe 
pantele Dealului Cetăţii, către lunca Târnavei Mari. Astfel, în a doua jumătate a sec. XV au fost 
construite case, ateliere meşteşugăreşti, depozite, prăvălii, hambare, staule pentru animale, 
biserici, lazarete etc., în consecinţă putându-se vorbi de târgul/oraşul de jos, separat de Cetatea 
de pe Deal. Statuetele orăşeneşti medievale ale Sighişoarei, din 1514-1517, păstrate până as-
tăzi, fac deosebire juridică foarte clară între Cetatea de pe Deal şi Târgul/Oraşul de Jos, ulti-
mul cu status urban inferior, o „suburbie” a cetăţii săseşti. Dar istoria cetăţii a fost strâns legată 
de a Târgului de Jos, din a doua jumătate a sec. XV. În Târgul/Oraşul de Jos există case, clă-
diri, lăcaşuri de cult etc. din sec. XVI-XIX, unele construite sau refăcute general după marele 
incendiu din 1676, care a distrus peste 500 de locuinţe, majoritatea din lemn şi paie, sau după 
alte devastatoare incendii din 1736 şi 1738. 

 

 
 

Foto nr. 1 
Oraşul de Jos (vedere generală din Turnul cu Ceas) 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 67) 

                                                 
1 Continuare a articolului: Andrei - Liviu Prodan, “Sighişoara medievală şi modernă - muzeu în aer liber (II)”, în 
AMS, XI, 2012, Botoşani, pp. 40 – 64. 
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Foto nr. 2 
Piaţa Mare (Marktplatz) – imagine de la sfârşitul sec. XIX 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 6) 

 

Târgul/Oraşul de Jos a avut centrul civic şi comercial în Piaţa Mare (Marktplatz), azi Pia-
ţa Hermann Oberth. Aici se desfăşurau, în fiecare miercuri, târgurile săptămânale ale „suburbiei”, 
organizate şi urmărite cu atenţie de către autorităţi. Din Piaţa Mare se ajunge la Turnul cu Ceas 
(care are o faţadă cu cadran spre Oraşul de Jos, către S) pe pantele abrupte ale Str. Turnului şi Str. 
Cetăţii, sau pe Str. Octavian Goga şi pe treptele scării cu două rampe. Din fosta piaţă, transforma-
tă astăzi în parc recreativ, porneşte Str. Ilarie Chendi care, prelungită cu Str. 1 Decembrie 1918, 
formează axa centrală V-NE a Oraşului de Jos. Dintre clădirile riverane Pieţei Herman Oberth se 
evidenţiază cele de la: nr. 37 (Casa Rosenthal, care a aparţinut lui Johann Schuller von Rosenthal, 
primar pro-habsburgic al Sighişoarei la sfârşitul sec. XVII); nr. 26 (casă din sec. XVII, anterioară 
incendiului catastrofal din 1676); nr. 6 (casă cu scară exterioară şi curte interioară la etajul I). Alte 
clădiri din perimetrul acestei pieţe au fost construite în prima jumătate a sec. XVIII, iar faţadele 
lor au fost moderniate cu elemente specifice barocului imperial sau Zopfstil din epoca lui Iosif II, 
la sfârşitul sec. XVIII: n-rele 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 19-20, 21, 23, 24, 29, 30-31. 

 

 
 

Foto nr. 3 
Clădiri de pe Strada Ilarie Chendi 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 72) 
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Structura urbanistică şi arhitectonică a Oraşului de Jos a fost definitivată în a doua ju-
mătate a sec. XIX şi în prima jumătate a sec. XX. Astfel, Casa Asociaţiei Meşteşugăreşti (Piaţa 
Hermann Oberth nr. 15) a fost construită în 1898-1901; Hotelul Steaua de Aur (Str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 12) în 1910-1912, Centrul de Medicină Naturistă (Str. Ilarie Chendi, nr. 24) la 
sfârşitul sec. XIX, Grupul Şcolar Agricol Sighişara (Str. Ilarie Chendi, nr. 7) în 1890 (clădirea 
fostei Şcoli Evanghelice de Băieţi), Casa Memorială Ilarie Chendi (Str. Ilarie Chendi, nr. 3) la 
mijlocul sec. XIX, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Sighişoara (Str. Nicolae Bălcescu) în 
1877 (clădirea fostei Şcoli Evanghelice de Fete), Judecătoria, Parchetul, sediul Raiffeisen 
Bank (zona Str. N. Bălcescu – Str. 1 Mai) la sfârşitul sec. XIX. În zona Str. 1 Decembrie 1918, 
către podul peste Târnava Mare mai există case vechi, datând din sec. XVIII (n-rele 9, 14, 53), 
din perioada extinderii Târgului de Jos către valea Târnavei Mari2. 

Construcţiile cu utilizare religioasă din Oraşul de Jos sunt: sinagoga evreească (pe str. 
Tache Ionescu, nr. 13, cu faţada cu arcuri romanice, cu geamuri cu ancadrament romanic în 
zidurile laterale, cu frize cu arcuri romanice, renovată în sec. XIX), biserica reformată (pe Str. 
Gheorghe Lazăr, pe malul drept al Târnavei Mari, construită în 1888 în stil neoromanic-
neogotic), biserica-catedrală ortodoxă (Str. Andrei Şaguna, cu hramul Sfintei Treimi, con-
strucţie monumentală, din 1934-1937, în stil neoromanic, cu influenţe neoromanice, renovată 
în 1980-1984), Biserica Leproşilor (Str. Ştefan cel Mare, pe malul drept al Târnavei Mari la mar-
ginea nordică a oraşului, lângă calea ferată, construită, probabil, în sec. XV, cu o anexă spital 
pentru leproşi, care a funcţionat din 1507, dărâmat la sfârşitul sec. XIX, la construirea căii fe-
rate ce trecea prin N Sighişoarei; în prezent, aşezământ greco-catolic), biserica ortodoxă din 
cartierul Corneşti (Str. Corneşti, în V oraşului, a fost construită din piatră în 1788-1797, pe lo-
cul unei vechi biserici din lemn, probabil din sec. XV, reamenajată succesiv în veacurile urmă-
toare; biserica românilor sighişoreni a fost zidită în stilul bizantin-neoclasic, cu influenţe neo-
romanice; pictura murală interioară a fost realizată de pictorul român Ioan Pop din Făgăraş). 

 

 
 

Foto nr. 4 
Sinagoga din Sighişoara 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 74) 

                                                 
2 Sighişoara, ghid turistic, pp. 70-73; Emil Giurgiu, op. cit., pp. 108-110; Clara Spitzer, op. cit., pp. 21-24. 
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Foto nr. 5 
Biserica-catedrală Ortodoxă 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 75) 

 
 
 

 
 

Foto nr. 6 
Biserica Reformată 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 75) 
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Foto nr. 7 
Biserica Leproşilor 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 76) 

 
 

 
 

Foto nr. 8 
Biserica Ortodoxă din cartierul Corneşti 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 78) 
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Alte construcţii demne de semnalat din Oraşul de Jos sighişorean sunt: casa copilăriei 
savantului fizician, dr. în astrofizică-astronautică Hermann Oberth (Str. Zaharia Boiu, nr. 38), 
casa lui Zaharia Boiu (Str. Zaharia Boiu, nr. 33, actualmente Casa Parohială Ortodoxă din 
Sighişoara), clădirile în care au funcţionat magazine şi prăvălii emblematice pentru oraş: Casa 
de Comerţ J. B. Misselbacher (1818), Casa de Comerţ J. B. Teutsch (1865), clădirea Gării 
Sighişoara din V oraşului. La acestea se adaugă podurile peste Târnava Mare (Siechhof, 
Venchi, Mamut, ultimul din vremea împărătesei Maria Terezia), cât şi traseul trenuleţului local 
Wusch (Wicka), cu ecartament îngust, care străbătea văile Şaeşului-Hârtibaciului.  
 

 
 

Foto nr. 9 
Casa memorială Hermann Oberth 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 77) 

 
Atipic, în stânga şoselei Sighişoara – Tg. Mureş, pe platoul Podei, în V oraşului, se află 

Turnuleţul „La Chip[-ul] de Piatră”, cu temelie din piatră zidită, cu şapte laturi şi feţe, cu aco-
periş înalt de şindrilă. Originea şi finalitatea turnuleţului sunt contradictorii. Renovat la sfârşi-
tul sec. XVIII, s-a presupus fie că era o marcă exterioară zidului cetăţii pentru jus gladii deţinut 
şi exercitat de conducerea Sighişoarei (pe baza unei pretinse inscripţii gravate pe turnuleţ: 
Monumentum hoc erectum in anno 1469 – Acest monument a fost ridicat în anul 1469), fie ca 
monument comemorativ pentru o sfântă catolică Ecaterina sau Agatha, cu imagini ale ei pictate 
pe unele laturi ale construcţiei3. 

                                                 
3 Sighişoara, ghid turistic, pp. 74-81; Emil Giurgiu, op. cit., pp. 111-112; Clara Spitzer, op. cit., pp. 21-24. 
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Foto nr. 10 
Turnuleţul La Chip de pe platoul Podei 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 79) 

 
 

 
 

Foto nr. 11 
Etajul al IV-lea, etajul al V-lea şi acoperişul personalizat  

al Turnului cu Ceas - (foto autor: Andrei Prodan, 2010) 
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Foto nr. 12 
Placa de marmură de la intrarea în Turnul cu Ceas 

(foto autor: Andrei Prodan, 2010) 

 

 
 

Harta nr. 1 
Monumente istorice din Cetatea de Sus a Sighişoarei  

(schiţă după imaginea Sighişoarei de pe la mijlocul secolului XVIII – desen în peniţă) 
 (sursa: www.celendo.ro) 
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LEGENDĂ: 
 

Clădiri: 1. Turnul cu Ceas şi Poarta de Est; 2. Turnul Tăbăcarilor; 3. Turnul Cositorarilor; 4. 
Vechea Şcoală din Deal; 5. Biserica din Deal; 6. Turnul Bijutierilor-Aurarilor; 7. Turnul Frân-
ghierilor; 8. Turnul Măcelarilor; 9. Turnul Cojocarilor ţi Poarta Törle; 10. Turnul Ţesătorilor; 
11. Turnul Croitorilor şi Poarta de Vest; 12. Turnul Cizmarilor; 13. Turnul Lăcătuşilor; 14. 
Biserica Mănăstirii Franciscane; 15. Capela Dominicană; 16. Turnul Dogarilor; 17. Turnul 
Fierarilor; 18. Biserica Mănăstirii Dominicane; 19. Vechea Biserică Catolică; 20. Scara acope-
rită a Şcolarilor; 21. Casa Vlad Dracul; 22. Casa cu cerb. 
 
Străzi şi pieţe vechi: I. Piaţa Cetăţii; II. Piaţa Muzeului; III. Piaţa Răţuştelor; IV. Strada Mă-
năstirii; V. Strada Şcolii; VI. Strada Bastionului; VII. Strada Tâmplarilor; VIII. Strada Zidului 
Cetăţii; IX. Strada Cositorarilor; X. Strada Scării; XI. Strada Cojocarilor. 
 

 
 

Harta nr. 2 
Harta istorico-turistică a Sighişoarei – Cetatea din Deal 

(sursa: www.sighisoara.org.ro) 
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III. SIGHIŞOARA – OPORTUNITĂŢI TURISTICE 
 
Sighişoara medievală şi modernă şi împrejurimile sale oferă unice, atractive şi incitante 

oportunităţi turistice. Turiştii români şi străini pot vizita un oraş medieval, cu refaceri şi reabili-
tări moderne, „întreg” şi încă funcţional, cu toate utilităţile specifice timpului său, un model de 
oraş medieval săsesc în Transilvania, comparat adeseori cu mult mai celebrul Nürnberg, o 
paradigmă urbană a evului mediu clasic vest-european. 

Obiectivele turistice de vizitat din zona Sighişoara sunt: 
1. Cetatea medievală intra muros; 
2. Oraşul de Jos extra muros şi celelalte cartiere; 
3. Împrejurimile Sighişoarei; 
4. Municipiul Sighişoara poate fi punctul final sau localitate intermediară în cadrul unor 

trasee/excursii turistice pornite din orice aşezare românească, în care excursioniştii pot fi elevi, 
adulţi sau grupuri mixte ca vârstă. 

 
III.1. TRASEE TURISTICE ÎN SIGHIŞOARA ŞI ÎN ÎMPREJURIMI 
 
III.1.1. Obiectivele turistice ale cetăţii medievale Sighişoara intra muros pot fi vizitate 

în cadrul unor trasee stabilite de ghizii sighişoreni pentru grupuri organizate, prin agenţii de 
turism, sau aleatoriu, în funcţie de programul, dorinţele şi timpul de vizitare ale unor persoane 
particulare. Traseele turistice, ghidate sau nu, pornesc de la poarta principală şi Turnul cu Ceas, 
urmăresc centura de fortificaţii, cu zidurile şi turnurile enumerate şi descrise în capitolul al II-
lea, apoi, din Piaţa Muzeului şi din Piaţa Cetăţii, se parcurg axele stradale ale cetăţii, se vizitea-
ză casele emblematice ale aşezării şi instituţiile civile, militare, religioase ale Sighişoarei. Se 
recomandă parcurgerea acestor trasee în perioada mai-octombrie a anului, când vremea, lumi-
nozitatea şi orarul de vizitare permit realizarea unor vizite reuşite şi a unor fotografii/filme cu 
calitate superioară. Vizitarea cetăţii poate dura una sau mai multe zile, în funcţie de mai multe 
criterii, obiectiv şi/sau subiective, caracteristice instituţiilor muzeale sau personalităţii turiştilor. 

 
III.1.2. Vizitarea Oraşului de Jos, extra muros, şi a cartierelor vecine, în condiţiile or-

ganizatorice specificate anterior, poate începe din diferite puncte ale Sighişoarei, în funcţie de 
locul de intrare auto sau CFR în localitate. Astfel, un traseu de vizitare porneşte din Piaţa Her-
mann Oberth, parcurge Str. Ilarie Chendi → Str. Nicolae Bălcescu → Str. 1 Decembrie 1918 
→ Podul Mamut peste Târnava Mare → Cartierul Gării; sau Str. Mihai Eminescu → Str. Şt. O. 
Iosif → Str. George Coşbuc → Str. Morii → Podul Venchi peste Târnava Mare → Cartierul 
Gării; sau Piaţa H. Oberth → Str. Octavian Goga → Str. Anton Pann → Str. Corneşti → Carti-
erul Corneşti. 

 
III.1.3. Împrejurimile Sighişoarei şi potenţialul lor turistic constituie o complemen-

taritate la traseul principal din interiorul localităţii medievale-moderneintra muros şi extra 
murosde pe Târnava Mare. Dealurile care circumscriu Sighişoara sunt locuri de agrement şi 
recreere, cu facilităţi şi caracteristici specifice anotimpurilor: Dealul Stejăriş (cu campingul 
„Hula Daneşului”), Dealul Brădet, Dealul Gării (cu campingul „Vilafranca”), Dealul 
Podmoale, Dealul Strâmb, Dealul Viitor, apoi valea Târnavei Mari, valea Şaeşului. 

La 6 km E de Sighişoara, pe DN13/E60, se află localitatea Albeşti, în zona căreia armata 
maghiară „revoluţionară” condusă de generalul Josef Bem a fost învinsă de armata ţaristă ru-
sească, condusă de generalul Aleksandr N. Lüders la 19/31 iulie 1849, luptă în care au murit 
poetul maghiar Petöfi Sándor şi publicistul german Anton Kurz. Un monument comemorativ a 
fost ridicat în 1899 lângă groapa comună unde au fost înmormântaţi maghiarii ucişi în luptă. În 
Albeşti se poate vizita şi Casa memorială „Petofi Sándor”, inaugurată în 1904 în care sunt 
expuse obiecte specifice vieţii şi operei poetului revoluţionar maghiar. 
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Plecând din Sighişoara către V, pe DN14, se ajunge după 10 km în localitatea Daneş (Se-
leuşul Mare), lângă care, la 12/22 ianuarie 1662, principele pro-habsburgic al Transilvaniei, Ioan 
Kemény, a fost învins de armata otomană şi a murit pe câmpul de luptă. Evenimentele au fost 
menţionate pe o placă comemorativă. Din Daneş, după 9 km pe DN14 şi DJ143 se ajunge în co-
muna Laslea, iar după alţi 12 km pe DJ143 turistul se opreşte în satul Mălâncrav. Biserica locală 
este o ctitorie a familiei nobiliare maghiare Apafy, a fost construită pe la 1350, cam în aceeaşi 
perioadă în care a început construcţia Bisericii Catolice din Deal, din Sighişoara. Biserica din 
Mălâncrav, construită în stil gotic transilvănean, de tip basilică, are trei nave fără boltă, cu clopot-
niţa înglobată în nava centrală, corul este boltit cu arcuri gotice. Picturile murale interioare au fost 
finalizate în 1405, fiind realizate în tehnică mixtă, al fresco, pe tencuială umedă, şi al secco, în 
tempera. 

Din Daneş, călătoring 9 km către S pe DJ 143, se ajunge în satul Criş, lângă pârâul cu 
acelaşi nume. În această localitate se află castelul familiei nobiliare Bethlen, construit în stil 
mixt, gotic-renascentist, în mai multe etape, între 1519 – sfârşitul sec. XVII. Castelul are plan 
dreptunghiular, cu ziduri groase şi turnuri de apărare, conţine peste 40 camere cu diferite utili-
tăţi civile, militare, religioase. În curtea castelului se află statuia din marmură albă a Ecaterinei 
de Magdeburg, soţia germană a unui conte Bethlen din sec. XVIII, moartă tânără şi nefericită 
într-o cameră a clădirii, pe care ar bântui-o în nopţile reci şi ploioase de toamnă, potrivit legen-
dei localnicilor. Castelul este înconjurat de un mare parc dendrologic, cu un lac interior. 

La 9 km S de Sighişoara, pe DJ 106, se află comuna Şaeş, pe râul omonim, localitate în 
care se poate vizita biserica locală construită în stil gotic transilvănean, pe la mijlocul sec. XIV, 
cu pictura murală interioară finalizată în 1520, cu o cristelniţă din bronz turnată prin 1385, 
decorată cu motive populare locale. Din Şaeş, 7 km către S, se află localitatea Apold, cu o bise-
rică fortificată construită pe la mijlocul sec. XIV, cu turnuri pătrate de apărare, cu metereze, 
guri de aruncare, nişe de tragere, turn-clopotniţă de observaţie4. 

Pe DN13 (E60), la 20 km S-E de Sighişoara spre Braşov este aşezată comuna Saschiz, 
unde pot fi vizitate cetatea ţărănească şi biserica fortificată. Aşezarea Saschiz, centru meşte-
şugăresc celebru al olarilor saşi în sec. XVI-XVII, a fost în acelaşi timp un centru fortificat 
împotriva atacurilor şi primejdiilor externe, pentru locuitorii zonei pe o rază de 7-10 km, prin 
cele două citadele, cetatea ţărănească şi biserica catolică fortificată. Cetatea rurală, ridicată în 
V aşezării, a fost atestată documentar în 1470, dar a fost construită în formă primară prin 1400, 
cu un plan poligonal, circumscriind vârful dealului; zidurile modeste sunt consolidate cu tur-
nuri scunde, cu bază pătrată, cu acoperiş cu un singur plan. Biserica catolică fortificată este una 
dintre cele mai vechi şi mai reprezentative construcţii. Edificiul a fost construit în 1495-1496, 
fiind un model arhitectonic pentru alte centre fortificate asemănătoare din zonă. A fost zidit în 
stilul gotic transilvănean, cu zid înconjurător, cu turnul-clopotniţă impozant, cu plan drepun-
ghiular, cu guri de aruncare şi fante de tragere, cu turnuleţe simbolice pentru jus gladii. Biseri-
ca are o singură navă, corul pentagonal alungit, cu etaj de apărare fortificat sub acoperiş, cu 
fante de tragere, cu contraforturi la pereţi, cu un turn pătrat care protejează altarul. În biserică, 
un potir în stil gotic, cu influenţe renascentiste nord-italiene, de la sfârşitul sec. XV, este repre-
zentativ pentru iradierea orfevrăriei renascentiste în Transilvania de Sud. 

În continuare pe DN13(E60), la 34 de km de Saschiz şi 54 km de Sighişoara se află oraşul 
Rupea, pe DJ104F, lângă care se află o cetate ţărănească de refugiu pentru zona înconjurătoare. 
Zidurile delimitează patru incinte concentrice, cu porţi fortificate şi turnuri, cu contraforţi şi cu 
o capelă catolică. În Rupea poate fi vizitată şi biserica în stil gotic transilvănean, construită în 
sec. XIV-XV, cu pictură murală reprezentativă, văruită după 1550, după introducerea Reformei 
protestante în Transilvania, redescoperită şi restructurată în perioada interbelică5. 

III.1.4. Propun în continuare câteva trasee turistice, cu finalitate în Sighişoara, pornind 

                                                 
4 Emil Giurgiu, Sighişoara, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982, pp. 113-116; România. Atlas rutier, Editura Amco 
Press, Bucureşti, 2006, pp. 27-28, 39-40. 
5 Emil Giurgiu, Sighişoara, pp. 116-117; România. Atlas rutier, pp. 27-28, 39-40. 
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din reşedinţele judeţelor României, prezentate în ordinea mişcării acelor de ceasornic, urmărind 
pe parcurs vizitarea unor obiective istorico-turistice din localităţile de pe traseu: 

 
1. Din jud. Suceava: Rădăuţi/Fălticeni → Suceava → Gura Humorului → Vatra Dornei → 

Bistriţa → Reghin → Tg. Mureş → Sighişoara; 
2. Din jud. Botoşani: Darabani → Dorohoi → Săveni/Truşeşti → Botoşani → Suceava → 

Gura Humorului → Vatra Dornei → Bistriţa → Reghin → Tg. Mureş → Sighişoara; 
3. Din jud. Iaşi: Iaşi → Paşcani → Bacău → Adjud → Oneşti → Tg. Ocna → Miercurea Ciuc 

→ Odorheiu Secuiesc → Sighişoara; 
4. Din jud. Neamţ: Piatra Neamţ → Topliţa → Reghin → Tg. Mureş → Sighişoara. 
5. Din jud. Vaslui: Vaslui → Bârlad → Tecuci → Adjud → Oneşti → Tg. Ocna → Miercurea 

Ciuc → Odorheiu Secuiesc → Sighişoara; 
6. Din jud. Bacău: Bacău → Oneşti → Tg. Ocna → Miercurea Ciuc → Odorheiu Secuiesc → 

Sighişoara; 
7. Din jud. Galaţi: Galaţi → Tecuci → Adjud → Oneşti → Tg. Ocna → Miercurea Ciuc → 

Odorheiu Secuiesc → Sighişoara; 
8. Din jud. Brăila: Brăila → Râmnicu Sărat → Buzău → Nehoiu → Braşov → Rupea → 

Sighişoara; 
9. Din jud. Vrancea: Focşani → Râmnicu Sărat → Buzău → Nehoiu → Braşov → Rupea → 

Sighişoara; 
10. Din jud. Buzău: Buzău → Nehoiu → Braşov → Rupea → Sighişoara; 
11. Din jud. Tulcea: Tulcea → Ciucurova → Hârşova → Slobozia → Urziceni → Ploieşti → 

Valea Prahovei/Vălenii de Munte → Cheia → Braşov → Rupea → Sighişoara; 
12. Din jud. Constanţa: Constanţa → Medgidia → Cernavodă → Feteşti → Bucureşti → Plo-

ieşti/Târgovişte/Piteşti → Braşov →Rupea → Sighişoara; 
13. Din jud. Ialomiţa: Slobozia → Drajna Nouă → Bucureşti → Ploieşti/Târgovişte/Piteşti → 

Braşov →Rupea → Sighişoara; 
14. Din jud. Călăraşi: Călăraşi → Lehliu Gară → Bucureşti → Ploieşti/Târgovişte/Piteşti → 

Braşov →Rupea → Sighişoara; 
15. Din jud. Ilfov şi Bucureşti: Bucureşti → Ploieşti/Târgovişte/Piteşti → Braşov →Rupea → 

Sighişoara; 
16. Din jud. Prahova: Ploieşti → Valea Prahovei → Braşov → Rupea → Sighişoara; 
17. Din jud. Giurgiu: Giurgiu → Bucureşti → Ploieşti/Târgovişte/Piteşti → Braşov →Rupea 

→ Sighişoara; 
18. Din jud. Teleorman: Alexandria → Bucureşti → Ploieşti/Târgovişte/Piteşti → Braşov 

→Rupea → Sighişoara; 
19. Din jud. Dâmboviţa: Târgovişte → Sinaia → Braşov →Rupea → Sighişoara; 
20. Din jud. Olt: Slatina → Piteşti → Câmpulung Muscel → Rucăr → Bran → Braşov → Ru-

pea → Sighişoara; 
21. Din jud. Argeş: Piteşti → Câmpulung Muscel → Rucăr → Bran → Braşov → Rupea → 

Sighişoara; 
22. Din jud. Dolj: Craiova → Slatina → Râmnicu Vâlcea → Sibiu → Mediaş → Sighişoara; 
23. Din jud. Vâlcea: Râmnicu Vâlcea → Sibiu → Mediaş → Sighişoara; 
24. Din jud. Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin → Strehaia → Filiaşi → Târgu Jiu → Haţeg → 

Simeria → Alba Iulia → Blaj → Mediaş → Sighişoara; 
25. Din jud. Gorj: Târgu Jiu → Haţeg → Simeria → Alba Iulia → Blaj → Mediaş → Sighişoa-

ra; 
26. Din jud. Caraş-Severin: Reşiţa → Caransebeş → Haţeg → Simeria → Alba Iulia → Blaj 

→ Mediaş → Sighişoara; 
27. Din jud. Timiş: Timişoara → Lugoj → Făget → Deva → Orăştie → Alba Iulia → Blaj → 

Mediaş → Sighişoara; 
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28. Din jud. Arad: Arad → Lipova → Deva → Orăştie → Alba Iulia → Blaj → Mediaş → 
Sighişoara; 

29. Din jud. Hunedoara: Deva → Orăştie → Alba Iulia → Blaj → Mediaş → Sighişoara; 
30. Din jud. Bihor: Oradea → Huedin → Cluj Napoca → Turda → Târgu Mureş → Sighişoara; 
31. Din jud. Alba: Alba Iulia → Blaj → Mediaş → Sighişoara; 
32. Din jud. Sibiu: Sibiu → Mediaş → Sighişoara; 
33. Din jud. Braşov: Braşov → Rupea → Sighişoara; 
34. Din jud. Covasna: Târgu Secuiesc → Sfântu Gheorghe → Braşov → Rupea → Sighişoara; 
35. Din jud. Harghita: Miercurea Ciuc → Odorheiul Secuiesc → Sighişoara; 
36. Din jud. Satu Mare: Satu Mare → Zalău → Cluj Napoca → Turda → Târgu Mureş → Sighişoara; 
37. Din jud. Maramureş: Sighetu Marmaţiei → Baia Mare → Dej → Bistriţa → Reghin → 

Târgu Mureş → Sighişoara; 
38. Din jud. Sălaj: Zalău → Cluj Napoca → Turda → Târgu Mureş → Sighişoara; 
39. Din jud. Cluj: Dej → Cluj Napoca → Turda → Târgu Mureş → Sighişoara; 
40. Din jud. Bistriţa-Năsăud: Năsăud → Bistriţa → Reghin → Târgu Mureş → Sighişoara; 
41. Din jud. Mureş: Reghin/Luduş → Târgu Mureş → Sighişoara. 
 

III.2. CAPACITĂŢI DECAZARE ÎN SIGHIŞOARA /  
ÎMPREJURIMI ŞI DATE STATISTICE 

 
Pentru turiştii români şi străini care vizitează cetatea Sighişoara şi zona adiacentă există 

mai multe posibilităţi de cazare: 
 

– în rulotele proprii, pentru prevăzători şi/sau excentrici; 
– la rudele din Sighişoara, pentru cei norocoşi; 
– la hotelurile, aparthotelurile, hostelurile şi pensiunile din Sighişoara şi din împrejurimi, unele 

dintre ele situate în foste locuinţe ale unor sighişoreni din sec. XVII-XIX: 
 
– Hotelul Steaua, pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 12; clasificare: 2 stele; 
– Hotelul Transilvania, pe Str. Nicolae Filipescu, nr. 1A; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Casa Wagner, în Piaţa Cetăţii, nr. 7; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Poeniţa, pe Str. Dimitrie Cantemir, nr. 24; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Binder Bubi, pe Str. Nicolae Bălcescu, nr. 8; clasificare: 5 stele; 
– Hotelul Rex, pe Str. Dumbrăveni, nr. 8; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Sighişoara, pe Str. Şcolii, nr. 4-6; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Claudiu, pe Str. Ilarie Chendi, nr. 28; clasificare: 3 stele; 
– Hotelul Korona, pe Str. Zaharia Boiu, nr. 12-14; clasificare: 4 stele; 
– Hotelul Cavaler, pe Str. Consiliul Europei, nr. 6; clasificare: 4 stele; 
– Apart Hotelul Sighişoara, Str. Consiliul Europei, nr. 7; clasificare 3 stele; 
– Hostelul Burg, pe Str. Bastionului, nr. 4-6; clasificare: 2 stele; 
– Pensiunea Fronius Residence, pe Str. Şcolii, nr. 13; clasificare: 5 stele; 
– Pensiunea Norbert, pe str. Stejarului; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Pivniţa lui Teo, pe Str. Şcolii, nr. 14; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa Săsească, în Piaţa Cetăţii, nr. 12; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Citadela, pe Stradela Cetăţii, nr. 1; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Joker, pe Str. Tache Ionescu, nr. 17-19; clasificare; 3 stele; 
– Pensiunea Casa Epoca, pe Str. Tâmplarilor, nr. 4; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Bella Vista, pe Str. Dealul Cetăţii, f.n.; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Vila Franka, pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Schneiderturm, pe Str. Zidul Cetăţii; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa Legenda, pe Str. Bastionului, nr. 8bis; clasificare: 3 stele; 
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– Pensiunea Baier Hoff, pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 5; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa cu Cerb, pe Str. Şcolii, nr. 1; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea San Gennaro, cu două locaţii: pe str. Consiliu Europei nr. 3; în Piaţa Cetăţii nr. 3; 

clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Aquaris, pe Str. Nicolae Titulescu; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Sighişoara, pe Str. Păstorilor; clasificare: 2 stele; 
– Pensiunea Chic, pe Str. Libertăţii, nr. 44; clasificare: 2 stele; 
– Pensiunea Gia, pe Str. Libertăţii, nr. 41; clasificare: 2 stele; 
– Pensiunea Caula, pe Str. Tâmplarilor, nr. 40; clasificare: 2 stele; 
– Pensiunea Phoenix, pe Str. Ilarie Chendi, nr. 15; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Raluca Ioana, pe Str. Gării, nr. 11; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa Lia, pe Str. Tâmplarilor, nr. 6; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Valahia, pe Str. Plopilor, nr. 7; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Julia, pe Str. Cânepii, nr. 4; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Stejarul, pe Str. Dealul Gării, clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Ana-Cristina, pe Str. Dimitrie Cantemir, nr. 16; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa Cositorarului, pe Str. Cositorarilor, nr. 8; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Hera, pe Str. Mihai Eminescu, nr. 62; clasificare: 3 stele; 
– Pensiunea Casa Baroca, pe Str. Cositorarilor, nr. 9; clasificare: 3 stele; 
– Camping Vila Franka, pe Str. Dealul Gării; 
– Camping Aquaris, pe Str. Nicolae Titulescu; 
– Camping Central, pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 30A. 
 

 
 

Harta nr. 3 
Vestigii medievale în zona Sighişoara-Sibiu-Făgăraş 

(preluată din Sighişoara. Ghid turistic, text Mariana Pascaru, fotografii Florin Andreescu,  
Editura Ad Libri, Bucureşti, 2006, p. 84) 
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Keywords: Sighişoara, Upper City, Lower City, towers, touristical attractions, 
mediaeval buildings, tourist opportunenesses, tourist lines, accommodation capacities, tourism 
potentialities revaluation. 
 

MEDIAEVAL AND MODERN SIGHIŞOARA – 
THE MUSEUM IN OPEN AIR (III) 

 
(Summary) 

 
The author describes the historical and archaeological characteristics of the mediaeval 

and modern fortress of Sighişoara, who is one original museum in open air. The main places 
and buildings of the city fortress there are: old city walls, with 14 redoubtable bastions and 
defensive towers, Citadel Hill, Central Square, churches, houses, streets and passages, entrance 
gates, public schools, shops etc. 

The survived towers of the old city walls there are: Clock Tower, Tanners’, Tinsmiths’, 
Ropers’, Butchers’, Skinners’, Tailors’, Cobblers’, Iron-smiths’ Towers. Another touristical 
attractions there are: Church on the Hill, School on the Hill, Lower City, Venetian House, Vlad 
Dracul House, Stag House, Church of the Dominican Monastery, Schoolars’ Stair, Administra-
tive Palace, Lepers’ Church, Synagogue of the town, Herman Oberth Memorial House, Image 
Tower on the Podei Plateau, Church from Corneşti. 

Andrei-Liviu Prodan also analyses: Sighişoara’s tourist opportunenesses, tourist lines in 
Sighişoara and surroundings, accommodation capacities in Sighişoara and surroundings, 
proposals of the tourism potentialities revaluation in Sighişoara and surroundings. 
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Paul Narcis VIERU 
 

DINAMICA INDUSTRIEI ÎN ORAŞUL BOTOŞANI  
(A II-A JUMĂTATE A SECOLULUI XIX –  

SFÂRŞITUL SECOLULUI XX) 
 

Cuvinte-cheie: Botoşani; secolul XIX; secolul XX; industrie; dinamică; progres; stag-
nare; regres; comunism; industrie socialistă; industrie capitalistă.  

 
Industria oraşului Botoşani a oscilat între progres, stagnare şi regres, influenţând puter-

nic, atât dinamica şi structura demografică a oraşului şi a zonei de influenţă, cât şi viaţa eco-
nomică. Sub raportul dinamicii se pot evidenţia, mai clar, patru perioade: două de progres (par-
tea a doua a sec. al XIX-lea şi a partea a doua a sec. al XX-lea) şi două de stagnare şi regres 
(prima parte a sec. al XX-lea şi perioada de tranziţie de după 1989). 

 
1. Etapa premergătoare şi de debut a industriei  
 
Această etapă este caracterizată prin prezenţa, aproape exclusivă, a meşteşugurilor, în-

ceputul acestora fiind destul de îndepărtat în timp. Cea mai veche menţiune documentară refe-
ritoare la meşteşugarii din aceste locuri datează din 1448. Printre meşteşugurile care au cunos-
cut o mare dezvoltare au fost cele legate de prelucrarea materiilor prime care proveneau din 
agricultură: blănari, cojocari, tăbăcari, pielari, cizmari, ciubotari. Ulterior negustorii şi meşte-
şugarii formau bresle; în 1832 existau în Botoşani 63 de bresle ale negustorilor şi meşteşugari-
lor. Datele referitoare la anul 1845 indică un procent de 30% din numărul familiilor oraşului ca 
aparţinând meşteşugarilor şi peste 33% comercianţilor. În 1831, în Botoşani, era cel mai mare 
centru de prelucrare a pieilor din Moldova, având 287 meşteşugari, pielari şi cojocari. Din 
analiza documentelor vremii se desprinde concluzia că pentru această perioadă „industria” 
botoşăneană avea o dotare tehnică redusă, majoritatea lucrărilor făcându-se manual1.  

Ţinând cont de specificul regiunii, meşteşugurile au fost un atu important pentru evreii 
care au înţeles importanţa lor, industria reprezentând dezvoltare şi modernizare. Viaţa econo-
mică a oraşului a cunoscut o revigorare începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 
datorită activităţilor practicate de armeni, care au început să-şi dezvolte afacerile şi în alte arii 
geografice decât piaţa locală a oraşului. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, breslele din Boto-
şani erau deja în faza cooperaţiei capitaliste simple, semnalându-se chiar manufacturi. În 1832 
existau 49 de manufacturi dintre care cele mai numeroase erau cele de pânzeturi şi pâslărie 
(22), de prelucrarea lânii şi mătăsii (8), de ciorapi, tulpane etc. Pe lângă acestea existau şi 5 
velniţe (fabrici de spirt) şi 3 mori2. Cu toate că breslele au fost menţionate încă de la sfârşitul 
secolului al XVII-lea, despre industrie se poate vorbi abia la începutul secolului al XIX-lea. 
Astfel, în 1832 sunt menţionate pe lângă cele 3 mori şi 49 de „fabrici" care fabricau: ulei, lu-
mânări, săpun, vopsele, ciorapi, pălării, ţesături, piei etc.3. Producţia de fabrică a debutat cu 
ramurile alimentară şi textilă datorită lipsei de capital, tehnicii modeste şi concurenţei produse-
lor străine. 

Majoritatea fabricilor din Botoşani au fost fondate şi exploatate de evrei, numărul lucră-
torilor netrecând de 30 pentru o unitate. Erau, de fapt, nişte ateliere meşteşugăreşti mai mari, 
lipsite de utilaje mecanice moderne, cu excepţia Fabricii de bere şi a morilor. Dar unele din 
acestea au dispărut, altele şi-au redus producţia ca urmare a greutăţilor de transport şi a depla-

                                                 
1 M. Apăvăloaie, Industria oraşului Botoşani, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1959. 
2 Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Editura Primăriei de Botoşani, 1926. 
3 D. Ciurea, Noi date pentru istoricul oraşelor din Moldova în sec. XVIII-XIX, Editura Filiala Academiei R.P.R., Iaşi, 1957. 
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sării capitalurilor spre alte centre. În 1855 s-a înfiinţat „Prima societate a morilor de aburi din 
Botoşani". Printre primele fabrici cunoscute se află Fabrica de bere, fondată în 1865, tradiţia 
acestei băuturi fiind cunoscută din 1832 când existau în Botoşani trei berari nemţi. S-au fondat 
apoi, în ordine cronologică, următoarele unităţi: Fabrica de vacs şi cerneală de pe strada Sf. 
Spiridon cu 12 muncitori 1886; Fabrica de confecţii, bonetărie şi tricouri situată pe strada 
Gării (1886); fabrica de bere Cişmea cu 30 de muncitori, ce producea o bere superioară ce 
acoperea cerinţele oraşelor Botoşani şi Dorohoi (1887); Prima fabrică de reparat maşini 
agricole şi de fontă, cu 21 de muncitori (1890) precum şi alte unităţi ce produceau conserve 
din carne şi peşte, tuburi de beton, umbrele, ce se comercializau în toată ţara ş.a.4 

La sfârşitul sec. al XIX-lea oraşul Botoşani avea 4 mori şi numeroase ateliere mari de 
fabricare a săpunurilor, lumânărilor, berii, conservelor de peşte, frânghiilor, periilor şi 
pensoanelor, teracotei şi mobilei etc. Se simţea lipsa materiilor prime, a personalului calificat şi 
acţiunea descurajantă a concurenţei străine. Totodată, devenind capăt de linie (1871), în cadrul 
sistemului feroviar, Botoşanii au început să-şi piardă treptat oportunităţile marelui nod rutier 
comercial. Izolarea feroviară i-a îndepărtat atât investitorii cât şi comercianţii, i-a dezorganizat 
aria de influenţă urbană. În consecinţă, şi populaţia se reduce până la 32.193 locuitori în anul 
1899, faţă de cca. 41.000 locuitori în 1890. Morile din Botoşani erau la fel de bine organizate 
ca şi cele din Bucureşti, Timişoara, Arad şi produceau făină de calitate superioară, cunoscută 
chiar şi peste hotare. Întreaga cantitate de cereale era furnizată de Câmpia Moldovei şi mai 
puţin de Valea Siretului5. 

În primii ani ai sec. al XX-lea s-au dat în folosinţă şi primele „fabrici" din cadrul indus-
triei uşoare, respectiv Fabrica „Floridas" (în anul 1908), unde lucrau 120 de muncitoare. 
Aceasta cunoaşte o vădită ascensiune dovedită de creşterea numărului de muncitori de la 14 în 
1906 la 50 în 19136. Urmează fabrica ce producea tricotaje, înfiinţată în 1907, în care lucrau 24 
de muncitoare şi 10 ateliere de croitorie; apoi: Fabrica de împletituri din răchită şi paie „Zel-
covici" situată pe strada Cuza Vodă, care a fost medaliată la Expoziţia Universală de la Paris 
(1900) şi la Expoziţia Naţională de la Bucureşti (1906), fabrica de teracote şi olărie medaliată 
cu bronz la Expoziţia Naţională de la Bucureşti (1906), fabrica de perii de lux şi pensoane 
situată în Piaţa Carol, fabrica de plicuri şi confecţii de hârtie „S.H. Stessenberg" ce funcţiona pe 
Calea Naţională, fabrica de mobilă „Leon Schwartz" de pe strada Elisabeta, fabrica de ciorapi 
şi ghete, cu 50 de muncitori, fabrica de lenjerie „Hercules", fabrica de lumânări „Iacovliv"7. 

Caracteristicile şi evoluţia funcţiei meşteşugăreşti relevă câteva aspecte importante cu 
privire la viaţa economică a oraşului. Dacă la început această funcţie s-a dezvoltat pentru a 
satisface nevoile locuitorilor oraşului, începând cu sec. al XVII-lea dominantă devine producţia 
de piaţă ca un reflex al dezvoltării funcţiei comerciale a oraşului. Implicaţiile acestei funcţii 
asupra vieţii urbane se reflectă în zonarea funcţională prin individualizarea unor cartiere: a 
blănarilor, cărămidăriei, tălpălăriei, cojocarilor etc. 

 
2. Etapa de declin şi stagnare a industriei din prima parte a sec. al XX-lea 
 
Criza economică din anii 1923-1933, prin forţa ei „pustiitoare” din punct de vedere al 

intensităţii şi prin amploarea ei bine cunoscută, a afectat sectoarele economiei botoşănene, 
determinând scăderea nivelului de producţie cu consecinţe în reducerea cererii de produse a 
populaţiei, ruinarea micilor comercianţi şi meşteşugari, scăderea salariilor. În lucrarea Schiţă 
monografică a oraşului Botoşani, din 1932, referindu-se la criza industrială, Tiberiu Crudu 
preciza că „industriile aproape au dispărut (...) Marile fabrici şi-au redus activitatea la strictul 

                                                 
4 V.C. Nădejde, I. Tiţu, Dicţionar geografic al judeţului Botoşani, Editura „Thoma Basilescu”, Bucureşti, 1895. 
5 V. Tufescu, Târguşoarele din Moldova şi importanţa lor economică, Editura Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1942. 
6 Arhivele Statului, Filiala Botoşani, Dare de seamă asupra stării economice a judeţelor Botoşani, Dorohoi, Suceava, 
1906 - 1913, p. 58. 
7 V.C. Nădejde, I. Tiţu, op. cit. 
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necesar, iar celelalte industrii tânjesc din lipsă de capital, dobânzi mari, lipsă de debuşeuri”. 
Cauzele principale ale regresului acestui oraş, atât de prosper cu un veac în urmă, sunt 

următoarele: 
 
– declinul industriei, (în primul rând moara cu 12 valţuri a ars după primul Război 

Mondial, fabricile de bere şi ulei au fost abandonate, la fel industria conservelor de 
peşte, industria pielăriei şi chiar cea textilă şi a confecţiilor şi-au pierdut treptat din 
importanţă); 

 
– izolarea de reţeaua principală feroviară, oraşul devenind capăt de linie secundară, ca 

urmare produsele locale au fost dispersate spre alte zone, capitalurile au „părăsit” ora-
şul la fel ca şi mare parte din forţa de muncă calificată; 

 
– scăderea valorii comerţului ca urmare a izolării oraşului de liniile ferate principale.  
 
În primele trei decenii ale secolului al XX-lea Botoşanii n-au avut nici o mare unitate 

industrială care să fie deservită de peste 100 de muncitori; unele aşa zise „fabrici” existente în 
trecut au dat faliment, altele noi le-au luat locul; câteva unităţi nesemnificative au fost ridicate 
la rangul de fabrici: sifonăriile, confecţionarea plicurilor, a coşurilor din nuiele de răchită etc.8 
Primul Război Mondial şi criza economică din anii 1929-1932 au afectat, destul de grav indus-
tria oraşului. Astfel, producţia a scăzut, micii meşteşugari şi comercianţi s-au ruinat, cererea s-a 
diminuat. 

O reînviorare industrială a Botoşanilor se simte începând cu anul 1935 când apar un 
număr relativ mare de fabrici, unele noi, altele existente din perioada anterioară care şi-au 
reluat activitatea9. Şi în perioada imediat următoare crizei economice ponderea cea mai mare 
tot industria uşoară o deţinea şi îndeosebi cu subramura industriei alimentare şi a industriei 
textile. Atelierele se revitalizează, relativ pe aceleaşi profile, tot de talie mică, încât în anul 
naţionalizării (1948) doar trei ateliere mai mari au putut fi naţionalizate: un atelier mecanic (20 
muncitori), o fabrică de ulei (25 muncitori) şi o moară (25 muncitori)10. 

Industria a evoluat cantitativ, prin multiplicarea localizărilor industriale şi extinderea 
capacităţilor productive, dar şi calitativ, prin diversificarea producţiei şi consolidarea industria-
lă. În această etapă o serie de unităţi, aparţinând industriei alimentare nu funcţionează cu depli-
na lor capacitate de producţie, în special fabrica de ulei "Raza". Cauza fundamentală o consti-
tuie lipsa de materii prime. Măsuri erau necesare pentru întărirea sectorului piscicol prin ame-
najare de noi iazuri, prin întreţinerea celor existente în condiţii corespunzătoare, prin hrănirea 
artificială a peştelui etc. În Moldova condiţiile sunt optime pentru obţinerea de cantităţi impor-
tante de peşte care să satisfacă cerinţele populaţiei cu peşte proaspăt, atât de important în ali-
mentaţie11. 

De-a lungul celor două Războaie Mondiale, în conformitate cu unii parametri ai indus-
triei botoşănene (producţie fizică, numărul de salariaţi pe ramuri, numărul de fabrici), se con-
stată că profilul industrial al oraşului a fost predominant alimentar-textil. Botoşanii exportau 
mari cantităţi de făină în diferite centre ale ţării şi mai ales în: Vatra-Dornei, Câmpulung Mol-
dovenesc, Gura Humorului, Rădăuţi, Suceava, Fălticeni. 
 

                                                 
8 A. Cardaş, Botoşani.- Monografie, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980. 
9 5 mori sistematice, 3 fabrici de ulei, o fabrică de halva, 2 fabrici de mezeluri, 3 fabrici de săpun şi lumânari, 4 
fabrici de tăbăcărie. Alături de aceste fabrici s-au mai redeschis o fabrică de lenjerie şi confecţii şi o fabrică de pan-
glici şi basmale. 
10 A. Cardaş, op. cit. 
11 Şt. Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, Editura Axa, Botoşani, 1997. 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE  

 
 

 
150 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

1948
1949

1950
1951

1952
1953

1954
1955

1956
1957

1958
1959

1960

 
 

Figura nr. 1 
Evoluţia populaţiei active în industrie în perioada 1948-1960. 

 
3. Etapa dezvoltării forţate şi extensive a industriei  
din a doua jumătate a secolului al XX-lea 

 
O dată cu instaurarea regimului comunist, industria botoşăneană a suferit transformări 

profunde, contribuind masiv la intensificarea procesului de urbanizare. Astfel, la 11 iunie 1948 
a avut loc naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, precum şi a capitalurilor private 
autohtone şi străine care finanţau industria, punându-se bazele unei industrii forţate, cu caracter 
extensiv, integrată în structura industrială a ţării şi parţial în discordanţă cu resursele proprii de 
materii prime locale şi regionale. 

În primele decenii ale perioadei socialiste (1948-1968), industria şi-a reorganizat, mai în-
tâi, ramurile vechi, tradiţionale (textile, confecţii, alimentară), acestea dispunând şi de unele mate-
rii prime pe plan regional, dar şi de forţă de muncă suficientă, ramuri care deţineau 85% din va-
loarea producţiei industriale. În România, în noua viziune politico-economică, industria devine 
ramura principală, beneficiind după 1951 de peste 50% din volumul investiţiilor naţionale12. 

„Actul de naştere” al industriei socialiste botoşănene se semnează prin înfiinţarea la 10 oc-
tombrie 1948 a Întreprinderii mecanice pentru agricultură şi industrie alimentară (I.M.A.I.A.), 
denumită la acea vreme Centru Mecanic sau Uzina de Reparaţii, unitate provenită iniţial dintr-
un vechi atelier de reparaţii cu 63 de muncitori, care a cunoscut o continuă dezvoltare, fiind 
construite spaţii de producţie noi şi moderne. În perioada 1948-1960 populaţia activă din indus-
trie a cunoscut o evoluţie continuă datorită înfiinţării noilor întreprinderi industriale şi dezvol-
tării fabricilor vechi care au creat noi locuri de muncă13. 

În ceea ce priveşte industria textilă, anii 1949-1950 conferă Botoşanilor un adevărat de-
but industrial prin intrarea în producţie a Uzinelor textile Moldova, cu o secţie de filatură (care 
prelucra fire de bumbac şi tip bumbac în care munceau 400 de angajaţi). În această perioadă s-
au constituit: Fabrica de confecţii (1949-1950) – prin preluarea unor ateliere cooperatiste în care 
lucrau 100 de muncitori şi care va apare sub mai multe denumiri: Fabrica de tricotaje, Fabrica 
„Republica”. 

După 1960, se remarcă o detaşare a politicii economice româneşti de ideile sovieticilor, 
observându-se o oarecare originalitate în selectarea şi aplicarea principiilor funcţiei industriale. 
Tot în acest an au fost introduse criteriile de eficienţă economică: costul de transport, costul 

                                                 
12 I. Ferenbac, I. Trebici, Evidenţa şi statistica producţiei industriale, Editura de Stat pentru Literatură Economică şi 
Juridică, Bucureşti, 1956. 
13 M. Apăvăloaie, op. cit. 
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forţei de muncă. Se adaugă percepţia minimă a spaţiului, înţeles doar ca suprafaţă plană fără 
intercondiţionări sau efecte secundare. Vechile ateliere au fost demolate şi s-au construit nităţi 
moderne: Întreprinderea de morărit şi panificaţie (cuprinzând moara, existentă din 1910 şi Fa-
brica de pâine din 1965), Întreprinderea de colectare şi industrializare a laptelui (cu Fabrica 
de unt şi produse lactate din 1965), Întreprinderea de industrie locală Flamura Roşie şi coope-
rativele: Înfrăţirea, Progresul şi Confecţia14. 

A doua parte a perioadei socialiste (1968-1989) debutează cu o nouă împărţire teritori-
al-administrativă a ţării, pe judeţe, vizând egalizarea spaţiului industrial şi atenuarea decalaje-
lor economice. Această împărţire teritorială a fost o recunoaştere indirectă a eşecului sau suc-
cesului parţial al politicii economice şi sociale, promovată până în acel moment. În anul 1968, 
municipiul Botoşani a devenit reşedinţă de judeţ, dar întreg judeţul a intrat în categoria zonelor 
subdezvoltate. În acest context politic favorabil, s-a demarat dezvoltarea industriei într-un ritm 
alert, forţându-se implantarea unor unităţi de talie mijlocie şi mare care să poată prelua un 
însemnat volum de forţă de muncă disponibilizat din agricultura cooperativizată. 

La nivelul anului 1960, ponderea cea mai mare în producţia globală o aveau: industria 
alimentară (49%), industria confecţiilor (19,2%) şi industria textilă (16,4%). Ponderea acestor 
industrii va scădea în următorii ani, odată cu apariţia ramurilor industriale prioritare la nivel 
naţional: constructoare de maşini, energetică, chimică, astfel încât ponderea în producţia globa-
lă a ramurilor industriei alimentară, textile şi de confecţii să scadă de la 56,8%, 13,8% şi 11,6% 
în 1965, la 21,8%, 10,8% şi respective 15,8% la sfârşitul anului 1980. Un obiectiv important 
era „necesitatea” dezvoltării subramurilor: electronica, electrotehnica, automatica, mecanica 
fină, petrochimia, firele şi fibrele sintetice. 

Între anii 1968-1980 au intrat succesiv în producţie, prin reorganizare sau nou-constru-
ite, întreprinderile de interes republican: Întreprinderea de industrializare a cărnii (1968-
1980); Întreprinderea de vinificaţie şi produse spirtoase (1971), care se transformă în Comple-
xul modern de vinificaţie şi îmbuteliere a vinurilor şi rachiurilor naturale, ce aparţine Între-
prinderii viei şi vinului (1976); Întreprinderea de utilaje şi piese de schimb (IUPS), care cu-
noaşte mai multe etape de dezvoltare între anii 1972-1977, cu 2.032 de muncitori; Fabrica de 
nutreţuri combinate (1975); Fabrica de lapte praf (1975); Electro-contact (1975-1979), care 
produce aparataj electric de joasă tensiune, având 2.100 de muncitori; Întreprinderea de izola-
tori electrici din sticlă (1977); Întreprinderea de şuruburi (1977), cu 800 de angajaţi; Între-
prinderea mecanică (1976); Întreprinderea de prelucrare a lemnului (1977-1980), care fabrică 
mobilier, Fabrica de articole tehnice din cauciuc (1978-1980), cu secţia de matriţerie şi acce-
sorii metalice (1978) şi de garnituri presate şi alte articole tehnice din cauciuc; Filatura de 
fire şi fibre de melană (1978-1980) care avea drept scop producerea şi comercializarea de dife-
rite tipuri de fire, în special fire acrilice de tip lână pentru tricotaje; Integrata de in (1979-
1980), Fabrica de caşcaval (1982). 

Cooperativele din Botoşani executau: mobilier, reparaţii radio şi tv, spălătorie, frizerie 
(Înfrăţirea), olărie neagră şi pictată, împletituri de rogoz, covoare persane (Progresul), croito-
rie, cizmărie, cosmetică, artizanat (Confecţia). În anul 1980 în locul Cooperativei Înfrăţirea s-
au constituit cooperativele: Lemn-metal (produse metalice de uz casnic, articole din lemn) şi 
Artizanatul (produse de ceramică). Industria locală era reprezentată de unitatea Flamura Roşie 
care avea 10 secţii de producţie, profilate pe construcţii metalice şi piese prelucrate, turnătorie 
de fontă (1000 t/an), garnituri de mobilă (2.800 buc./an), cărămizi (50.000 buc./an), teracotă 
(220.000 buc./an), sifoane şi răcoritoare, autoservice şi vulcanizare, conserve de peşte (500 
t/an), morărit şi panificaţii. Această unitate mai coordona activitatea a 58 de mori din judeţ15. 

Ritmul intens al industrializării a perturbat serios viaţa economică şi socială a oraşului, 
acesta trebuind să rezolve condiţii optime de viaţă pentru o populaţie în continuă creştere, să 

                                                 
14 V. Nimigeanu, Industria municipiului Botoşani, în Lucrările Seminarului Dimitrie Cantemir, nr. 25, 2004, Iaşi. 
15 V. Nimigeanu, Câmpia Moldovei, studiu economico-geografic, Editura Universităţii „Al.I.Cuza, Iaşi, 1985. 
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asigure aprovizionarea ramurilor industriale cu materii prime, energie electrică, combustibil, 
apă, forţă de muncă, precum şi spaţiile de rezidenţă şi infrastructurile comerciale, de transport, 
de învăţământ şi sănătate etc.16. La nivelul anului 1980, când marea majoritate a întreprinderi-
lor funcţionau la întreaga lor capacitate şi faza de industrializare era aproape încheiată, structu-
ra producţiei industriale a municipiului era dominată de trei ramuri: industria constructoare de 
maşini şi a prelucrării metalelor (30,1%), industria textilă şi a confecţiilor (26,6 %) şi industria 
alimentară (21,8%), ramuri care totalizau 78,5% din valoarea producţiei industriale. Urmau în 
ordine: industria chimică (9%), industria materialelor de construcţii (2,7%), industria lemnului 
(2,2%) şi altele (7,6%). 
 

Anul 
Procentul 

1960 
% 

1965 
% 

1970 
% 

1975 
% 

1980 
% 

1985 
% 

1989 
% 

Producţia glo-
bală realizată 

(mil lei) 

474,6 
100,0 

1138,6 
100,0 

1740,2 
100,0 

3388,1 
100,0 

10372 
100 

6842 
100 

8003 
100 

Industria con-
strucţiilor de 

maşini 

16,6 
3,5 

85,6 
7,5 

119,0 
6,8 

497,9 
14,7 

3113,3 
30,1 

1767,0 
25,8 

2018,0 
25,2 

Industria ali-
mentară 

232,7 
49,0 

267,8 
56,8 

864,9 
49,7 

985,4 
29,1 

2265,4 
21,8 

1288,0 
18,8 

1500 
18,7 

Industria textilă 
77,8 
16,4 

157,3 
13,8 

291,1 
16,7 

469,9 
13,9 

1115,0 
30,1 

1414,0 
20,6 

1422,0 
17,9 

Industria con-
fecţiilor 

91,3 
19,2 

132,3 
11,6 

290,7 
16,7 

986,3 
29,1 

1570,0 
15,8 

965,0 
14,1 

1325,0 
16,5 

Industria chimi-
că 

0,5 
0,1 

1,0 
0,1 

0,8 
0,1 

3,6 
0,1 

935,0 
9,0 

2217,0 
3,5 

447,0 
5,5 

Industria mate-
rialelor de con-

strucţii 

7,1 
1,5 

10,8 
1,0 

34,0 
2,0 

115,5 
3,4 

255,9 
2,5 

4122,0 
6,2 

402 
5 

Industria lemnu-
lui 

32,3 
6,8 

41,7 
3,7 

51,1 
2,9 

69,8 
2,1 

136,5 
2,2 

2157,0 
3,2 

278,0 
3,4 

Celelalte ramuri 
15,7 
3,4 

61,4 
5,4 

87,8 
5,0 

198,5 
5,8 

793,6 
7,6 

356,0 
5,2 

461,0 
5,7 

 
Tabel nr. 1 

Dinamica şi structura producţiei pe ramuri industriale în perioada 1960-1989.  
(Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică, Caietele Statistice din anii 1960-1989). 

 
 
În anul 1980, 58,8% din populaţia activă a oraşului lucra în industrie reprezentând 

19748 de muncitori, repartizaţi astfel: 5788 de angajaţi în industria textilă (29,3%), 2850 de 
angajaţi în confecţii (14,4%), în industria construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor lucrau 
5132 de angajaţi (26%), în industria alimentară 2277 de angajaţi (11,5%). Urmează în ordine 
exploatarea şi prelucrarea lemnului cu 1411 de angajaţi (7,1%), industria materialelor de con-
strucţii cu 1000 de angajaţi (5,1%), industria chimică 760 de muncitori (3,8%)17. 

 

                                                 
16 „De la cele 4 ateliere supuse naţionalizării în 1948, care totalizau 100 de muncitori, în Botoşani funcţionau în anul 
1980, 17 întreprinderi de interes republican (92,5% din valoarea producţiei), 1 întreprindere de subordonare locală 
(4% din valoarea producţiei) şi 4 întreprinderi din industria cooperatistă (3,4% din valoarea producţiei)” (V. Nimi-
geanu, 1981). 
17 V. Nimigeanu, op. cit. 
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Figura nr. 2 

Evoluţia populaţiei active în industrie în perioada 1960-1989. 

 
 
 

 
 

Figura nr. 3 
Structura producţiei pe ramuri industriale în anii 1960, 1980, 1989. 

 
Analizând populaţia activă în industrie, până la nivelul anului 1989, se observă că a în-

registrat o creştere semnificativă până în anul 1985, după care numărul s-a menţinut constant, 
ca efect al regresului tehnic şi economic în care se afla ţara noastră. Atitudinea antreprenorială 
era dominată de ideea de profit şi eficacitate. 
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Materiile prime din zonele apropiate au favorizat dezvoltarea industriei alimentare, a 
materialelor de construcţii şi parţial a industriei textile şi de confecţii. Zona de aprovizionare 
imediată este reprezentată de comunele limitrofe, oraşele şi satele din cadrul judeţului Boto-
şani: Darabani, Săveni, Dorohoi, Suceava, Siret, Frumuşica Flămânzi, Copălău. Zona de apro-
vizionare îndepărtată cuprinde diferite judeţe şi oraşe din ţară de unde provin materii prime, 
subansamble şi piese de schimb necesare. 

 

  
 

Figura nr. 4 
Aria de aprovizionare cu materii prime a industriei în perioada 1980-1989. 

 
Pe ramuri de activitate întreprinderile erau grupate astfel18: 
a. Industria construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor care totaliza 14.560 de 

angajaţi ce reprezentau 42,37% din populaţia ocupată în industrie. Această ramură industrială 
cuprindea următoarele întreprinderi: Întreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb I şi II (3.800 
angajaţi), Întreprinderea Mecanică pentru Agricultură şi Industrie Alimentară (1.330 angajaţi), 
Electro-contact (4.074 angajaţi), Întreprinderea Mecanica (1.148 angajaţi), Întreprinderea de 
contactoare (998 angajaţi), Întreprinderea de aparataj electric de uz casnic (1.530 de angajaţi), 
Întreprinderea de construcţii-montaj (1.680 angajaţi). 

b. Industria textilă totaliza un număr de 7.471 de angajaţi ce reprezentau 21,74% din 
populaţia ocupată în această ramură economică. Această ramură cuprindea: Întreprinderea tex-
tilă Moldova (6.316 angajaţi), Filatura de fire din melană (1.155 angajaţi). Analizându-se va-
loarea producţiei globale şi a industriei textile din principalele centre ale Moldovei, s-a consta-
tat că municipiul Botoşani se situa în acel moment pe locul al 4-lea, după Buhuşi, Iaşi şi Galaţi.  

c.  Industria confecţiilor totaliza un număr de 4.303 angajaţi, care reprezentau 12,52% 
din forţa de muncă, iar întreprinderile erau: Întreprinderea de confecţii „Republica” (3.200 de 
angajaţi), Întreprinderea integrată ţesături de in (1.103 de angajaţi). 

d. Industria alimentară, legată de economia agricolă, totaliza 1.577 angajaţi reprezen-
tând 6,6% din populaţia activă în industrie. Această ramură avea o deosebită importanţă în 
cadrul economiei oraşului, ocupând locul al II-lea după industria textilă cu un procent de 29% 
din valoarea producţiei globale. Cele mai importante întreprinderi ale industriei alimentare au 
fost: Fabrica de ulei Raza (92 angajaţi), Întreprinderea de industrializare a laptelui (108 anga-

                                                 
18 V. Nimigeanu, op. cit. În anul 1985 în oraşul Botoşani erau 27 de întreprinderi din care: 19 întreprinderi reprezentau 
industria de stat (18 în subordine republicană şi 1 în subordine locală), 8 reprezentau industria cooperatistă. 
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jaţi), Întreprinderea de morărit şi panificaţii (589 angajaţi), Întreprinderea viei şi a vinului (59 
angajaţi), Întreprinderea de industrializare a cărnii (309 angajaţi), Întreprinderea piscicolă (73 
angajaţi), Întreprinderea de legume-fructe (101 angajaţi), Întreprinderea de plante medicinale 
“Plafar” (93 de angajaţi), Întreprinderea de prelucrare a nutreţurilor combinate (153 angajaţi). 

e.  Industria chimică, una din ramurile industriale privilegiate de politica de dezvoltare 
economică, este menţionată prin creşteri foarte mari ale producţiei în 1989 faţă de 1980. Indus-
tria chimică reprezenta 5,2% din populaţia activă a municipiului Botoşani şi cuprindea Între-
prinderea de articole tehnice din cauciuc (1.810 angajaţi). 

f.  Industria lemnului a produs mobilă de calitate superioară, însă a fost puţin dezvolta-
tă, având un caracter strict local. Industria lemnului reprezenta 5,6% din populaţia activă şi 
cuprindea Întreprinderea de prelucrare a lemnului (1.920 angajaţi). 

g. Industria materialelor de construcţie cu un procent de 4,5% din populaţia activă era 
reprezentată prin Fabrica de izolatori din sticlă (1.550 angajaţi). 

Pe teritoriul municipiului Botoşani, în această perioadă, s-au conturat trei zone industriale: 
1. Zona nord-vestică (platforma industrială) ce cuprindea peste 75% din forţa de mun-

că, producţia şi întreprinderile industriei botoşănene; 
2. Zona centrală ce era reprezentată prin Întreprinderea de Confecţii Republica; 
3. Zona estică amplasată de-a lungul drumului Botoşani-Ştefăneşti, ce cuprindea o în-

treprindere de mare importanţă pentru industria construcţiilor de maşini, Întreprinderea de 
Utilaje şi Piese de Schimb II şi două întreprinderi ale industriei alimentare: Întreprinderea de 
prelucrare a nutreţurilor combinate şi Întreprinderea piscicolă. 

Urmările acestui mod de dezvoltare au condus la un progres relativ al industriei care pu-
nea bază pe aspectul cantitativ al producţiei în dauna celui calitativ. Aspectele negative s-au re-
simţit puternic la sfârşitul secolului al XX-lea când majoritatea produselor industriale româneşti 
erau mai scumpe şi mult mai slabe calitativ decât cele din ţările occidentale. Pentru a fi acceptate 
la export, produsele autohtone erau subevaluate ca preţ, fapt care se răsfrângea în mod negativ 
asupra întregii economii şi mai ales asupra nivelului de trai al populaţiei care trebuia să suporte 
eforturile financiare pentru produse necompetitive. În aceste condiţii industria botoşăneană ajun-
sese în anul 1989 într-o stare de regres tehnic total în raport cu cea a statelor capitaliste19. 

 
4. Etapa restructurării, reorganizării şi privatizării industriei după 1989 
 
După 1989 industria municipiului Botoşani a intrat într-o etapă nouă, de restructurare şi 

privatizare şi de trecere de la industria de stat, de tip totalitar, supracentralizată şi bazată pe 
planul naţional unic la industria capitalistă, descentralizată, a economiei liberale de piaţă. După 
căderea regimului comunist, în urma evenimentelor din decembrie 1989, s-a trecut la privatiza-
rea marilor unităţi industriale botoşănene cu scopul atragerii masive de capital privat, mai ales 
extern, în vederea modernizării şi eficientizării întreprinderilor, astfel încât produsele să devină 
competitive atât din punct de vedere al calităţii, cât şi al preţurilor. 

Ca urmare a transformărilor politico-economice din România, întreprinderile străine şi-au 
dezvoltat filiale, manifestând o oarecare autonomie faţă de sediul central al firmei. În acest caz 
întreprinderea produce mai ieftin, costurile sunt mai reduse, forţa de muncă mai ieftină, orientând 
fluxuri de bunuri către ţara de origine. Din această cauză întreprinderile caută acele spaţii ce pre-
zintă combinaţii de factori care, în final, duc la scăderea preţului produselor. Industriile textile şi 
de confecţii, cele de asamblare a produselor electronice şi industria chimică şi-au orientat activita-
tea către zonele care nu necesită tehnologii de ultimă oră şi oferă o forţă de muncă ieftină20. 

                                                 
19 Mereuţă Cezar, Industria prelucrătoare românească 1990-1998, Ed. Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2000. În anul 1992 
în Botoşani existau 37 de întreprinderi: 2 proprietate privată, 6 cooperatiste, 3 în subordinea locală şi 26 în subordine 
republicană.  
20 O. Groza, „La desindustrialisation de la Roumanie”, în Analele Universităţii „Al. I. Cuza” , tomul XLIV-XLV, 
serie nouă, 1999, Iaşi. 
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În municipiul Botoşani, procesul de privatizare a decurs greu din cauza mentalităţii 
moştenite în cei 40 de ani de industrializare forţată, a legislaţiei incomplete şi a imposibilităţii 
revigorării unor întreprinderi nerentabile, la care se adaugă lipsa de interes a investitorilor stra-
tegici pentru zona noastră. Ritmul lent al privatizării la Botoşani s-a mai datorat şi deteriorării 
rapide a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor mari de stat. Această strategie a priva-
tizării a fost concepută din mers, fiind mereu revăzută şi nuanţată, acumulând diferenţieri sem-
nificative faţă de programele iniţiale de reformă. 

Eşecul relativ al restructurării prin privatizare este reflectat de conţinutul frecvent modi-
ficat al reglementărilor legislative. Aprovizionarea cu materii prime se face cu dificultate, capi-
tolul de investiţii evită zona, unităţile mari îşi restrâng activitatea unele până la stadiul de pre-
faliment, iar muncitorii sunt „aruncaţi” în şomaj. În condiţiile lipsei unei strategii naţionale şi 
regionale, căile de supravieţuire sunt aleatoare şi cu perspective incerte21. 

În contextul crizei economice generale, a privatizării şi a restructurării, a concurenţei 
externe şi interne, majoritatea unităţilor industriale şi-au diminuat activitatea, iar o parte s-au 
închis. Astfel, s-au închis: Întreprinderea de contactoare, Întreprinderea de aparataj electric 
de uz casnic, Uzinele Textile Moldova, Integrata ţesături de in, Abatoarele şi secţia de conser-
vare a cărnii, Întreprinderea de prelucrare a legumelor şi fructelor, Fabrica de nutreţuri com-
binate, Plafarul, Secţii ale industriei construcţiilor de maşini. 

Industria prelucrătoare specifică oraşului Botoşani a fost organizată în societăţi comerciale 
pe acţiuni sau cu răspundere limitată, de dimensiuni mici astfel: Întreprinderea de Utilaj şi Piese 
de schimb I s-a reorganizat în S.C. Mecanex S.A., Întreprinderea de Utilaj şi Piese de schimb II 
funcţionează în prezent sub denumirea de S.C. Utilaje, Piese de Schimb şi Servicii, Întreprinderea 
de Maşini Agricole şi Industrie Alimentară s-a transformat în S.C. Forma S.A., Întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc este în prezent S.C. Arca S.A., Întreprinderea de tricotaje s-a reorga-
nizat în S.C. Jatex S.A., Întreprinderea Filatura de Melană este prezentă sub denumirea de S.C. 
Firmelbo S.A, Întreprinderea de Izolatoare electrice se constituie după 1989 în S.C. Alcor S.A, iar 
fosta Întreprindere de morărit şi panificaţii este în prezent S.C. Moldopan S.A, Întreprinderea de 
industrializare a laptelui funcţionează în prezent sub denumirea de S.C. Prolacom S.A. 

Declinul a fost accentuat şi de pierderea competenţelor de putere şi control ale marilor 
combinate, ca forme de organizare a producţiei socialiste. În conjunctura tranziţiei, aceste com-
binate şi-au pierdut prerogativele de control şi a avut loc o descompunere a funcţiilor. Între-
prinderea Electro-contact s-a divizat în următoarele unităţi: Grupul Industrial Electro-contact 
S.A., Electrocontact Internaţional S.A., Grupul Industrial Electro-contact Fabrica de Matriţe 
SRL, Grupul Industrial Fabrica de Transformatori SRL, Electro-gama SRL, Grupul Industrial 
Electro-contact Fabrica de electronice SRL22. Întreprinderea de confecţii Republica s-a divizat 
în următoarele unităţi: S.C. Rapsodia Conf S.A., S.C. Rapsodia Plus S.A., S.C. Rapsodia Mod 
S.A. Talia mai mică a întreprinderilor uşurează gestionarea lor. 

Grupuri, trusturi, holdinguri au apărut ca o copie a vechilor unităţi industriale, expri-
mând efortul de adaptare organizaţională, dar şi opţiunea spre continuarea centralizării activită-
ţilor industriale: Luca Da Milano, Carreman România SRL, Lonfil SA, Storstack Group. Indus-
tria bunurilor de larg consum, neglijată în perioada socialistă era deficitară atât sub aspectul 
cantităţii, cât şi sub cel al calităţii, fapt care a înlesnit după 1989 pătrunderea grupurilor indus-
triale străine. 

Situaţia municipiului Botoşani a fost cu atât mai gravă cu cât cele mai paralizate ramuri 
industriale din ţară (industria textilă, industria construcţiilor de maşini) ocupau aici primele lo-
curi în ierarhia ramurilor. Ponderea întreprinderilor cu peste 200 de salariaţi este de 14,3%, pe 
când întreprinderile cu salariaţi între 50-200 reprezintă 21,7%, iar ponderea întreprinderilor sub 
50 de salariaţi este de 63,9%. Industria construcţiilor de maşini, cea mai importantă ca pondere 

                                                 
21 Doina Popescu, Industria uşoară din România. Integrare economică europeană, Edit. ASE, Bucureşti, 2005. 
22 V. Nimigeanu, op. cit. 
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în structura salariaţilor industriali, a generat în timp o reţea vastă de furnizori-beneficiari, situ-
aţi pe diverse nivele ale sistemului productiv. Industria confecţiilor a avut de suferit cel mai 
mult din cauza conjuncturii specifice tranziţiei. Pentru a rezista pe pieţele vestice, industria 
confecţiilor a fost nevoită să adopte sistemul de funcţionare “lohn”. Industria textilă a fost în 
cea mai mare parte izolată de industria confecţiilor al cărei principal beneficiar era înainte de 
1989. Cererea internă pentru industria textilă s-a redus considerabil, explicându-se declinul 
accentuat.  

Adaptarea la noile conjuncturi economice şi sociale conduce la reconfigurarea structuri-
lor spaţiale prin apariţia unor noi localizări şi abandonul multora dintre cele vechi. Reacţia la 
criză determină apariţia unor noi forme de organizare spaţială a industriei, rezultată din recom-
binarea şi reierarhizarea factorilor de localizare23. 

Factorii generatori ai declinului industrial din municipiul Botoşani sunt: 
 
 Structura industriei care a fost axată pe industria uşoară şi a construcţiilor de maşini, 

ramuri ce au cunoscut un regres la nivel naţional, dar mai ales pe plan local unde erau 
dominante ; 

 Lipsa creditelor şi a investitorilor strategici, interni şi externi; 
 Lipsa de materii prime locale şi dificultăţile de aprovizionare din exterior; 
 Infrastructura de transport rutier şi feroviar deficitară ; 
 Localizarea judeţului în extremitatea nord-estică a ţării, la distanţă mare de capitală; 
 Gradul ridicat şi generalizat de sărăcie al populaţiei; 
 Îmbătrânirea populaţiei influenţată în mod deosebit de scăderea natalităţii, cauzată de 

scăderea nivelului de trai; 
 Concurenţa neloială la nivel naţional şi chiar regional; 
 Uzura tehnică şi morală a utilajelor din unităţile industriale mari care produc sub pa-

rametrii calitativi solicitaţi la export şi chiar pe piaţa internă; 
 Lipsa unei strategii clare şi coerente de dezvoltare, neştiinţa organelor de decizie jude-
ţene şi naţionale, de a gestiona şi controla criza; 

 Privatizări defectuoase, ritmul lent, procedurile complicate; 
 Management neperformant, lipsa de capital; 
 Pierderea pieţelor de desfacerea a principalelor întreprinderi; 
 Legislaţia neatractivă pentru investitorii străini; 
 Relaţii slabe între cercetare, proiectare şi producţie. 
 
În prezent, industria botoşăneană dă semne timide de revigorare prin accentul care se pune 

pe dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, concomitent cu sprijinirea unor societăţi mari care 
au reuşit să se retehnologizeze „din mers” şi să producă la nivel calitativ înalt, conform cu norme-
le internaţionale de calitate, reuşind să pătrundă pe pieţele occidentale (S.C. Elsaco Electronic 
SRL, S.C. Grigioverde Company SRL, S.C. Doly Com. SRL, S.C. Electroalfa SRL etc) 

Restructurarea industriei afectează şi componenta demografică care se remarcă printr-o 
redistribuire a populaţiei, o creştere a şomajului, datorită involuţiei industriale. Indicatorul con-
siderat cel mai sugestiv, care încorporează în evoluţia sa tendinţele generale de dezvoltare in-
dustrială, este numărul mediu de salariaţi industriali. Acest indicator redă configuraţia spaţială 
de ansamblu şi sugerează ierarhii şi funcţionalităţi. Forţa de muncă industrială s-a redus de pes-
te 2 ori, de la 34356 de persoane în 1990 (49,7% din total salariaţi) şi 33377 în 1992(60% din 
total salariaţi) la 15485 de persoane în anul 2002 (45,2% din total salariaţi) şi 12234 de persoa-
ne în 2006 (37% din total salariaţi), datorită disponibilizărilor masive din cadrul marilor socie-
tăţi: 2240 de disponibilizaţi la Electrocontact S.A., 1550 de disponibilizaţi de la S.C. Alcor 
                                                 
23 Rodica Claudia Popescu, Industria României în secolul XX-analiză geografică, Edit. Oscar Print, Bucureşti, 2000. 
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S.A., 1500 de disponibilizaţi de la S.C Arca S.A., 1412 de disponibilizaţi de la UPSS S.A., 
1317 angajaţi de la S.C. Mecanica S.A., 1200 de disponibilizaţi de la Rapsodia Conf S.A., 890 
disponibilizaţi de Firmelbo S.A. 

Numărul salariaţilor din industrie este în continuă scădere, iar procesul de privatizare va 
implica în continuare disponibilizarea masivă. 

Perioada 1990-2000 s-a caracterizat printr-o scădere semnificativă a producţiei industri-
ale, o creştere a şomajului, din cauza închiderii unor unităţi mari, a restrângerii pieţei de desfa-
cere a produselor botoşănene. Din anul 2001 situaţia s-a îmbunătăţit relativ, observându-se o 
creştere a producţiei industriale şi a productivităţii precum şi o scădere a numărului de şomeri. 
Aceste evoluţii pozitive sunt rezultatul intrării pe piaţa a întreprinderilor cu capital străin care 
lucrează în sistem lohn. 

În această perioada s-a produs o schimbare severă a sensului de evoluţie a industriei. Se 
detaşează ramurile industriale care au evoluat pozitiv datorită introducerii lohn-ului (confecţii-
le) şi ramurile industriale care au avut o evoluţie negativă accentuată, precum: industria textilă 
şi construcţiile de maşini. Industria chimică şi industria lemnului şi-au menţinut poziţia datorită 
investitorilor străini care au găsit condiţii favorabile. 

Industria Botoşanilor îşi păstrează cele trei locaţii principale: 
1. Zona nord-vestică (platforma industrială din cartierul Manoleşti Deal), situată în 

apropiere de două zone rezidenţiale importante: Primăverii şi Centru, dar şi în apropierea gării 
şi autogării fiind accesibilă şi navetiştilor. Accesibilitatea zonei este completată şi de traseele 
mijloacelor de transport în comun care sunt direcţionate în acestă parte a oraşului; 

2. Zona centrală, unde există două unităţi industriale cu un număr considerabil de anga-
jaţi, aparţinând confecţiilor, situate între cartierele Centru şi Griviţa;  

3. Zona sud-estică (o arie periferică) ce cuprinde cartierele Tudor Vladimirescu, Puşkin 
şi Şoseaua Iaşului. 

Harta aprovizionării societăţilor industriale cu materii prime, pentru această perioadă, 
nu a putut fi realizată, deoarece datele necesare furnizate doar de câtiva din managerii chestio-
naţi, sunt insuficiente. 

Noul cadru concurenţial a exercitat presiuni pentru restructurările de talie în scopul creş-
terii producţiei, asigurării unui raport corect între costuri şi calitate, alinierii la ritmul rapid de 
inovare tehnologică. Structura pe categorii de talie a întreprinderilor a evoluat în favoarea celor 
mici, exprimând intensitatea proceselor de adaptare structurală, realizate prin mai multe meca-
nisme: prin divizarea marilor întreprinderi industriale în unităţi productive independente din 
punct de vedere juridic şi financiar, prin declinul producţiei care a determinat reducerea forţei 
de muncă, dar mai ales prin noua generaţie de întreprinderi în exclusivitate de talie mică. Struc-
tura întreprinderilor pe categorii de mărime s-a transformat dintr-un handicap, existent la înce-
putul perioadei de tranziţie, într-un avantaj pentru dezvoltarea în viitor a industriei24. 

 
5. Tendinţe privind dezvoltare industriei botoşănene 
 
În prezent ne aflăm într-o perioadă de schimbări rapide în care tendinţele de evoluţie nu 

s-au stabilizat şi pentru a căror înţelegere este nevoie de dezagregarea traiectoriei pe compo-
nente constitutive şi etichetarea acestora ca pozitive sau negative25. 

Forţa financiară a industriei din Botoşani va fi susţinută de firme precum Carreman, 
Grupul Industrial Electro-contact, Electroalfa, Grigioverde, Firmelbo, Doly-Com. Acestea sunt 
cunoscute la nivel naţional şi internaţional pentru profesionalism. Electroalfa şi Doly-Com au 
demonstrat că prin atragerea unor finanţări europene serioase se pot face afaceri profitabile şi la 
Botoşani. Totodată, „găuri negre” sunt la tot pasul, cum ar fi Moldopan, Arca, Alcor, firmele 

                                                 
24 O. Groza , Marinela Istrate, R. Căpitan, Geografia industriei, Editura Universităţii „Al. I.Cuza”, Iaşi, 2005. 
25 Rodica Popescu, op. cit. 
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desprinse din fostul Electrocontact, Super Italia, Vinalcool, care au datorii de sute de miliarde 
de lei vechi la stat.  

Din cele 12 firme desprinse din fostul Electrocontact, cele mai multe se află în pragul fali-
mentului. Electromining, spre exemplu, administrează Parcul Industrial Botoşani, o afacere care a 
rămas în anonimat. Vinalcool s-a transformat în cursul anilor într-o afacere paguboasă, cu toate 
că producea şi comercializa alcool şi băuturi alcoolice. Din unic producător al acestei pieţe, Vi-
nalcool a fost divizată în acest an, în mai multe secţii. S.C. Serconf S.A. este cea mai puternică 
firmă după profitul brut obţinut, urmată de S.C. Lonfil S.A. şi Electro Alfa GMC SRL. 

S.C. Electro-Alfa Internaţional este societatea cu cea mai mare cifră de afaceri, urmată 
de S.C. Lonfil SA şi Elsaco Electronic SRL, Serconf SA şi Doly-Com SRL. Lonfil SA este cel 
mai mare exportator al judeţului, urmată de Grigioverde Company SRL şi Rapsodia Conf SA. 
Pentru a fi la un nivel competitiv întreprinderile trebuie să aibă cele mai bune echipamente şi să 
fie tot timpul în pas cu ultimile inovaţii tehnologice, să investească constant în utilaje, califica-
re şi să participe cu specialişti la târgurile europene, informarea fiind foarte importantă. 

Instabilitatea economică, creşterea excesivă a taxelor şi impozitelor şi condiţiile impuse 
de Uniunea Europeană vor duce inevitabil la concedieri în acest domeniu. Vizate sunt între-
prinderile mici şi mijlocii. Fabricile mari rezistă şi vor mai rezista, însă micile fabrici care sunt 
destul de multe, în special în industria alimentară şi confecţii, vor dispărea. În industria alimen-
tară sunt peste 50 de societăţi înregistrate cu 1 până la 5 angajaţi, iar în industria confecţiilor 
peste 20 de societăţi. Confecţionerii care lucrează la firme mici evită să se angajeze la marile 
fabrici din municipiu din cauza volumului mare de muncă pe care trebuie să-l depună şi a sala-
riilor mici. 

Principalele direcţii de dezvoltate ale industriei botoşănene privesc: 
 
– revigorarea industriei textile primare de in, cânepă, iută, lână. Sectorul de in şi cânepă 

se va extinde din nou datorită cererii atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă, datori-
tă faptului că sunt produse ecologice competitive pe piaţa externă care solicită articole 
din fibre naturale; 

– dezvoltarea mărcii, renunţarea pe cât posibil a sistemului lohn şi trecerea la producţie 
sub marcă proprie. Folosirea siglei creează un avantaj competitiv, intangibil, necesar; 

– îmbunătăţirea permanentă a mediului de afaceri ca factor stimulativ pentru dezvolta-
rea durabilă, dezvoltarea de strategii de protecţie a mediului. Acestea cuprind integra-
rea concepţiei de proiectare, producţie şi marketing. Trebuie depuse eforturi de extin-
dere a implementării sistemului de management de mediu; 

– creşterea capacităţii de inovare, în vederea realizării de produse noi, utilizarea de 
soft-uri pentru promovarea la export a produselor proprii cu ajutorul pieţei electronice, 
calitate şi standardizare; 

– atragerea investiţiilor străine directe care se va realiza prin înlăturarea obstacolelor 
întâmpinate de investitorii străini, restructurarea şi creşterea eficienţei fiind singurele 
soluţii de dezvoltare a competitivităţii în industrie; 

– asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos prin diminuarea fenomenului social 
al muncii fără forme legale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, reducerea numărului 
de accidente de muncă şi de îmbolnăviri profesionale; 

– intensificarea colaborării interjudeţene şi transfrontaliere pentru promovarea relaţii-
lor; 

– posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale datorită amplasării regiunii pe grani-
ţa de est a Uniunii Europene. Acest avantaj este determinat de noile taxe vamale şi 
nerestricţionarea cantitativă ce va permite dezvoltarea de noi pieţe în condiţii econo-
mice avantajoase; 

– promovarea mai eficientă prin intermediul UE a intereselor industriei botoşănene în 
cadrul negocierilor comerciale internaţionale; 
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Industria va fi sprijinită prin fonduri corespunzătoare pentru restructurare şi moderniza-
re, precum şi pentru perfecţionarea personalului, care să asigure supravieţuirea şi creşterea 
competitivităţii industriei. Municipiul Botoşani trebuie să se încadreze în politica industrială a 
UE, în sensul concentrării pe produse cu valoare adăugată ridicată, inovaţie, cercetare şi noi 
tehnologii, design şi calitate. În paralel, este nevoie de dezvoltarea căilor de comunicaţie şi al 
transporturilor, de dezvoltarea învăţământului, de organizarea şi funcţionarea ramurilor econo-
mice după modelul vest-european. Fără acest deziderat, vom continua să rămânem o piaţă de 
desfacere a produselor străine, fără personalitate economică, în care să fie valorificată doar forţa 
de muncă ieftină. În perspectivă, menţinerea industriei textilei şi a confecţiilor pe primul loc 
între ramurile industriale ale municipiului, şi practicată în sistem Lohn, unde câştigurile sunt 
foarte reduse şi în care lucrează peste jumătate din populaţia activă a oraşului, pare să fie dău-
nătoare şi chiar falimentară pe termen lung. 

În concluzie se poate spune că municipiul este într-un moment de regres industrial, cu 
puţin capital străin atras în comparaţie cu alte regiuni. Această sărăcie pare să se accentueze. 
Situaţia Botoşanilor, faţă de judeţele învecinate (Suceava, Neamţ, Iaşi) se aseamănă într-un fel 
cu cea a României faţă de Ungaria, Cehia sau Polonia. În viitor, întreprinderile mari îşi vor 
construi evoluţia pe modelul creşterii externe prin înlăturarea firmelor mici concurente (prin 
absorbţie sau cumpărare) sau prin consolidarea poziţiei firmei pe piaţă (prin fuziunea între 
marile întreprinderi). 

Industria oraşului Botoşani a oscilat între progres, stagnare şi regres, influenţând puternic, 
atât dinamica şi structura demografică a oraşului şi a zonei de influenţă, cât şi viaţa economică. 
Sub raportul dinamicii se pot evidenţia, mai clar, patru perioade: două de progres (partea a doua a 
sec. al XIX-lea şi a partea a doua a sec. al XX-lea) şi două de stagnare şi regres (prima parte a 
sec. al XX-lea şi perioada de tranziţie de după 1989). In perioada actuală municipiul este într-un 
moment de regres industrial, cu puţin capital străin atras în comparaţie cu alte regiuni. 

 
Keywords: Botoşani; XIX-th century; XX-th century; industry; evolution; progress; 

slacktime; regress; communism; socialist industry; capitalist industry. 
 
 
THE EVOLUTION OF THE INDUSTRY IN BOTOŞANI CITY (THE SECOND HALF 

OF THE XIX-TH CENTURY – THE END OF THE XX-TH CENTURY) 
 

(Summary) 
 

Industry ranged from Botoşani city progress, stagnation and regression-powerful 
influences both the dynamics and demographic structure of the city and the area of influence 
and economic life. In terms of dynamics can be distinguished more clearly, four periods: two 
progress (the second half of the nineteenth century; the second half of the twentieth century) 
and two stagnation and re-fail (first part of the twentieth century and the transition period after 
1989). In the current city is in a time of industrial decline, with less foreign capital attracted in 
comparison with other regions. 
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BOTOŞANII ŞI MAREA UNIRE (1918)* 
Moto: 

„Nu mă duc să mor iubito, 
Lasă gându-ntristător, 

Nu mă duc să mor … Vitejii 
Cad şi-n veci de veci nu mor.” 

George Gregorian 
 

Cuvinte-cheie: Botoşani, Marea Unire, Primul Război Mondial, 1918, Ioan Missir, 
Constantin Gane. 

 
Bogate, de referinţă, sunt tradiţiile istoriei Botoşanilor, marile momente ale istoriei mo-

derne a ţării, Revoluţia din 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Întregire, Marea Unire din 
1918, grefându-se ca o pecete pe o istorie mai veche, multimilenară, nicidecând întreruptă în 
faţa vicisitudinilor de tot felul, de la primele civilizaţii cunoscute la paşii marilor voievozi ai 
ţării, mereu în trecere pe aici, spre a feri ţara de duşmani. 

Precedând Marea Unire ca un imperativ, Războiul de întregire a ţării (1916-1918) a în-
scris Botoşanii în vâltoarea evenimentelor, la cote superioare, însemnând o prezenţă totală, un 
efort uman şi material, un spirit de jertfă remarcabile. Succint avem de-a face cu o prezenţă 
militară masivă, însemnând Regimentele 37 Infanterie „Alexandru cel Bun” Botoşani şi 29 
Infanterie „Dragoş” Dorohoi, precum şi rezervele lor 77 şi 69 Infanterie, iar când rândurile lor 
se subţiaseră, 86 Infanterie, rezultat al comasării lor. Regimentul 8 Vânători Botoşani, lor 
adăugându-se şcolile militare ce fiinţau la Botoşani şi la Dorohoi, şcoala de piloţi şi observatori 
aerieni, pulberăria şi fabrica de proiectile ce fiinţau în centrul Botoşani, în iarna 1916-1917, în 
condiţiile grele ale refugiului în Moldova, ale stării frontului. De notat şi activitatea misiunii 
militare franceze, bine ilustrată aici. Mai mult, erau Botoşani un centru în funcţie al moră-
ritului, marile centre Craiova, Bucureşti, Brăila, rămăseseră în teritoriul ocupat, cele din Galaţi 
fuseseră distruse de tunul inamic. 

Aici la Botoşani, şcolile continuau să fiinţeze – singura localitate din ţară, de altfel – , cu 
profesori şi elevi localnici refugiaţi – „O parte din ardeleni merge la şcoala din Botoşani”1, deşi 
condiţiile erau improprii, localurile de şcoală fiind improvizate, cele de drept satisfăcând valu-
rile de răniţi sau contaminaţi de tifos exantematic, într-o toamnă grea, mai ales, a anului 1916, 
„toamna pătimirii noastre”, cum plastic o numea un scriitor de azi. Totul aici însemna febrilita-
te, pe toate planurile. Teatrul „Mihai Eminescu”, cinematografele, Clubul comercial, bisericile, 
sinagogile deveniseră spitale. În aceste spaţii, strâmte şi aglomerate, era o imensă bucurie să-l 
auzi pe George Enescu, Mărioara Cinscki sau Constantin Tănase, în omenescul şi binefăcătorul 
lor colind, emanat dintr-un exemplar patriotism. 

Iată-l pe bucovineanul Ion Grămadă urmând aici, la Botoşani, în toamna anului 1916, Şcoala 
de pregătire militară, redat de o rudă de-a sa: „Cu raniţa în spate şi arma în mână, alerga pe dealurile 
Botoşanilor, prin ger şi viscol, alături de tinerii de 18-20 de ani , totdeauna vesel, cu suflet dornic de 
a prinde toate tainele Zeului Marte”2. Şi, ca el, atâţia şi atâţia. Între ei şi reputate nume din lumea 
scrisului, Tudor Vianu, Artur Enăşescu, Ion Missir, C. Gane, Tiberiu Crudu, Ion Sân-Giorgiu… 

Şi a venit, firesc, mult aşteptata clipă a ofensivei în Ardeal. Sublocotenentul Pătrăşcanu, 
din Regimentul 29 Infanterie dorohoian, surprinde purcederea spre şi în Ardeal: „Am trecut cu 
izbândă culmile Carpaţilor şi am văzut câmpiile bătrânului Ardeal. Locurile sunt încântătoare 

                                                 
* Articol preluat din Vatra Noastră Românească, anul III, numărul 3 (7), decembrie 2002, Botoşani (organ al Filialei 
Judeţene Botoşani a Uniunii „Vatra Românească). 
1 N. Iorga, Memorii, vol. I. 
2 Apud Ioan Scurtu, Presăraţi pe-a lor morminte ale laurilor foi, Editura Albatros, 1978, p. 159. 

Ionel BEJENARU
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şi prin satele locuite de români e sărbătoare când ne văd. Ne sunt cei mai buni conducători prin 
ascunzişurile munţilor”3. Stau mărturie vitejiei şi jertfei botoşănenilor pe durata întregii cam-
panii din 1916 -1918, dincolo de documente, filele cărţilor lui Costache Gane şi Ioan Missir, 
admirabile prin dramatismul naraţiunii. „Un bilanţ de jertfă a fiilor acestor locuri în memorabi-
lul război al întregirii însumează, pentru fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi, 7269 morţi în 
război, 1260 invalizi de război, 10277 copii orfani de război, 6543 văduve de război, 2297 
dispăruţi în război”4. Şi toate astea sub cea mai ardentă năzuinţă – înfăptuirea marelui ideal 
naţional. Ce emoţionant sună şi astăzi rândurile publicaţiei botoşănene „Alarma”, din articolul 
„Fraţii s-au îmbrăţişat”. Spicuim: „… Veacuri de-a rândul vitregia destinului istoric ne-a 
despărţit. Carpaţii ne-au frânt trupul în două. Noi am trăit aici; viaţă de martiri au trăit ei dinco-
lo (…). Pentru sufletul nostru n-au existat Carpaţii, care dacă au fost simbolul de durere a nea-
mului, n-au putut fi niciodată un obstacol al unităţii naţionale (…). Puterea sufletului unui 
neam e mai tare decât toate puterile lumei”5. 

Desigur, momentul era înălţător. O cauză nobilă, a reîntregirii ţării îl determinase. Dar nici 
reacţia n-a întârziat. Izbind cu furie, ca un tăvălug, pajura austriacă şi vulturul negru, simbolurile 
inamicului, au obligat armata română la retragere cumplită, de un dramatism aparte, acuzând 
inferioritatea dotării tehnice,. În lupte oarbe, în Argeş, la Oituz, botoşănenii îşi fac datoria, cad 
pentru Neam şi Ţară. Între ei, institutorul sublocotenent Eugen Dimitriu, sublocotenentul Ştefan 
Mihăiluc, dorohoian de baştină, „găsit cu mâna încleştată pe mitraliera ce o capturase”, locote-
nentul Nicolae C. Butnărescu, altfel casier la „Banca Botoşanilor”, colonelul N.V. Piperescu, 
comandantul Regimentului 69 dorohoian. Iată, prin intermediul jurnalului de operaţii al Regimen-
tului 8 „Dragoş” 29 dorohoian, surprins un crâmpei dintr-o mare jertfă: „20 dec. 1916) „… La ora 
2,30 p.m. apare inamicul cu forţe superioare şi atacă foarte riguros. Batalionul 2 Maior Năiescu 
rezistă îndârjit pe poziţie, cu toate că artileria inamică bombardează violent poziţia, scoţând din 
serviciu afetul de la mitraliera franceză. Inamicul înaintează mereu. Ajunge la măştile noastre şi 
lupta se încinge (la baionetă). Corp la corp, însă inamicul fiind în număr covârşitor, Batalionul 1 
este silit să se retragă spre poziţia principală la luptă (D. Bolin, Cota 542)”6. 

… Şi a venit refacerea. Istovitor efort. Botoşanii cunosc mai mult ca înainte febra pregă-
tirii. Aici se instruieşte bravul căpitan Grigore Ignat, eroul de la Mărăşeşti, la „Şcoala model 
pentru mitraliere”, care a început să funcţioneze la 25 ianuarie 1917, la Botoşani, cu precizarea 
că „echipele ce se vor instrui la Botoşani vor forma câte o secţie în prima companie de mitrali-
ere a fiecărui regiment”. Nu întâmplător, după război, botoşănenii l-au ales pe Grigore Ignat să 
simbolizeze contribuţia acestor meleaguri la înfrângerea agresorului, la reîntregirea ţării, 
dedicându-i, în centrul vechi al municipiului un impunător monument, vernisat în 1929, operă a 
sculptorului şi arhitectului Horia Miclescu, la rându-i fiu al locurilor.  

Intens activează aici şi misiunea militară franceză. Maiorul De Méru, şef pentru şcolile 
de infanterie aprecia virtuţile soldatului român. „nici nu vă daţi seama ce admirabil material 
omenesc aveţi în aceşti elevi”7. Ce strălucită confirmare vor găsi aprecierile celui mai de sus 
puţin timp mai târziu, în vara de foc a anului 1917, în triunghiul eroismului românesc – Mă-
răşti, Mărăşeşti, Oituz. Ce fapte de legendă vor săvârşi vitejii noştri! 

Cu măiestrie, în evocări memorabile, vijelia, jertfa fiilor Botoşanilor aveau să fie sur-
prinse în două remarcabile cărţi. Fata Moartă – superbă carte! a lui Ioan Missir şi Prin viroage 
şi coclauri a lui Constantin Gane, veritabile cronici de război, veritabile documente totodată, 
autorii înşişi, combatanţi în linia 1, în Regimentul 8 Vânători şi respectiv 37 Infanterie, ambele 
botoşăenene. Iată-i, într-un suprem efort şi sacrificiu la Caşin, în luptele pentru apărarea cotei 
1175, Fata Moartă – „locul sfredelit de tranşee amice şi duşmane, unde am trăit două luni de 
încercări desperate de atacuri desperate, de atacuri câştigate şi frânte, sub bombardamentele 

                                                 
3 B.C.S. Fond Saint-Georges, dos. Liga Culturală. 
4 Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani, „Starea economică şi Raportul asupra activităţii…” pe anul 1927, p. 2. 
5 „Alarma”, Botoşani, 5 septembrie 1916. 
6 Arhiva M.Ap.N., Jurnalul de operaţii al Regimentului 8 „Dragoş”, nr. 29. 
7 Lt. Col. Stera Costescu, Din carnetul unui căpitan, Focşani, 1927, p. 212. 
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infernale…, locul unde am tăiat aripile aquilelor bavareze îmbătate la asalt şi unde întăriţi în 
credinţa unei biruinţi târzii, nu am dat îndărăt…”8. La Cireşoaia, în decembrie 1917 aveau să 
cadă 2 vajnici componenţi ai Regimentului 8 Vânători, Ion Grămadă şi locotenentul Spiru D. 
Ioan. La înmormântarea lor locotenentul Tiberiu Crudu avea să spună: „Frate Grămadă şi dra-
gul nostru Spiru, am venit să vă spun că tovarăşii voştri de arme din regimentul pe care l-aţi 
iubit atât de mult nu v-au uitat. Faptele voastre eroice, care ne-au adus atâta mândrie şi glorie, 
au rămas adânc întipărite în mintea noastră, a tuturor”9. 

Acasă, la Botoşani, o populaţie profund ataşată cauzei neamului, susţine de la mic la mare, 
printr-o sumă de mijloace, umane, materiale, morale, brava noastră oştire. Perfectă simbioză. 

Fulminante sunt articolele şi poemele lui Artur Enăşescu, poetul acesta cu o atât de chi-
nuită existenţă, care aici la „Îndrumarea” (în tandem cu bunul său prieten, poetul Ion Sân-
Giorgiu) slujeşte exemplar idealul unităţii ţării. Cum însuşi scria, „suntem într-o perioadă de 
înflăcărare, în care elanul patriotic are dreptul să se ridice deasupra raţiunii reci şi calculatoa-
re”10. Sub acest semn se dezvoltă pledoaria-i pentru unirea cu Ardealul: „Mai zilele trecute, 
când în vraja aspiraţiei noastre raţionale, pentru care am sângerat atâta, auzeam cântându-se 
„Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor…”, melodia aceasta atât de sugestivă cu vorbele-i 
simbolice, lua în sufletul nostru accentele unei doine care cântă jalea unui vis frumos; iar în 
dosul cântăreţului durerilor şi aspiraţiilor noastre vedeam, silueta cinică a legionarului prusac, 
care cu trufia-i cunoscută, zâmbea badjocoritor. Nici el, în ingâmfarea-i nemărginită, nici noi în 
umilinţa dureroasă, nu credeam că aşa de curând îi vom înfrânge spada şi-i vom strivi coiful 
lucitor. Am pornit un război, pe baza celor mai legitime revendicări, oştile noastre s-au avântat 
pe plaiurile şi prin munţii Ardealului”11 (art. „Spre Ardeal”). 

Dar cei ce servesc cauza Marii Uniri în publicistica botoşăneană sunt mult mai mulţi. 
Între ei, Ion Simionescu, C.V. Ficşinescu, Calinic Istrati, N. Răutu, C.Gh. Cucu. 

La capătul unui drum glorios, Marea Unire. Actul de la 1 Decembrie 1918 săvârşea îm-
plinirea visului de veacuri al românilor, reîntregirea ţării la hotarele sale fireşti. Botoşănenii 
trăiesc măreţia momentului – „Toate trei surorile se lipesc de trupul mamei şi ea le ocroteşte şi 
duios le strânge la sânu-i, iar noi cari am trăit să vedem înfăptuindu-se acest mare ideal naţio-
nal, noi suntem generaţia cea mai fericită a neamului nostru”12 (art. „Toate trei!”). „A treia 
oară deci, care vine şi se lipeşte de trupul patriei – mame! Să ni trăiască şi binecuvântaţi fie 
acei ce, prin sângele lor generos au realizat triumful unităţii naţionale a întregului neam româ-
nesc”13 (art. „Unirea Transilvaniei”). 

 
Keywords: Botoşani, Great Union, World War I , 1918, Ioan Missir, Constantin Gane. 
 
 

THE BOTOŞANI CITY AND THE GREAT UNION (1918) 
 

(Summary) 
 

The author describes the contributions of the inhabitants of Botoşani on the making of 
the Great Union of romanians, at the end of World War I in 1918. These contributions are: four 
infantry regiments; military schools; military hospitals; ammunitions factories; war cronicles: 
Dead Girl (by Ioan Missir), Through gorges and ravines (by Constantin Gane); the newspapers 
Îndrumarea and Botoşanii. 

                                                 
8 Ioan Missir, Fata Moartă, Editura Minerva, Bucureşti 1977. 
9 Ioan Scurtu, op. cit., p. 164. 
10 „Îndrumarea”, Botoşani, 5 noiembrie 1918, p. 2. 
11 Ibidem. 
12 „Botoşanii”, 11 noiembrie 1918, p. 2. 
13 Ibidem, 25 noiembrie 1918, p. 2. 
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Dan PRODAN 
 

SĂRBĂTORIREA UNUI DECENIU DE LA MAREA UNIRE  
DE LA 1 DECEMBRIE 1918 ÎN ROMÂNIA.  

STUDIU DE CAZ: ORAŞUL DOROHOI 
  

Cuvinte-cheie: 1 Decembrie 1918; 1 Decembrie 1928; Marea Unire; România Mare; 
aniversare; Dorohoi; telegramă; program artistic.  

  
Aniversarea a 10 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a fost sărbătorită cu 

mare fast la nivel naţional. România Mare a fost guvernată, de la 10 noiembrie 1928, de un 
cabinet al Partidului Naţional Ţărănesc, cu prim-ministru ardelean Iuliu Maniu, cu un rege 
minor, Mihai I, cu o regenţă formată din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea, preşedin-
tele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Gheorghe Buzdugan1. Prim-ministrul ardelean Iuliu 
Maniu a fost direct interesat să aniverseze 10 ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la 
realizarea căreia a avut o contribuţie importantă, fiind ulterior şi preşedintele Consiliului Diri-
gent (Guvernului provizoriu transilvănean) în perioada 2 decembrie 1918 - 4 aprilie 19202, atât 
pentru consolidarea propriei sale poziţii politice, a PNŢ, cât şi a guvernului pe care-l prezida de 
la 10 noiembrie 1928. Au fost emise ordine exprese ale Ministerului de Interne (ministru: Ale-
xandru Vaida-Voevod, ministru-secretar de stat: Eduard Mirto), de Război (ministru: general 
Henry Cihoski), Instrucţiunii Publice (ministru: Nicolae Costăchescu), Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne (patriarhul Miron Cristea)3 referitoare la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea serbări-
lor decenatului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

Ministru-secretar de stat de la Interne, Eduard Mirto, a trimis o telegramă prefecturilor 
din ţară, la 24 noiembrie 1928, în care preciza planul activităţilor aniversare propuse a se orga-
niza la 1 decembrie 1928, în strânsă colaborare cu Ministerul de Război (al Armatei), cu Minis-
terul Instrucţiunii Publice şi cu Biserica Ortodoxă Română4. Trebuie precizat că ultimele două 
ministere au trimis în teritoriu, structurilor locale subordonate, instrucţiuni interne precise de 
sărbătorire a zilei de 1 Decembrie (1928) şi de colaborare cu Prefecturile judeţene, pentru buna 
derulare a activităţilor omagiale naţionale anterior amintite5. În conformitate cu dispoziţiile şi 
ordinile primite de la Bucureşti, Prefecturile şi instituţiile publice locale au organizat aniversa-
rea decenatului Marii Uniri cât mai frumos, patriotic şi atractiv cu putinţă, mobilizând con-
structiv şi implicând armonic mijloacele materiale şi intelectualitatea locală, cu rol instructiv - 
educativ patriotic pan-românesc. 

Un exemplu în acest sens, un veritabil studiu de caz, a fost planificarea, derularea şi fi-
nalizarea activităţilor tematice de la Dorohoi, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. S-a păstrat 
astfel un PROGRAM Pentru Serbarea zilei de 1 Decembrie 1928, „Unirea Transilvaniei”, 

                                                 
1 Ioan Scurtu, “Decada brătienistă (decembrie 1918 – noiembrie 1928)”, în Academia Română, Istoria Românilor, 
vol. VIII, România întregită (1918–1940), coordonator: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, secretar: dr. Petre Otu, EE, Bucu-
reşti, 2003, pp. 257-259, 262-263; Istoria României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită, EE, Bucureşti, 2007, pp. 391-392. 
2 Istoria României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, EE, Bucureşti, 2007, pp. 352; 
363; Ioan Scurtu, “Decada brătienistă (decembrie 1918 – noiembrie 1928)”, în Academia Română, Istoria Românilor, 
vol. VIII, România întregită (1918–1940), coordonator: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, secretar: dr. Petre Otu, EE, Bucu-
reşti, 2003, pp. 230-232. 
3 Istoria României între anii 1918–1944. Culegere de texte, coordonator: Ioan Scurtu, EDP, Bucureşti, 1982, p. 492; 
Ioan Scurtu, “Evoluţia vieţii politice în perioada noiembrie 1928 - noiembrie 1933”, în Academia Română, Istoria Ro-
mânilor, vol. VIII, România întregită (1918–1940), coordonator: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, secretar: dr. Petre Otu, 
EE, Bucureşti, 2003, pp. 271-273; 775-776; Istoria României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită, EE, Bucureşti, 2007, pp. 403-404. 
4 ANR, SJBT, fond Prefectura Judeţului Dorohoi, D. 118 / 1928, ff. 1 -2. 
5 Ibidem. 
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care va avea loc în Sala Teatrului Liceului, oara 9 seara6, care include reprezentaţiile diverse 
ale instituţiilor educaţionale de nivel mediu şi liceal din Dorohoi. 

 
ANEXĂ DOCUMENTARĂ 

1. 
 
Telegrama trimisă de ministrul-secretar de stat Eduard Mirto, la 24 noiembrie 1928, 

prefecturilor din România, cu instrucţiuni referitoare la sărbătorirea a 10 ani de la „Unirea 
Ardealului şi Banatului cu patria - mamă”. 

Pentru 1 Decembrie 
D - lui secretar: se 
vor anunţa toate instituţiile 
Prefect, <ss indescifrabil> 

 
TELEGRAMA 

 
D. [estinatar] Pref [ectul] Jud[eţului] Dor[ohoi] 

 
Prezentată la Bucureşti, No. 419, cl.[asa] St, cuv.[inte] 163, data: 24/11, ora 19, m. – 

timpul – Transmisă de – data – ora 21, 35, timpul –  
Aniversarea [a] zece ani dela Unirea ardealului (sic!) şi banatului (sic!) cu patria mamă 

se va sărbători sâmbătă 1 Decembrie curent în modul următor[:] la orele 11 dim[ineaţa] se va 
oficia serviciul divin la catedrala din reşedinţa judeţului[,] la care vor participa reprezentanţii 
autorităţilor civile şi militare stop urmează defilarea după instrucţiunile ministerului [de] 
războiu (sic!) stop după amiază în oraşele în care se află teatru se va organiza o reprezentaţie 
de comemorare stop În celelalte oraşe serbarea se va ţine întrun (sic!) local corespunzător stop 
Veţi lua înţelegere cu preşedinţii instituţiilor culturale în privinţa programului acestor sărbă-
tori[,] dela care nu va lipsi conferinţa în care să se comemoreze actul unirei atât cu ardealul 
(sic!) // şi Banatul[,] cât şi cu Bucovina stop În oraşele unde există o secţiune [a] societăţiei 
astra (sic!) se va lua înţelegeri cu preşedintele societăţei pentru stabilirea programului în ches-
tiune stop În toate şcolile [se vor organiza] serbări după dispoziţiunile Ministerului 
instrucţiunei (sic!) stop 

p Ministru [de] Interne[,] Ed[uard] Mirto ANR, SJBT, fond Prefectura Judeţului Doro-
hoi, D. 118 / 1928, ff. 1 -2. [La f. 1, în dreapta sus, ştampilă dreptunghiulară roşie:] Prefectura 
Jud[eţului] Dorohoi. Registr[atură] G[enera]lă. No. 25478. [Anul:] 1928. Luna: No[i]emb[rie]. 
Ziua: 25. Dosar No. 1. [La f. 1 – stânga jos, la f. 2 – dreapta jos, ştampilă rotundă de poştă cu 
textul:] DOROHOI. 24 nov[embrie] [1]928.  

 
2. 
 

Programul serbării zilei de 1 Decembrie 1928, desfăşurată în sala de festivităţi a Liceu-
lui de Băieţi „Grigore Ghica Voevod” din Dorohoi, jud. Dorohoi.  
 

SALA TEATRULUI LICEULUI DE BĂEŢI (sic!) 
 

PROGRAM 
 

Pentru Serbarea zilei de 1 Decembrie 1928, „Unirea Transilvaniei”[,] care va avea loc în 
sala Teatrului Liceului, ora 9 seara 

                                                 
6 Ibidem, f. 3. 
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Partea I-a 
 

Şcoala Normală de fete 
 

1) Trecui valea[,] cor…………..I[on] Vidu 
2) Eu copil……...cor………….. 

 
Şcoala profesională de fete 

 
1) Fr[anz] Schubert: Cântec de leagăn[;] 
2) Cor popular: „Joc mai mândru decât hora” [;] 

 
Liceul de băeţi (sic!) Grigore Ghica [Voevod] 

 
1) Se scoală străbunii, poezie de Mircea Dem. Rădulescu, recitată de elevul Marin[,] 

cl[asa a] VIII-a[;] 
2) Exerciţii de gimnastică şi Piramide[;] 
3) Un dans naţional, executat de elevii Liceului. 

 
Liceul de fete 

 
1) Poezia „Ardealul” de Mircea Rădulescu[;] 
2) Dans „Lugojana” de elevele clasei [a] V[-a;] 

 
Partea a II-a 

 
1) Cuvânt ocazional rostit de D-l C.N. Iancu, direct[orul] Şcoalei Normale de băeţi 

(sic!) [Şendriceni;] 
2) Latina gintă - Corul Şcoalei Norm[ale] Şendriceni[;] 
3) Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazu - Corul Şcoalei Norm[ale] Şendriceni[;] 
4) Tărăşelul - Jocuri romăneşti executate de elevii Şcoalei Normale Şendriceni[;] 
5) Brâuleţul - Jocuri romăneşti executate de elevii Şcoalei Normale Şendriceni[.]  

 
Seminarul Pimen Mitropolitul 

 
1) Cântec popular – Coruri sub conducerea elevului [din] cl[asa a ] VIII-a Stan D. [;] 
2) Arcaşul lui Ştefan – Coruri sub conducerea elevului [din] cl[asa a ] VIII-a Stan D. [;] 
3) Corul marinarilor – Coruri sub conducerea elevului [din] cl[asa a ] VIII-a Stan D. [;] 
4) [H]Ernani (marş) – Coruri sub conducerea elevului [din] cl[asa a ] VIII-a Stan D. [;] 
5) Şc[h]ioapa – Jocuri naţionale[;] 
6) Floricica – Jocuri naţionale[.] 

 

Şcoala Inferioară de Meserii 

1) Dans popular[;] 
2) Poezia Ardelenilor, recitată de elevul A Petrei V. [din] Cl[asa a] II-a[.] 
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Partea a III-a 
 
Poemul Unirei de Z. Bârsan, piesă jucată de elevii Şc[olii] Norm[ale] Şendriceni Dorohoi[.] 
Direcţiunea liceului de băieţi, 
ANR, SJBT, fond Prefectura Judeţului Dorohoi, D. 118 / 1928, f. 3. 
 
Keywords: December 1st, 1918; December 1st, 1928; Great Union; Great Romania; 

anniversary; Dorohoi; telegram; programme. 
 
 
THE CELEBRATION OF THE TENTH ANNIVERSARY OF GREAT UNION 

OF DECEMBER 1st, 1918 IN ROMANIA. CASE STUDY: DOROHOI CITY 
 

(Summary) 
 

On December 1st, 1928, the Iuliu Maniu Government has organised the celebration of 
the tenth anniversary of Great Union of December 1st, 1918, on the national level. Eduard Mir-
to, minister-secretary of state on Ministry of Internal Affairs, sent by post, on November, 24, 
1928, a telegram to the prefects with the programme of activities. In Dorohoi city, the celebra-
tion activities have organised at the „Grigore Ghica Voevod” High School Hall, on December 
1st, 1928, at 9 p.m. 
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Gheorghe MEDIAN 
 

MONUMENTELE BOTOŞANILOR 
“COMPANIA DE MITRALIERE MAIOR IGNAT ÎN ATAC” 

 
Cuvinte-cheie: Botoşani, monumente, Grigore Ignat, eroi, Primul Război Mondial, Ho-

ria Miclescu 
 
Între elementele care conferă personalitate unui oraş, monumentele se află printre cele din-

tâi. Construcţii civile, de cult, administrative sau de altă natură, care au dăinuit timpului şi graţie 
caracteristicilor lor arhitectonice, se disting din rândul celorlalte edificii, obeliscuri, statui sau 
grupuri statuare, ridicate în memoria unor personalităţi sau evenimente care au marcat viaţa loca-
lităţii, sau a regiunii în care aceasta este cuprinsă, purtând semnătura unor artişti celebri, sunt doar 
câteva dintre acestea. Ele pot fi întâlnite, cel mai adesea, în marile centre urbane, care au jucat, 
de-a lungul timpului, un rol important în viaţa economică, socială sau culturală a unei ţări, dar nu 
odată, localităţi de mai mică importanţă, adăpostesc vestigii de inestimabilă valoare, care, puse cu 
inteligenţă în valoare, pot constitui puncte de atracţie pentru amatorii de turism. 

Botoşanii, oraş care secole de-a rândul şi-a menţinut structura de târg medieval, 
sistematizându-se, după modelul centrelor urbane moderne, deabia din ultimul pătrar al secolu-
lui al XIX-lea, face parte din rândul localităţilor în care arta monumentală este reprezentată, cel 
mai pregnant, de construcţiile religioase şi civile, din rândul cărora, se disting ctitoriile lui 
Stefan Cel Mare (Biserica “Sf. Nicolae” – Popăuţi, 1496, şi Elenei Despot Doamna (Bisericile 
“Sf. Gheorghe” – 1541 şi “Uspenia” – 1552), centrul comercial vechi, reconstruit după incen-
diul din anul 1887, declarat sit de arhitectură , Primăria, fostul Palat Administrativ, clădirea 
fostului Tribunal, clădirile Halelor de carne şi peşte, Liceul “A.T. Laurian”, Liceul de Fete 
“Carmen Sylva” (Casa Corpului Didactic), Casa memorială “Nicolae Iorga”, casele Manolache 
Iorga, Ventura, Antipa, Silion, Sofian, Bolfosu, Isăcescu, Văsescu, Summer şi mai multe locu-
inţe din fosta mahala armenească, datând din ultima parte a secolului al XVIII-lea. 

Numărul monumentelor de artă plastică, este redus, în raport cu importanţa istorică şi 
culturală a oraşului, faptul datorându-se, în cea mai mare parte, modului în care s-a făcut siste-
matizarea localităţii, fără pieţe ample sau spaţii propice instalării unor statui sau grupuri statua-
re. Această lacună, trebuie să-l fi intrigat şi pe Nicolae Iorga, în anii copilăriei, istoricul con-
semnând aceasta, într-una dintre cărţile sale: “Îmi aduc aminte de un vis de copil: cuprins de 
patriotism local, mă gândeam în ce chip aş putea face mai frumos, cu ce statui şi monumente, 
oraşul meu când voi fi mare”1. 

Sistematizarea târzie a oraşului, s-a derulat extrem de lent, cele mai multe dintre străzi, 
păstrându-şi, până spre sfârşitul secolului al XIX-lea aspectul de uliţe sinuoase, nepavate, cu 
case nenumerotate. Deabia în anul 1872, la solicitarea primarului C.I. Placa, Consiliul comunal 
alocă primele fonduri pentru modernizarea străzilor, acţiunea fiind continuată sub primarii 
Teodor Boian (1875–1884) şi Ilie Ciolac, 1890, ultimului datorându-i-se modernizarea reţelei 
stradale centrale. 

Spre finele secolului al XIX-lea, după anul 1880, este trasat Bulevardul, care împreună 
cu Calea Naţională, vor deveni principalele căi rutiere ale Botoşanilor. In urma acestui proces, 
nu s-au creat, din păcate, pieţe sau scuaruri în care să poată fi amplasate, atunci, sau mai târziu, 
monumente pe care, edilii oraşului, sau locuitorii urbei le-ar fi propus, singurul spaţiu, cu ade-
vărat propice amplasării unui monument, fiind Piaţa Carol, din vechiul centru comercial. Aici a 
fost amplasat, la câţiva ani de la sfârşitul Primului Război Mondial, cel mai important monu-
ment al Botoşanilor, un grup statuar, dedicat Companiei de mitraliere condusă de maiorul Gri-

                                                 
1 Nicolae Iorga, Drumuri şi oraşe din România, Editura Minerva, Bucureşti, 1904, p.175. 
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gore Ignat, ai cărei combatanţi au murit eroic, în lupta cu armata germană, în confruntările din 
vara anului 1917. Înaintea inaugurării acestui grup statuar, Botoşanii aveau un singur monu-
ment de for public, bustul poetului Mihai Eminescu, opera sculptorului Ion Georgescu, ampla-
sat în anul 1890, în faţa Scolii de băieţi nr. 1, Marchian. 

Realizarea unui monument dedicat eroilor Primului Război Mondial, la Botoşani, era 
una firească, ţinând seamă de importanta contribuţie umană şi materială pe care locuitorii jude-
ţului şi-au adus-o la victoria împotriva armatelor Puterilor Centrale şi la realizarea României 
Mari. In dramaticele confruntări cu armatele inamice din Carpaţii Meridionali, de la sfârşitul 
anului 1916, pe care le-au împiedicat să treacă în Moldova, şi apoi în luptele din triunghiul de 
foc al Mărăşeştilor din vara anului 1917, soldaţii botoşăneni din Regimentele 37 Infanterie 
“Alexandru Cel Bun” Botoşani, 29 “Dragoş” Dorohoi şi 8 Vânători Botoşani s-au acoperit de 
glorie, înscriindu-şi numele, în cartea de aur a neamului românesc. 

Demersurile pe calea ridicării monumentului care avea să omagieze jertfa botoşănenilor 
în Primul Război Mondial, au debutat în anul 1925, prin constituirea unui Comitet de iniţiativă, 
condus de avocatul Ramiro Savinescu, cunoscut om politic local, urmată de lansarea unui apel 
către botoşăneni, chemaţi să contribuie la strângerea fondurilor necesare realizării acestuia. 
Exprimând convingerea că: “Cu toţii ne bucurăm de îndeplinirea visului care, veacuri nenumă-
rate, a legănat pe înaintaşii noştri, simţim urmările binefăcătoare ale acestei împliniri, ne dăm 
seama că prin ea, temeiul vieţii noastre de astăzi este mai trainic şi că mai falnice ne sunt per-
spectivele apropiate ale viitorului”, apelul, publicat în gazeta liberală locală “Semănătorul 
Botoşanilor”, sublinia că trebuie … “Să nu uităm însă că moştenirea ce o stăpânim astăzi este 
plătită cu jertfa supremă a sute de mii de suflete ale părinţilor, fraţilor, prietenilor noştri, morţi 
prin spitale sau câmpul de luptă, unii îngropaţi, poate mai cu grijă, cei mai mulţi lăsându-şi tru-
purile străpunse de gloanţe sub o mână de ţărână aruncată în grabă”, sugerând datoria supravie-
ţuitorilor războiului de a le răsplăti sacrificiul, prin construirea unui monument care să le eter-
nizeze memoria. 

Ecoul apelului a fost deosebit, numeroşi locuitori contribuind la strângerea sumei nece-
sare realizării monumentului. Această acţiune s-a bucurat şi de sprijinul Consiliului Comunal, 
care a aprobat alocarea, din bugetul Primăriei Botoşanilor pe anii 1928 şi 1929, a câte 50 000 
lei, pentru monument2. 

Comitetul de iniţiativă a decis să acorde realizarea monumentului tânărului sculptor, bo-
toşănean de origine, Horia Miclescu, căruia i s-a lăsat libertatea de a alege şi ilustra, cea mai 
sugestivă imagine a eroismului românesc, în marele război pentru întregire naţională. 

Din nenumăratele episoade care au relevant eroismul şi spiritul de sacrificiu al comba-
tanţilor români din Primul Război Mondial, artistul s-a oprit asupra celui de la Răzoare –Vran-
cea, din ziua de 6/19 august 1917, ai cărui eroi au fost căpitanul (maior post mortem) Grigore 
Ignat şi camarazii săi din Compania de mitraliere pe care o comanda, morţi, cu arma în mână, 
în lupta cu armata invadatoare germană. 

A contat, credem, în opţiunea artistului, faptul că eroul de la Răzoare era legat de Boto-
şani, prin prezenţa sa aici, în iarna anului 1916-1917, ca instructor al Şcolii model de mitralie-
re, organizată din dispoziţia Ministerului de Război, dar, mai cu seamă, ecoul morţii sale eroi-
ce, scos în evidenţă de Înaltul ordin de zi nr. 41,din 6/19 august, care consemna: “Căpitanul 
Ignat Grigore, din Regimentul 51/52 Infanterie a fost găsit mort în tranşee, cu mitraliera în 
braţe, înconjurat de oamenii săi şi mormane de cadavre inamice. A luptat ca un brav şi tot ast-
fel a murit (…). Acest sfârşit ostăşesc îi va cinsti pururea memoria şi-l aduc la conştiinţa ostaşi-
lor ţării drept pildă de înălţător avânt patriotic şi sublim sacrificiu al vieţii, pentru întregirea 
neamului”3. 

Adăugăm documentului mai sus citat, cunoscut, desigur, la vremea respectivă botoşăne-

                                                 
2 Ionel Bejenaru, Botoşanii şi Marea Unire a Românilor din 1918, Editura “Agata”, Botoşani, 2003, pp. 31-32. 
3 Ibidem, p. 31. 
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nilor, alte două documente, intrate de curând în patrimoniul Muzeului de Istorie al judeţului 
Botoşani, subordonat Muzeului Judeţean Botoşani care se pot constitui în argumente ale opţiu-
nii pentru căpitanul Grigore Ignat. Unul dintre acestea, este un Certificat de bună conduită4, 
eliberat de Primăria Botoşani, Getei Enăşescu, la data de 16 aprilie 1916, act necesar aprobării 
căsătoriei cu căpitanul Grigore Ignat. Căsătoria, încheiată câteva luni mai târziu, îi conferea 
căpitanului Grigore Ignat, bârlădean de origine, calitatea de fiu adoptiv al Botoşanilor. 

Un al doilea document, este Brevetul Ordinului “Mihai Viteazul” clasa a III-a5, care i-a 
fost acordat, maiorului post-mortem, Grigore Ignat, de Regele Ferdinand I. 

Brevetul, semnat în original de Suveranul României, dat în Iaşi, la data de 13 decembrie 
1917, se constituie în poate, cel mai puternic argument în desemnarea lui Grigore Ignat ca sim-
bol al eroismul botoşănenilor în marele război pentru întregire. Ieşind din tiparul obişnuit al 
motivărilor acordării înaltelor distincţii ostăşeşti, acesta cuprindea următorul text: “Dorind a 
răsplăti meritele Căpitanului Ignat Grigore, din Regimentul 51/52 Infanterie, pentru vitejia şi 
strălucita îndârjire cu care a luptat cu compania sa de mitraliere, în lupta de la Răzoare, din 6 
august 1917. Aflându-se la centrul Diviziei, pe unde numeroase trupe germane au reuşit, pentru 
un scurt interval a pătrunde prin frontul Diviziei 13-a, a rămas cu unitatea sa neclintit pe pozi-
ţie, secerând moarte în valurile de asalt ale inamicului. După respingerea germanilor, eroica 
companie a fost găsită acoperită de cadavre inamice, iar comandantul ei, cu mâna încleştată pe 
mitraliera cu care trăsese, până în momentul când a murit moarte de erou pentru Patrie şi Rege”. 

Desemnarea lui Grigore Ignat ca simbol al eroismului botoşănenilor în prima mare con-
flagraţie mondială, s-a putut datora şi unei scrieri literare larg difuzate în acea perioadă în Bo-
toşani, poemul publicistului Constantin Gh. Cucu, “Glorioasa Epopee Română a Marelui 
Război de Întregire 1916-1918”, în care eroului de la Răzoare îi sunt dedicate versuri înălţătoa-
re, cu un mare impact asupra contemporanilor. Poemul a fost publicat în anul 1925, în revista 
“Biblioteca Războiului de Întregire”, editată de Constantin Gh. Cucu la Botoşani, în patru 
numere, reunite în anul 1928, într-un singur volum. 

In capitolul al treilea al publicaţiei mai sus citate, intitulat “Bătălia de la Răzoare-
Mărăşeşti”, episodul care avea să ducă la sfârşitul eroic al căpitanului Grigore Ignat, este evo-
cat în şase subcapitole (87-92), pe care le reproducem în cele ce urmează: 

 
“Cota o sută” 

 
“Cota o sută” este o cheie! Cheia Moldovei cea disputată.  
Si-acum în mână o ţin Românii cu a lor oaste greu încercată. 
Cheia aceasta, miraculoasă, luptă germanii s-o dobândească,  
Românii luptă cu disperare, când vin duşmanii s-o cucerească! 
 
Dară momentul plin e de groază! Neamţul atacă fulgerător, 
Tunul loveşte în plin armata, făcând masacru îngrozitor 
Linia-ntâia este pierdută! Şi inamicul prinde curaj!… 
El ne atacă cu violenţă, sub un puternic “Tir de baraj”. 
 
Pierderi sunt multe şi dureroase!, cad mii şi sute de luptători, 
Oastea română cu greu răsuflă, sub focul duşman, dogoritori… 
O mare dramă se joacă-acuma, în bătălia de “La Răzoare” 
Unii se luptă pentru moşie, alţii se luptă pentru onoare! 
 
Dar o armată prea numeroasă, de nemţi s-arată în depărtare, 
A stat ascunsă din bună vreme, în păduricea de “La Răzoare” 

                                                 
4 Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, Colecţia Istorie Contemporană, doc.8301. 
5 Idem, doc. 8300 
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În “pas gimnastic” ei se avântă, aleargă-n fugă peste ogoare, 
Să cucerească “Cota o sută”! Cota o sută de “La Răzoare”. 
 

”Mitralierele Căpitanului Ignat” 
 

Le ies în cale şi îi atacă, vre-o trei companii, - dar de prisos! 
Soldaţii noştri sunt scoşi din luptă!- o jertfă mare cu mic folos!… 
Sub foc de tunuri şi de grenade, sub focul groaznic de-obuziere 
Ignat Grigore aşază-n grabă, într-o tranşee, mitraliere!… 
 
Ignat Grigore”! e Căpitanul în bătălie mult încercat, 
Ignat Grigore, în multe lupte, pe duşman groaznic l-a secerat! 
El e Măestru în a sa artă!… Mitraliera e viaţa sa. 
Ţara îl pune la loc de cinste, să o salveze în ora grea!… 
 
Duşmanul vine să ieie “Cota”, tunul lui straşnic ne zăpăceşte, 
Dar Căpitanul de prin tranşee, cu-ale sale arme îl potopeşte! 
Totul în grabă se pregătise! Mitraliere stau pe poziţii, 
Compania-ntreagă e înarmată, are grenade, are muniţii. 

 
“Momentul suprem de eroism şi sacrificiu!” 

 
Mitraliera nu încetează!-seceră-ntruna valul german, 
Sute de leşuri locul acopăr!- pe loc opreşte frontul duşman 
Iar mai atacă, iar se opreşte, face manevră să-ncercuiască 
Dar Căpitanul întoarce-ndată, mitraliera să-i fugărească!…  

 
Măestrul 

 
In timpu-acesta, vine rezerva, peste câmpie! peste ogoare, 
Vine ca vântul! Ca să salveze “Cota o sută” de la Răzoare. 
Mitraliera nervos lucrează sub ochiul ager al lui Ignat, 
Grindină mare de proiectile, bate tranşeea neîncetat!… 

 
Momentul suprem 

 
Mor toţi soldaţii de prin tranşee, sub focul groaznic, mistuitor, 
Rămân gradaţii şi ofiţerii; ei iau în grabă serviciul lor! 
Din nou o salvă ce potopeşte, e aruncată peste duşmani 
Si încă una! Şi încă zece! Care doboară pe mulţi germani. 
 
Dară pe lume, au toate-un capăt!… Cu forţe multe e atacată 
Cu pierderi grele ocup tranşeea, care-i lovită şi… masacrată! 
Peste tranşee vine ce vântul, un duşman aspru, neîmpăcat 
Şi cade-n luptă străpuns de duşmani, Eroul nostru, Maior Ignat. 

 
 

“Cununi pentru Martiri”! 
 

Măreaţă faptă de sacrificii!- Măreţe pilde tu ai lăsat, 
Salvaşi Moldova şi Tara toată cu a ta jertfă “Maior Ignat”. 
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Voi! Toţi eroii, ce-aţi dat viaţa, pentru “onoare şi jurământ”, 
Ţara depune şi flori şi lauri! mormântul vostru ne este Sfânt!…6  

 
În volumul editat în anul 1928, în care erau reunite cele patru numere ale “Bibliotecii 

Războiului de Întregire”, Constantin Gh. Cucu, publică o nouă poezie dedicată eroului de la 
Răzoare, intitulată “Apotheoză”, pe care o redăm în cele ce urmează: 
  

Tu ai luptat cu abnegare  
Străpuns de zeci de baionete, 
Iar moartea ta la parapete 
Opri năprasnica vâltoare 
 
Din lanţuri grele ne-ai scăpat, 
Cu jertfa ta fără de nume,  
Şi ne-ai făcut stăpâni pe lume 
O, bravule Maior Ignat!7 

 
Macheta realizată de sculptorul Horia Miclescu, a fost supusă examinării unei comisii, 

din care au făcut parte, alături de arhitectul Paul Smărăndescu, de la Şcoala Superioară de Ar-
hitectură din Bucureşti şi sculptorul C.D. Mirea, de la Şcoala de Belle Arte din acelaşi oraş, 
profesorul Tiberiu Crudu şi avocatul Eugen Neculau, desemnaţi de Comitetul de iniţiativă 
botoşănean, care şi-a dat avizul pentru execuţia sa. 

Demn de subliniat este faptul că, înainte de a se trece la realizarea monumentului, ma-
cheta acestuia, a fost expusă în foaierul Teatrului “Mihai Eminescu”, locuitorii oraşului având 
posibilitatea să-şi exprime opiniile cu privire la aceasta. 

Opera sculptorului Horia Miclescu, este un grup statuar din bronz, înfăţişând trei com-
batanţi: unul căzut la pământ, fără suflare, lângă el, mort, de asemenea, cu mitraliera în mână, 
căpitanul Grigore Ignat, iar în spatele acestuia, în picioare, cu pistolul îndreptat spre liniile duş-
mane, un al treilea combatant. În dreapta şi în stânga soclului, sunt amplasate două făclii, iar pe 
fiecare dintre cele patru colţuri de sus al soclului, a fost dispuse tot atâtea plăci de bronz, pe 
care sunt gravate numele provinciilor istorice româneşti reunite cu Ţara în anul 1918: Basara-
bia, Bucovina, Ardeal şi Banat. 

Dezvelirea monumentului, care a fost denumit “Compania de mitraliere maior Ignat în 
atac”, a avut loc, cu fastul cuvenit unui asemenea eveniment, în vara anului 1929. De atunci, aici 
s-au desfăşurat cele mai importante ceremonii militare, organizate în cinstea marilor evenimen-
telor din istoria naţională, cinstirea eroilor care şi-au sacrificat viaţa pentru libertatea şi unitatea 
patriei, găsindu-şi, în faţa monumentului dedicat maiorului Grigore Ignat şi camarazilor săi de 
luptă, cel mai propice loc de exprimare. 

La peste nouă decenii de la dezvelirea sa, grupul statuar din fosta Piaţă Carol, astăzi Pia-
ţa 1 Decembrie 1918, continuă să fie cel mai reprezentativ monument al Botoşanilor. Grandoa-
rea şi frumuseţea sa, puse mai bine în valoare, în urma amplelor lucrări de restaurare a vechiu-
lui centru al oraşului, din ultimii ani, îl situează printre cele mai admirate monumente ale ora-
şului, reconfirmându-i locul de prim rang printre monumentele dedicate făuritorilor României 
Mari. 

 
Mots-clef: Botoşani, les monuments, Grigore Ignat, les heros, Prèmier Guerre Mon-

dial, Horia Miclescu. 

                                                 
6 Constantin Gh. Cucu, Glorioasa Epopee Română a Marelui Război de Intregire 1916- 1918, în “Biblioteca Războiu-
lui de Intregire”, Tipografia Concurenţa, Botoşani, 1928, pp.95-96. 
7 Idem, p., 142. 
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LES MONUMENTS DE BOTOŞANI. 
LA COMPAGNIE DES MITRAILLEUSES 

„COMMANDANT GRIGORE IGNAT EN ATTAQUE” 
 

(Résumé) 
 

Cette étude présente l’histoire du monument historique le plus important de ville de Bo-
tosani. Il est consacré aux héros de la Prèmier Guerre Mondiale, est placé en centre historique 
de la ville, et est nommé La compagnie des mitrailleuses „Commandant Grigore Ignat en 
attaque” („Compania de mitraliere maior Ignat în atac”). C'est l'œuvre de sculpteur Horia Mi-
clescu, et il y a inauguré en 1929.  
 
 

 
 

Foto 1 
„Compania de mitraliere maior Ignat în atac” 
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Delia Nicoleta VIERU 
 

CERCETĂRI ŞI OBSERVAŢII METEOROLOGICE 
ÎN ORAŞUL BOTOŞANI 

 
Cuvinte-cheie: Botoşani; cercetări meteorologice; observaţii meteorologice; vânt; se-

cetă; grindină; ploaie; ceaţă; presiune. 
 
Elaborarea prezentului articol se bazează pe publicaţii de referinţă din domeniul clima-

tologiei, mai cu seamă pe cele în care este tratată Câmpia Moldovei. Ca urmare, este prezentat 
un scurt istoric al lucrărilor de specialitate în care sunt incluse date de la staţia meteo Botoşani. 
Studii foarte amănunţite referitoare la clima oraşului Botoşani nu există dar aspectele geografi-
ce ale regiunii, au fost tratate în diverse studii la nivel naţional, regional sau judeţean, în con-
texte şi din perspective diferite. O parte din ele s-au referit strict la caracteristicile fizico-
geografice, demografice sau economice ale oraşului, altele la funcţiile sale urbane. 

În anul 1961, D. Ţîştea (folosind metoda M. Budîko1), O. Neacşa şi C. Popovici, pe ba-
za corelaţiei dintre radiaţia globală şi durata strălucirii Soarelui2, aplicând formula lui An-
gström, analizează repartiţia teritorială a sumelor medii anuale şi semestriale a duratei de stră-
lucire a Soarelui pe teritoriul României. Date proveneau din observaţiile staţiilor meteorologice 
în intervalul 1956-1965 şi pe baza lor, au fost calculate valorile medii lunare şi anuale ale radi-
aţiei globale şi au fost întocmite hărţi cu repartiţia acesteia pe teritoriul României. 

În anul 1962, Fecioru Adelina şi Dincă Ileana studiază amplitudinile diurne ale tempera-
turii aerului, folosind, pentru corelarea datelor cu nebulozitatea şi datele de la staţia Botoşani. 
Foarte importante, sunt nomogramele pentru determinarea datei primului şi ultimului îngheţ şi 
a duratei perioadei fără îngheţ, cu diferite asigurări pentru teritoriul României, întocmite de 
Maria Ivanov şi colab., care au fost calculate pe baza datelor de observaţie culese de la 54 staţii 
meteorologice, inclusiv staţia Botoşani, alături de Fălticeni, Iaşi, Roman, Bacău, Tg. Ocna, 
Tecuci, Vaslui, Bîrlad, care au funcţionat mai mult de 30 ani. 

Silvia Patrichi analizează Potenţialul eolian în Moldova3, în anul 1968, pe baza valorilor 
medii orare, lunare, anuale şi anotimpuale, precum şi probabilitatea şi asigurarea de producere 
a diferitelor viteze ale vântului, analizând datele din perioada 1951-1960 de la 11 staţii meteo-
rologice. În anul 1976 se calculează cantitatea medie plurianuală de precipitaţii pentru oraşele 
din Moldova şi demonstrează că distribuţia anuală a precipitaţiilor atmosferice este în strânsă 
legătură cu particularităţile regimului termic şi cu dinamica atmosferei, luând în calcul şi staţia 
Botoşani4. În anul 1977 apare Atlasul Republicii Socialiste România, cu peste 25 de hărţi cu 
repartiţia şi regimul termic, hidric şi eolian la nivelul întregii ţări, iar Victor Tufescu publică 
Judeţul Botoşani, în care se găsesc informaţii legate de clima municipiului Botoşani. 

Elena Erhan şi colab. publică o serie de analize complexe asupra fenomenului de secetă în 
Podişul Moldovei din care se pot extrage informaţii referitoare la municipiul Botoşani (1983), 
precum şi despre fenomenul de grindină (1986), regimul precipitaţiilor atmosferice (1988, 
1995, 1997), fenomenul de brumă şi îngheţ (1991). D. Mihăilă, în anul 2006, publică teza de 
doctorat, Câmpia Moldovei – studiu climatic, în care a folosit datele de observaţie de la cele 7 
staţii meteorologice din zonă : Dorohoi, Avrămeni, Botoşani, Răuseni, Cotnari, Podul Iloaiei şi 

                                                 
1 Ţîştea D., „Calculul şi repartiţia radiaţiei solare pe teritoriul RPR”, în Meteorologie, Hidrologie, Gospodărirea 
Apelor, an VI, nr. 1, C.S.A., 1961, Bucureşti. 
2 Neacşa O., Popovici C., „Repartiţia duratei de strălucire a soarelui şi a radiaţiei globale pe teritoriul RSR”, Culege-
re de lucrări ale Institutului de Meteorologie, 1969, Bucureşti. 
3 Patrichi S., „Potenţialul energetic eolian în Moldova” Culegere de lucrări ale Institutului de Meteorologie, 1968, Bucureşti. 
4 Erhan, Elena, „Unele caracteristici climatice ale oraşelor din Moldova”, Simpozionul Climatologia urbană şi comba-
terea poluării aerului, 1976, pp. 34-38. 
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Iaşi. Această lucrare completează informaţiile de natură climatologică care existau pentru 
Câmpia Moldovei. 

Lucrări cu caracter general, în care sunt prezentate şi câteva trăsături climatice ale mu-
nicipiului Botoşani, au publicat Gabriela Alina Bejenariu (2009) şi Narcis Paul Vieru (2010). 
La Botoşani, primele observaţii meteorologice, au fost făcute în anul 1894, pe platforma mete-
orologică amplasată în pepiniera viticolă a oraşului. Ea conţinea un adăpost de termometre cu 
termometru ordinar, termometru de maximă şi minimă, higrometru, un pluviometru şi un ba-
rometru cu mercur. 

În anul 1905 adăpostul se transferă în grădina Palatului (Primăria oraşului), iar barome-
trul, în biroul de măsuri şi greutăţi al Palatului. În 1908 barometrul se mută din nou, de această 
dată în cancelaria Şcolii de Băieţi nr. 4 (aproape de Palat). Directorul şcolii, prof. D. Petrescu, a 
făcut măsurători punctuale până la sfârșitul anului 1916, când aparatura s-a transferat pe front. 
În anul 1923 staţia meteorologică de ordin II a fost restabilită în curtea Palatului Administrativ, 
observaţiile meteorologice fiind reluate de electricianul şef al Palatului. 

Pentru perioada 1931-1940 nu sunt informaţii clare cu privire la intervalul de timp în ca-
re se făceau observaţiile şi nici despre aparatura existentă la staţie. Începând cu anul 1940 a 
funcţionat la Botoşani prima staţie meteorologică de oraş, amplasată la intersecţia străzii Petru 
Rareş cu strada Ion Creangă, în partea de sud a oraşului. Programul de observaţii climatologice 
se efectua la orele 8, 14, 20, iar între orele 5 şi 23 se făceau observaţii sinoptice. 

În anul 1946 se înlocuiesc barometrul cu mercur şi un barograf Fuess. Din luna septem-
brie a anului 1948, se fac observaţii mai complete (24 de ore) şi se transmit la Iaşi. În luna mai 
a anului 1950, se instalează pluviograful URSS, iar higrograful şi termograful, în acelaşi an pe 
data de 6 decembrie. În luna mai a anului 1954, intră în funcţiune şi heliograful, iar în 1956 
pluviometrul Tretiakov. În anul 1955 staţia a fost mutată pe strada Dragoş Vodă, numărul 32, 
nu departe de primul amplasament unde a funcţionat până în anul 1975.La începutul anului 
1962 se instalează termometre de sol în adâncime, de tip Savinov. La 7.10.1964 se instalează 
chiciurometrul, iar în anul 1967 contorul de descărcări electrice, care în 1985 se va înlocui cu 
un contor keraunic. La 1 ianuarie 1975 în strada Mihai Eminescu, actual George Enescu, a fost 
dată în folosinţă clădirea destinată activităţii de meteorologie, precum şi platforma meteorolo-
gică la dimensiunile standard (26 m x 26 m). Schimbările dese de amplasament, condiţiile de 
amplasare, instrumentarul, ne conduc spre ipoteza că observaţiile până în 1961 nu sunt repre-
zentative pentru oraşului Botoşani, în plus şi observaţiile instrumentale suferind modificări de 
la 3 termene climatologice la 4 termene, după 1961. Acum, staţia este amplasată în partea de 
VNV a oraşului Botoşani, într-o zonă degajată, la latitudinea de 47°44´, longitudinea de 
26°39´, altitudinea de 161 m şi indicativul sinoptic de 15020. 

În 28.01.2000, la staţia meteorologică Botoşani se pune în funcţie calculatorul Pentium 
3, iar din 30.06.2000 s-a pus în funcţie staţia meteorologică automată de tip Vaisala MAWS, 
care înregistrează: temperatura aerului, temperatura punctului de rouă, deficitul de saturaţie, 
umezeala relativă a aerului, presiunea atmosferică şi vântul. 

Precipitaţiile se înregistrează de către staţia automată doar în perioada caldă a anului. 
Condiţiile de vizibilitate maximă şi minimă sunt în general bune, mai ales spre SV şi V, unde 
terenul este complet degajat. Vizibilitatea este redusă spre NNE de clădirea leagănului de copii 
aflată la 110 m şi spre SE de blocurile cu 5 etaje din cartierul Rotunda, aflate la 300 m distanţă 
faţă de staţie. La 200 m spre N, se află cimitirul ,,Pacea”. În prezent, staţia meteorologică Boto-
şani coordonează activitatea a 6 posturi pluviometrice: Avrămeni, Suharău, Vorniceni, Roma, 
Ungureni şi Santa-Mare. Distanţele până la staţiile meteorologice învecinate sunt: Darabani 38 
km, Suceava 45 km, Stânca 36 km, Cotnari 57 km, rezultând o acoperire a teritoriului confor-
mă standardelor. 

 
Keywords: Botoşani; meteorological researches; meteorological observations; wind; 

drought; hail; rain, mist; pressure. 
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RESEARCH AND METEOROLOGICAL  
OBSERVATIONS IN BOTOŞANI 

 
(Summary) 

 
Development of this article are based on reference publications in the field of climatol-

ogy, especially those in which it is treated the Moldavian Plain. Therefore, it is presented a 
brief history of the literature that includes data from the weather station Botoşani. 
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Oana Maria AIOANEI 
 

ARGINTĂRIE ŞI BISERICĂ ÎN MOLDOVA LUI ŞTEFAN CEL MARE. 
BISERICA SFÂNTUL NICOLAE DE LA POPĂUŢI – BOTOŞANI 

 
Cuvinte-cheie: Ştefan cel Mare, orfevrărie, argintărie, aurari, cădelniţă, ferecătură, 

căţuie, biserică, clopotniţă, mănăstire, document, proprietar. 
 
1. Argintăria laică şi religioasă din Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare 
 
Noţiune sinonimă cu orfevrăria, argintăria desemnează străvechiul meșteșug al prelucrării 

metalelor preţioase prin ciocănire, decupare, turnare, incizare, filigranare etc. Argintăria denu-
meşte în acelaşi timp şi totalitatea obiectelor rezultate din asemenea prelucrări. Avantajul conferit 
de acest procedeu era în primul rând, pe lângă frumuseţea obiectelor rezultate, acela al păstrării 
unor valori mari în obiecte de mici dimensiuni care puteau fi uşor transportate în timpul unui 
refugiu. Preferinţa păstrării averilor în această formă este evidentă mai ales între secolele XVI-
XVII. Studierea structurii averilor domneşti indica faptul că un procent important din veniturile 
domnilor munteni şi moldoveni era investit în argintării, podoabe, veşminte scumpe etc1. 

Cele mai mari şi mai numeroase centre de orfevrărie se aflau la Braşov, Sibiu, Bistriţa, 
de unde voievozii munteni şi moldoveni îşi cumpărau frecvent obiecte cu destinaţie laică sau 
religioasă2. Deşi de regulă, cum am precizat, comenzile erau adresate meşterilor argintari saşi 
din oraşele transilvănene (cu precădere Braşov şi Sibiu), în cazul Moldovei există şi numeroase 
atestări ale unor comenzi către meşterii din Liov. Din registrele Liovului reiese că Iancu Sasul, 
domnul Moldovei, a comandat la unul din argintarii din Liov confecţionarea unor solniţe, sfeş-
nice şi diverse vase. La meşteşugarii din Liov au apelat şi feţe bisericeşti, cum este cazul preo-
tului armean Noşeţ, de la biserica armenească din Suceava cu hramul Sf. Cruci, care încredin-
ţase argintarului Francisc din Lemberg 3 mărci şi 5 slaţi3. 

În Moldova, ca şi în Ţara Românească, legăturile cu mediul artistic din Transilvania se 
dovedesc timpurii şi de lungă durată. Operele ieşite din atelierele meşterilor saşi din centre 
importante, ca Braşovul, Sibiul, Clujul şi Bistriţa, erau renumite prin calităţile lor artistice 
superioare. Tot acolo s-au adresat domnii Moldovei pentru efectuarea comenzilor de clopote, a 
obiectelor de uz casnic şi a argintăriei de cult4. Dintre oraşele transilvănene, Bistriţa este cen-
trul cu care Ştefan cel Mare întreţine cele mai multe legături. Bistriţenilor li se adresează dom-
nul, în 1481, ca să-i trimită înapoi pe Anton argintarul, meşter ce se refugiase din Moldova în 
Transilvani, de teama unei invazii turceşti. Documentele menţionează că domnul dăduse şi mai 
înainte comenzi acestui argintar şi că fusese mulţumit de tot ce-i executase5. Asemenea co-
menzi nu exclud totuşi existenţa unor ateliere autohtone în Moldova şi Ţara Românească. Este 
adevărat că menţiunile documentare din secolele XV-XVI nu amintesc de existenţa unor meş-
teri autohtoni în spaţiul moldovenesc, însă cercetările arheologice efectuate în vechea vatră a 
oraşului Suceava au scos la iveală existenţa unui atelier de argintar încă din secolul al XV-lea 
(a cărui existenţă a fost dovedită prin creuzetele găsite, cu resturi de metal şi prin matriţele care 
serveau la realizarea podoabelor). Documentele pomenesc, de asemenea, şi de doi meşteri aurari 
din timpul lui Ştefan cel Mare: Antonie şi Stanciu6. 

                                                 
1 Florentina Niţu, Preţuri de podoabe şi orfevrărie din metal preţios în spaţiul românesc (sec. XVI - XVII), Editura 
Universităţii, Bucureşti, 2006, p. 89. 
2 Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în Ţările Române (sec. XIV - XIX), Bucureşti, 1968, p. 25; şi boierii 
moldoveni cumpărau argintărie de la Bistriţa, vezi Florentina Niţu, op. cit, p. 103. 
3 Florentina Niţu, op. cit, p. 89. 
4 Mihai Berza, Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, EARPR, Bucureşti, 
1958, p. 338. 
5 Ibidem. 
6 Corina Nicolescu, op. cit., p. 25. 
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Epoca lui Ştefan cel Mare, ca şi aproape întreaga perioadă feudală, a cunoscut în ceia ce 
priveşte arta prelucrării metalelor preţioase o deosebită înflorire. 

În ansamblul argintăriei româneşti, după colecţia Muzeului de artă, tezaurele mănăstireşti 
din Moldova sunt desigur cele mai importante. La Putna se păstrează, pe lângă podoabele scoase 
din mormintele ctitorilor, câteva din obiectele de argint cu care a fost înzestrată mănăstirea la 
întemeierea ei. Cel mai vechi obiect de argint ce a aparţinut bisericii este cădelniţa din 1470 (fig. 
1)7. În ansamblu, această somptuoasă cădelniţă (operă a unui atelier transilvănean), despre care 
tradiţia spune că, la 3 septembrie 1470, Mitropolitul Teoctist a utilizat-o, pentru prima oară, la 
sfinţirea Mănăstirii Putna, sugerează chivotul unui edificiu bisericesc dominat de numeroase 
elemente specifice arhitecturii gotice. Pe un postament polilobat, ajurat şi cizelat în variate stili-
zări vegetale, se ridică un picior piramidal, cu bază hexagonală, decorat la partea superioară cu un 
element circular, de asemenea ajurat, răsfrânt peste cele şase feţe ale sale. Pe acest element este 
montat recipientul propriu-zis al cădelniței, având forma unui potir semisferic, deasupra căruia se 
înalţă capacul fastuos cu trei registre supraetajate, bogat ornate în succesiuni de portaluri ogivale, 
cu rozase şi menouri la ferestre, toate fiind turnate în argint aurit. Peste ultimul etaj asemănător 
unui turn, se înalţă un acoperiş piramidal, cu o cruce în vârf. Pentru mânuire, cădelnița este pre-
văzută cu patru lanţuri de argint, împodobite cu câte un serafim şi cu câte un zurgălău, prinse la 
partea inferioară de recipientul semisferic, iar la partea superioară de un element decorativ, suge-
rând tot un acoperiş gotic. Pe suprafaţa mediană a recipientului, de jur împrejur este inscripționat 
textul în slavonă: „Această cădelniţă este făcută de Io Ştefan Voievod, Domnul Ţării Moldovei, în 
anul 6978 (=1470), aprilie 12 zile”, iar pe unul din lobii piciorului este gravată stema Moldovei. 

Pe lângă frumoasa cădelniţă din anul 1470, mai putem aminti şi alte obiecte din argint 
pe care Mănăstirea le-a deţinut, precum: o ripidă (evantai liturgic din argint) din anul 1497 (fig. 
2)8, două cădelniţe (fig. 3 şi 4) din anul 1734 şi o căţuie (fig. 5) din secolul al XVIII-lea. 

Cercetând operele păstrate în Moldova, putem vorbi de o anumită originalitate a stilului 
moldovenesc. Trăsătura esenţială ce deosebeşte de la început o lucrare realizată într-un atelier 
din Transilvania de o lucrare realizată de un meşter din Moldova, este tehnica. Deosebirile de 
tehnică sunt izbitoare. Dacă meşterii moldoveni au folosit tehnica ciocănirii, realizând desenul 
prin lovituri de daltă, aurarii saşi au folosit foarte mult cizelura, multe din piesele lor fiind 
turnate separat apoi cizelate şi asamblate9 (în acest stil a fost lucrată şi cădelniţa de stil gotic 
din 1470 de la Putna)10. 

În Moldova, arta prelucrării metalelor preţioase poate fi urmărită încă din prima jumătate a 
veacului al XV-lea. Ferecătura evangheliarului lui Laţco Cândea, pârcălab de Haţeg, scris de 
Gavril a lui Uric în 1436, în mănăstirea Neamţ, este considerată ca o operă de provenienţă tran-
silvană. Această operă este extrem de importantă pentru înţelegerea dezvoltării acestui gen de artă 
decorativă. Lucrarea a servit de model meşterilor saşi, care au ajuns la noi. Ele au contribuit în 
mare măsură la desăvârșirea procesului de formare a unei producţii locale de argintărie11. 

O lucrare vădit inspirată de tipul celei dăruite de Laţcu Cânde Mănăstirii Neamţ, este fe-
recătura12 de argint aurit (fig. 6), decorată cu reliefuri figurative, datată 20 noiembrie 6995 
(1487), care acoperă Tetraevangheliarul de la Humor13. O altă valoare de artă din timpul lui 

                                                 
7 Mihai Berza, op. cit., p. 338. 
8 Ion Miclea, Dulce Bucovină, EST, Bucureşti, 1976, fig. 25. 
9 Corina Nicolescu, op. cit, p. 23. 
10 Ion Miclea, op. cit., fig. 28. 
11 Mihai Berza, op. cit., p. 338. 
12 Ferecătura îmbracă evangheliarul scris în 1473. Faţa ferecăturii reprezintă scena coborârii lui Iisus în iad (Anastasis), 
întru cadru ovoidal înscris la rândul său într-un chenar dreptunghiular. Spatele ferecăturii este decorat cu scena Ador-
mirii Maicii Domnului, într-un chenar împodobit cu motive florale şi geometrice. Pe faţă, ferecătura are o inscripţie în 
limba slavonă, dispusă pe două rânduri sus şi două rânduri jos: „Io Ştefan voievod, a ferecat această evanghelie în 
mănăstirea de la Humor, în anul 6995 (1487), noiembrie 20“. 
13Academia Română, Istoria Românilor, volumul IV, Bucureşti, EE, 2001, p. 770. Ferecătura a fost realizată prin 
tehnica specific moldovenească, ciocănire. 
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Ştefan cel Mare, care se găseşte în muzeul Mănăstirii Putna, este Ceaslovul scris de monahul 
Paladie în anul 1493. Starea degradată a ferecăturii (fig. 7), care îmbracă cartea, poate fi expli-
cată prin ascunderea şi îngroparea valorilor de artă din calea cotropitorilor14. 

Pe lângă cădelniţe, căţui, anaforniţe şi ferecături de argint, întâlnim în bisericile din 
Moldova şi panaghiare sau cutii de moaşte, lucrate de meşterii argintari moldoveni. Biserica 
Precista din Bacău primeşte în 1491 de la Alexandru Voievod un panaghiar (fig. 8)15, lucrat în 
atelierele moldoveneşti. Tot meşterii moldoveni au lucrat şi la panaghiarul (fig. 9)16 de la Mă-
năstirea Neamţ, dăruit de Ştefan cel Mare în 1502. În ceea ce priveşte argintăria laică din Mol-
dova, datele sunt lacunare. Obiectele laice existente în colecţiile muzeelor provin din tezaurele 
mănăstireşti, reprezentând în cele mai multe cazuri, daruri făcute de ctitori fundaţilor lor. Astfel 
de obiecte de uz casnic puteau face parte, chiar de la întemeiere, din patrimoniul mănăstirii, dat 
fiind obiceiul ca în acest cadru să existe o casă domnească sau episcopală, destinată pentru pri-
mirea oaspeţilor. Palatele şi casele domneşti sau boiereşti erau la rândul lor înzestrate cu nume-
roase obiecte de preţ, servind la marile ospeţe şi la decorarea interioarelor. La ospeţe, mâncăru-
rile erau aduse pe tăvi mari de argint şi servite în talere (fig. 10)17. Când nu era folosită, argin-
tăria domnească era păstrată în camera rezervată lor, o încăpere alăturată spătăriei. Aici, aşa 
cum arăta Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei, paharnicul şi stolnicul avea grijă ca toate 
lucrurile să fie strânse în ordine18. 

Datorită valorii şi vechimii lor, argintăriile ca şi veşmintele de lux aparţineau visteriei 
domneşti, transmițându-se de la o domnie la alta. Averea lui Petru Rareş (fiul lui Ştefan cel 
Mare), pe care n-a putut-o lua cu sine la Ciceu, găsită de Husein Aga în cetatea Sucevei, cu-
prindea, după descrierea cronicarului turc Mustafa Gelalzade, numeroase obiecte, printre care 
cele mai numeroase erau: carafele, ibricele, paharele şi vasele scumpe de flori19. 

Operele ce se pot înscrie astăzi într-un repertoriu al obiectelor de metal preţios din vre-
mea lui Ştefan cel Mare nu reprezintă decât o infimă parte a unui patrimoniu artistic ce a fost 
deosebit de bogat. Un mare număr de obiecte de uz casnic şi de podoabă, giuvaeruri, obiecte de 
cult şi ferecăturile cărţi, dovedeau odinioară capacitatea de creaţie a meşterilor feudali şi nive-
lul de trai ridicat al unei societăţi iubitoare de fast. Multe din acestea s-au pierdut în urma jafu-
rilor şi atacurilor duşmane, altele s-au înstrăinat în cursul veacurilor, astfel încât azi însăși evi-
denţa a ceea ce a existat odinioară este cu neputinţă de stabilit20. Pe lângă valoarea lor artistică, 
operele de argintărie au avut şi un important rol economic şi social, dezvăluind o mare parte 
din secretele traiului casnic sau din obiceiurile practicate pe tot parcursul evului mediu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Doina Creangă, Melinda Pruneanu, „Investigarea copertei Ceaslovului scris de monahul Paladie în 1493”, în 
Codrul Cosminului, nr. 11 (21), 2005, Suceava, Editura Universităţii. 
15 Corina Nicolescu, op. cit‚ pp. 196 - 197. Panaghiarul este format din două talere, uşor adâncite, prinse cu o balama. 
În exterior, pe o faţă avem scena Adormirii Maicii Domnului, iar pe cealaltă scena Înălţării.  
16 Ibidem, pp. 197 - 198. Format din două talere adâncite prinse cu o balama. Pe faţă în centru, scena Coborârii la Iad; 
pe verso, Înălţarea. În interior pe talerul din faţă, este aplicat câte un disc ajurat, în care se decupează trei arcade gotice, 
încadrând scena Deisis; pe talerul din spate este gravată Maica Domnului Platitera. În jur, inscripţia liturghică în limba 
slavonă. 
17 Ibidem, pp. 36 - 38. 
18 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, pp. 97 - 98. 
19 Corina Nicolescu, op. cit‚ pp. 33 - 36. 
20 Mihai Berza, op. cit., p. 337. 
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Figura 1 
Cădelniţă din 1470 de la Putna 

 

Figura 2 
Ripidă (evantai liturgic din argint)  

din anul 1497 de la Putna.

 
 
 
 
 
 

       
 

Figura 3 
Cădelniţă din 1734 (Putna) 

Figura 5 
Căţuie din secolul al XVIII-lea (Putna)
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Figura 6 
Ferecătura Tetraevangheliarului de la Humor (1487). 

 
 
 

 
 

Figura 7  
Copertă de Ceaslov 

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



Oana Maria Aioanei, Argintărie şi Biserică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Biserica Sfântul Nicolae de la Popăuţi 

 
 

 
183 

 

      
 

Figura 8 
Panaghiar dăruit de Alexandru Voievod 

Bisericii Precista din Bacău (1493) 

 
 
 

     
 

Figura 9 
Panaghiar de la Mănăstirea Neamţ,  

dăruit de Ştefan cel Mare. 

 
 
 

 
 

Figura 10 
Taler. Atelier de influenţă orientală. 

Prima jumătate a secolului al XVII-lea. 
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2. Din patrimoniu cultural naţional imobiliar cu caracter religios.  
Biserica Sfântul Nicolae Popăuţi – Botoşani 

 
Cel ce i-a întrecut pe toţi prin marele număr de biserici şi mănăstiri ce le-a zidit, prin tă-

ria, frumuseţea şi bogăţia cu care le-a împodobit, a fost Ştefan cel Mare. Biserica Sfântul Nico-
lae Popăuţi – Botoşani face parte dintr-o prestigioasă serie de edificii de cult ctitorite de voie-
vodul Ştefan cel Mare. Biserica Sf. Nicolae – Popăuţi este cea mai veche biserică din Botoşani, 
zidită de Ştefan cel Mare în anul 1496, după cum se constată din inscripţia slavonă aşezată în 
dreapta vechii uşi pe peretele dinspre nord: „Io Ştefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al 
ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a zidit acest hram în numele celui între sfinţi părinte-
lui nostru Arhierarh şi făcătorului de minuni Nicolae la anul 7004 iar al domniei sale în al 40-
lea curgător, luna Septembrie 30”. 

Luând în considerare întâietatea construirii bisericii Sf. Nicolae din Dorohoi (1495), pu-
tem presupune că Ştefan cel Mare venea de la Suceava pe drumul ce lega Suceava de Dorohoi, 
şi apoi de aici îşi continua drumul spre Hârlău, fapt pentru care mai construieşte o biserică la 
marginea târgului pe unde intra dinspre Dorohoi. 

Oraşul Botoşani a avut un rol important din punct de vedere comercial, fapt ce a adus la 
prădarea lui în nenumărate rânduri. Pe aici au venit şi tătarii în 14391, urmaţi de leşi (1498, 
1500 şi 1505)2. Deşi aşezat pe un deal, loc bun de apărare, totuşi oraşul era expus fără o cetate 
şi un turn de veghere. Era necesar construirea unor ziduri care să închidă între ele casa de rugă-
ciune către Domnul, casa de locuinţă pentru domn şi de un loc în care să se poată aduna popo-
rul în vremuri de restrişte. Acesta este şi motivul care l-a determinat pe Ştefan cel Mare să 
zidească biserica Sf. Nicolae la marginea târgului. Cunoscându-şi ţara, Ştefan cel Mare a ales 
acest loc strategic, neted şi înconjurat de râpi adânci, pe unde puteau veni cu uşurinţă duşma-
nii3. Un aspect aparte îl constituie faptul că uşa de la intrare şi clopotniţa (turnul de observaţie) 
au fost aşezate spre nord, obicei mai puţin folosit în acele timpuri4. Atât uşa de la intrare cât şi 
clopotniţa nu sunt făcute spre târg, ci spre câmp, spre Miazănoapte5, spre curtea domnească. 
Uşa dinspre Miazăzi a fost adăugată de călugării greci după anul 1751, când biserica a fost 
transformată în mănăstire6. 

Un alt motiv pentru construcţia acestei biserici în târgul Botoşani ar fi acela că aici Şte-
fan cel Mare făcea nenumărate popasuri în drumul său de la Suceava la Hârlău, fapt ce l-a 
determinat să construiască aici şi curtea domnească7. Totuşi nu acesta este motivul fundamen-
tal pentru construirea bisericii în această parte a târgului, pentru că descoperirile arheologice 
făcute de Voica Maria Puşcaşu au scos la iveală existenţa unor morminte anterioare construirii 
bisericii Sf. Nicolae, de unde putem conchide că alegerea nu a fost la întâmplare şi nici exclu-
siv pentru apărare. 

Prezenţa necropolei cu caracter laic ridică o serie de probleme majore. Ne indică în 
imediata vecinătate existenţa unei aşezări stabile şi aduce argumente aproape directe privind 
fosta existenţă a unei biserici contemporane8, ceea ce demonstrează că actul de ctitorire a bise-
ricii Sf. Nicolae avusese în această zonă un precedent. Teoria Voicăi Maria Puşcaşu pare mult 
mai plauzibilă decât părerea lui Sorin Ulea, precum că: Ştefan cel Mare ar fi construit biserica 
pe mormântul vornicului Nurod drept mulţumire pentru serviciile aduse de acesta. Mai mult, 
Sorin Ulea sugerează că acest vornic nu e nimeni altul decât Dragoş Boul9, ce îl slujise pe 

                                                 
1 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, EM, 1997, p. 28. 
2 Ibidem, ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, Bucureşti, EM, 1987, pp. 59 - 67. 
3 Al. H. Simionescu, Mănăstirea Popăuţi, Botoşani, 1912, p. 6. 
4 Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani , Botoşani, 1997, p. 279. 
5 AI. H. Simionescu, op. cit, p. 5. 
6 Ibidem, p. 21. 
7 Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Botoşani, Ediţia Primăriei de Botoşani, 1926, p. 6. 
8 Voica Maria Puşcaşu, Biserica "Sfântul Nicolae" a Mănăstirii Popăuţi din Botoşani, Botoşani, Editura Axa, 2004, pp. 5 - 6. 
9 Sorin Ulea, Un unicat în Ortodoxie: Piatra de mormânt din biserica Sf. Nicolae din Popăuţi, 1492, Botoşani, Editura 
Axa, 2002, pp. 11 - 12. 
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Ştefan cel Mare pe o durată de 13 ani: 1478-149110, şi Nurod ar veni de la cuvântul rusesc 
ЮРОДЪ, ce ar însemna nebun. 

Pe parcursul lucrării sale, autorul precizează că „Porecla nebun poate părea uluitoare 
şi de neînţeles pentru cititorul neiniţiat în teologie, dacă nu e repusă în contextul din care a 
fost scoasă. Iar acest context se află în epistola 1 a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni: 
Noi suntem nebuni după Hristos, voi însă sunteţi înţelepţi; noi suntem slabi, voi puternici; voi 
vă aflaţi în cinste, noi în necinste”. De aceea consideră că acest vornic cuprins de disperare, 
„prăbuşit dintr-o dată în neagra disperare”, găseşte alinare în dragostea nebună pentru Hristos, 
fapt pentru care a fost poreclit „vornicul nebun”. Întrebându-se ce l-a determinat pe vornic să 
ajungă la o asemenea stare, Ulea conchide: „vornicul fără nume căzuse trăsnit de o boală 
incurabilă, ce-l făcea să vadă că i se apropie rapid moartea fizică şi-l imploră acum pe Iisus 
să-i acorde un singur lucru: să-i salveze sufletul în viaţa veşnică. Lucid şi perfect sigur pe sine 
că sfârşitul i se apropie, el a pus din vreme să i se însemne pe piatră anul morţii: 7000 (1492), 
cerând scribului să lase loc şi pentru lună şi pentru zi, pe care să le completeze urmaşii săi, 
lucru pe care însă, din regretabilă neglijenţă, aceştia nu l-au făcut”11. 

După Sorin Ulea, „Nurod” e un nume absurd, inexistent în limbile europene, fapt pen-
tru care autorul consideră că ar trebui să căutăm acest nume în Asia de Sud-Est, unde întâlnim 
un nume apropiat, „regele Cambodgiei Norodom Sihanuk”, şi de aceea el asociază „vornicul 
nebun” cu Dragoş Boul, care „chinuit trăgea cumplit la locul naşterii sale şi acolo şi numai 
acolo vroia să-i fie mormântul”12. Fără a-l contrazice pe Sorin Ulea, am putea adăuga faptul că 
între 1617 şi 1620 a existat un logofăt al treilea cu un nume asemănător Nuor, iar între 1617-
1620 îl găsim în documente cu funcţia de diac13. Biblia ne pomeneşte de împăratul iudeilor 
Irod care, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, îl închide pe Ioan Botezătorul, 
abţinându-se să-l omoare la început de frica norodului, care îl privea pe Ioan ca pe un proo-
roc14. Toponimul Popăuţi a apărut după fondarea bisericii, deoarece el înseamnă în limba sla-
vonă „oameni cu popă”, „oameni ai popii”. Aşadar, primii locuitori ai satului, care s-au aşezat 
lângă biserică, au fost în serviciul acesteia şi al preoţilor, rânduiţi fiind de domn15. Satul cu 
denumirea de Popăuţi apare menţionat pentru prima dată documentar la 31 martie 1546, ca 
fiind situat pe râul Iubăneasa şi ca aparţinând parţial lui Iurşa vătaf16; la 21 aprilie 1518 însă, 
apare sub denumirea de Popeni cu aceeaşi poziţie geografică şi apartenenţă. Probabil, din dife-
rite motive, satul îşi schimba denumirea, din moment ce la 1518 este menţionat sub denumirea 
de Popeni17, apoi în 1546 Popăuţi18, revenind în 1598, 1607 şi 1616 la denumirea de Popeni19, 
iar în 1626 îl găsim din nou cu numele de Popăuţi (7134 aprilie 20, Iaşi – Miron Barnovschi 
voievod împuterniceşte pe Toader paharnic din Stânceşti să ţină o bucată de ocină pe lângă 
târgul Botoşani, care fusese contopită de satele Ruşi şi Popăuţi)20. 

                                                 
10 Vezi DIR, A, Moldova, XV, II, p. 5, nr. 7; p. 7, nr. 9; p. 11, nr. 17; p. 158, nr. 114. 
11 Sorin Ullea, op. cit, pp. 9-10. 
12 Ibidem, pp. 5, 13. 
13 DIR, A, Moldova, XIV - XVII, Indicele Numelor de persoane, întocmit de Alexandru I. Goniţă, Ediţie îngrijită de I. 
Caproşu, 1995, p. 519. Vezi şi Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, 
sec. XIV - XVII, Bucureşti, 1971, sub voce. 
14 Noul Testament, Evanghelia după Matei, pp. 924 - 925; 940. Dacă într-adevăr pisarul a înlocuit involuntar И cu N, cum 
presupune Sorin Ulea, atunci NЮРОД ce apare pe piatră ar putea veni de la Irod, împăratul iudeilor, mai ales dacă luăm în 
considerare faptul ca majoritatea numelor pe care le alegeau părinţii pentru copii erau alese din Biblie, datorită credinţei 
puternice ce caracteriza populaţia din această perioadă. Însă nici această ipoteză nu poate fi demonstrată. 
15 Ştefan Ciubotaru, op. cit., p. 279. 
16 Catalogul Documentelor Moldoveneşti 1387 - 1620, vol. I, Bucureşti, 1957, pp. 114 - 115, nr. 405. Petru Voievodul 
Moldovei întăreşte uric lui Iurşa vătaf, două treimi din a patra parte a satului Popăuţi pe Iubăneasa (Liubăneasa), 
cumpărate de la Andruşa fiul lui Steţco diac, cu 320 zloţi tătărăşti, şi de la Buceacischi, cu 150 zloţi; din privilegiul dat 
de Ştefan Voievod, părintele domnului zis Lăcustă. 
17 Ibidem, p. 7, nr. 302. Ştefan voievodul Moldovei întăreşte uric slugii sale Iurşa, a patra parte din satul Popeni, partea ce este 
dinspre biserică, pe Iubăneasa, cumpărată cu 300 zloţi tătăreşti de la vărul său Ion, fiul lui Zaharia, nepotul lui popa Pătru. 
18 Ibidem, pp. 114 - 115, nr. 405.  
19 Ibidem, pp. 243 - 244, nr. 1016; p. 312, nr. 1344; p. 386, nr. 1709. 
20 DRH, A, Moldova, vol. 19, întocmit de Haralambie Chirca, Bucureşti, 1969, pp. 61 - 62, nr. 44. 
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Sf. Nicolae din Popăuţi a fost de la început biserică de mir, înconjurată de un zid şi 
având alături un palat domnesc, care poate fi dovedit doar prin ruinele temeliilor, (păstrate sub 
actualul spital militar)21, şi prin unele documente (într-un document din 1639, provenit de la 
Vasile Lupu, se vede că Vasile Vodă dă „Crăstei Brăileanul” moşia Ruşilor de la „Bătăşeani”, 
prin hotărârea mai multor târgoveţi, de V. Banul şi între alţii şi de „popa Ionaşcu de la biserica 
domniei mele de la curte din Botoşani”)22. Această biserică de la curte e Sf. Nicolae din Popăuţi23. 
De asemenea, în alte două documente din 1661 îl găsim pe popa Ionaşcu şi popa Mirăuţă tot de la 
„curtea domnească”24. 

Din documentul lui Constantin Vodă Mavrocordat din 1733 aflăm că biserica era încă 
de mir (biserică domnească cu preoţi ce aveau privilegii), iar în apropierea bisericii se afla pa-
latul domnesc. În acest an (1733), Constantin Vodă Mavrocordat dă o hotărâre pentru „doi pre-
oţi, un diacon şi un ţârcovnic de la biserica domnească de la curte din târgul Botoşani, unde 
este hramul Sf. Nicolae, ca să fie în pace de dajde domnească, şi de sulg şi de dijmă de pâne şi 
de podvoz şi de conace şi de olădari şi de toate dările şi de angariile câte s-ar ieşi pe alţi pre-
oţi. Vor lua vamă din târg de vite ce s-ar vinde câte doi bani... precum a fost obicei de veac şi 
să aibă a lua şi de trunchiul de mesărniţă, Duminicile câte o pecie de trunchi. Aşişderea să 
aibă a lua vamă din moara domniască ce este acolo precum este obiceiul de veac”25. 

Dacă din acest document se vede că domnii dăduseră bisericii numai scutiri pentru preoţii 
săi şi venituri spre întreţinere, din anul 1748 biserica primeşte şi pământ26. În 1748, Grigore Ghi-
ca întăreşte hrisovul domnitorului Nicolae Voievod Mavrocordat prin care s-a dăruit bisericii 
jumătate din moşia Tătăraşi. Cealaltă jumătate este dată de Constantin Vodă Racoviţă, o dată cu 
alte donaţii în 1751, când biserica Sf. Nicolae devine mănăstire de călugări27. Constantin Vodă 
Racoviţă „dă mănăstirii (nu bisericii) Sf. Nicolae ce este de la Botoşani, hotarul târgului Botoşani 
24 sălaşe ţigani, 20 posluşnici, 100 lei pe an din vamă, dijmă de pe tot hotarul Botoşanilor şi 
scuteşte vinul de vădrărit, 1000 de oi de goştină, stupii de deseatină şi 100 vaci de văcărit. Tot el 
îi mai dă şi jumătatea din moşia Tătăraşilor ce a fost a lui Şt. Bosie”28. În 1753, Constantin Raco-
viţă o înzestrează cu moşia târgului şi cu izlazul cumpărat de la familia Cantacuzino. Tot acum, el 
închină mănăstirea Patriarhiei Antiohiei şi aici se instalează călugări greci29. 

Deşi moşia târgului trecuse la biserica Sf. Nicolae, totuşi şi târgoveţii au un drept asupra 
ei. Matei Ghica, încă din 1754, consfinţeşte târgoveţilor drepturi de a se hrăni pe locul dat 
mănăstirii, de a ara şi a face fân, de a păstori vite, însă numai ei nu şi streinii, totuşi pentru 
aceste privilegii târgoveţii vor da dijmă mănăstirii din toate cele ce vor face pe moşia târgului 
trecută mănăstirii30. 

Între târgoveţi şi călugării mănăstirii de multe ori a fost ceartă pentru hotare şi din 
această cauză domnitorii sunt siliţi să intervină adesea. În 1774 târgoveţii se plâng că Mănăsti-
rea le face călcare cu Popăuţii săi. În 1776 Grigore Ghica întăreşte vechile acte. În 1780 Const. 
Dim. Moruzi rânduieşte hotarnic pentru a mărgini târgul de mănăstire. În 1783 Alex. Const. 
Mavrocordat întăreşte hrisovul lui Grigore Ghica din 1776 şi a lui Const. Moruzi din 1780. În 
1794 Mihail Const. Suţu Voevod miluieşte pe târgoveţii de Botoşani şi le dă danie vatra târgu-
lui, unde au case şi dughene, precum şi locul liber din oraş, afară de locul ce este al mănăstirii. 
În 1803 Al. Const. Moruzi Voevod stabileşte din nou hotarul între târg şi mănăstire şi hotărăşte 
ca locuitorii târgoveţi ce vor intra pe locul mănăstirii să plătească besmăn. Mai hotărăşte apoi 

                                                 
21 Al. H. Simionescu, op. cit, p. 7. 
22 N. Iorga., Studii şi documente, vol. V, Bucureşti, Editura Ministerul de Instrucţie Publică, 1904, pp. 218 - 219. 
23 Al. H. Simionescu, op. cit, p. 8. 
24 N. Iorga, op. cit., pp. 220 - 221. 
25 Ibidem, vol. VI, p. 274. 
26 Al. H. Simionescu, op. cit, pp. 8 - 9. 
27 Vasile Dumitrache, Mănăstirile şi schiturile României, vol. II, Bucureşti, Editura Nemira, 2002, pp. 272 - 273. 
28 Al. H. Simionescu, op. cit, p. 9. 
29 Vasile Dumitrache, op. cit, p. 273. 
30 Al. H. Simionescu, op. cit, p. 11. 
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ca târgoveţii să plătească mănăstirii pentru arat, iar mănăstirea să nu ţină vite decât pentru 
trebuinţa ei, nu şi pentru comerţ. Imaşul să fie comun şi al mănăstirii şi al târgoveţilor, fără a 
plăti vreo dare. 

Biserica a fost pictată de la început în interior, astăzi păstrându-se în parte. Tabloul vo-
tiv, zugrăvit pe zidul despărţitor dintre pronaos şi naos a dispărut în veacul al XVIII-lea31. Din 
documentul provenit de la Matei Ghica Voevod din anul 1753, se constată că mama lui Con-
stantin Racoviţă a înnoit biserica lui Ştefan cel Mare din târgul Botoşani, iar fiul său Constantin 
„i-a făcut chilii şi cele de trebuinţă, a înnoit cele surpate şi a îngrădit-o şi a împodobit-o cu 
toată podoaba ce s-au căzut unui Dumnezeiesc lăcaş, atât pe din lăuntru cât şi pe dinafară”. 
Deşi în acest document se spune că acest domn a împodobit biserica cu podoaba cuvenită pe 
interior şi pe exterior, totuşi nu suntem îndreptăţiţi a crede că s-a refăcut şi vechea pictură. 
Inscripţiile slavone de sub tablourile religioase, forma literelor slavone asemănătoare cu carac-
terele din inscripţia lui Ştefan cel Mare din perete, pictura în sine cu frumuseţea ei originală, 
bogăţia ornamentelor, aurul ce sclipeşte în lungul brâielor ne demonstrează că pictura este 
tocmai de la Ştefan32. 

Pictura de la Popăuţi impune atenţia prin clara organizare iconografică, prin varietatea 
mijloacelor compoziţionale, prin dinamica cursivă a gesturilor33. Meşterii care au zugrăvit 
acest locaş, au redat cu măiestrie personajele, bucurându-se de atenţia a numeroşi specialişti de 
prestigiu în domeniul artei noastre vechi. Amintim că unele scene de la Popăuţi deşi, în parte, 
refăcute, reprezentând Împărtăşirea apostolilor cu vin, Cina cea de taină, Înălţarea, Anastasis 
ori Viaţa Sf. Nicolae, figurează la loc de cinste în albumul lui Paul Henry, alături de renumitele 
fresce de la Humor, Moldoviţa, Voroneţ sau Suceviţa34. 

Simplitatea relativă privind stilul în care au fost lucrate figurile şi scenele picturii de la 
Popăuţi par a ne obliga, la prima vedere, să atribuim picturii de la Popăuţi o datare destul de 
îndepărtată în timp. Aceasta este, îndeosebi, părerea lui N. Iorga care crede că pictura a fost 
efectuată în secolul al XV-lea, adică într-o perioadă contemporană cu ridicarea bisericii35. În 
susţinerea ideii sale, N. Iorga afirmă că zgârieturile făcute cu mâna pe pereţii bisericii în slavo-
nă sunt mărturii importante ce alcătuiesc o pagină din istoria Moldovei. Pe peretele din dreapta 
e scris de mână: Πpєставіса Πєтpy, adică: „a murit Petru”. Sub acest titlu e făcută o ştersă-
tură, spre a se pierde de pe zid numele fiului său Ilie (care s-a turcit), iar sub această ştersătură 
stă scris: leatul 7054, adică anul 1546, data morţii lui Petru Rareş şi a suirii pe tron a fiului 
său Ilie36. Sub această dată mai urmează numele câtorva domni. În jurul acestei inscripţii mai 
sunt şi altele, aproape şterse, între care putem distinge câte un nume ca: Baтopic, Hpiнa, Гикa, 
Mixaiл, Oдокia, Hiкopa, Cтєфан etc. Pe peretele din partea stângă, în dosul stranelor, stă scris 
cu litere chirilice: „7054, (1546) Septembrie [...] s-a sfârşit Petru Voevod şi a stătut în domnie 
Ilie”. La stânga acestui rând stă scris: „Gabriel Crasnopolschi 1693 Andrei feciorul lui Matei” 
şi alţii. Aceştia probabil veniseră cu Sobiescki şi s-au semnat pe zidul bisericii. În altar, pe 
lângă pomelnicul ce cuprinde numele: „Eremia, Elena, Todosie, Agafia, Simion, Marişca, 
Agnia” şi pe lângă iscăliturile lui „Istrati, Faga, Pop” şi alţii, se mai pot descifra cuvintele: „Să 
se ştie de când au venit Moscalii în Moldova 1769". Toate aceste inscripţii ne demonstrează că 
pictura este cea originală, din timpul lui Ştefan cel Mare, deoarece, dacă pictura ar fi fost refă-
cută, aceste însemnări ar fi fost şterse37. Din fericire avem deci o pictură foarte veche. 

Clopotniţa bisericii Sf. Nicolae din Popăuţi, împreună cu aceea a bisericii Sf. Ioan 
Domnesc din Piatra Neamţ, sunt singurele exemplare de clopotniţe din timpul lui Ştefan cel 

                                                 
31 Ibidem. pp. 11 - 12. 
32 Al. H. Simionescu, op. cit, p. 23. 
33 Vasile Drăguţ, Pictura Murală din Moldova sec. XV - XVI, Bucureşti, Editura Meridiane, 1982, p. 19. 
34 Ştefan Ciubotaru, Istoria Bisericii Ortodoxe botoşănene: 2000 de ani de la naşterea Mântuitorului, Botoşani, Editura 
Axa, 2000, p. 45. 
35 Paul Henry, Monumente din Moldova de Nord de la origini până la sfârşitul sec. al XVI-lea, Bucureşti, 1984, p. 156. 
36 Nicolae Iorga, Studii şi Documente, vol. XVI, Bucureşti, 1907, pp. 278 - 279. 
37 Al. H. Simionescu, op. cit., pp. 24 - 25. 
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Mare care s-au păstrat până în zilele noastre. Sunt zidite o dată cu bisericile sau aproape în 
aceeaşi vreme: mai întâi cea de la Popăuţi la 1496, apoi cea de la Piatra la 1499. Clopotniţa 
Popăuţi nu mai păstrează pisania. Probabil însă a fost ridicată o dată cu biserica, sau puţin mai 
târziu, căci şi clopotniţa de la Piatra a fost ridicată, după mărturisirea inscripţiei, un an mai 
târziu după zidirea bisericii38. Din punct de vedere arhitectonic, turnul - clopotniţă are trei ca-
turi şi este zidit din piatră brută, numai la colţuri şi la chenarele uşilor şi ferestrelor s-a folosit 
piatră cioplită. Interesantă este forma exterioară a turnului: pătrată în dreptul caturilor I şi III şi 
octogonală la catul al II-lea. Clopotele sunt aşezate în încăperea de la ultimul etaj, care are şi 
patru mari deschideri spre punctele cardinale. Modul de construcţie a turnului ne indică faptul 
că putea servi şi ca adăpost în caz de pericol. Numai aşa se explică de ce intrarea la etajul întâi 
se face pe o scară exterioară, care, în caz de nevoie, putea fi ridicată. Cu privire la vechimea 
clopotniţei, sunt două păreri: arhitectul T. Antonescu a susţinut că este cu mult mai veche decât 
biserica şi a fost zidită de Alexandru cel Bun ca turn de veghe, pe lângă care apoi Ştefan a zidit 
biserica. Al. Tzigara-Samurcaş susţine că provine de la ctitorul bisericii, deoarece în privinţa 
construcţiei nu există deosebiri39. 

În ansamblul artei moldoveneşti din veacul al XV-lea, biserica Sf. Nicolae Popăuţi ocu-
pă un loc important40. Zidită în epoca de înflorire a stilului moldovenesc, ea îmbină toate trăsă-
turile lui specifice41. Paul Henry constată că: „Acest monument face onoare spiritului de inova-
ţie al celor care l-au construit”42. 

 
Keywords: Stephen the Great, silversmith, silverware, goldsmith, censer (thurible), 

ouches of books, perfume burner, church, steeple, monastery, document, owner. 
 

SILVERSMITH AND CHURCH IN MOLDAVIA OF STEPHEN THE GREAT. 
ST. NICOLAS CHURCH FROM POPĂUŢI - BOTOŞANI DISTRICT 

 
(Summary) 

 
Term synonymous with goldsmith, silverware is designated as the ancient craft 

processing of precious metals by hammering, cutting, molding, incising, watermarking, etc. 
The advantage provided by this method was primarily the beauty of the resulting object, and 
the preserving of big values in small objects that could be easily carried during a retreat. The 
preference of preserving wealth in this form is especially evident between the sixteenth and 
seventeenth centuries. A study of the structure of royal wealth indicate that a significant pro-
portion of revenues of the Wallachian and Moldavian was invested in silvering, jewelry, ex-
pensive clothes, etc. 

The precious metal objects that remained today from the time of Stephen the Great are a 
tiny part of an artistic heritage that was particularly rich. A large number of household items 
and jewelry, jewels, religious items and ouches of books, proving once, the capacity of creation 
of the feudal masters and the standard of living of a big society. Many of these were lost after 
looting and attacks of the enemies, others were alienated during the centuries, so, today the 
tracking of what once existed is impossible. 

The age of Stephen the Great, as almost the entire feudal period, knew in matters of art 
of precious metal an important growth. 

Stephen the Great was the leading figure who surpassed everyone with the number, du-
rability, beauty and wealth of the churches and monasteries that he built. The Sf. Nicolae 

                                                 
38 Ghika - Budeşti, „Clopotniţa de la Popăuţi”, în BCMI, II, 1909, Bucureşti, p. 133. 
39 Ştefan Ciubotaru, Istoria Bisericii …, pp. 45 - 46. 
40 Ibidem, p. 46. 
41 Vasile Drăguţ, op. cit., p. 6. 
42 Ştefan Ciubotaru, op. cit., p. 46. 
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Church from Popăuţi is only one piece of the prestigious series of cult edifices which were 
founded by Ştefan cel Mare. 

The Sf. Nicolae Church from Popăuti is the oldest church in Botoşani and was build by 
Ştefan cel Mare in 1496. This can be noticed also on the slavonic inscription, which is situated 
on the right side of the door facing the north side: “I, Ştefan the Ruler, Ruler of Moldova by 
God’s mercy, son of Bogdan the Ruler, have built this church in the name of Nicolae, our Saint 
Father, Bishop and miracle worker, in 1496, on 30th of September, during the my 40th year as 
a Ruler of Moldova”. 

The Sf. Nicolae Church occupies a very important position in the ensemble of molda-
vian art from the 15th century. By being built during the moldavian style’s most fluorishing 
period, it inherited all of its specific features. Paul Henry stated that „This monument honors 
the innovation spirit of its architects”. 
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Gheorghe-Florin ŞTIRBĂŢ 
 

ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE ÎN PRIMII ANI 
AI GUVERNĂRII LIBERALE (1876-1878) (I) 

 
Cuvinte-cheie: opoziţie, guvernare liberală, liberali, conservatori, personalităţi politi-

ce, criza orientală, alegeri.  
 
Contradicţiile existente între diferitele fracţiuni ale majorităţii conservatoare, care pri-

vau guvernul Lascăr Catargiu de sprijinul necesar, precum şi disensiunile constatate în chiar 
interiorul acestuia erau privite cu o reală îngrijorare de către Domnitorul Carol I1. Instabilitatea 
internă îşi pusese amprenta asupra activităţii în domeniul financiar mai ales, Camera votând cu 
foarte mare greutate legile financiare care îi fuseseră înaintate, Senatul însă respingându-le. În 
plus, soluţionarea “chestiunii Strousberg” prin răscumpărarea căilor ferate de către statul ro-
mân încă trena, spre nemulţumirea Principelui, împrejurare care complica şi mai mult raportu-
rile cu Germania, puterea care putea influenţa decisiv rezolvarea crizei declanşate în Balcani în 
iulie 1875, prin insurecţiile antiotomane din Bosnia şi Herţegovina2. Aceste aspecte sporeau 
neîncrederea şefului statului român în capacitatea consilierilor săi de a gestiona complicatele 
provocări de ordin extern care apăruseră în calea României. Mai ales că acest nou episod al 
crizei orientale a fost just percepută de către Domnitor drept o conjunctură favorabilă menită a 
fi valorificată printr-o politică activă, prin care să poată fi obţinută independenţa. Mărturisindu-i 
această intenţie tatălui său, Principelui Carol-Anton de Hohenzollern, la 21 septembrie / 3 
octombrie 1875, Carol nu omitea să sublinieze imperioasa necesitate a rezolvării prealabile a 
litigiului cu acţionarii germani ai căilor ferate române şi intensificarea ritmului înarmării şi a 
organizării armatei3. 

Pentru noua politică externă astfel preconizată, instaurarea unui climat de stabilitate po-
litică internă se impunea ca o condiţie de prim ordin: “Înainte de toate, scria el tatălui său, la 
14/26 ianuarie 1876, sunt responsabil de liniştea internă a ţării şi că datoria mea este de a evi-
ta tot ceea ce ar putea-o pune în chestiune; sper că se va înţelege aceasta la Berlin. Pe lângă 
aceasta, interesele României trebuie să-mi fie mai scumpe decât acelea ale Germaniei”4. Asi-
gurarea liniştii interne, însă, nu putea fi realizată decât cu propulsarea la guvernare a unui cabi-
net solid, provenit din interiorul opoziţiei liberale.  

                                                 
1 Guvernarea conservatoare (1871-1876) a fost marcată frecvent de rivalităţile dintre personalităţi. În 1873, ministrul 
de Justiţie, Manolache Costache Epureanu, favorabil capitalului străin în chestiunea înfiinţării Creditului Funciar 
Rural, demisiona în urma adoptării proiectului de lege cu capital autohton susţinut, în afara liberalilor de diferite nuan-
ţe, precum Ion Ghica, Dimitrie A. Sturdza, Ion C. Brătianu, Ion I. Câmpineanu şi de unii guvernamentali, ca Vasile 
Boerescu, Dimitrie Ghica, George Gr. Cantacuzino (Frédéric Damé, Histoire de la Roumanie contemporaine, depuis 
l’avénement des princes indigènes jusqu’à nos jours (1822-1900), Paris, L’Ancienne Librairie Germer Baillière, 1900, 
p. 248). Demisia de la începutul anului 1875 a ministrului de Finanţe, Petre Mavrogheni, ca urmare a acuzelor opoziţiei 
liberale în privinţa unei presupuse luări de mită pentru facilitarea concesiunii Offenheim, la care se raliaseră şi partene-
rii săi de guvernare Manolache Costache Epureanu şi Christian Tell, afecta şi mai mult stabilitatea guvernului conser-
vator (Constantin Gane, P.P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, Bucureşti, Editura Ziarului “Universul”, 1936, 
p. 163; Ion Mamina, Monarhia constituţională în România. Enciclopedie politică (1866-1938), Bucureşti, EE, p. 303) 
După o perioadă de doi ani petrecută în fruntea ministerului de Externe, reprezentantul centrului, Vasile Boerescu, 
părăsea banca ministerială în urma unui conflict cu ceilalţi colegi de cabinet, imputându-i-se incompatibilitatea calităţii 
de ministru cu aceea de membru al comitetului dirigent al proiectatei Bănci de Bucureşti (Gheorghe Cliveti, “Indepen-
denţa naţională şi modernizarea instituţiilor româneşti”, în Gheorghe Cliveti, Gheorghe Onişoru, Apostol Stan, Dumi-
tru Şandru, Şerban Rădulescu - Zoner, Istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti, Editura BIC ALL, 2000, p. 64). 
2 J.-B. Duroselle, L’Europe de 1815 à nos jours. Vie politique et relations internationales, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1964, pp. 122-123. 
3 Dimitrie A. Sturdza, Domnia Regelui Carol I – Fapte – Cuvântări - Documente, tom I, 1866 - 1876, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice “Carol Göbl”, 1906, p. 766. 
4 Ibidem, pp. 742-743. 
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În plus, opţiunile diferite ale Domnitorului faţă de acelea ale grupării conservatoare din 
jurul premierului Lascăr Catargiu, în privinţa manierei în care statul român să se raporteze la 
evenimentele care se derulau la frontierele sale, constituiau argumente menite a-l distanţa şi 
mai mult de aceia cu care guvernase timp de cinci ani. Demersurile politico-militare ale Rusiei 
menite a-i pregăti calea spre o intervenţie antiotomană, sub pretextul ajutorării popoarelor slave 
din Balcani, nu-i lăsau Principelui Carol nici un dubiu în privinţa scopurilor şi a rolului deter-
minant pe care aceasta urma să-l joace în dezlegarea chestiunii Orientului5. Astfel, o politică 
fermă din partea executivului român se impunea cu atât mai mult cu cât, concomitent cu con-
centrările trupelor ruseşti în Basarabia6, diplomaţia puternicului imperiu de la Răsărit solicita 
cabinetului Catargiu, în noiembrie 1875, prin intermediul consulului său de la Bucureşti, Zino-
viev, să-şi precizeze poziţia în „viitoare criză orientală”7. Cu prilejul consultării acestora în 
cadrul consiliului de miniştri din data de 24 noiembrie / 6 decembrie 1875 asupra atitudinii de 
urmat a României în eventualitatea unui război ruso-turc, Carol I constata poziţia echivocă8 a 
conservatorilor, care invocau dificultatea anticipării evoluţiei situaţiei internaţionale9. Ei dove-
deau că nu simţeau momentul prielnic unui demers politico - militar destinat a modifica radical 
statutul internaţional al României, tocmai când aranjamentele diplomatice aruncaseră în desue-
tudine prevederile Tratatului de Pace de la Paris. Totodată, principalul organ de presă al opozi-
ţiei liberale reproducea informaţii din presa europeană relative la un presupus aranjament ger-
mano-rus, prin care Curtea petersburgheză ar fi fost dispusă să acorde României Dobrogea cu 
portul Constanţa în schimbul Basarabiei, guvernul român urmând să facă importante concesii 
intereselor Berlinului în chestiunea căilor ferate10.  

Pentru consulul Marii Britanii în România, C. Vivian, devenise clară opţiunea Domnito-
rului Carol I pentru o politică activă în vederea obţinerii independenţei. Acestei poziţii se ralia-
se un vechi apropiat al Palatului, ministrul Vasile Boerescu, în timp ce restul colegilor săi, în 
frunte cu preşedintele Consiliului de Miniştri, Lascăr Catargiu, preferau o atitudine prudentă11. 
Ieşind din minister, liderul politic al Centrului, Boerescu, acela care îl secondase pe suveranul 
său în toate demersurile acestuia care urmăreau obţinerea recunoaşterii independenţei pe cale 
diplomatică din 1873-187412, contribuia alături de Dimitrie Ghica, G. Gr. Cantacuzino şi Gen. 
I. Em. Florescu la grăbirea prăbuşirii Guvernului L. Catargiu13. Astfel, în preajma alegerilor 
pentru Senat din martie 1876, intenţia Domnitorului de a proceda la o schimbare de minister 
prinsese din ce în ce mai mult contur.  

Pe lângă dificultăţile create de diferitele grupuri contestatare din interiorul celor două 
Camere, Guvernul condus de Lascăr Catargiu se vedea confruntat şi cu o foarte energică opozi-
ţie liberală. Alianţa politică şi electorală cunoscută sub denumirea de Coaliţia de la Mazar - 
Paşa, constituită la 24 mai 187514, era formată din „toate nuanţele liberale din ţară”15, repre-

                                                 
5 Memoriile Regelui Carol I al României - de un martor ocular, ediţie şi indice de Stelian Neagoe, vol. III, 1876 - 
1877, Bucureşti, EMa, 1995, p. 17. 
6 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltării politice a României sub Domnia lui Carol I, 
vol. II (1876-1881), Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1897, pp. 20 - 21. 
7 Idem, Istoria contimporană a României (1866-1900), Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1925, p. 82. 
8 Prudenţa conservatorilor izvora, în principal, din teama pierderii garanţiei colective a puterilor europene în urma 
ruperii legăturilor cu Turcia, chestiune care va ocupa un loc important în registrul tematic opoziţionist, pe care îl vor 
întrebuinţa în toată perioada Războiului de independenţă. Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de Pace de la 
Berlin (1878), Bucureşti, Editura “Mica Valahie”, 2005, p. 15. 
9 Nicolae Corivan, Lupta diplomatică pentru cucerirea independenţei României, Bucureşti, EŞE, 1977, p. 28. 
10 Românul, 5, 6 ianuarie 1876. 
11 C. Vivian către Contele Derby, 4/26 august 1875; Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi în România (1866-1880), 
Craiova, Editura Universitaria, 2008, pp. 221 - 222. 
12 Gheorghe Platon, “Independenţa României şi Puterile europene. Reacţii şi atitudini”, în Gheorghe Platon, De la cons-
tituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, vol. II, Universitatea “Alexandru I. Cuza” Iaşi, 1998, p. 232. 
13 Românul, 21 martie 1876; vezi şi Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic din România de la origini până la 
1918, Bucureşti, EE, 1996, p. 171. 
14 Ibidem, p. 167. 
15 Steaua României, an II, nr. 11 din 17 ianuarie 1878, p. 1. 
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zentate de personalităţi precum liberalii radicali I. C. Brătianu, C. A. Rosetti, cei moderaţi ca 
Ion Ghica, liberalii moderaţi din Moldova, Mihail Kogălniceanu, George Mârzescu, Dimitrie 
A. Sturdza, Dimitrie Cozadini şi cei din ”Fracţiunea liberă şi independentă”, Nicolae Ionescu, 
Alexandru D. Holban, Alexandru Gheorghiu16, mai tinerii din politica liberală Mihail 
Pherekide, Ion Câmpineanu sau Eugeniu Stătescu17, cărora li se adăugau conjunctural, din 
oportunism politic sau necesitatea unei apartenenţe, unii ”conservatori” sau foşti colaboratori 
ai acestora, precum Manolache Costache Epureanu, Alexandru G. Golescu, Constantin Grădiş-
teanu, Nicolae Blaremberg, desprinşi din coaliţia de ”dreapta”18.  

Opoziţia percepea just dificultatea majoră de politică externă cu care se confrunta Cabi-
netul Lascăr Catargiu, aceea a soluţionării definitive a ”chestiunii Strousberg”, prin răscumpă-
rarea căilor ferate de către statul român, precum şi necesitatea abordării unei atitudini tranşante 
în privinţa crizei orientale. Ca un semnal dat Domnitorului Carol I, interesat în cel mai înalt 
grad de menţinerea bunelor raporturi româno-germane, în contextul agravării chestiunii orien-
tale19 şi de promovarea unei politici externe active, pragmatice, la începutul anului 1876 libera-
lii radicali îşi exprimau, într-o eventuală chemare a lor la guvernare, disponibilitatea pentru 
rezolvarea litigiului financiar cu acţionarii germani20, pentru ”neutralitate” sau chiar ”acţiune” 
în funcţie de desfăşurarea evenimentelor şi a interesului naţional21. 

Totuşi, din raţiuni de tactică politică specifică opoziţiei, dar şi pentru menajarea anumi-
tor susceptibilităţi externe, astfel de mesaje nu se vor repeta prea des, liberalii promovând un 
discurs favorabil menţinerii neutralităţii, în litera Tratatului de la Paris şi a bunelor raporturi cu 
Poarta, conservatorii fiind cei acuzaţi pentru promovarea unei presupuse politici externe hazar-
date22. Guvernul conservator, străin ”de principiile unei politici în adevăr naţionale” se mărgi-
nea, în optica liberalilor, ”de a linguşi nişte veleităţi întreţinute poate de necunoaşterea situaţi-
unii şi a intereselor României”, acelea ale Domnitorului în vederea obţinerii independenţei23. 
Pregătirile militare ale guvernului erau prezentate ca acte agresive îndreptate împotriva Turciei, 
contrare “politicei impusă României de tradiţiunile ei şi mai cu osebire de condiţiunile de exis-
tenţă ce i s-au creat prin tratatul de Paris”. Date fiind aspiraţiile princiare de independenţă, 
apărea probabilă intenţia cedării sudului Basarabiei către Rusia, în schimbul sprijinului ţarului 
pentru obţinerea independenţei absolute, un act inutil, afirma opoziţia, din moment ce înseşi 
capitulaţiile cu Turcia asigurau practic independenţa24. Ca români, înainte de ”satisfacerea 
veleităţilor, poate ucigătoare pentru ţară, ale unui Hohenzollern”, era necesar ”să ne silim a 
garanta naţionalitatea noastră contra oricăror eventualităţi” şi să fie păstrată Basarabia, ”ga-
ranţia esistenţei noastre la gurile Dunării”25. Liberalii susţineau că politica de înarmare coor-
donată de ministrul de Război, ”omul cel mai filorus”, Gen. Florescu, nu constituia decât pre-
textul pentru delapidarea banului public în condiţiile în care circumstanţele reale de război 
lipseau, el dispunând, în cei cinci ani de mandat, de fonduri de nu mai puţin de o sută de mili-
oane de lei26. 

                                                 
16 N. A. Bogdan, Regele Carol I şi a doua sa capitală, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1916, p. 205. 
17 Românul, 29 ianuarie 1876, p. 85. 
18 Trompeta Carpaţilor, an XIV, nr. 1263, 26 septembrie 1876, p. 1. 
19 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare..., p. 19. 
20 Românul, an XX, 11 ianuarie 1876, p. 21. Liberaliii se erijau în singurii care doreau o reală răscumpărare a căilor ferate, 
negându-i lui Vasile Boerescu, privit ca un aspirant la guvernare, o asemenea intenţie. Anumite oportunităţi în această 
direcţie se iviseră în decursul ministeriatului său, însă nici uneia nu îi dăduse curs. Românul, 22 ianuarie 1876, p. 38. 
21 Românul, 7, 8, 9 ianuarie 1876, p. 17.  
22 Liviu Brătescu, „Putere şi opoziţie în anii 1876-1877”, în AIIXI, XLII, 2005, Iaşi, EAR, p. 199. 
23 Românul, 10 ianuarie 1876, p. 21. 
24 „Dar oare nu suntem suverani? Tributul? Să binecuvântăm acest mic dar anual, când el este o condiţiune a garanţi-
ei tuturor Puterilor Europei şi să nu încetăm a-l face, decât atunci când şi fără dânsul, alianţa strânsă cu Turcia sau 
cu poporaţiunile ce o vor înlocui şi garanţia tuturor Puterilor ne vor fi formal asigurate”, în Românul, 10 ianuarie 
1876, p. 21. 
25 Românul. 
26 Românul, 25 ianuarie 1876. 
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Alături de vehemenţa antiguvernamentală, ziarele opoziţiei menţineau acelaşi ton şi îm-
potriva şefului statului român, condamnând atitudinea foilor conservatoare la adresa acestuia, 
prin care tindeau ”de a-l canoniza încă în viaţă, de a-l proclama infailibil”27. Acesta îşi înde-
părtase poporul prin menţinerea unui ”guvern de favoriţi, ministerul impus prin înrâuriri străi-
ne în noaptea de 11 martie 1871, cu care guverna prin silnicirea voinţei naţionale”. Domnito-
rul era acuzat că ”a autorizat pe acest guvern să falsifice şi Constituţiunea şi toate legile, că a 
respins cu asprime orice plângeri s-au adresat Tronului contra acestui guvern”, înstrăinându-
se astfel faţă de naţiunea română28. Acreditarea ideii că doar opoziţia şi, în speţă, liberalii radi-
cali erau adevăraţii reprezentanţi ai naţiunii şi apărătorii intereselor acesteia, în absenţa colabo-
rării cărora orice act al Principelui ar fi fost ilegitim, va constitui o temă frecvent uzitată mai cu 
seama în timpul campaniilor electorale.  

Opoziţia liberală refuza să participe la alegerile parţiale de deputaţi din ianuarie 1876 în 
vederea completării unor posturi vacante, prilej cu care putea constata gradul redus de partici-
pare a electoratului, interpretat drept o diminuare a încrederii publicului în guvernul conserva-
tor29. Însă alegerile senatoriale din martie 1876 vor marca participarea activă a Coaliţiei de la 
Mazar-Paşa, moment de testare a influenţei politice şi de dezvăluire a intereselor grupărilor 
componente. 

Acestea au desfăşurat o febrilă activitate în vederea obţinerii unui număr cât mai mare 
de mandate pentru candidaţii lor. Dintre ele, aceea a liberalilor radicali se detaşa net prin ener-
gia depusă, solidaritatea şi buna organizare, la care contribuiseră liderii I.C. Brătianu şi mai 
ales C.A. Rosetti, un adevărat ”ministru în opoziţie”30. De o importanţă covârşitoare pentru 
evoluţia ulterioară a evenimentelor se va dovedi întrevederea pe care ”omul cel mai autorizat 
să trateze în numele opoziţiei”, I.C. Brătianu o avusese, la începutul campaniei electorale, cu 
însuşi şeful statului român31. Cu ocazia vizitei sale la Palat din 7/19 martie 1876 liderul liberal 
sublinia dificila situaţie internă marcată de lupta dintre partide şi externă dominată de criza din 
Balcani şi sugera Domnitorului că se impunea aducerea membrilor coaliţiei de opoziţie în frun-
tea executivului, exprimându-şi totodată temerea faţă de intenţia guvernului conservator de a 
influenţa alegerile. Carol I însă promitea libertatea alegerilor informând totodată că o schimba-
re de cabinet urma să se facă abia după aflarea rezultatului definitiv al acestora32. 

Promisiunea princiară era dezvăluită în presă, opinia publică interpretând-o în sensul că 
însuşi Domnitorul şi-ar fi dorit o schimbare de guvern33. Totodată, ea era receptată cu mare 
îngrijorare în cercurile conservatoare, oficiosul guvernamental calificând-o chiar o ”abatere 
anticonstituţională”34. Se insista asupra faptului că o eventuală imixtiune a lui Carol I în desfă-
şurarea alegerilor nu ar fi profitabilă nimănui, mai mult chiar, i-ar fi adus mari deservicii în 
planul imaginii. În opinia lor, o eventuală victorie a opoziţiei liberale le-ar fi dat dreptul con-
servatorilor să invoce că ”armele nu au fost egale şi că puternica voce a suveranului a fost o 
ingerinţă mai mare decât aceea a oricărui cabinet”, după cum şi opoziţia, în cazul unui succes 
al guvernului, ar fi avut prilejul de a contesta sinceritatea promisiunii de imparţialitate a Co-
roanei35. Considerând-o drept o ”armă electorală”, conservatorii sugerau Domnitorului să nu 
se implice în desfăşurarea alegerilor, făcând apel chiar la principiile constituţionalismului de-

                                                 
27 Românul, 7, 8, 9 ianuarie 1876, p. 17. 
28 Românul. 
29 Românul, 15 ianuarie 1876. 
30 C. Borănescu - Lahovary, C. A. Rosetti, Bucureşti, Editura “Cartea Românească”, f.a., p. 28. 
31 Ion Bălăceanu, Amintiri politice şi diplomatice (1848-1903), traducere din limba franceză, introducere, note şi 
comentarii de Georgeta Filitti, Bucureşti, Editura Cavaliotti, 2002, p. 175. 
32 Memoriile Regelui Carol I, p. 19. 
33 „Am dizolvat Senatul, i-a zis Măria Sa (lui Brătianu – n.GhFŞ), pentru ca să se deschidă drumul legal al reintrării 
la reprezentaţiunea naţională. Alegeri vor fi libere; am dorit-o, o doresc şi răspund că libere vor fi”, în Românul, 21 
martie 1876, p. 265. 
34 Timpul, an I, nr. 7, 25 martie 1876, p. 1. 
35 Ibidem. 
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mocratic, conform cărora ”libertatea în alegeri nu izvorăşte decât din controlul ce diferite 
partite esercită una asupra alteia”. Pentru ei devenea din ce în ce mai clar că promisiunea 
libertăţii alegerilor echivala cu instituirea protecţiei domneşti asupra opoziţiei şi cu îngrădirea 
posibilităţilor influenţării alegerilor din partea administraţiei. Înfrângerea conservatorilor în 
alegeri era previzibilă în diversele medii politice, fostul preşedinte al Camerei, D. Ghica, era 
convins că ministerul conservator nu se mai putea menţine la guvernare, nemaiavând sprijin 
politic în ţară36, iar C. A. Rosetti îi destăinuia soţiei sale, la 16/28 martie 1876, că ”Le Prince 
assure que dans un mois, il appellera au pouvoir le parti national”37. 

Participarea liberalilor la alegerile pentru Senat şi ieşirea din izolarea în care se plasase-
ră de aproximativ un an de zile era salutată de oficiosul dreptei precum o dovadă a părăsirii 
luptei politice ”prin cluburi şi prin uliţă”, a întoarcerii la normalitatea luptei constituţionale, 
”resultatul unei esperienţe salutare pentru moravurile noastre politice”. Calea dezbaterii pu-
blice şi a confruntării deschise în cadrul parlamentar ar fi preîntâmpinat, în optica conservatoa-
re, izbucnirea revoluţiei38. 

Pentru a-şi apropia victoria în alegeri, membrii coaliţiei de la Mazar-Paşa acţionau apa-
rent solidar, întrunirile acelor ”chefs de la coalition” desfăşurându-se cu regularitate, chiar în 
locuinţa din Bucureşti a lui C. A. Rosetti39. Totodată, discursurile publice, precum cele ale lui 
D. A. Sturdza, erau deosebit de violente la adresa guvernului, iar coloanele Alegătorului liber 
şi ale Românului abundau în acuze la adresa conservatorilor şi în promisiuni de introducere a 
legalităţii şi a ordinii în toate domeniile. Cel mai important document al opoziţiei din perioada 
alegerilor, Adresa comitetului Partidului Naţional Liberal către alegătorii colegiului I şi al II-
lea de senatori din ţară (8/20 martie 1876), prezenta o suită de critici la adresa administraţiei 
conservatoare, recomandând votarea ”bărbaţilor independenţi, conştiincioşi, cu durere şi iubi-
re de ţară, ca să punem cu toţii un capăt desfrânării unui guvern care crede că totul îi este 
iertat, violenţa ca şi corupţiunea, călcarea legilor şi risipirea banilor publici”40. 

Sfârşitul alegerilor aducea victoria opoziţiei liberale, care reuşise să-şi atragă sprijinul 
celor două colegii electorale, orientate tradiţional spre ”dreapta”41. Rezultatele finale indicau 
un uşor avantaj pentru “oposiţiunea naţională liberală”, care obţinea un număr de 32 de man-
date42, în timp ce ”guvernamentalii”, conservatorii din jurul preşedintelui Consiliului, Lascăr 
Catargiu, şi colaboratorii acestora obţineau 28 de mandate în noul Senat43. Deznodământul 
alegerilor, nefavorabil guvernului conservator, coroborat cu refuzul Domnitorului de a-i mai 
acorda credit, a condus la demisia Cabinetului Catargiu la 31 martie/11 aprilie 187644. 

Criza ministerială astfel declanşată obliga factorii politici interni la consultări şi negoci-
eri în vederea găsirii unei soluţii. Interesat în asigurarea unei guvernări stabile în care să bene-
ficieze totuşi de importante pârghii de control, Carol I a sondat iniţial opiniile unor personali-
tăţi cu experienţă, precum Gen. I. Em. Florescu, C. Brăiloiu, P. Mavrogheni sau C. Bosianu. 
Cu acest prilej, el a constatat curentul favorabil unei schimbări de minister în favoarea opoziţiei 

                                                 
36 Memoriile Regelui Carol I …, p. 20. 
37 C.A. Rosetti către Maria Rosetti. Corespondenţă, vol. II: 1871-1876, ediţie de Marin Bucur şi Neonila Onofrei, 
Bucureşti, 1998, p. 139. 
38 Timpul, nr. 7, 25 martie 1876, p. 1. 
39 C. A. Rosetti către Maria Rosetti, p. 139. 
40 Semnatarii adresei, în calitatea lor de membri ai Comitetul “Partidului Naţional - Liberal”, erau: Vasile Arvanezu, Di-
mitrie Berindei, Pană Buescu, I. C. Brătianu, Dumitru Brătianu, Dimitrie Caragdi, dr. Nicolae Klinderu, Ion Câmpineanu, 
Mihail Pherekide, Nicolae Fleva, Ion Ghica, Constantin Grădişteanu, Dimitrie Gianni, Alexandru Golescu, Mihail 
Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Alexandru Lupaşcu, Remus Opran, Pake Protopopescu, C.A. Rosetti, 
Mihail Schina, Eugeniu Stătescu, Anastase Stolojan, D. A. Sturdza, George Vernescu. Românul, 11 martie 1876. 
41 Simion Alexandru Gavriş, Manolache Costache Epureanu. Omul politic şi epoca sa (Teză de doctorat), Iaşi, 2009, p. 348. 
42 Printre aceştia îi regăsim pe Nicolae Blaremberg, Dumitru Brătianu, Ion C. Brătianu, Constantin Bosianu, Mihail 
Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Constantin Grădişteanu, Ion Ghica, Dimitrie A. Sturdza, George Ver-
nescu, George Chiţu, Alexandru G. Golescu, C. A. Rosetti, Nicolae Ionescu. Românul, 31 martie 1876. 
43 Românul, 31 martie 1876. 
44 Monitorul. Jurnalul oficial al României (în continuare MO), nr. 77, 5/17 aprilie 1876, p. 2049. 
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liberale, fiindu-i indicat numele lui G. Vernescu ca soluţie pentru funcţia de preşedinte al Con-
siliului45. Avocat, proaspăt senator din partea colegiului al II-lea de Bucureşti, G. Vernescu, 
”înconjurat de aureola necunoscutului”, apărea unora drept candidatul ideal pentru formarea 
Cabinetului, într-o ”situaţie atât de umbroasă”46. Comentatorii politici străini vedeau într-un 
guvern mixt condus de Vernescu singura mutare posibilă, întrucât un cabinet condus de I. C. 
Brătianu, minoritar în Cameră şi vulnerabil în Senat în faţa ”amicilor” lui Lascăr Catargiu şi a 
grupului D. Ghica – G. Gr. Cantacuzino, risca să fie imediat înlocuit47. 

La 1/13 aprilie 1876, Domnitorul primea la Palat pe Ion C. Brătianu, întrevedere în cur-
sul căreia liderul liberal avansa tranşant soluţia aducerii opoziţiei la guvernare, în contextul 
nemulţumirii sociale şi a gravei situaţii externe, în caz contrar ţara şi Tronul ar fi fost expuse 
unui mare pericol48. Nu însă aceste ameninţări, cărora le intuise rolul de instrument de presiune 
politică, îl determinaseră pe Carol I să aprobe opinia interlocutorului său, ci perceperea justă a 
interesului politic, tradus la momentul respectiv prin necesitatea calmării atmosferei politice 
interne şi sondarea variantelor pentru asigurarea unei guvernări stabile, menită a face faţă peri-
colului extern49. Şeful statului recomanda, în consecinţă, aşteptarea publicării rezultatelor ofi-
ciale ale alegerilor senatoriale, exigenţele constituţionale interzicându-i ”a-şi alege ministerul 
din cluburi”50. Nu era însă decât un mod de a câştiga timp şi de a evita impresia unei decizii 
luată la presiunea opoziţiei. 

În urma consultărilor care avuseseră loc în cadrul ”Coaliţiei de la Mazar-Paşa”, la 2/14 
aprilie 1876, George Vernescu propunea spre aprobare Domnitorului lista noului guvern în 
care se regăseau toţi liderii ”nuanţelor liberale”, împreună cu dizidentul conservator Manola-
che Costache Epureanu: George Vernescu, prim-ministru şi ministru de Interne, Manolache 
Costache Epureanu, ministru al Lucrărilor Publice, Ion Ghica, ministru al Justiţiei, Mihail 
Kogălniceanu, ministru de Externe, I. C. Brătianu, ministru de Război, D. A. Sturdza, ministru 
de Finanţe, Eugeniu Stătescu la Culte şi Instrucţiune Publică51. După ce îşi exprima mirarea 
faţă de acceptul personalităţilor cu experienţă ale opoziţiei de a se subordona unuia mai tânăr 
decât ele şi scepticismul în privinţa stabilităţii unui guvern ”al atâtor nuanţe diferite de parti-
de”, şeful statului român îşi expunea obiecţiile relative la cuprinsul listei ministeriale prezenta-
te, invocând, în împrejurările politice externe, necesitatea prezenţei unui militar în fruntea 
Ministerului de Război, în locul lui I. C. Brătianu, care ar fi fost mult mai util preluând portofo-
liul Finanţelor52. 

Retrăgându-se din audienţă, G. Vernescu supunea observaţiile lui Carol I dezbaterii din 
cadrul ”comitetului partidei naţionale”, prilej cu care se evidenţia lipsa de încredere a şefului 
statului în persoanele lui D. A. Sturdza şi I. Ghica pentru evenimente politice trecute precum şi 
ezitarea sa de a renunţa la colaborarea cu foştii săi consilieri, în special cu Gen. I. Em. Florescu 
la ministerul de Război. Ion Ghica se solidariza cu D. A. Sturdza, ”amicul său politic şi perso-
nal”, care ar fi rămas astfel fără portofoliu, la fel şi Eugeniu Stătescu cu I. C. Brătianu, astfel 
că, în final, în unanimitate se hotărâse să fie comunicată decizia că opoziţia respingea obiecţiile 
princiare53. 

                                                 
45 Memoriile Regelui Carol I, p. 22. 
46 Timpul, nr. 14, 11 aprilie 1876, p. 1. G. Vernescu avusese şi experienţă ministerială de câteva luni în anul 1865, în 
Guvernul C. Bosianu, ca ministru al Justiţiei şi Cultelor. Dimitrie R. Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, ediţia I, 
Bucureşti, Editura Lito -Tipografiei “Populara”, 1897, p. 193. 
47 Timpul, nr. 16, 15 aprilie 1876, p. 1. 
48 Memoriile Regelui Carol I, pp. 22 - 24. 
49 Prezentându-i atmosfera politică internă deosebit de agitată de campania de presă, adesea violentă, a opoziţiei, 
Principele Carol I îi dezvăluia tatălui său, Principelui Carol-Anton, la 14/26 aprilie 1876 că „acum am nevoie mare de 
linişte şi de stabilitate înăuntru”, în Regele Carol I al României, Cuvântări şi scrisori, tom I, 1866 -1877, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909, pp. 447 - 448. 
50 Ibidem. 
51 Românul, 3 aprilie 1876. 
52 Memoriile Regelui Carol I, pp. 22 - 24. 
53 Românul, 4 aprilie 1876. 
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Liberalii îşi explicau eşecul politic de moment prin lipsa de cooperare a Domnitorului, 
care ar fi dorit să dicteze el însuşi componenţa unui minister, lucru considerat inacceptabil, în 
urma victoriei lor electorale. Deja făcuseră concesia, afirmau ei, de a accepta să formeze un 
guvern eludând uzanţele constituţionale, care impuneau convocarea în prealabil a Senatului în 
cadrul căruia s-ar fi format grupurile parlamentare şi s-ar fi stabilit liderul majorităţii. A doua 
concesie făcută de opoziţie consta în acceptarea pretenţiei acestuia, sugerată de consilierii săi, 
ca I. C. Brătianu să nu deţină portofoliul Internelor, nici pe acela de Război, nici chiar cu titlu 
provizoriu până la desemnarea unui militar, precum şi scoaterea lui D. A. Sturdza din schema 
ministerială. Însă, în acele condiţii nu mai putea fi vorba despre un minister al opoziţiei, ”ci de 
a compune un Cabinet după simpatiile, antipatiile şi aprecierile sale personale”, presa liberală 
concluzionând că ”oposiţiunea n-a fost chemată în mod serios la minister”54. În urma intransi-
genţei Domnitorului, constatată de G. Vernescu cu ocazia vizitei la Palat, acesta îşi depunea 
mandatul55. 

Pentru rezolvarea crizei ministeriale, chiar şi pentru moment, şeful statului îi încredinţa 
formarea unui nou guvern Gen. I. Em. Florescu, în care acesta să deţină şi portofoliul Războiu-
lui56. Se pare însă că generalul nu a primit fără ezitări această nouă dovadă a încrederii princia-
re, criza financiară a statului îngrijorându-l foarte mult. În cadrul consultărilor cu Domnitorul 
din seara zilei de 2/14 aprilie 1876, generalul îl consilia în favoarea intrării în Minister a lui 
Menelas Ghermani, specialistul financiar, fost colaborator al ministrului de Finanţe Petre Ma-
vrogheni57. ”Starea disperată a finanţelor” a fost însă argumentul în faţa căruia acesta refuza 
să-şi asume îndreptarea situaţiei, mai mult chiar, propunea aducerea opoziţiei la guvernare58. 

Ministerul generalilor59, după cum a fost denumit de opoziţie, condus de I. Em. Flores-
cu60, avut o existenţă efemeră (4/16 aprilie 1876-24 aprilie/6 mai 1876), nefiind sprijinit nici 
chiar de unii conservatori care îi imputau lipsa de autoritate şi de apartenenţă la valorile drep-
tei61. Camera dominată de conservatori privea Cabinetul Florescu ca pe o operă a iniţiativei 
suveranului, format în majoritate din persoane nepolitice care nu se mai consulta cu membrii 
partidului conservator62 şi un exponent al intereselor Domnitorului, în special în privinţa finan-
ţării şi dezvoltării capacităţii militare a ţării. Din acest punct de vedere, prezenţa generalului în 
fruntea guvernului îngrijora pe adepţii neutralităţii României faţă de evenimentele politico-
militare din Balcani63. 

Solicitarea preşedintelui Consiliului pentru dizolvarea Senatului recent ales şi organiza-
rea de noi alegeri s-a lovit de refuzul lui Carol I, în seara zilei de 23 aprilie / 5 mai 1876. Invo-
carea de către Florescu a pericolului pe care l-ar fi putut reprezenta liberalii pentru viitorul 
monarhiei, dacă ar fi fost aduşi la guvernare, nu a avut nici un efect asupra opţiunii Principelui. 
Aceasta era deja luată în favoarea unui guvern liberal moderat, cu Manolache Costache 
Epureanu la conducere, decizie împărtăşită de altfel şi generalului64. Primindu-l în aceeaşi zi, 
Carol I îi propunea omului politic moldovean conducerea noului guvern, cu col. G. Slăniceanu 

                                                 
54 Ibidem. 
55 Memoriile Regelui Carol I, p. 22-24. 
56 Radu R. Florescu, Generalul Ioan Emanoil Florescu: organizator al armatei române moderne, Bucureşti, EMi, 2004, p. 
100. 
57 Dimitrie R. Rosetti, op. cit, p. 84; Ioan Budu, “Menelas Ghermani”, în RFR, 1 noiembrie 1934, p. 385. 
58 Memoriile Regelui Carol I, pp. 22-24. 
59 Românul, 10 aprilie 1876. 
60 Guvernul avea următoarea componenţă: Gen. I. Em. Florescu, preşedinte al Consiliului, ministru de Război şi inte-
rimar la Interne; Gen. Christian Tell, ministru de Finanţe; Gen. Tobias Gherghel, ministru al Lucrărilor Publice; Dimi-
trie Paul Vioreanu, ministru de Justiţie; Dimitrie Cornea, ministru de Externe; Alexandru Orăscu, ministru al Cultelor 
şi Instrucţiunii. Frédéric Damé, op. cit., p. 269. 
61 Gheorghe - Florin Ştirbăţ, “Grupările conservatoare în viaţa politică a României în vremea Războiului de Indepen-
denţă”, în AMM, nr. XXXII/1, 2011, pp. 224 - 226. 
62 MO, nr. 93, 28 aprilie / 10 mai 1876, p. 2359.  
63 Timpul, nr. 16, 15 aprilie 1876, p. 1. 
64 Memoriile Regelui Carol I, p. 29. 
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ca ministru de Război. În ziua imediat următoare Guvernul Florescu demisiona. 
Precum la trecutele consultări cu G. Vernescu, Domnitorul a trebuit să aştepte rezultatul 

dezbaterilor din interiorul Coaliţiei de la Mazar - Paşa, care propunea o formulă ministerială 
din care făceau parte aceeaşi D. A. Sturdza şi I. Ghica, împotriva cărora îşi exprimase deja 
obiecţiile. În această situaţie, doar ameninţările şefului statului cu dizolvarea Senatului, ceea ce 
implica, evident, pierderea avantajului politic al opoziţiei, la care îşi adusese o contribuţie 
esenţială, i-a determinat pe membrii Coaliţiei de la Mazar - Paşa să accepte o redistribuire a 
posturilor ministeriale. 

 Liberalii realizaseră importanţa propulsării şi a susţinerii aceluia care se apropiase de 
ele cu un an în urmă, într-o încercare de a ieşi din izolarea politică în care se găsea după demi-
sia de la conducerea Justiţiei în 1873. Prezenţa experimentatului Epureanu în mijlocul lor, 
representantele majorităţii Senatului şi al oposiţiunii din ţară65, a aceluia care cultiva relaţii 
excelente cu reprezentanţa diplomatică a puternicei Germanii la Bucureşti, nu putea fi privită 
decât ca o garanţie a venirii lor la guvernare66. În plus, calitatea conservatorului moldovean de 
fost preşedinte al Constituantei de la 1866 servea, după cum avea să remarce Mihail Kogălni-
ceanu la 25 ianuarie 1877, inclusiv scopului propagandistic al coaliţiei, acela de a garanta res-
pectarea drepturilor constituţionale chiar în faţa partidului liberal67. Domnitorul însuşi îl ac-
cepta pe Manolache Costache Epureanu ca pe un premier de tranziţie68, menit a menaja imagi-
nea liberalilor consideraţi revoluţionari în faţa cabinetelor europene şi a le pregăti terenul pen-
tru venirea lor la guvernare69. 

În componenţa noului guvern, numit la 27 aprilie 1876, intrau reprezentanţii tuturor 
grupărilor coalizate din opoziţie, precum Ion C. Brătianu şi colaboratorul acestuia, profesorul 
de limbi clasice şi avocatul George Chiţu70, din partea liberalilor radicali, liberalii moderaţi 
Mihail Kogălniceanu, reprezentând Moldova şi avocatul bucureştean George Vernescu, Mihail 
Pherekide, tânărul avocat apreciat de însuşi Domnitorul şi omul Palatului, colonelul George 
Slăniceanu71. 

Configuraţia echipei ministeriale era, fără îndoială, expresia compromisului dintre gru-
pările politice care o compuneau, dar şi a concesiilor pe care acestea fuseseră nevoite să le facă 
Principelui: prezenţa lui I.C. Brătianu la conducerea ministerului de Finanţe, în locul specialis-
tului financiar D.A. Sturdza, dezavuat de Carol pentru manifestări antidinastice, era materiali-
zarea sugestiei făcută de şeful statului în timpul tratativelor cu Vernescu, liberalul moldovean 
trebuind să se mulţumească, alături de amicul său, Ion Ghica, cu vicepreşedinţia Senatului72. 
La fel, colonelul Slăniceanu fusese opţiunea princiară pentru ocuparea ministerului de Război, 
pe când acceptarea celorlalţi lideri politici din opoziţie, a pretenţiei lui George Vernescu de a 
ocupa portofoliul Internelor a fost, după cum avea să mărturisească C.A. Rosetti, concesia pe 
care aceştia o făcuseră pentru a ajunge la putere73. În planul imaginii, prezenţa feciorelnicului 
domn Vernescu la ministerul de Interne era, după cum Mihail Kogălniceanu avea să declare la 
25 ianuarie 1877, un gaj dat ţării pentru libertatea alegerilor74. 

La 28 aprilie 1876 guvernul îşi prezenta programul guvernamental în mijlocul unei 
Adunări ostile, aleasă în timpul guvernării conservatoare. În cuprins se preciza că prin venirea 

                                                 
65 Alegătorul liber, an II, nr. 181, 26 aprilie 1876, p. 1. 
66 Simion Alexandru Gavriş, Manolache Costache Epureanu, pp. 96 - 99. 
67 Mihail Kogălniceanu, Opere, vol. IV: Oratorie II, 1864-1878, text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de 
Georgeta Penelea, Bucureşti, EAR, 1978, p. 265. 
68 Simion Alexandru Gavriş, op. cit., p. 349. 
69 Nicolae Iorga, Războiul pentru independenţa României. Acţiuni diplomatice şi stări de spirit, Bucureşti, Cultura 
Naţională, 1927, p. 84. 
70 Dorina Nichifor, Gheorghe Nichifor, Gheorghe Chiţu şi liberalismul român, Târgu-Jiu, Editura “Punct”, 1998, p. 127. 
71 Memoriile Regelui Carol I, p. 30. 
72 Frédéric Damé, op.cit., p. 269. 
73 C.A. Rosetti către Maria Rosetti, p. 155. 
74 Mihail Kogălniceanu, Opere, vol. IV, p. 245. 
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noului minister se punea capăt crizei politice intervenite după alegerile senatoriale, consacrân-
du-se principiul constituţional că nu guvernele trebuiesc să creeze majorităţile Corpurilor 
Legiuitoare, ci voinţa liber exprimată a ţării să indice încrederii Măriei Sale alegerea consili-
erilor săi75. Respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, atât pentru cetăţenii individu-
ali cât şi pentru partide, constituia un punct important din program, acestea fiind asigurate îm-
potriva oricăror recriminaţiuni şi spirit de răsbunare, guvernul promiţând aplicarea strictă a 
principiilor responsabilităţii ministeriale76. 

Pe plan intern, se intenţiona promovarea unei politici de economii în domeniul bugetar, 
o relaxare fiscală în favoarea contribuabililor şi îmbunătăţirea situaţiei materiale a acestora. Se 
făceau promisiuni vagi pentru ameliorarea situaţiei ţărănimii, dezvoltarea agriculturii fiind 
considerată compatibilă cu creşterea performanţei comerţului şi a industriei naţionale, domenii 
care urmau să se bucure de atenţia guvernului77. În domeniul educaţional şi religios, programul 
ministerial se rezuma a sublinia doar importanţa Bisericii şi şcolii de „bază a naţionalităţii 
noastre, condiţiunea dezvoltării materiale şi intelectuale a populaţiunilor noastre”. Se exprima, 
de asemenea dezideratul că accesul la justiţie urma să fie asigurat tuturor în mod egal şi că 
această instituţie să rămână în afara pasiunilor politice şi a ingerinţelor administrative. Armata, 
în urma reorganizării, trebuia să fie capabilă de a-şi apăra neutralitatea, iar îmbunătăţirea situa-
ţiei ofiţerilor şi a soldaţilor erau elemente care se aflau în atenţia executivului78. 

Din momentul realizării dezideratului accederii la guvernare, pentru grupările politice 
de la Mazar-Paşa se punea problema locului şi rolului pe care aveau să-l ocupe în noua confi-
guraţie politică, precum şi a raporturilor dintre ele. Cu prilejul următoarelor alegeri parlamenta-
re, deveneau sesizabile tendinţe şi iniţiative care vizau consolidarea propriilor lor poziţii, prin 
obţinerea unui rezultat electoral favorabil, care să le asigure o bună reprezentare la nivelul 
posturilor ministeriale şi marginalizarea partenerilor de guvernare79.  

Confruntarea dintre membrii coaliţiei de guvernământ era practic expresia iminentei sa-
le disoluţii, în urma îndeplinirii scopului pentru care fusese constituită80. Cu puţin timp înaintea 
dizolvării Camerei, C.A. Rosetti semnala că le parti Vernechiste şi Fracţiunea liberă şi inde-
pendentă manifestau mari ambiţii politice, veulent tout avoir, însă couverts par notre pavil-
lon81. Rosetti era de părere ca scopurile politice ascunse ale acestor veleitari trebuiau dénoncer 
au pays şi părăsiţi. Le parti libéral se débraille et ouvre les rangs, scria ideologul liberal radi-
cal, arătându-se îngrijorat pentru rezultatele luptei contre la réaction82. 

De asemenea, discuţiile în jurul ratificării convenţiei comerciale cu Austro - Ungaria, 
încheiată de Guvernul Catargiu în iunie 1875, pentru care Viena făcea puternice presiuni di-
plomatice, trădau grave disensiuni între miniştri. Cabinetul se scindase: de o parte, Epureanu şi 
Kogălniceanu, care se pronunţau în favoarea ratificării convenţiei, invocând raţiunile de stat, în 
caz contrar fiind chiar dispuşi să demisioneze, de alta Brătianu care, deşi iniţial se situase de 
partea celor doi, nedorind să-şi sacrifice popularitatea, trecuse declarativ de partea lui Vernes-
cu, cel care afişa o dârză intransigenţă, împotrivindu-se ratificării, în spiritul declamaţiilor din 
perioada opoziţiei. Ceilalţi miniştri, Chiţu şi Pherekide, neexperimentaţi, aşteptau doar ordinele 
superiorilor lor. Confruntarea se desfăşura între raţiunea de stat şi popularitate. „Crisa era 
iminentă, sfâşierea probabilă şi aceasta în ajunul acestor alegeri pe cari coaliţia comptează 
pentru a încununa imorala sa biruinţă”, nota presa conservatoare. Epureanu încerca să medie-
ze între tabere, însă „energia d-lui Kogălniceanu fu şi de astă dată biruitoare. Temerea unei 
sfâşieri, care era să-i facă a pierde o putere câştigată cu atâtea sudori, învinse ultimele 

                                                 
75 MO, nr. 94, 29 aprilie / 11 mai 1876, pp. 2369 - 2370. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 Nicolae Iorga, op. cit., p. 84. 
80 Constantin Dissescu, Partidele într-un stat constituţional, Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1884, p. 311. 
81 C .A. Rosetti către Maria Rosetti, p. 149. 
82 Ibidem. 
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scrupuluri şi convenţia fu ratificată”83. Pentru liniştirea opiniei publice, oficiosul guvernamen-
tal susţinea că Guvernul Epureanu întrebuinţase toate mijloacele pentru înlăturarea convenţiei, 
însă Austro-Ungaria, sprijinită de toate Puterile europene, invocând cuviinţele diplomatice, 
refuzase orice concesie, ameninţând chiar cu ruperea relaţiilor diplomatice în caz de neratifica-
re, o astfel de eventualitate fiind aşteptată de opoziţia conservatoare pentru a reveni la putere84. 
Se alesese, aşadar, calea supunerii în faţa tristei necesităţi, guvernul promiţând o sinceră şi 
naţională aplicare a convenţiei, menită a-i diminua consecinţele defavorabile85. 

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din mai 1876 au fost una deosebit de 
tensionată86. Ea ne relevă deopotrivă polemica putere-opoziţie conservatoare cât şi fricţiunile 
dintre partenerii de guvernare. Promovând un discurs împotriva ingerinţelor electorale ale 
administraţiei87, G. Vernescu a încercat să profite de poziţia sa de ministru de Interne şi impli-
cit de principal organizator al alegerilor. Astfel, prin ordinele sale, sub motivul depolitizării 
administraţiei88, erau destituiţi numeroşi prefecţi, subprefecţi şi comisari de poliţie, care deser-
viseră vechea administraţie conservatoare89, fiind înlocuiţi cu apropiaţi ai săi, precum Pake 
Protopopescu, devenit prefectul poliţiei capitalei90. Dintre foştii conducători de judeţe, destitui-
rea lui Dimitrie Simulescu de la Vâlcea, omul de încredere al grupării liberal-radicale, indigna-
se pe cei doi şefi ai liberalilor radicali, Brătianu şi Rosetti, presa de opoziţie speculând pe sea-
ma înlocuirii ministrului de Interne91. 

Întocmai precum colegul său de la Interne, şi ministrul de Justiţie, M. Pherekide, operase 
mai multe schimbări de personal, mulţi magistraţi fiind suspendaţi, transferaţi sau înaintaţi în 
funcţie, conform convingerilor lor politice92. Unul dintre cei destituiţi era şi fostul ministru al 
Justiţiei din ultimul Cabinet Florescu, profesorul universitar Dimitrie Paul Vioreanu, atunci pro-
curor general pe lângă Curtea de Casaţie93. Deşi măsura în sine avea temeiuri politice, Vioreanu 
fiind un apropiat al grupului din jurul lui Vasile Boerescu, era acuzat de incapacitatea de a stabili 
bune raporturi profesionale cu membrii Curţii, „care trebuie neapărat să existe între cea mai 
înaltă autoritate judiciară şi representantul guvernului pe lângă dânsa”94. Destituirea reputatului 
magistrat a generat reacţia opoziţiei, ministrul Justiţiei atrăgându-şi cele mai severe critici95. 

În vederea câştigării alegerilor, liberalii radicali întrebuinţau o mare varietate de mijloa-
ce. Coordonaţi de C. A. Rosetti, care proba şi cu această ocazie spiritul său de bun organiza-
tor96, roşii întreţineau o susţinută campanie de presă, înfiinţau comitete electorale în teritoriu, 

                                                 
83 Timpul, nr. 35 - 36, 26 mai 1876, p. 1; Memoriile Regelui Carol I, pp. 37 - 38. 
84 Românul, 27 mai 1876. 
85 Alegătorul liber, an II, nr. 195, 2 iunie 1876, p. 1. 
86 Gheorghe Cliveti, op. cit., p. 66. 
87 Frédéric Damé, op. cit., p. 270. 
88 Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, vol. I, 1871 - 1884, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ziarului “Univer-
sul”, 1935, p. 187. 
89 MO, nr. 104, 12/24 mai 1876, p. 2596. 
90 G. Dem. Teodorescu, Biografia lui Em. Protopopescu - Pake, Bucureşti, Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma 
Basilescu, 1899, p. 15; Memoriile Regelui Carol I, p. 34. 
91 Oficiosul conservator realiza astfel portretul prefectului liberal, după modelul Simulescu: „ignorant, ştiind de abia să 
scrie şi să citească, îmbogăţit prin abusuri, plin de toate urile şi pasiunile omului de nimic care a ajuns să fie ceva, invidi-
os şi târâtor din fire, arbitrar, ingrat şi insolent când este puternic, el personifică minunat tipul democratului aşa cum se 
înţelege la noi, aşa cum îl visează d. Rosetti şi cum îl descoperă d. Brătianu”, în Timpul, an I, nr. 53, 15 iunie 1876, p. 2. 
92 Memoriile Regelui Carol I, p. 34. 
93 MO, nr. 108, 18/30 mai 1876, p. 2690. 
94 Românul, 6 mai 1876. 
95 Ministrul Pherekide era prezentat ca un anonim politic, din marele partid al indiferenţilor, un tânăr care, fără a 
rămâne prea mult timp într-un post de judecător substitut la Tribunalul Ilfov, apoi de avocat, pentru a-şi demonstra 
acolo propriile capacităţi, apucase calea cea scurtă şi comodă a declamaţiunilor patriotice şi a programelor, îşi depu-
sese candidatura la colegiul al II-lea din Muscel, înaintase la Palat petiţia opoziţiei liberale împotriva convenţiei co-
merciale cu Austro-Ungaria şi fusese numit ministru de Justiţie, calitate în care umilise un om şi o carieră, doar pentru 
că acesta îi contestase candidatura în colegiul din care provenea. Timpul, nr. 32, 19 mai 1876. 
96 Anastasie Iordache, Sub zodia Strousberg. Viaţa politică din România între 1871-1878, Bucureşti, Editura Globus, 
1991, p. 212. 
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ţineau întruniri publice şi înfiinţau formaţiuni politice de tineret, precum Unirea Democratică 
Română97. Comitetele electorale, constituite în fiecare judeţ, din iniţiativa lui Rosetti98, s-au 
dovedit a fi instrumente deosebit de eficiente pentru fabricarea majorităţii parlamentare libera-
le, reuşind să influenţeze electoral alegători din administraţie, magistratură, armată, fisc99. Ele 
aveau misiunea de a propune candidaţi pentru Cameră, de a primi denunţuri în legătură cu 
abuzurile vechii administraţii, în vederea tragerii la răspundere a vinovaţilor, de a monitoriza 
chiar desfăşurarea alegerilor100. 

Atât în presă cât şi în cadrul întrunirilor publice, liberalii radicali promovau un program 
politic inspirat din necesităţile societăţii româneşti şi bazat pe principiile organizării statului 
modern. Preocuparea pentru îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii, deşi afirmată electoral, nu era 
însoţită întotdeauna de propuneri ce vizau măsuri concrete pentru realizarea ei, de cele mai 
multe ori chestiunea ţărănească constituindu-se într-o nouă ocazie pentru criticarea activităţii 
fostului guvern conservator. Liberalii se pronunţau pentru desfiinţarea tuturor acelor practici de 
jaf, de hoţie şi de împilare ale fostei administraţii, efectuate prin intermediul primarilor corupţi, 
doritori de îmbogăţire pe seama satelor, de preceptori delapidatori ai contribuţiilor băneşti101. 
Unele soluţii care priveau ameliorarea stării materiale şi intelectuale a lumii satelor, precum 
alocarea de fonduri şi promovarea personalului competent în şcoală şi Biserică, înfiinţarea de 
instituţii de credit în folosul cultivatorilor, chiar dacă veneau prin corespondenţele din teritoriu, 
erau asumate de liberali102. De asemenea, descentralizarea administrativă, legi de reglementare 
a responsabilităţii miniştrilor şi a celorlalţi agenţi ai puterii executive, a condiţiilor de admisibi-
litate şi înaintare în funcţiile publice şi a justiţiei militare, înmulţirea căilor de comunicaţii, 
exploatarea minelor, lucrări necesare navigaţiei râurilor constituiau, chiar cu unele reluări, 
puncte esenţiale ale programului politic al liberalilor radicali103. 

În politica externă, programul electoral al liberalilor menţinea acelaşi ton prudent, im-
pus de contextul regional încă neclar şi de necesitatea menajării susceptibilităţilor Puterilor 
Garante, însă sugera predispoziţia pentru schimbarea statutului internaţional al României, auto-
nomia invocată nefiind altceva decât formula sub care se ascundea de fapt aspiraţia pentru 
obţinerea independenţei. C.A. Rosetti îşi informa cititorii că liberalii săi îşi recunoscuseră 
greşialele comise în trecut în politica faţă de naţionalităţile din Balcani, asigurând că am 
schimbat şi schimbăm tactica, conform împrejurărilor zilei, nu însă şi scopul. Acesta viza au-
tonomia fiecărei naţionalităţi din cuprinsul Imperiului Otoman şi din cel Austro-Ungar, propa-
gând confederaţiunea104. 

În ciuda energicei campanii pe care o desfăşuraseră în Muntenia şi Oltenia, liberalii ra-
dicali din jurul lui C. A. Rosetti şi I. C. Brătianu se confruntau cu serioase probleme în ceea ce 
priveşte impunerea propriilor candidaţi în Moldova, unde influenţa le era modestă în compara-
ţie cu aceea a partenerilor de guvernare. La 31 mai 1876, Rosetti îi scria soţiei sale că aderenţii 
lui Kogălniceanu şi aceia ai lui Epureanu îi combăteau proprii candidaţi, printre care şi ginerele 
său, C. Pillat. Pentru sprijinirea candidaturii acestuia, Rosetti se deplasase în campanie electo-
rală la Botoşani, oraşul natal al protejatului său, unde, deşi fusese acceptat de comitetul liberal, 
întâmpină totuşi o mare rezistenţă, iar o eventuală impunere a candidaturii acestuia la Bucureşti 
ar fi indispus pe acele „nouvelles generations[…] qui commence enfin à venir vers nous”105. 

                                                 
97 Românul, 30 mai 1876. 
98 Timpul, nr. 53, 15 iunie 1876, p. 2. 
99 Organul de presă conservator susţinea, nu foarte departe de adevăr, că în componenţa comitetelor electorale liberale 
intrau mulţi oportunişti şi rudimentari de tipul celor care dau cu barda în Dumnezeu, având marea calitate de a fi 
obedienţi. Timpul, nr. 39, 29 mai 1876, p. 1. 
100 Românul, 7 mai 1876. 
101 Românul, 6 mai 1876. 
102 Românul, 12 mai 1876. 
103 Românul, 31 mai 1876. 
104 Românul, 1 iunie1876. 
105 C.A. Rosetti către Maria Rosetti, pp. 160-164. 
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Opoziţia a încercat să-şi strângă rândurile şi să se prezinte alegătorilor compactă, lăsând 
în urmă neînţelegerile personale care subminaseră fostul guvern conservator condus de Lascăr 
Catargiu106. Totuşi, influenţa guvernului în teritoriu nu îndreptăţea speranţele conservatorilor 
într-un rezultat favorabil al alegerilor107, a căror înfrângere netă era preconizată de însuşi şeful 
statului108. 

Rezultatele alegerilor consemnau victoria candidaţilor coaliţiei de guvernământ, care îşi 
asigurau o largă majoritate în Cameră109. Dintre personalităţile apropiate de conservatori, doar 
Prinţul Alexandru Ştirbei la colegiul I de Dolj110 şi Dimitrie Ghica la colegiul II-lea din Dâm-
boviţa111 reuşeau să-şi câştige mandatele de deputaţi. Coaliţia de la Mazar - Paşa, în schimb, 
era reprezentată prin toate notabilităţile sale, precum G. Vernescu (Ilfov), I. C. Brătianu (Mus-
cel), M. Kogălniceanu (Roman), Manolache Costache Epureanu (Tutova), I. Câmpineanu (Bră-
ila)112, G. Chiţu (Dolj), M. Pherekide (Muscel)113, D. Brătianu, C. A. Rosetti, E. Costinescu, E. 
Stătescu (Ilfov), N. Ionescu urmat de fracţioniştii ieşeni V. Gheorghian, Al. Gheorghiu, D. 
Anghel114. Miniştrii I. C. Brătianu şi M. Kogălniceanu vor opta, totuşi, pentru mandatul de 
senator115. 

Victoria candidaţilor guvernului, dintre care cei mai mulţi liberali-radicali din jurul lui 
C.A. Rosetti şi I.C. Brătianu, a fost consecinţa popularităţii lor, a organizării superioare, a acţi-
unii politice, peste limitele impuse de regulile onestităţii electorale, dar şi al acordului tacit al 
Principelui. La 25 ianuarie 1877, în legătură cu modul de desfăşurare al ultimelor alegeri, fos-
tul ministru de Externe, M. Kogălniceanu, indica implicarea guvernului în adjudecarea succe-
sului electoral, dacă nu în mod direct, cel puţin prin intermediul funcţionarilor administrativi116. 
În legătură cu practicile abuzive ale administraţiei împotriva candidaţilor opoziţiei, îl cităm pe 
fostul preşedinte al Consiliului, Lascăr Catargiu, adresându-se Domnitorului Carol la 10 iunie 
1876117. Fruntaşul conservator se arăta deosebit de indignat pentru arestarea cumnatului său, 
Alexandru Ventura, fostul prefect de Botoşani, măsură pe care o considera ca făcând parte din 
manevrele electorale a miniştrilor spre a îngrozi alegătorii în ajunul când depun votul lor118. 
Totodată, el folosea prilejul pentru a formula reproşuri severe la adresa şefului statului pentru 
politica pe care înţelesese să o profeseze alături de liberali şi îşi exprima dezamăgirea pentru 
lipsa acestuia de recunoştinţă pentru serviciile pe care conservatorii şi el personal le făcuseră 
Tronului şi ţării: „Iată cum ţin făgăduinţele ce V-au dat pentru alegeri libere şi că nu vor per-

                                                 
106 Timpul, nr. 34, 21 mai 1876, p. 1; nr. 35, 22 mai 1876, p. 1. 
107 Timpul, nr. 32, 19 mai 1876. 
108 Memoriile Regelui Carol I, vol. VIII, Editura Tipografiei Ziarului “Universul”, pp. 60 - 61. 
109 Istoria românilor, vol. VII, tom I, Constituirea României moderne (1821-1878), coord. Dan Berindei, Bucureşti, 
EE, 2003, p. 642. Conform datelor prezentate de Timpul, liberalii radicali ar fi obţinut 65 - 67 de mandate, faţă de 
numai 36 ale partizanilor ai lui M. Kogălniceanu, 26 ale fracţioniştilor, 7 ale susţinătorilor lui Manolache Costache 
Epureanu, 5 ale amicilor politici ai lui I. Ghica, 3 ale vernescanilor şi 6 -7 conservatori. Apud Mihail Polihroniade, 
Alexandru Christian Tell, Domnia lui Carol I, vol. I, 1866 - 1877, Bucureşti, Editura Vremea, 1937, p. 318. C.A. 
Rosetti avansa cifre mai optimiste, de 80 de locuri pentru aderenţii săi, restul fiind împărţit între susţinătorii lui M. 
Kogălniceanu şi M. Costache, 20 de mandate, alte 15 mandate pentru Fracţiune, 5 pentru amicii ai lui G. Vernescu, 
reacţiunea obţinând doar 8 locuri şi câţiva “flotants, zestre guvernamentală”. C. A. Rosetti către Maria Rosetti, p. 169. 
I. Mamina atribuia întregului Partid Naţional-Liberal majoritatea de 141 de locuri în noua Adunare, conservatorilor 
doar 10 locuri şi 6 independenţilor. I. Mamina Monarhia constituţională în România. Enciclopedie politică. 1866-
1938, Bucureşti, 2000, p. 209. 
110 MO, nr. 122, 5/17 iunie 1876, pp. 2970 - 2971. 
111 Ibidem, nr. 124, 7/19 iunie 1876, pp. 3001 - 3002. 
112 Ibidem, nr. 122, 5/17 iunie 1876, pp. 2970 - 2971. 
113 Ibidem, nr. 124, 7/19 iunie 1876, pp. 3001 - 3002. 
114 Ibidem, nr. 126, 9/21 iunie 1876, pp. 3035 - 3036. 
115 Nichita Adăniloaie, op. cit., p. 229. 
116 „Cum ele s-au făcut [alegerile, n.GhFŞ] nu este treaba mea […] dacă au înrâurit subalternii şi pentru ce... Acum 
nu voi ridica perdeaua”. Mihail Kogălniceanu, op. cit., p. 245. 
117 Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare DANIC), fond Casa Regală - Oficiale, vol. 1, 1865 - 
1914, Carol I, dosar nr. 5/1876, f. 1. 
118 Ibidem. 
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secuta pe nimeni, iată în ce mâni aţi încredinţat administraţia ţării. Sper ca Alteţa Voastră va 
face să se libereze cumnatul meu, pot fi siguri d-nii miniştri că conservatorii nu vor fugi de a 
da seamă de faptele lor judecătorilor prevăzuţi de Constituţie. Nu permiteţi, Măria Ta, să-şi 
bată joc de oameni cari V-au fost servit cu atâta devotament şi cari au scăpat Tronul când 
revoluţia era pe uliţe. Nu m-am aşteptat ca dupe atâtea jertfe ce am făcut Ţării şi Măriei Tale 
să fiu aşa crud lovit”119. 

Alegerea conducerii Camerei, convocată în sesiune extraordinară la 20 iunie 1876, avea 
să confirme noul raport de forţe favorabil liberalilor radicali120. Totodată, aceasta oferea încă un 
prilej de competiţie în interiorul coaliţiei guvernamentale, grupările încercând să-şi impună 
proprii candidaţi: liberalii radicali îl propuneau pe C. A Rosetti, în schimb, aderenţii lui G. 
Vernescu, cei ai lui M. Kogălniceanu şi fracţioniştii lui Nicolae Ionescu, pentru a-i destabiliza 
şi a atrage pe o parte dintre roşii în rândurile lor, îl sprijineau pe Dimitrie Brătianu, preocupat 
în definirea propriei identităţi în cadrul partidului121. Comentând asupra competiţiei pentru 
şefia Camerei dintre cei doi fraţi de cruce în politică, ambii reprezentanţi ai principiilor parti-
dei naţionale-liberale, oficiosul guvernamental, dorind să demonstreze unitatea partinică, sus-
ţinea că victoria lui Rosetti se datora preferinţei deputaţilor pentru un preşedinte mai energic, 
în concordanţă cu situaţia internaţională dificilă, în detrimentul unuia mai calm, văzut ca o 
garanţie de imparţialitate. Şi alegerea vicepreşedinţilor N. Ionescu, A. Stolojan, col. D. Lecca şi 
Al. Teriachiu, probase unitatea şi strânsa legătură a partidei naţionale-liberale, dovada fiind 
refuzul lui G. Mârzescu de a accepta funcţia de vicepreşedinte propusă de un mare număr de 
deputaţi, numai din dorinţa de a nu se împărţi voturile122. Alegerea preşedintelui Camerei în 
persoana lui C.A. Rosetti, la 27 iunie/9 iulie 1876, era o probă pentru culoarea radicală a ma-
jorităţii din Cameră, noua situaţie politică dezavantajându-l pe Manolache Costache Epureanu, 
care se arăta sceptic în faţa Domnitorului pentru perspectiva rămânerii în fruntea guvernului123. 

Contrar asigurărilor guvernamentale privind stabilitatea coaliţiei, presa antiguvernamen-
tală interpreta în mod optimist evenimentele petrecute în Cameră, în sensul unei tentative de 
înfiripare a unei opoziţii în chiar interiorul majorităţii parlamentare. În realitate, susţinea Cezar 
Bolliac, Dimitrie Brătianu fusese sprijinit de aproximativ 20 de partizani ai lui M. Kogălnicea-
nu şi ai lui Manolache Costache Epureanu. La alegerea vicepreşedinţilor, radicalii s-au asigurat 
că aceştia vor fi numiţi dintre persoanele cele mai fidele, înlăturându-se chiar şi aspiranţii 
“fracţionişti”, astfel că vreo 25 - 26 dintre aceştia se văzuseră astfel împinşi către o colaborare 
cu aderenţii lui M. Kogălniceanu şi Manolache Costache Epureanu, formându-se un grup care 
număra peste patruzeci de deputaţi124. 

Densităţii evenimentelor politice interne care au însoţit instaurarea guvernului Manola-
che Costache Epureanu i-a corespuns agravarea situaţiei politice din Balcani. Înfrângerea miş-
cării revoluţionare bulgare în mai 1876, la a cărei organizare guvernul român îşi oferise con-
cursul125, instabilitatea politică de la Constantinopol, manifestată prin detronarea sultanului 
Abdul-Aziz şi înlocuirea lui cu Murad al V-lea, ulterior cu Abdul-Hamid al II-lea, politica 
externă belicoasă promovată de cabinetul liberal sârb, Iovan Ristič – Jevrem Grujič, impulsio-
nată de propaganda panslavistă, concretizată în declararea războiului antiotoman la 18/30 iulie 
1876, constituiau indicii ale unei apropiate extinderi a conflictului şi a iminentei intervenţii a 
Marilor Puteri. De altfel, noul episod al chestiunii orientale început în 1875, în cadrul căruia 
Rusia şi Austro-Ungaria au interpretat un rol determinant prin instigarea şi întreţinerea stării de 

                                                 
119 Ibidem. 
120 George D. Nicolescu, Parlamentul Român 1866-1901. Biografii şi portrete, Bucureşti, I.V. Socec, 1903, pp. 223 - 224. 
121 Anastasie Iordache, Pe urmele lui Dumitru Brătianu, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984, pp. 291-292. 
122 Românul, 27 iunie 1876. 
123 Memoriile Regelui Carol I al României, ediţie şi indice de Stelian Neagoe, vol. III, 1876 - 1877, Bucureşti, EMa, 1995, p. 47. 
124 „Ştiţi iubiţi lectori, că în toate sesiunile Camerei minimum al opoziţiunii a fost douăzeci şi maximul legal a fost 
patruzeci, peste care termen când a trecut opoziţiunea s-a zguduit banca ministerială”, în Trompeta Carpaţilor, nr. 
1271, 25 noiembrie 1876, p. 2. 
125 Keith Hitchins, România. 1866-1947, Bucureşti, EH, 1996, p. 56. 
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revoltă antiotomană a populaţiilor balcanice şi prin coordonarea acţiunilor voluntarilor, aspecte 
cunoscute de altfel şi în mediile politice româneşti126, a oferit Alianţei celor Trei Împăraţi speţa 
care le-a reliefat priorităţile şi modelat acţiunile politice. În directă legătură cu evenimentele 
din Balcani, tratativele ruso-austro-ungare, încurajate şi de diplomaţia cancelarului Bismarck, 
s-au finalizat prin încheierea acordului de la Reichstadt (8 iulie 1876), care propunea un algo-
ritm conform căruia, în eventualitatea înfrângerii Porţii, Austro-Ungaria ar fi primit Bosnia şi 
Herţegovina, iar Rusia, sudul Basarabiei, unele teritorii din Asia Mică şi portul Batum127. 

Acordul ruso-austro-ungar care, deşi secret, fusese cunoscut unui cerc restrâns de oa-
meni politici români, precum şi declaraţiile de război ale Serbiei şi Muntenegrului, au fost 
evenimente pe care factorii de decizie români le-au interpretat just ca premise ale declanşării 
unui război ruso-turc128. Pe acest fond extern, în ciuda afirmării oficiale a unei politici de neu-
tralitate, recomandată, de altfel, insistent de Puterile Garante, Guvernul Manolache Costache 
Epureanu se înscria, graţie titularului său de la Externe, M. Kogălniceanu, pe linia unei politici 
externe deosebit de energice, expresie a unei corecte intuiţii a cadrului extern favorabil obţine-
rii independenţei129. Şeful diplomaţiei româneşti înţelesese că respectivul context trebuia valo-
rificat prin iniţiative curajoase, care să depăşească stadiul steril al demersurilor întreprinse până 
atunci în vederea obţinerii recunoaşterii unei neutralităţi speciale130. În această nouă orientare 
de politică externă, care purta girul Domnitorului131, se înscria şi nota expediată de ministrul de 
Externe la 16/28 iunie 1876 agenţilor români din străinătate, însoţită de memoriul care cuprin-
dea revendicările României pentru satisfacerea cărora aceştia să obţină sprijinul cabinetelor 
europene pe lângă sultan132. Recunoaşterea din partea Imperiului Otoman a individualităţii sta-
tului român şi a denumirii sale, “România”, admiterea reprezentanţilor ei de la Constantinopol 
în corpul diplomatic şi a competenţei lor judiciare în cadrul proceselor în care erau implicaţi 
cetăţenii români, inviolabilitatea teritoriului românesc, delimitarea insulelor Dunării, necesita-
tea încheierii cu Poarta a unei convenţii de extrădare a infractorilor, recunoaşterea din partea aces-
teia a paşaportului românesc, precum şi stricta delimitare a graniţei româno-otomane pe tal-
vegul braţului principal al Dunării erau, în esenţă, punctele unui veritabil program de indepen-
denţă, recunoscut ca atare, chiar dacă defavorabil, de mediile politico-diplomatice europene133. 

În cazul neîndeplinirii de către Poartă a respectivelor deziderate, agenţii diplomatici ro-
mâni erau însărcinaţi să declare guvernelor pe lângă care erau acreditaţi că executivul român 
era decis să adopte cu totul altă atitudine decât aceea pe care o păstrase până atunci134. Eloc-
vent pentru noua politica externă a României era cuprinsul telegramei expediată direct de către 
Mihail Kogălniceanu, ministrului de Externe otoman, Savfet-Paşa, prin care insista asupra 
necesităţii satisfacerii revendicărilor româneşti, considerate moderate şi juste, în caz contrar, 
sugerând posibilitatea agravării raporturilor bilaterale135. Iniţiativa şefului diplomaţiei româ-
neşti nu a avut câştig de cauză, Poarta refuzând să dea un răspuns solicitărilor româneşti, prefe-
rând să-şi exteriorizeze nemulţumirea în faţa mediului diplomatic european136. Intenţiile execu-
tivului român în sensul depăşirii cadrului neutralităţii faţă de conflictul din Balcani au fost 
comentate negativ de Puterile Garante, văzut ca un demers inoportun de natură a complica şi 

                                                 
126 Memoriile Regelui Carol I , p. 17. 
127 România în relaţiile internaţionale 1699 - 1939, coord. L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon, Iaşi, EJ, 1980, pp. 260 - 261. 
128 Ibidem, p. 266; Keith Hitchins, op.cit., p. 56. 
129 Istoria românilor, p. 638. 
130 Gheorghe Cliveti, România şi Puterile Garante. 1856 - 1878, Iaşi, 1988, p. 217. 
131 Sorin Liviu Damean, Carol I al României. 1866 - 1881, Bucureşti, 2000, p. 196. 
132 Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, coord. George Macovescu, Dinu C. Giurescu, Constantin I. Turcu, 
Bucureşti, EP, 1972, p. 21. 
133 Gheorghe Cliveti, op. cit., p. 217; Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă de la începuturi până la procla-
marea independenţei de stat (1821 - 1877), Bucureşti, Editura Albatros, 1995, p. 172. 
134 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 21. 
135 Ibidem, p. 23. 
136 Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu: un arhitect al României moderne, ediţia a II-a, Iaşi, Institutul European, 
2005, p. 85. 
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mai mult contextul conflictual sud-est european137. Cabinetul Manolache Costache Epureanu se 
vedea supus astfel unei violente campanii de compromitere din partea presei franceze, care îl 
prezenta drept instrumental vândut politicii Germaniei în Orient138. 

Reacţiile defavorabile nu l-au descurajat însă pe ministrul de Externe român, mai mult, 
prin intermediul unei scrisori expediată la 20 iulie / 1 august 1876, agentului diplomatic de la 
Paris, colaboratorului său politic, N. Callimachi-Catargiu, ţinea să precizeze şi mai explicit 
coordonatele politicii externe active pe care înţelegea să o promoveze, care putea merge până 
la implicarea armatei române într-o campanie împotriva Turciei, ca reacţie la atrocităţile comi-
se de aceasta faţă de populaţia civilă din Bulgaria139. 

Memoriul cuprinzând revendicările româneşti, expediat de Mihail Kogălniceanu Porţii 
şi cabinetelor europene, era, fără îndoială, cel mai important act de politică externă al guvernă-
rii Coaliţiei de la Mazar-Paşa, însă totodată şi ultimul, contradicţiile din interiorul acesteia 
întrerupându-i scurta existenţă. Adresa de răspuns a Camerei la Mesajul Tronului, din 10 / 22 
iulie 1876, prin conţinutul său, dezaprobat de Domnitor şi de premierul Epureanu, avea semni-
ficaţia unui act de acuzaţie în contra fostului Cabinet, Camera majoritar liberală prezentându-
se ca cea dintâi reprezentaţie naţională a României, ieşită din alegeri libere, fiind decisă să nu 
îşi înceapă activitatea până nu vor închide rănile de care suferă ţara de pe urma Guvernului 
trecut140. Votarea dării în judecată a foştilor miniştri conservatori ai Cabinetului Lascăr Catar-
giu la 19 / 31 iulie 1876, de către majoritatea liberal-radicală a Camerei, ca parte a unei strate-
gii politice care viza înlăturarea din sferele puterii a partenerilor moderaţi de parcurs, determina 
reacţia promptă a premierului Manolache Costache Epureanu şi a miniştrilor Mihail Pherekide 
şi Mihail Kogălniceanu. Intuind că acţiunea de acuzare îndreptată împotriva foştilor săi colegi 
conservatori îl viza personal, premierul se declara solidar cu aceştia şi se alătura protestelor 
miniştrilor de Justiţie şi de Externe împotriva procedărilor deputaţilor141. Domnitorul însuşi şi-a 
manifestat dezacordul faţă de acţiunile Camerei, declarându-i lui I. C. Brătianu faptul că „nu va 
permite niciodată ca vreunuia din foştii miniştri să i se atingă un singur fir de păr”. Acesta în-
să „rugă pe Principe să nu mărească încordarea şi să nu agraveze situaţia pentru ţară şi pen-
tru inculpaţi, prin intervenţia sa”142. 

Conştient de lipsa susţinerii în situaţia unor noi alegeri, dar şi pentru a lăsa deschisă ca-
lea unei eventuale reconcilieri cu dreapta, Manolache Costache Epureanu refuza propunerea 
Domnitorului de a dizolva Camera şi se retrăgea din mijlocul partenerilor radicali de coaliţie, 
acum în măsură să dicteze propria lor politică143. Acţiunea de acuzare a foştilor miniştri con-
servatori, concepută şi coordonată de preşedintele Camerei, C.A. Rosetti, îşi atingea un prim 
scop pentru care fusese iniţiată şi anume provocarea crizei ministeriale, care să conducă la 
căderea Guvernului Epureanu şi propulsarea lui I.C. Brătianu în fruntea unei noi formaţiuni 
ministeriale144. De asemenea, neutralizarea oricărei acţiuni opoziţioniste din partea conservato-
rilor, ca un al doilea deziderat al liberalilor radicali, începea promiţător. 

Numirea de către Domnitorul Carol I a unui nou guvern condus de I.C. Brătianu la 24 
iulie/5 august 1876 s-a impus ca soluţie adecvată contextului politic intern şi internaţional145. 
Cea mai importantă forţă politică a momentului, având şi un important sprijin popular, liberalii 
se arătau decişi să continue politica externă de obţinere a independenţei. Astfel, interesele poli-
tice comune au impus colaborarea dintre Palat şi liberalii radicali, prin formarea Guvernului I. 
C. Brătianu. Noul executiv îi includea, alături de miniştrii precedentului guvern, pe: G. Vernes-

                                                 
137 România în relaţiile internaţionale, p. 266. 
138 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Bucureşti, EŞE, 1984, p. 378. 
139 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 21. 
140 Memoriile Regelui Carol I, p. 49. 
141Ibidem, p. 52; E. Lovinescu, Titu Maiorescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 308. 
142 Memoriile Regelui Carol I, p. 52. 
143 Simion Alexandru Gavriş, op. cit., p. 361. 
144 Frédéric Damé, op. cit., p. 272. 
145 Dimitrie Onciul, Din istoria României, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, p. 203. 
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cu la Interne, Gheorghe Chiţu la Culte şi Instrucţiune Publică, col. Gheorghe Slăniceanu la 
Război, pe D. A. Sturdza, la Lucrări Publice, Eugeniu Stătescu, la Justiţie şi N. Ionescu, la 
Externe, preşedintele Consiliului exercitând şi portofoliul Finanţelor146. 

Distribuirea mandatelor în noua combinaţie ministerială releva preocuparea grupării li-
beral-radicale de a-şi asigura stabilitatea şi a-şi consolida poziţiile. O parte a mediului politic 
românesc se aştepta ca noul guvern să fie format de I.C. Brătianu împreună cu M. Kogălnicea-
nu, în urma împărţirii celor trei ministere rămase vacante între adepţii lor147. Neînţelegându-se 
asupra unei formule reciproc avantajoase, Kogălniceanu s-a retras, iar Brătianu a format guver-
nul împreună cu şeful “fracţioniştilor” moldoveni, neutralistul N. Ionescu148, cu incomodul 
specialist financiar D.A. Sturdza149 şi mereu interesatul G. Vernescu, alături de reprezentanţii 
noului val din politică, fidelii săi, E. Stătescu şi G. Chiţu150. 

Prezenţa lui D. A. Sturdza se datora inclusiv normalizării relaţiilor sale cu Domnitorul, 
când vizitele sale la Palat din cursul lunii mai 1876 au oferit prilejul explicaţiilor reciproce şi 
au stabilit bazele viitoarei colaborări151. 

 
Keywords: opposition, Liberal Government, liberals, conservatives, political personal-

ities, the Oriental crisis, elections. 
 
 

ASPECTS OF POLITICAL LIFE IN THE EARLY YEARS OF 
LIBERAL GOVERNMENT (1876-1878) (I) 

 
(Summary) 

 
On April 1876, the Conservative government led by Lascăr Catargiu resigned after five 

years of governing. Prince Carol I disapproved of the contradictions between conservatives and 
their neutralist policy regarding the conflict in the Balkans. The head of state was decided to 
form an alliance with Russia in order to be able to obtain independence from the Ottoman 
Empire. To pursue an active foreign policy, he needed a strong government and supported by 
the public opinion. At that time the liberal opposition, known as the “Coalition of Mazar-
Paşa” included prominent political figures with experience and enjoyed popular support. 

Prince Charles promised that the elections for the Senate in March 1876 would be cor-
rectly organized, so that the opposition obtained the victory. The negotiations for the appoint-
ment of a new Government revealed the contradictions between the ruler and the liberal coali-
tion. Each of the two parties wanted to impose his own vision in organizing Executive: Carol I 
wanted to have control over the Ministry of War by supporting an officer, while Liberals pro-
posing I.C. Brătianu as Minister of War. At the same time, some proposals for ministers as 
well as D.A. Sturdza and I. Ghica were not accepted by the ruler for their last opposition 
against him. Under these conditions, Prince Carol I interrupted for now the discussions with 
Liberals and he preferred a government led by Gen. I. Em. Florescu. It was a proof of active 
involvement in the political life of Prince especially under the Oriental crisis outburst. 

This Government was a transitional one that was not supported either Conservatives or 
Liberals. Through this appointment, Prince warned that Liberals could lose the advantage of 
victory in the elections and he showed his political authority. 

                                                 
146 Ion Mamina, op. cit., p. 305. 
147 Timpul, 4 august 1876, p. 1 
148 N. Iorga, Istoria românilor, vol. X, Întregitorii, Bucureşti, 1939, p. 164. 
149 Idem, Un om de severă muncă şi aprigă autoritate: D. A. Sturdza. O comemorare, în ARMSI, seria a III-a, XIV, 
1933, Bucureşti, pp. 171 - 177. 
150 Românul, 19, 20 mai 1876, p. 53; vezi şi Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit, p. 178.  
151 Memoriile Regelui Carol I, p. 34. 
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On April 27, 1876, Prince Carol I called on M.C. Epureanu to be the leader of a new 
Government supported by liberal opposition after the Coalition agreed to his conditions and 
removed D.A. Sturdza and I. Ghica from the governmental plan. The Liberals tried to reduce 
the political influence of conservatives by putting them in judgment for their last government 
policy and promoted a foreign policy to achieve independence through minister M. 
Kogălniceanu. 

The results of the elections for the Chamber of Deputies on May 1876 demonstrated the 
strength of the Liberals led by I.C. Brătianu and C.A. Rosetti. Some of the Government part-
ners had been left by de Liberals who made themselves a new Government led by I.C. 
Brătianu. 
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PREVESTIND APOCALIPSA. 
DESPRE ORIGINILE COMUNISMULUI ŞI NAZISMULUI 

 
 Cuvinte-cheie: nazism, comunism, ideologie, război, burghezie, antisemitism. 

 
„Puţine descoperiri sunt mai supărătoare  

decât acelea care dezvăluie genealogia ideilor”. 
Lord Acton 

 
Este mai mult decât evident pentru oricine care încearcă să arunce o privire, fie ea şi 

sumară, asupra evoluţiei rasei umane, existenţa unui progres de netăgăduit sub multiple aspecte 
ce ţin de cunoştinţe, înţelegere sau confort material. Asemenea unei persoane care urmează 
fazele fireşti de dezvoltare, trecând prin copilărie, adolescenţă şi maturitate, omul, în înţelesul 
său cel mai general, comportă diverse stadii evolutive, împărţite ulterior, în mod convenţional, 
în epoci precum Antichitatea, Evul Mediu sau modernitatea. Cel puţin sub raport tehnologic, 
distanţa ce separă aceste perioade de timp de epoca contemporană este imensă şi greu de cuan-
tificat. Omul vremurilor actuale dispune de un arsenal de mijloace tehnice, de la maşină la 
computer, la care nici cele mai revoluţionare minţi ale trecutului nu aveau nici o şansă măcar să 
şi le imagineze, cu atât mai puţin să le transpună în practică. 

Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm dacă aceasta este sau, cel puţin, ar trebui să fie 
adevărata faţă a progresului. În fond, fizionomia umană nu este perenă, epocile interşanjabile, 
gândurile şi simţirile identice? Atunci când, de pildă, Aristotel analiza binomul prietenie-ură, o 
făcea prin grila proprie, accesibilă doar omului antic sau evoca, de fapt, simţiri specifice omu-
lui universal, ce transcend veacuri spre a-şi demonstra profunda actualitate?1 La fel, într-o lu-
crare foarte valoroasă în care este analizată riguros gândirea Evului Mediu, Alain de Libera com-
pară, la un moment dat, simţirile erotice ale omului medieval în raport cu cele ale omului con-
temporan, manifestate prin intermediul unui atelier suprarealist din perioada interbelică şi con-
chide că în cadrul celui din urmă se regăsea însuşi Evul Mediu, cu diferenţe nesemnificative2. 

Prin aceste exemple, alunecăm spre problema pe care dorim să o dezbatem în acest ca-
dru, anume cea a definirii condiţiei umane. Nu atât a definirii ei, fapt greu de conceptualizat, 
cât o încercare de înţelegere asupra naturii acesteia. Este condiţia umană supusă aceloraşi legi 
ale progresului, identificabile în cadrul procesului tehnologic sau, în fapt, umanul este imuabil, 
indiferent la schimbările de decor din jurul său? Ernst Gombrich aprecia, pe bună dreptate că, 
spre deosebire de multe alte domenii care au însoţit omul în dezvoltarea sa, arta nu este îndrep-
tăţită a se supune acestui set de constatări. Nu există progres în artă, aşa cum există, de pildă, în 
transporturi. 

Capodoperele picturale ale Renaşterii nu au fost niciodată egalate, în pofida trecerii tim-
pului; de aceea, în artă analiza rămâne o chestiune de gust, viziune şi înţelegere proprie. Oare 
nu acesta este cazul invocatei condiţii umane? 

În fond, ce încercăm să descifrăm este dacă, aplicând o doză substanţială de cinism, se 
poate întocmi un clasament al celor mai autodistructive epoci din istoria omenirii. Ori, prin au-
todistrugere se înţelege anihilarea omului de către om, în proporţii şi grade variabile. Teoretic, 
progresul pe care omul l-a făcut posibil ar fi trebuit, cu necesitate, să aducă o mai bună înţele-
gere a naturii umane, o perfecţionată cunoaştere a semenilor şi, nu în cele din urmă, un grad 
uriaş de toleranţă la adresa acestora, indiferent de trăsăturile care îi guvernează pe aceştia. 
Impresia, însă, este că lucrurile au stat exact pe dos. Secolul XX, în momentul desfăşurării sale, 

                                                 
1 Aristotel, Retorica, ediţie bilingvă, Editura Iri, Bucureşti, 2004, p. 201. 
2 Alain de Libera, Gândirea Evului Mediu, Editura Amarcord, Timişoara, 2000, pp. 167 – 168. 
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a reprezentat vârful absolut al cunoaşterii. umane, secol care a permis în cadrele sale descătuşa-
rea unor energii cel mult intuite până atunci. Trist este faptul că în pofida acestei evidenţe, 
secolul XX a fost, de asemenea, martorul celor mai grave atrocităţi din istorie. Dacă e să reve-
nim la clasamentul invocat mai sus, secolul XX ocupă un dezonorant prim loc, la o distanţă 
absolut uriaşă de ceilalţi virtuali competitori. 

Să lăsăm faptele brute să vorbească, întrucât acestea reprezintă esenţa derivei conştiinţei 
umane. De parcă s-ar fi aflat de multă vreme la punctul de fierbere, omenirea a revărsat în se-
colul XX un val de ură greu de egalat sau de înţeles, în orice caz fără echivalent în epocile pre-
cedente. Este motivul pentru care Niall Ferguson scrie că „Cei o sută de ani scurşi după 1900 
au constituit, fără îndoială, cel mai sângeros secol din istoria modernă, mult mai violent, atât 
în termeni relativi, cât şi absoluţi, decât orice altă perioadă antecedentă”3. Natural, în primul 
rând se evidenţiază cele două conflicte mondiale, conflicte care au dat altă semnificaţie concep-
tului de supravieţuire. Într-adevăr, războaie s-au purtat dintotdeauna şi încă se mai poartă; nu 
dimensiunea lor militară surprinde, cât comportarea actorilor implicaţi în purtarea lor, de la cel 
mai înalt nivel până la combatantul de rând. Primul război mondial, de pildă, a izbucnit în plină 
epocă relativ idilică, dar a fost purtat cu o cruzime care oripilează instantaneu. Conceptul de 
distrugere a fost înlocuit cu cel de exterminare. Este relevantă, în acest sens, studierea memo-
riilor de război al multor soldaţi care evocă, de pildă, obligativitatea de a nu ţine în viaţă prizo-
nierii de război, în caz contrar fiind ei înşişi privaţi de hrana cuvenită. De asemenea, deciziile 
luate de statele implicate în conflict au avut consecinţe dintre cele mai nefaste pentru populaţii-
le civile aflate în spatele fronturilor. Vremea războaielor purtate exclusiv pe câmpul de luptă 
trecuse; de acum încolo, efectele lor vor fi suportate, deopotrivă, de militari şi civili. Al doilea 
război mondial va reprezenta apogeul acestei stări de fapt, fiind primul conflict din istoria uma-
nităţii care a produs pierderi mai mari în cadrul populaţiei civile decât în rândul militarilor. Ho-
locaustul a împins spre absurd limita condiţiei umane, la fel cum au făcut-o folosirea bombei 
atomice sau bombardarea oraşelor populate de civili. Masacre, genociduri, execuţii în masă, 
crime abominabile, toate fac parte din arsenalul conflictelor mondiale desfăşurate în prima 
jumătate a secolului al XX-lea. 

În fapt, aceste fenomene nu erau o noutate. E de ajuns să evocăm incredibilul, prin di-
mensiunile lui, genocid al armenilor desfăşurat sub auspiciile conducătorilor Imperiului Oto-
man în timpul primului război mondial, în urma căruia se estimează că au fost anihilaţi în jur 
de două milioane de oameni. Comunismul a perfecţionat apoi practica exterminării, prima dată 
în cadrele Uniunii Sovietice, unde a produs peste 20 de milioane de victime, apoi în restul sta-
telor unde a fost exportat. În China, politicile absurde şi primitive ale regimului comunist au 
lăsat în urmă o cifră a victimelor greu de crezut, estimată în jurul a 60 de milioane de oameni. 
În Cambodgia, regimul khmerilor roşii au exterminat o treime din populaţia ţării. În toate cele-
lalte state dominate de arbitrariul comunist, bilanţul este la fel de nefast, tradus în milioane de 
destine zdrobite ireversibil în numele unor principii utopice. 

Plaga exterminării nu a depins, însă, doar de existenţa unui regim de tip comunist. Nu-
meroase alte conflicte, interstatale sau civile au produs un număr uriaş de victime, dacă e să 
amintim războiul din Coreea, războaiele civile din Rwanda, Nigeria sau Mozambic, războiul 
din Afghanistan sau cel dintre Iran şi Irak sau, mai aproape de finele secolului, războaiele din 
fosta Iugoslavie. Din nefericire, chiar în timp de pace, nu au lipsit manifestările impregnate de 
ură şi intoleranţă. Aparthaidul caracteristic Africii de Sud poate constitui un exemplu relevant. 
De asemenea, corectitudinea istorică, după expresia lui Jean Sevillia, ne obligă la a sancţiona 
politica de intoleranţă rasială practicată de statul care s-a poziţionat în avangarda principiilor 
democratice: Statele Unite ale Americii. Pare greu de crezut, dar politicile discriminatorii la 
adresa populaţiei afro-americane s-au extins până în anii '80 ai secolului XX, atunci când mai 
existau încă state americane din uniune ale căror legislaţie interzicea, de pildă, căsătoriile inter-

                                                 
3 Niall Ferguson, Războiul lumii. Epoca urii, Editura Rao, Bucureşti, 2011, p. 32. 
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rasiale, aşadar într-un moment când Legile de la Nürnberg erau de mult istorie. Nu trebuie 
uitate nici fenomene mai recente, precum terorismul care atentează la siguranţa naţională a 
diverselor state occidentale. 

Ce secol, ce bilanţ! Încărcat de ură, de fanatism, secolul XX apare foarte greu cuantifi-
cabil şi cu atât mai greu de aşezat pe hârtie. Cu atât mai greu se lasă analizate regimurile totali-
tare definitorii pentru istoria acestui secol: comunismul şi nazismul, ale căror origini ne-am 
propus să le schiţăm. În fapt, pornind de la atrocităţile ce au marcat inevitabil natura celor două 
regimuri, curiozitatea intelectuală a istoricului trebuie să se îndrepte asupra cauzelor care au 
făcut posibilă existenţa lor. În fond, totalitarismul nu apare ca un fulger pe un cer senin, ci re-
prezintă o perioadă obligatorie de acumulări, e drept, foarte lungă în cazul comunismului şi 
mult mai scurtă în cel al nazismului. Probabil că dimensiunea criminală a ideologiilor în cauză 
nu va putea fi niciodată explicată sau, cel puţin, înţeleasă pe deplin, în special de publicul larg. 
Cu atât mai mult cu cât premisele care fixau cadrul ideologic al comunismului şi nazismului nu 
trebuiau, în mod obligatoriu, să ducă la finalitatea cunoscută, cu toate consecinţele sale. 

Mai rămâne să precizăm, în această introducere, natura analizei noastre asupra originilor 
celor două regimuri totalitare emblematice pentru istoria secolului XX. În mod evident, prin 
statutul său, un studiu nu îşi poate propune niciodată să fie exhaustiv, ci doar să nuanţeze anu-
mite puncte de vedere asupra fenomenului în cauză. Cu atât mai mult este cazul aici, în contex-
tul analizei reflexive ale cauzelor unor ideologii politice ce comportă conotaţii majore. Este 
raţiunea pentru care studiul nostru şi-a propus scopuri limitate, transpuse în emiterea unor re-
flecţii teoretice în jurul celor două fenomene. Din acest motiv, unele aspecte au fost fie eludate, 
fie tangenţial descrise, nu din cauza lipsei lor de importanţă, ci din raţiunea unei selecţii, în 
mod evident, subiectivă. În pofida acestui lucru, secolul în care trăim şi activăm are meritul, 
spre deosebire de cel precedent, cel puţin al unui grad înalt de libertate a expresiei. Din această 
raţiune, timpul ne va permite, în viitor, să aducem toate clarificările necesare, clarificări de care 
avem încă atâta nevoie. 
 

PROLOG 
 

„Îţi mulţumesc, Stalin. Îţi mulţumesc pentru că sunt fericit. Îţi mulţumesc pentru că mă 
simt bine. (...) Vor trece secole, iar generaţiile care vor veni ne vor privi ca pe cei mai fericiţi 
muritori, ca pe cei mai norocoşi oameni de pe pământ, pentru că am trăit în cel mai măreţ 
secol, pentru că am avut privilegiul de a-l vedea pe Stalin, înţeleptul nostru conducător. Da, ne 
considerăm cei mai fericiţi dintre muritori pentru că suntem contemporanii unui bărbat care 
nu a avut egal în istoria mondială”4. Aceste cuvinte au fost rostite în cadrul unui discurs la cel 
de-al VII-lea Congres al Sovietelor de către scriitorul rus A. O. Avdienko, în februarie 1935. În 
1936, un an mai târziu, „înţeleptul” Stalin va declanşa una dintre cele mai violente şi crude 
campanii de eliminare fizică a diverse categorii de oficiali sovietici, precum şi a multor alte 
victime colaterale, fenomenul intrând în istorie sub fatidica denumire de Marea Teroare. Alt-
fel, exterminarea unor întregi categorii sociale devenise o practică cotidiană în Rusia Sovietică, 
episodul amintit constituind doar o firavă secvenţă dintr-un film mult mai amplu. 

La 22 martie 1938, Julie Oesterle, din Bregenz, regiunea Voarlberg, îi adresa o scrisoare 
liderului absolut al poporului german, Adolf Hitler în care îşi declara fără inhibiţii profunda 
veneraţie faţă de realizările regimului nazist: „Mein Führer, Vă scriu cu lacrimi de bucurie în 
ochi. Este improbabil că veţi citi personal rândurile mele, dar acum se întâmplă atâtea minuni 
încât totul este posibil. Trebuie să vă scriu, căci prea mare este admiraţia mea faţă de ce aţi 
făcut dumneavoastră din oameni, Mein Führer cu exemplul pe care l-aţi oferit!”5. Doar un an 

                                                 
4 Pravda, 28 august 1936, text reprodus de T.H. Rigby, Stalin, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1966, pp. 111 – 
112, apud Martin McCauley, Stalin şi stalinismul, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2012, p. 205. 
5 Henrik Eberle, Scrisori către Hitler. Un popor îi scrie Führerului său. Documente secrete din arhivele de la Mosco-
va, publicate acum pentru prima dată, Editura Meditaţii, Bucureşti, 2009, p. 211. 
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mai târziu, Germania va fi angrenată într-un conflict mondial care va fi foarte aproape de a 
însemna un colaps definitiv al poporului german, situaţie în faţa căreia nici măcar „geniul” lui 
Hitler nu a mai fost în stare să ofere soluţii competente. 

Stalin şi Hitler, stalinismul şi hitlerismul, două personaje sinistre şi două regimuri politice 
ce au caracterizat o bună parte din istoria secolului XX (cu precizarea că nazismul se manifestă şi 
dispare odată cu Hitler, în timp ce stalinismul este doar o etapă a comunismului, încadrat de leni-
nism, pe de o parte, precum şi de perioada de după 1953, pe de altă parte). Aceste regimuri ce ţin 
de negura istoriei cunosc o seamă de asemănări, ce le leagă prin ţesături invizibile, dar şi diferenţe 
care le reconciliază iremediabil. Cu toate acestea, orice studiu asupra totalitarismului contempo-
ran trebuie să ţină seamă de respectiva dualitate, cel puţin cu rădăcini intelectuale comune, ca 
urmare a unei profunde crize a conştiinţei europene. Evident, trăsătura cea mai izbitoare a ambe-
lor ideologii pare a fi însăşi natura lor dictatorială, asumarea rolului de religii a societăţilor pe 
care le dirijează şi care se sustrag echivocului. În raport cu acestea, cetăţeanul captiv nu are drep-
tul la alegerea uneia a treia căi: atitudinea devine, în mod obligatoriu, fie una de adeziune nelimi-
tată, fie una de respingere totală. Deosebirile rezidă în identificarea marotei de care ambele regi-
muri se preocupă. În timp ce nazismul clamează necesitatea purificării rasiale, prin exterminarea 
evreilor pe de o parte şi, ulterior, prin suprimarea raselor considerate inferioare, precum cel slave, 
pe de altă parte, comunismul îşi propune exterminarea claselor sociale indezirabie. Burghezul şi 
evreul, iată care sunt ţintele obsesiilor de natură totalitară. 

Pe de altă parte, există temerea, exprimată de unii istorici, asupra conceptului de istori-
cizare a dimensiunii criminale a celor două regimuri, în special asupra celui de-al Treilea Re-
ich. Se poate scrie, de pildă, o istorie a acestuia fără ca obiectivitatea să fie alterată de unicita-
tea atrocităţilor comise de nazişti? Răspunsul nu poate să fie decât pozitiv, întrucât considerăm 
că orice se poate istoriciza. Asta nu înseamnă că istoricul celui de-al Treilea Reich trebuie să 
fie lipsit de minima compasiune umană în faţa tragediei pe care încearcă să o recompună, ci 
doar că apelul la prudenţă trebuie să fie mai alert în raport cu studierea altor perioade istorice. 
Într-adevăr, istoria contemporană are avantajul multitudinii de surse puse la dispoziţia cercetă-
torului, dar şi dezavantajul proximităţii temporale, care poate greva asupra obiectivităţii istori-
ce. Paradoxal, de multe ori, reconstituirea lumii de lângă noi pare mult mai dificilă decât cea a 
unor epoci de mult trecute în istorie. 
 

DESPRE ORIGINILE COMUNISMULUI 
 

Debutul secolului al XIX-lea în Europa avea să reprezinte apogeul unei dezvoltări susţi-
nute de câteva secole, tradus în ceea ce înseamnă emergenţa revoluţiei industriale, fără îndoială 
unul din evenimentele majore din istoria umanităţii, comparabil din acest punct de vedere cu 
revoluţia neolitică, aşadar cu apariţia agriculturii şi fondarea primelor aşezări cu caracter urban. 
Este, într-adevăr, meritul europenilor de a fi pus bazele noii civilizaţii, deşi, de-a lungul timpu-
lui şi alte civilizaţii îndepliniseră premisele necesare trecerii la acest stadiu de dezvoltare6. 

Câteva borne importante au jalonat această evoluţie a lumii spre ceea ce avea să fie o 
transformare fundamentală şi ireversibilă a modului de viaţă pentru majoritatea oamenilor, 
indiferent de apartenenţa lor faţă de un spaţiu sau altul de civilizaţie. De altfel, modernitatea ca 
atare presupune schimbare în multiple domenii, economic, social, religios, cultural sau politic, 
toate la un loc întregind tabloul unei lumi mult diferită faţă de epocile precedente. În primul 
rând, pe parcursul secolelor XIV-XV, a avut loc ceea ce se poate încadra în sintagma de „revo-
luţie oceanică”7, prin descoperirea de către europeni a unor teritorii despre a căror existenţă 

                                                 
6 De pildă, China dinastiei Ming care a pierdut această şansă dintr-un cumul de factori, în special dorinţa de izolare faţă 
de restul lumii, deşi „dintre toate civilizaţiile vremurilor premoderne, nici una nu a mai părut mai avansată şi nu s-a 
simţit mai superioară decât China”, vezi Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea Marilor Puteri. Transformări eco-
nomice şi conflicte militare din 1500 până în 2000, EPo, Iaşi, 2011, p. 28 şi urm. 
7 Remarcă prezentă la George Pearson, care clasifică principalele etape spre lumea modernă drept revoluţia oceanică, 
Reforma, Renaşterea, revoluţia industrială şi domnia legii, vezi George Pearson, An outline of world history from 1600 
to 1960, Cambridge University Press, 1962, p. 1. 
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nici măcar nu se bănuia, cu importante consecinţe, inclusiv de ordin psihologic asupra lumii 
moderne şi, având în vedere evoluţia Statelor Unite ale Americii, cu efecte puternice inclusiv în 
pierderea de către Europa a primatului politic. Pe plan religios, în 1517 Martin Luther revoluţi-
onează lumea catolică, Reforma determinând, dincolo de semnificaţia sa religioasă, evoluţii 
politice8 sau economice9. 

Chiar mai devreme, se dezvoltă irezistibilul curent al Renaşterii, sprijinit pe umanism, con-
cepţie inedită în planul reflecţiei umane asupra condiţiei sale şi care, din dorinţa de a imita ceea ce 
se credea a fi strălucirea pierdută a Antichităţii, va produce premisele apariţiei modernităţii. 

Este evident că, pe fondul acestor evoluţii, nici structurile de bază ale politicului nu pu-
teau rămâne neafectate; concepţia medievală legată de suveranitatea monarhului ca reprezentat 
al voinţei divine pe pământ devine anacronică şi desuetă, determinând transformarea modului 
de conducere al societăţilor umane. Ca şi în cazul revoluţiei industriale, Marii Britanii îi va re-
veni rolul de pionierat pe baza, e drept, a unei tradiţii a raporturilor de putere diferite faţă de 
restul continentului. În 1689, aşa-numita Revoluţie glorioasă va pune fundamentele unui sistem 
politic modern, întruchipat, în esenţă, de sintagma Regele domneşte, dar nu guvernează şi, ca-
re, exprimată în practică, va duce la apariţia sistemului politic modern de partide politice, res-
ponsabilităţii guvernamentale, separaţiei puterilor în stat sau la extinderea drepturilor electora-
le. Paralel, în restul unei părţi din Europa se insinuează fenomenul cunoscut sub denumirea de 
absolutism luminat, prin care se încearcă de asemenea, o reacţie politică la schimbările de altă 
natură ce se petreceau în societăţile respective; cu toate acestea, realizările concrete ale absolu-
tismului iluminat sunt mai degrabă dezamăgitoare în raport cu potenţialul pe care acesta îl 
comporta. De asemenea, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, vor avea loc două eveni-
mente majore cu consecinţe fundamentale şi durabile pentru întreaga umanitate: războiul de 
independenţă al coloniilor nord-americane şi Revoluţia franceză din 1789. 

Fundamental pentru această perioadă, cu determinaţii decisive şi mutaţii profunde pen-
tru societatea umană, rămâne, aşa cum precizam, fenomenul cunoscut sub numele de „revoluţia 
industrială”. Acest fenomen este rezultanta unui cumul de factori foarte complex, ceea ce, la 
rândul său, face dificil, cuprinderea într-o definiţie exhaustivă a tuturor componentelor îngloba-
te sau adiacente procesului. De pildă, Encyclopedie Larousse multimedia, din 2002, definea 
revoluţia industrială drept „un ansamblu de fenomene care au însoţit, începând din secolul al 
XVIII-lea, transformările lumii moderne, datorită dezvoltării capitalismului, tehnicii, producţi-
ei şi comunicaţiilor”10. O altă definiţie este aceea că revoluţia industrială este procesul „de 
trecere de la o economie agrară şi meşteşugărească la una dominată de industrie şi construc-
ţia de maşini. Inovaţiile tehnologice au inclus folosirea fierului şi a oţelului, noi surse de ener-
gie, inventarea unor maşini care au dus la creşterea producţiei (de ex maşina cu aburi şi ma-
şina de tors), dezvoltarea fabricilor şi progrese semnificative în domeniul transporturilor şi al 
telecomunicaţiilor (cum ar fi calea ferată şi telegraful)”11. În fond, nu o definiţie este ceea ce 
interesează, ci înţelegerea corectă a fenomenului şi descompunerea lui în serii de fapte curente. 
În acest sens, pare relevantă opinia lui Hobsbwam, care observă că, începând, din 1780, „pen-
tru prima dată în istoria umană, fusese descătuşată puterea productivă a societăţilor umane, 
care din acel moment a devenit capabilă de multiplicarea constantă, rapidă şi până în prezent 
nelimitată de oameni, bunuri şi servicii”12. Din acest punct de vedere, revoluţia industrială 

                                                 
8 Avem în vedere Războiul de 30 de ani (1618-1648), care izbucneşte pe fondul conflictelor religioase sau Războiul 
civil englez (1642-1648), în cadrul căruia participarea la una sau alta dintre tabere s-a făcut în funcţie de aderarea la 
catolicism, puritanism sau independism. 
9 În măsura în care observaţiile lui Max Weber privind relaţia între eficienţa muncii, performanţa economică şi protes-
tantism se confirmă, cel puţin pentru perioada respectivă; vezi Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, 
EH, Bucureşti, 
10 Maria Mureşan, Andrei Josan, Istoria economiei europene. D e la revoluţia industrială la Uniunea Europeană, 
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=463&idb, accesat pe 05.11.2013. 
11 Enciclopedia Universală Britannica, vol. 13, ELit, Bucureşti, 2010, pp. 167-168. 
12 Eric Hobsbawm, Era Revoluţiei 1789-1848, Editura Cartier, Chişinău, 2002, p. 38. 
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este, probabil, evenimentul cu cele mai importante semnificaţii şi consecinţe din întreaga isto-
rie universală, întrucât, pe de o parte, a generat o societate fără precedent şi, pe de altă parte, a 
transformat substanţial gândirea umană cu tot ceea ce incumbă aceasta. 

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a revoluţiei industriale, cele mai multe opinii 
converg în a o plasa în perioada de timp cuprinsă între 1760-1830, deşi aceste limite, atât cea 
inferioară, cât şi cea superioară, pot fi ajustate. În secolul al XVIII-lea, lumea era încă în bună 
măsură mai apropiată de modelul medieval decât de cel modern, în special în domeniul agricul-
turii. Cu toate acestea, încep să apară progrese tehnologice care se vor constitui în acumulări lente 
servind la edificarea bazei revoluţiei industriale. Tonul va fi dat de industria textilă, în 1733, prin 
invenţia suveicii zburătoare a lui John Kay, cea care va genera o serie de invenţii precum maşina 
de tors Jenny în 1764, maşina de filat a lui Arkwright în 1769, maşina de filat subţire a lui 
Crompton în 1779 sau a războiului mecanic de ţesut în 1785. Paralel, în Anglia, atât agricultura, 
cât şi industria cunosc impulsuri ce îi vor modela pozitiv dinamica viitoare. De pildă, dacă în 
1789 Anglia producea 100.000 de tone de fier, iar Franţa 60.000 de tone, în 1830, Anglia avea o 
producţie de 700.000 de tone de fier, în timp ce Franţa nu depăşea 200.000 de tone13. 

De altfel, Anglia este, din motivele subliniate mai sus, ţara unde apare şi se dezvoltă re-
voluţia industrială, precedând în acest sens, restul continentului. În primul rând, progresul 
agriculturii britanice a impulsionat sporirea de capital şi disponibilizarea lui în investiţii care 
vizau progrese tehnologice sau îmbunătăţirea căilor de comunicaţie14. De pildă, încă din 1723, 
în cadrul unei călătorii de la Londra la Essex, scriitorul Daniel Defoe, observa că „(...) Drumul 
de la Londra, prin tot acest ţinut spre Ipswich şi Harwich, este cel mai bătătorit de căruţe, 
trăsuri şi cabriolete; şi de nenumăratele cirezi de vite, turme de oi şi porci, dintre toate drumu-
rile din Anglia (...). Aceste drumuri fuseseră adânci, periculoase pe timp ploios şi greu de tre-
cut pe timp de iarnă. Acum sunt atât de sigure şi de uşor de trecut, încât nici un alt drum din 
Anglia nu le poate egala. Aceasta s-a realizat mai întâi cu ajutorul unor bariere ale oraşe-
lor”15. Tot în această perioadă este impulsionată şi construcția de căi ferate în componenţa 
cărora materia primă folosită este fierul; în 1767, în Anglia sunt construite primele căi ferate 
metalice în întregime. După inventarea, în 1829, a locomotivei cu aburi de către George Step-
henson, suprafaţa de căi ferate va cunoaşte o creştere spectaculoasă, ajungând spre mijlocul 
secolului al XIX-lea la cifra de 11.000 km. În privinţa transportului maritim, semnificativ este 
apariţia vasului cu aburi, deşi în acest domeniu progresele sunt ceva mai lente. 

În domeniul comunicaţiilor, are loc o breşă, de asemenea, fără precedent, în istorie, prin 
apariţia telegrafului, în 1844, prin care se transmit mesaje cu viteza luminii. În 1850, începe 
amplasarea primului cablu submarin sub Marea Mânecii, legând Marea Britanie de restul con-
tinentului, această practică proliferând după cea de a doua jumătate  
a secolului al XIX-lea, facilitând comunicarea între oameni, dar şi între state, la nivel oficial. 

Consecinţa fundamentală a acestei dezvoltări industriale va fi reprezentată de apariţia 
unui nou sistem de organizare a muncii, care va bulversa profund lumea din punct de vedere 
social. Pentru că o industrie funcţională reclama centralizarea locului de muncă; munca la 
domiciliu, mica producţie manufacturieră intră din acest motiv într-un accentuat declin, cedând 
locul „catedralei moderne”, care este uzina sau fabrica. Acest fenomen permite trecerea la baza 
tehnică care va edifica lumea modernă şi contemporană, dar presupune şi ample mutaţii socia-
le, întrucât fabricile aveau nevoie de forţă de muncă, una calificată, care să respecte un pro-
gram impus de lucru şi o disciplină strictă. „În manufactură şi în meserii, avea să noteze Marx, 
muncitorul se serveşte de unealtă, în fabrică el serveşte maşina. Acolo mişcarea mijlocului de 

                                                 
13 Datele sunt preluate din F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria Universală, vol.3, Evoluţia lumii 
contemporane, EUEG, Bucureşti, 2009, p. 77. 
14 De pildă, practica asolamentelor, dezvoltată de Charles Townsend şi Thomas Coke, a sporit productivitatea pământu-
lui cu aproximativ 100%, vezi John R. Barber, Istoria Europei moderne, Editura Lider, Bucureşti, 1993, p. 35. 
15 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu, Culegere de surse istorice. Lumea modernă. Lumea contempora-
nă, Editura Nomina, Piteşti, 2011, pp. 42 - 43. 
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muncă porneşte de la el; aici el trebuie să urmeze mişcarea mijlocului de muncă. În manufac-
tură, muncitorii formează membrele unui mecanism viu. În fabrică există, independent de ei, 
un mecanism mort, căruia îi sunt înglobaţi ca anexe vii”16. Nevoia de profit, combinată cu 
dezinteresul faţă de soarta muncitorilor, văzuţi, în genere, drept leneşi, alcoolici, nedemni de 
consideraţie, i-a făcut pe majoritatea patronilor să aplice un sistem de organizare a muncii în 
fabrică extrem de dur marcat de program lung, plată insuficientă şi asimilarea muncitorilor la 
nivelul sclavilor sau deţinuţilor, ce riscau sancţiuni grave în cazul celor mai mici abateri. Tot 
din aceste considerente, patronii apelau din ce în ce mai des la munca femeilor şi copiilor, 
evident mai uşor de manipulat, dar şi mai ieftini financiar. 

În fapt, acesta este paradoxul pe care îl naşte modernitatea şi pe baza căruia va fi inca-
pabilă să îi găsească o rezolvare pe termen mediu: pe de o parte industrializarea, urbanizarea, 
progrese fulminante în multiple domenii ale activităţii umane, toate traduse într-un important 
progres, pe de cealaltă parte, crearea unei clase proletare, condamnată la subdezvoltare, preca-
ritate şi ignoranţă. Epoca nu lăsa loc empatiei, ci doar modalităţilor de îmbogăţire rapidă în 
dauna oricărui considerent umanitar. 

În aceste condiţii, climatul social se deteriorează progresiv. Muncitorii vor aluneca în-
spre o zonă gri din care nu lipseau fenomene precum alcoolismul cronic, prostituţia, promiscui-
tatea sexuală, criminalitatea. Condiţiile de locuit, ca şi cele de minimă igienă, erau dintre cele 
mai groaznice: este perioada când reapar în Europa epidemiile de holeră sau tifos, în special 
din cauza apei infestate ca şi din cauza absenţei unui elementar confort urban. Dincolo de traiul 
material extrem de apăsător, muncitorii aveau de suportat şi trauma morală a dezrădăcinăririi 
din mediul lor natural, dat fiind că majoritatea proveneau din lumea rurală, unde, deşi nu aveau 
condiţii strălucite, nu ajunseseră niciodată la acest nivel de privaţiuni. 

Aşa cum precizam, atitudinea patronilor, sprijiniţi în general de state printr-o legislaţie 
prietenoasă, nu făcea decât să înrăutăţească starea de fapt. Programul de lucru de 16 ore era 
ceva comun, minime concesii în acest domenii fiind pentru copii, dar chiar şi aşa, de obicei, 
muncitorii nu aveau voie să deţină ceasuri, fiind obligaţi să se ghideze după ceasornicul oficial, 
care avea tendinţa să accelereze în timpul pauzelor de masă. Descrierile contemporane despre 
ce se întâmpla în fabrici au o încărcătură emoţională deosebită; iată, de pildă, în 1828, „The 
Lion, o revistă radicală, în 1828 din acea epocă, publica incredibila poveste a lui Robert 
Blincoe, unul din cei optzeci de copii pauperi trimişi să lucreze într-o fabrică din Lowdahm. 
Băieţii şi fetele, toţi în vârstă de zece, unsprezece ani, erau biciuiţi zi şi noapte, nu doar pentru 
cele mai mărunte abateri, ci şi pentru a le stimula hărnicia, atunci când începea să scadă. În 
comparaţie însă cu o fabrică din Litton, unde Blincoe avea să fie transferat mai târziu, condiţi-
ile de la Lowdham erau totuşi destul de blânde. La Litton copii se băteau laolaltă cu porcii 
pentru lăturile dintr-o troacă; erau loviţi cu pumnii şi picioarele şi supuşi la abuzuri sexuale; 
iar patronul lor, un anume Ellice Needham, avea obiceiul infam de a-i strânge cu degetele de 
urechi până când le străpungea cu unghiile. Maistrul era şi mai hain: îl lega pe Blincoe de 
încheieturi deasupra unei maşini, astfel încât să stea cu genunchii îndoiţi, iar pe grumaz îi în-
grămădea greutăţi mari. Acest copil şi colegii săi de muncă stăteau aproape dezbrăcaţi în frigul 
iernii, iar ca o culme a sadismului, de bună seamă gratuit, dinţii le erau când şi când şlefuiţi 
cu pila”17. Astfel de practici pot fi citate cu zecile şi erau o parte normală a cotidianului. 

Până după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când statele au început să aplice mă-
suri cu caracter social, cea mai mare spaimă a lumii capitaliste era legată de potenţialul de 
revoltă pe care proletariatul îl comporta ca o consecinţă firească a stării de mizerie deplină în 
care se afla prinsă fără speranţă. Saint-Marc Girardin nota, în 1831, în Journal des Debats, că 
„fiecare patron locuieşte în fabrica sa ca plantatorii coloniali în mijlocul sclavilor lor, unu la 
o sută, iar manifestarea de la Lyon este un fel de răscoală din Santo Domingo... Barbarii care 

                                                 
16 Karl Marx, Capitalul, vol. I, p. 431. 
17 Robert L. Heilbroner, Filozofii lucrurilor pământeşti..., pp. 119 – 120. 
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ameninţă societatea nu sunt nici în munţii Caucaz, nici în stepele tătare, ci sunt în suburbiile 
oraşelor industriale... Clasa muncitoare trebuie prin aceasta să recunoască cu claritate natura 
situaţiei, trebuie să îşi recunoască locul”, în timp ce poetul englez Southey se lamenta că „În 
momentul de faţă doar armata ne mai fereşte de nenorocirea între toate cea mai înspăimântă-
toare, de o răzvrătire a celor săraci împotriva bogaţilor, iar atât timp cât ne mai putem bizui 
pe armată, e o întrebare pe care abia dacă îndrăznesc să mi-o pun”; „...ţara e minată sub pi-
cioarele noastre”, avertiza romancierul Walter Scott18. În pofida acestor temeri, a căror creşte-
re era exponenţială, societatea industrială putea să îşi vadă netulburată, în continuare, de preo-
cupările sale de progres şi profit. Proletariatul nu ajunsese în stadiul în care să deprindă conşti-
inţa propriei condiţii, ca şi potenţialul latent de a revendica schimbarea ordinii sociale. 

Ideologia socialistă apare, din aceste considerente, ca un răspuns doctrinar, teoretic la 
contradicţiile ce macină din interior noua lume modernă, industrializată pe cale de a se naşte, în 
condiţiile în care statul se dovedeşte incapabil să dea un răspuns adecvat acestor provocări. 
Spre deosebire de liberalismul clasic, care militează pentru un stat minimal care să nu interfe-
reze cu sfera privată, autonomă a individului19, socialismul revendică reaşezarea societăţii pe 
baze echitabile, prin întărirea statului şi dirijarea de către acesta a resurselor în acord cu capaci-
tatea, dar şi cu nevoile fiecărei categorii sociale. Proprietatea privată, ca şi diviziunea venituri-
lor trebuie să fie puse sub un control strict exercitat de societate, întrucât libertatea şi egalitatea 
se bazează, în fapt, tocmai pe controlul adecvat al bunurilor generate de societate. 

Geneza termenului socialism a fost revendicat pentru prima dată de ziaristul francez 
Pierre Leroux, unul dintre discipolii lui Saint-Simon, în 1832, printr-un articol din ziarul Le 
Globe, după care termenul trece în Anglia, unde se încetăţeneşte, graţie, de data aceasta, disci-
polilor lui Robert Owen20. Odată trasată fizionomia ideologică a socialismului, s-au descoperit 
şi originile intelectuale ale acestuia, ca să folosim o expresie consacrată. Exemplul clasic al 
gândirii de tip egalitarist exprimată încă din Antichitate este, fără îndoială, scrierea filosofului 
grec Platon, Republica, unde este descrisă edificarea unei noi ordini politice morale, sprijinită 
pe conceptele de bine şi dreptate. Se trece apoi prin diversele curente sectare, milenariste, ale 
evului mediu, care pretindeau răsturnarea ordinii sociale pentru a poposi la Campanella şi Tho-
mas Morus, a cărui celebră scriere Utopia este un prim semnal de alarmă la adresa acumulării 
capitaliste în dauna celor mulţi şi lipsiţi de mijloace. Mai aproape de epoca modernă, se remar-
că Gracchus Babeuf, printr-o „primă manifestare activă a socialismului după revoluţia din 
1789”, concretizată în nu mai puţin celebra conspiraţie a egalilor. 

Curentul care a precedat cel mai aproape socialismul ştiinţific edificat de Karl Marx şi 
Friederich Engels, atât din punct de vedere conceptual, dar mai ales cronologic, este curentul 
socialismului utopic. Ce a făcut posibilă această viziune este existenţa unui grup de oameni, 
reformatori în raport cu epoca în care îşi desfăşurau activitatea, uneori naivi sau contradictorii, 
dar care nu merită o condamnare morală aprioric, deoarece modul în care se prefigura alcătui-
rea noii lumi capitaliste nu lăsa loc de speculaţii exclusiv raţionale, ci presupunea sondarea 
abisului uman într-o căutare disperată a înţelegerii mobilurilor unei nedrepte orânduiri sociale, 
pe de o parte, şi descifrarea de soluţii, fie ele şi utopice, pe de altă parte. Reprezentanţii socia-
lismului utopic au proferat o critică violentă asupra funcţionării economiei de piaţă, propunând 
înlocuirea acesteia cu forme de asociere sociale şi economice, aşadar organizarea muncii în 
comun însoţită de abolirea proprietăţii private şi o distribuire justă a veniturilor21. 

Unul dintre primii socialişti utopici, pionier chiar al acestui curent, a fost Contele Clau-

                                                 
18 Ibidem, p. 121. 
19 Sistem pentru care rămâne ca punct de referinţă una dintre cele mai importante lucrări de economie politică scrisă 
vreodată, apărută în anul în care cele 13 colonii americane îşi reclamau independenţa, 1776, vezi Adam Smith, Avuţia 
naţiunilor, versiunea românească apărută la Editura Publica, Bucureşti, 2011. 
20 Leszek Kolakowski, Principalele curente ale marxismului, vol. I, Fondatorii, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 
2009, p. 151.  
21 Referitor la activitatea principalelor trei exponenţi ai socialismului utopic, rămâne utilă lucrarea lui Ioan Cernea, 
Saint Simon, Fourier, Owen, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1957. 
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de de Saint-Simon (1760-1825), aristocrat francez a cărui familie îşi clama descendenţa din 
Carol cel Mare. Saint-Simon a avut o viaţă extrem de activă, dar care l-a dus la sărăcie spre 
sfârşitul vieţii, în schimb acesta a produs o cantitate impresionantă de scrieri dintre cele mai 
diverse, de la cele cu caracter ştiinţific până la planuri de reformă politică aplicabile întregului 
continent european. Ceea ce ne interesează însă este viziunea sa asupra societăţii industriale; de 
altfel termeni precum industrialism sau industriaş au făcut carieră sub pana gânditorului fran-
cez. Modul de percepere al soluţiilor pe care le preconizează Saint-Simon nu este revoluţionar, 
poate nici măcar socialist în întregime - Saint-Simon nu a pretins, de pildă, abolirea proprietăţii 
private - ci mai degrabă o admiraţie fără rezerve la adresa rolului industriei, cu condiţia corijă-
rii tarelor structurale ce o caracterizează. În primul rând, ordinea socială: „Să presupunem, 
scrie acesta, că Franţa ar pierde dintr-o dată cincizeci de fiziologi, de matematicieni, mecanici 
şi aşa mai departe, până la numărul de trei mii de savanţi, artişti şi meşteşugari. Care ar fi re-
zultatul? Ar fi o catastrofă, prin care Franţei i s-ar răpi sufletul însuşi. Apoi să presupunem că, 
în loc de a-i pierde pe aceştia, Franţei i s-ar lua dintr-o lovitură pojghiţa ei socială superioară: 
că l-ar pierde pe fratele regelui, ducele de Berry, un număr de ducese, pe demnitarii Coroanei, 
pe miniştri, pe judecători, şi pe cei zece mii de cei mai bogaţi latifundiari, în total treizeci de 
mii de oameni. Rezultatul? Cât se poate de regretabil, pentru că toţi aceştia sunt oameni cum-
secade, însă pierderea ar fi de astă dată pur sentimentală; statul n-ar suferi mai deloc. Sunt 
atâţia alţi oameni care ar putea îndeplini funcţiile acestor graţioase ornamente”22. Din acest 
punct de vedere, nu ar fi logic ca mijloacele de producţie economice, ca şi beneficiile lor, să fie 
date membrilor activi ai societăţii? În schimb, lumea modernă oferea o piramidă socială inver-
sată: în vârf, clasele puternice, bogate, dar parazitare, la bază, cei care muncesc aproape în 
zadar. Mai degrabă constatare de bun simţ decât utopie. Dar soluţia? În acest punct, gânditorul 
francez este laconic spre absent, întrucât viziunea sa, valabilă în multe puncte, nu mai cuprin-
dea şi partea de soluţii. Va reveni epigonilor săi, deloc puţini, de a îndrepta această stare de 
lucruri prin avansarea de soluţii care să remedieze fisurile spre care s-a îndreptat degetul acuza-
tor al Contelui de Saint-Simon. 

În schimb, Robert Owen (1771-1858) nu numai că a identificat una dintre soluţiile dezi-
rabile pentru uşurarea traiului clasei muncitoare, ci a şi aplicat-o cu un succes mai mult decât 
satisfăcător. 

„Toate mişcările sociale, scria Engels, toate progresele reale care s-au realizat în An-
glia în interesul muncitorilor sunt legate de numele lui Owen”23, în timp ce scrierile sale au 
exercitat o influenţă profundă şi asupra lui Marx, care, de exemplu, va prelua de la acesta con-
ceptul de forţe de producţie. 

Ce realizase, în fond, Owen? În haosul şi mizeria tipice societăţii industriale, parţial 
surprinse de noi în paragrafele anterioare, se insinua o rază de lumină sub forma unei comuni-
tăţi de muncă situată în New Larnak, într-un peisaj natural frumos din munţii Scoţiei. Aici 
funcţiona o fabrică de şase etaje, construită din cărămidă; casele muncitorilor, având două 
încăperi fiecare, erau situate în şiruri drepte de-a lungul drumului, în timp ce gunoiul era ordo-
nat pentru strângere în locuri special selecţionate. În fabrică domneau curăţenia, ordinea şi 
disciplina, bazate pe un sistem nu de pedepsire, ci de încurajare a muncitorilor, ca şi pe trans-
parenţă. Copii nu erau obligaţi să muncească, ci studiau la şcoală sau aveau activităţi specifice 
vârstei: explorarea naturii, cântatul, dansul. Şi, ca paradoxul să fie complet, întreaga afacere se 
dovedea profitabilă. E de înţeles afluxul de vizitatori ce s-a abătut asupra micii comunităţi, 
douăzeci de mii între 1815 şi 1825, printre care regăsim viitori ţari, prelaţi, principi şi aşa mai 
departe. Responsabil de această minune era industriaşul englez Robert Owen, un alt romantic 
incorigibil al epocii, cu o viaţă pe măsură de interesantă dedicată soluţiilor de salvare a munci-
torilor de spectrul pauperizării; printre altele, Owen a impulsionat apariţia mişcării sindicale 

                                                 
22 Apud Robert L. Heilbroner, Filozofii lucrurilor pământeşti..., pp. 136 – 137. 
23 Friedrich Engels , Anti-Duhring, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1955, p. 291. 
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britanice, dar a avut parte şi de experimente eşuate, precum proiectul din Statele Unite ale 
Americii. 

Prin aceasta, Owen a reuşit să demonstreze practic ce dorea să fundamenteze teoretic 
prin scrierile sale, Noua lume morală (1834) şi Ce este socialismul? (1841); dacă oamenii sunt, 
în genere depravaţi, egoişti, marcaţi de vicii, iată răspunsul la îndemână: schimbaţi condiţiile, 
spune Owen, şi se vor schimba şi oamenii. „Omul, afirmă industriaşul englez, este creaţia îm-
prejurărilor”. Iar lumea nu este un dat imuabil, fie pozitiv, fie negativ, ci un teritoriu flexibil, 
care poate fi modelat de oameni potrivit puterii de înţelegere a acestora. E posibil, cum s-a 
afirmat, ca Owen să nu fi fost un economist veritabil, şi nici măcar original în expunerile sale, 
dar, cu toate acestea, a lăsat în urma sa o „filosofie a speranţei mai puternică decât toate ideile 
sale fanteziste despre cazmale şi pluguri sau bani sau Sate de Cooperare”24. 

Dacă sintagma de utopic pare, într-o anumită măsură, nepotrivită pentru descrierea sis-
temelor de gândire întruchipate de Saint-Simon şi Owen, se dovedeşte perfect aplicabilă în 
cazul lui Charles Fourier (1772-1837), gânditor francez excentric, care a avut capacitatea de a 
sesiza în mod corect observaţii ce vor fi inserate şi valorificate de ideologia socialistă, dar care, 
pe de altă parte, a „descris viitorul rai socialist cu o bogăţie de detalii fără egal la utopiştii 
care l-au precedat în istorie”25. Fourier a gândit o schemă generală de evoluţie a societăţii 
umane, ce urma să cunoască trei forme superioare de organizare socială sub forma asociaţiei: 
garantismul, sociatismul şi armonismul. Pe acest model, gânditorul francez a încercat să defi-
nească legile mişcării omeneşti analoage legilor fizice, bazate pe atracţia dintre oameni, înzes-
trarea lor cu elementele necesare productivităţii şi reducerea grupurilor neproductive. Pe acest 
fir, modelul avea să fie constituit de celebrul falanster, colectivităţi de 1.500-3.000 de oameni, 
agregate prin asociaţie voluntară şi în cadrul căreia să funcţioneze un set de principii extrem de 
bine reglementat. Modelul său social s-a dovedit utopic şi neaplicabil din start, chiar dacă Fou-
rier a aşteptat toată viaţa ca un investitor privat să îl concretizeze; aceasta, alături de alte scrieri 
total fanteziste, întregesc tabloul unui om care, în ciuda faptului că a promovat idei valoroase 
pentru înţelegerea socialismului, rămâne în marea parte a timpului, pur şi simplu, lipsit de 
discernământ26. 

Şi alte scrieri au avut darul de a întregi modelul teoretic al socialismului utopic. Este ca-
zul de pildă a lucrării Voyage en Icarie, a lui Etiene Cabet, prin care este descrisă o comunitate 
egalitară dar şi cu trăsături totalitare, sau cele ale lui Louis Blanc, Louis-Auguste Blanqui sau, 
mai ales ale lui Pierre Joseph Proudhon, deşi încadrabilă în tenta anarhistă, ceea ce îi va atrage 
inclusiv dispreţul lui Karl Marx. Toţi aceştia, ca şi alţii, au avut în vedere nu doar o serie limi-
tată de reforme, ci edificarea unui nou model de societate, în care să prevaleze egalitatea şi 
respectul omului faţă de seamănul său. Au fost oameni, în principiu, animaţi de intenţii bune şi 
care încercau să dea o mână de ajutor celor mai grav loviţi de noua ordine economică; numai 
că această ordine nu era pregătită să fie pusă în discuţie. 

Corolarul ideilor socialiste, indiferent de forma exterioară în care acestea au fost expuse, 
va fi reprezentat, fără îndoială, de sistemul socialismului ştiinţific edificat de Karl Marx şi 
Friedrich Engels, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1883, la moartea lui Marx, En-
gels atrăgea atenţia asupra faptului că „aşa cum Darwin a descoperit legea evoluţiei în natura 
organică, Marx a descoperit legea evoluţiei în istoria omenirii”. Pretenţie excesivă? Poate, dar 
cert este că lumea post marxistă nu a mai fost niciodată la fel. Meritul lui Marx constă în aceea 
că, descriind evoluţia istorică a omenirii, filosoful german ne face să privim prin istorie, printr-
o multitudine de aspecte; căci Marx, dincolo de principala calitate de cercetător al economiei 
politice, este şi filosof, istoric, ziarist, poet. Analiza sa poate fi fundamental redusă la observa-
ţia că sistemul capitalist se va prăbuşi inerent sub povara propriilor contradicţii, lucru care nu s-
a confirmat (dar cât de aproape a fost!), dar dincolo de aceasta, opera lui Marx este unul dintre 

                                                 
24 Robert L. Heilbroner , Filozofii lucrurilor pământeşti..., p. 132. 
25 Leszek Kolakowski, Principalele curente ale marxismului..., p. 162. 
26 Gheorghe Popescu , Evoluţia gândirii economice, ediţia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 385 – 402. 
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cele mai profunde rechizitorii la adresa capitalismului, aşa cum, cel puţin, se prezenta acesta în 
epoca respectivă. Şi nu numai profundă, ci, paradoxal, obiectivă, în pofida faptului că Marx 
este un pasional, un revoluţionar; el simte cu sufletul, dar scrie cu mintea ceea ce îl face să 
observe, la rece, problemele de structură ale capitalismului27. 

Evident, pornindu-se de la trista experienţă a regimurilor comuniste, sovietic în primul 
rând, sistemul marxist a fost blamat de fi legitimat ideologic natura unor dictaturi scelerate, dar 
acest lucru este, în cazul cel mai bun, parţial adevărat. Nici Marx, nici predecesorii săi nu au des-
cris în mod real, obiectiv, modul cum ar trebui să arate socialismul. Cu atât mai mult, filosoful 
german a cercetat, aşa cum precizam, natura unor legi ce ţin de determinismul economic: cum se 
formează modurile de producţie, cum trece umanitatea prin mai multe stadii de evoluţie sau me-
canismele interne ale acumulării de capital, precum şi al distribuirii acestuia. În plus, în măsura în 
care Marx şi-a închipuit edificarea unei societăţi socialiste, a făcut-o având întotdeauna în minte 
statele capitaliste, puternic dezvoltate şi înzestrate cu o industrie pe măsură, deci şi cu un proleta-
riat corespunzător. „Dacă trecerea la socialism, scrie Marx, se va face într-o ţară săracă, rezul-
tatul inevitabil va fi generalizarea sărăciei”. În ce măsură, ne putem întreba, a reuşit bolşevismul 
de sorginte leninistă să edifice în mod practic ceea ce susţinuse Marx pe plan teoretic. de vreme 
ce Rusia era ţara cu cele mai puţine date, cel puţin conform ideologiei marxiste, de a face trecerea 
la stadiul de socialism? Iar astăzi, după timpul scurs de la Revoluţia rusă încoace, se poate obser-
va cel mai bine prăpastia dintre preceptele marxiste, nelipsite de inocenţă, fără îndoială şi ceea ce 
bolşevicii ruşi au edificat din punct de vedere statal. 

În lucrarea sa dedicată celor mai importante o sută de cărţi din istoria omenirii28, Martin 
Seymour Smith introducea Manifestul partidului comunist, în loc de mai celebra şi influenta 
lucrare a lui Marx, care este Capitalul. Preferinţa lui Smith este explicată prin faptul că Marx, 
ca şi Hegel, nu este uşor de citit, în schimb Manifestul este esenţa întregii teorii a socialismului 
ştiinţific, dezvoltată masiv în scrierile ulterioare. Este drept că Isaiah Berlin, autorul unei foarte 
bune lucrări despre filosoful german, Karl Marx, viaţa şi epoca sa, mărturisea că nu a trecut 
niciodată de lectura primului volum al Capitalului, întărind astfel un celebru aforism care iro-
niza faptul că Marx este mai mult citat decât citit. Spre deosebire de Capitalul, Manifestul 
partidului comunist, deşi elaborat într-un moment când Marx era departe de a-şi fi definitivat 
sistemul social şi economic, bazat pe materialismul istoric, se bazează pe un scris clar, explicit, 
menit a se face inteligibil muncitorilor din lumea întreagă. De aceea, Manifestul... este un „su-
mar curat şi nemodificat ale ideilor revoluţionare ale lui Marx”. 

Filosofia marxistă, în germene în Manifest, va fi aprofundată în permanenţă până va 
forma un ansamblu sistematic şi coerent. Acesta conţine o interpretare a istoriei generale a 
societăţilor, o analiză critică a sistemului capitalist, propuneri concrete menite să organizeze 
mişcarea revoluţionară, precum şi definirea societăţii postrevoluţionare. În acest sens, elabora-
rea teoretică a marxismului nu va fi niciodată disociată de strategia politică menită să răstoarne 
societatea burgheză. În concepţia sa, explicarea legilor istoriei şi analiza capitalismului au un 
singur obiectiv: să îi ajute pe proletari să cucerească puterea. Într-adevăr, Marx prevedea ex-
tincţia statului, prin dispariţia claselor sociale, acesta pierzându-şi rolul firesc pe care îl înde-
plinea până atunci. De la dispariţia statului se ajunge la pierderea identităţii naţionale, întrucât 
diferenţele naţionale se estompează inerent în condiţiile prezente impuse de burghezie, liberta-
tea comerţului, piaţa globală; cu atât mai mult vor fi estompate spre anulate prin domnia prole-
tariatului; odată dispărut antagonismul dintre oameni, dintre clase, dispare raţiunea ca el să 
subziste între naţiuni. Oprirea exploatării omului de către om aduce cu sine şi încetarea exploa-
tării între naţiuni. 

Aşadar, scopul inevitabil al proletariatului este ca, treptat, să răstoarne ordinea socială 
existentă, chiar dacă, despotic, din punctul de vedere burghez. Dar odată acest punct împlinit, 

                                                 
27 Robert L. Heilbroner, Filozofii lucrurilor pământeşti..., p. 193, vezi şi Gheorghe Popescu, Karl Marx economistul, 
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, passim.  
28 Martin Seymour Smith – 100 cele mai importante cărți din istoria omenirii, Editura Lider, București, 2007, p 350-355 
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societatea se cere a fi organizată în acord cu noile principii. Ele sunt expuse laconic în cadrul 
Manifestului şi constituie germenii viitoarelor programe comuniste, cel puţin din punct de 
vedere teoretic: exproprierea proprietăţii funciare şi întrebuinţarea rentei funciare pentru acope-
rirea cheltuielilor de stat; impozit cu puternic caracter progresiv; desfiinţarea dreptului de moş-
tenire; confiscarea proprietăţii tuturor emigranţilor şi rebelilor; centralizarea creditului în mâi-
nile statului cu ajutorul unei bănci naţionale cu capital de stat şi cu monopol exclusiv; centrali-
zarea tuturor mijloacelor de transport în mâinile statului; sporirea numărului fabricilor de stat, a 
uneltelor de producţie, desţelenirea pământurilor după un plan general; egala obligativitate a 
muncii pentru toţi, organizarea de armate industriale, îndeosebi pentru agricultură; îmbinarea 
muncii agricole cu cea industrială, măsuri având ca scop înlăturarea treptată a opoziţiei dintre 
sat şi oraş; învăţământ public gratuit pentru toţi copiii, interzicerea muncii în fabrici a copiilor 
în actuala ei formă. Pe aceste baze devenea posibilă nu numai înălţarea unui nou edificiu soci-
al, ci chiar construirea unei lumi noi, eliberate în totalitate de servitute şi exploatare29. 

În 1834, Heinrich Heine scria: „Revoluţia germană nu va fi nici mai blândă, nici mai 
plăcută, datorită faptului că a fost precedată de critica lui Kant, de idealismul lui Fichte şi de 
filosofia naturii. Aceste doctrine au dezvoltat forţele revoluţionare care nu aşteaptă decât 
momentul să explodeze şi să umple lumea de spaimă şi admiraţie”30. Iată un citat care, cu sigu-
ranţă, ar fi fost pe placul lui Marx. Numai că lucrurile au stat, în mare, pe dos. Chiar în Germa-
nia, cancelarul Bismarck a implementat un sistem de protecţie socială fără precedent, urmat de 
guvernele britanic sau francez, paralel cu întărirea mişcării sindicale. „În pofida geniului său, 
scria Henri de Man, Marx nu putea prevedea ceea ce avea să se întâmple după moartea sa în 
mişcarea muncitorească, prin evoluţia acesteia spre reformism şi îmburghezire (...) Bazându-
se pe mobiluri de interes şi putere, mişcarea a favorizat o dezvoltare diametral opusă, în punc-
tele esenţiale, faţă de scopul dorit de el”31. Sistemul revoluţionar descris de Marx a fost scris, 
în mod cert, pentru viitor şi a fost încurajat de revoluţiile din 1848 sau Comuna din Paris, dar 
probabil nici cel mai pesimist marxist nu se gândea la o perioadă de şaptezeci de ani. Şi cu 
siguranţă, aşa cum remarcă Alain Besançon, nimeni nu se uita înspre Rusia. 

Adulat sau contestat, Karl Marx rămâne unul dintre cei mai importanţi gânditori ai 
omenirii. Poate pentru nimeni, în afara lui Marx însuşi, nu i s-a potrivit celebrul dicton lansat 
de acesta: „Filosofii doar au interpretat lumea în diverse feluri; important este să o schimbi”. 
Lumea, e drept, are o dinamică proprie ce îi permite să se afle într-o perpetuă schimbare, dar, 
cu toate acestea, contribuţia filosofului german nu poate fi, în nici un caz, neglijată. 
 

DESPRE ORIGINILE NAZISMULUI 
 

La 11 noiembrie 1918 întreaga lume răsufla uşurată. „Marele război” care bântuise spi-
ritele epocii timp de peste patru ani, fără ca la orizont să se profileze o încheiere rezonabilă, 
ajunsese la capăt, iar ziarele occidentale s-au grăbit la unison să proclame nu atât finalul pro-
priu-zis al conflictului, cât să sublinieze capitularea noilor huni ai Europei, germanii, şi abdica-
rea detestatului lor conducător, Wilhelm al II-lea. Odată învinsă Germania, statele occidentale 
aveau posibilitatea să revendice reaşezarea ordinii europene, evident, aşa cum înţelegeau aces-
tea să o edifice. De asemenea, odată cu trimiterea conflictului mondial în istorie, pesimismul 
nu îşi mai avea raţiunea: urma o refacere a naţiunilor în cadrul unei epoci generatoare de pros-
peritate şi progres. 

Nimic mai fals. Primul război mondial avea să se dovedească piatra de încercare a seco-
lului XX, de la care vor porni tumulturile revoluţionare ce îşi propun să zguduie din temelii 
vechea lume şi să modifice radical cadrele ei. Într-adevăr, între Europa antebelică şi cea inter-
belică sunt diferenţe atât de importante, încât istoricii rămân cel puţin descumpăniţi atunci când 

                                                 
29 Karl Marx, Friedrich Engels, Manifestul Partdidului Comunist, Editura Politică, Bucureşti, 1962, passim. 
30 Alain Besançon, Originile intelectuale ale leninismului, EH, Bucureşti, 2007, p. 65. 
31 Ibidem. 
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simt impulsul să le evidenţieze. „Europa de dinainte de 1914, se întreabă François Furet, e cu 
adevărat Europa care a pornit războiul? În comparaţie cu restul umanităţii, ea apare ca o 
lume atât de civilizată şi atât de omogenă, încât conflictul declanşat de asasinul din Sarajevo 
capătă un aer absurd: un război civil, purtat de state suverane în numele pasiunilor naţionale. 
Astfel, în măsura în care operează o ruptură formidabilă cu tot ce îl precede, primul război din 
secolul XX rămâne unul din evenimentele cele mai enigmatice ale istoriei moderne”32. În plus, 
ce bilanţ dezolant oferă „marele război”: peste zece milioane de oameni morţi în obsedantele 
tranşee ale diverselor fronturi, la fel pierderi materiale imense, chiar şi în rândul statelor învin-
gătoare, în condiţiile în care pentru Franţa şi Anglia costul războiului se va cifra la o treime din 
avuţia naţională33.  

De asemenea, impactul psihologic asupra conştiinţelor a fost unul de proporţii fără pre-
cedent. Aşa cum remarca Niall Ferguson, nimic nu a surprins mai bine drama războiului aşa 
cum au reuşit să o facă câteva dintre scrierile literare dedicate conflictului, în cele mai multe 
cazuri scrise de foşti combatanţi: Focul de Henri Barbusse, Nimic nou pe Frontul de Vest de 
Erich Maria Remarque, Middle Parts of Furtune de Frederic Manning sunt printre cele mai 
ilustrative exemple34. Aceste scrieri sondează cu o fineţe psihologică greu de egalat stadiile de 
descompunere a însăşi condiţiei umane, în duelul fără precedent pe care aceasta era obligată să 
îl poarte cu propria alteritate. Fără îndoială, nici un conflict militar din îndelungata aventură a 
evoluţiei umane nu a reuşit să îşi pună o pecete atât de profundă asupra intimităţii morale a 
simplului individ. Omul care aparţinea epocii, numite în mod fastuos La Belle Epoque, a fost 
obligat să îşi evalueze universul interior cu o intensitate greu de surprins, fenomen care, în mod 
invariabil, l-a determinat să clacheze. Pe cale de consecinţă, universul din care urma să facă 
parte noul om, expresie atât de dragă comuniştilor, nu putea decât să aibă o unică dimensiune, 
cea a diformităţii. Naşterea acestui tip de individ s-a realizat pe mormântul în care Europa îşi 
îngropase fundamentele existenţei sale şi raţiunea primatului său.  

Asupra acestor mutaţii psihologice survenite în urma războiului trebuie insistat, întrucât 
ele sunt, în bună măsură, responsabile pentru grila proprie de interpretare a noilor ideologii 
politice pe cale de a se insinua în societăţile europene. Numai o comunitate abrutizată, debuso-
lată sau resemnată nu avea resortul necesar de a identifica în germenii regimurilor totalitare 
natura unor corpuri străine35. De altfel, acesta este şi sensul spre care converge analiza noastră, 
anume aceea de a încerca să demonstrăm că pare cel puţin o inabilitate tentativa de a se încerca 
identificarea rădăcinilor ideologice ale nazismului foarte departe în timp. Spre deosebire de 
comunism care, aşa cum am arătat, parcurge un lung traseu de gestaţie, pe durata căruia îşi 
conturează fizionomia proprie şi originală, nazismul aduce mai mult cu un accident de moment 
al istoriei. Într-adevăr, aşa cum au remarcat diverşi istorici de-a lungul timpului, există o puter-
nică tentaţie de a căuta cauzele fenomenelor majore ale istoriei foarte departe în timp. De ce? 
Un răspuns posibil ar fi acela că asemenea forţe, regimuri, ideologii sau revoluţii nu au dreptul 

                                                 
32 François Furet, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul XX, EH, Bucureşti, 1996, p. 29. 
33 „Costurile materiale ale războiului, scrie Paul Kennedy, nu au avut precedent şi au părut în ochii celor ce priveau 
peisajele devastate ale Franţei, Poloniei şi Serbiei şi mai şocante: sute de mii de case au fost distruse, fermele au fost 
pustiite, drumurile, căile ferate şi telegrafele au fost aruncate în aer, animalele au fost măcelărite, pădurile pulveriza-
te, iar suprafeţe întinse de pământ nu mai puteau fi cultivate din pricina obuzelor şi a minelor neexplodate. Dacă 
adăugăm, pe listă pierderile din transporturi, costurile directe şi indirecte ale mobilizării şi banii strânşi de comba-
tanţi, suma totală devine absolut enormă, încât ajunge să fie de neînţeles: aproximativ 260 de miliarde de dolari, ceea 
ce, potrivit unui calcul, reprezenta de aproape şase ori şi jumătate toată datoria naţională acumulată în lume de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea până în pragul Primului Război Mondial”, vezi Paul Kennedy, Ascensiunea şi decăderea 
Marilor Puteri..., p. 258. 
34 Niall Ferguson, Războiul lumii…, p. 190. 
35 Aşa cum, de altfel, nota Jean Sevillia, „Brutalizarea politică a societăţilor europene, conform expresiei istoricului 
american George Mosse, este o moştenire lăsată de Marele Război. Comunismul s-a născut din Marele Război. Na-
zismul este un produs al Marelui Război. Al Doilea Război Mondial este o urmare a Marelui Război. Trecerea puterii 
dinspre Europa spre Statele Unite este un efect al Marelui Război. Am putea enumera la nesfârşit sechelele conflictu-
lui din 1914-1918, matrice a lumii moderne”, vezi Jean Sevillia, Incorectitudinea istorică, EH, 2012, p. 145. 
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la spontaneitate, ele trebuie obligatoriu să poarte pecetea evolutivă a diverselor stadii de dez-
voltare, iar perioada proximă momentului când acestea se manifestă pot constitui, în cel mai 
bun caz, un pretext. În fond, dacă vom sonda în istoria filosofiei, de la meditaţiile asupra sine-
lui până la principiul dualităţii fiinţei şi ajungând până la meditaţiile moderne asupra condiţiei 
umane sau fizionomiei societăţilor, putem să captăm semnele prevestitoare ale oricăror feno-
mene care ne interesează, precum liberalismul, socialismul, capitalismul sau nazismul. 

Cel mai relevant exemplu în acest sens pare a fi Revoluţia Franceză, ale cărei consecinţe 
au fost considerate, pe bună dreptate, de o importanţă covârşitoare pentru definirea lumii mo-
derne propriu-zise, lume pentru care Revoluţia se poate constitui într-un veritabil certificat de 
naştere. Ori asupra cauzelor care au determinat izbucnirea revoluţionară s-a scris imens36, fără 
ca prin aceasta să se ajungă la un consens general. Rămân viabile atât ipotezele care întind cau-
zele Revoluţiei cel puţin pe durata unui secol, identificabile în aproape toate domeniile posibi-
le, cât şi interpretările conform cărora momentul 1789 nu era o fatalitate şi ar fi putut fi evitat, 
în contextul în care Franţa cunoştea o evoluţie pozitivă. Într-adevăr, de cele mai multe ori cau-
zele unui fenomen sunt infinit mai greu identificabile decât desfăşurarea propriu-zisă a acestora. 

Aşadar, întrebarea care apare cu acuitate este dacă, în mod necesar, concluzia determină 
premisele în istorie. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ajungem la concluzia, justă sau nu, că na-
zismul este întruchiparea răului absolut în evoluţia umanităţii, de ce trebuie ca premisele să fie 
obligatoriu mult anterioare regimului propriu-zis? Evident, în istoria ideilor care au închegat 
spaţiul intelectual german, se pot decela concepte de forţă, care promovau superioritatea ger-
mană, spaţiul vital, antisemitismul, ura de rasă, dar acestea sunt concepte universale în epocă şi 
care cunosc o largă circulaţie. Dar, aşa cum subliniam într-o scriere anterioară37, Germania nu 
excelează în aceste domenii, ci se încadrează într-o logică a epocii, dominată de curente de 
gândire de altă origine. Pe de altă parte, aceste concepte sunt doar o parte a spaţiului intelectual 
german, deseori marginală. Cu toate că era exilat în Statele Unite ale Americii din cauza regi-
mului nazist, pe care îl detesta profund, Thomas Mann, de pildă, avea luciditatea să recunoască 
primatul excelenţei în civilizaţia germană al triadei constituită din personalităţi germane de 
excepţie: „Geniul german s-a întrupat în trei figuri monumentale, una religioasă, una poetică 
şi una politică; în ciuda tuturor deosebirilor mesajelor lor, a pecetei timpului şi a individuali-
tăţii lor, ele manifestă un hotărât aer comun de familie. (...) Cei trei titani despre care vorbesc 
eu aici sunt Luther, Goethe şi Bismarck”38. 

Oare filosofia occidentală poate fi concepută fără unicitatea contribuţiilor unor gânditori 
de prim rang precum Hegel, Schopenhauer sau Nietzsche39 sau muzica fără diafanul sublim 
transpus de Wagner? Sau cât de săracă ar fi fost arta poetică în absenţa lui Schiller? Ori, privite 
într-o serie de oglinzi paralele, aceste strălucite contribuţii, în fond, la zestrea occidentală de 
civilizaţie, pot fi ocultate de existenţa, în mod fatal necesară, a unor concepţii exaltate despre 
destinul germanităţii? Între aceste coordonate se poate identifica răspunsul la întrebarea care 
domină analiza faptică al celui de-al Treilea Reich: a fost nazismul un corolar al evoluţiilor 
anterioare ce au marcat profund concepţia germană asupra lumii sau, în fapt, s-a constituit ca 
un răspuns la cea mai profundă criză care a grevat asupra destinului poporului german, legat, în 
primul rând, de o conjunctură universală, dominată de derivă? În ceea ce ne priveşte, răspunsul 

                                                 
36 Vezi în acest sens François Furet, Reflecţii asupra Revoluţiei Franceze, EH, Bucureşti, 2011, passim. 
37 Bogdan Caranfilof, „Feţele lui Ianus. Germania şi cele două războaie mondiale”, în AMS, XI, 2012, Botoşani, pp. 
232 - 271; vezi, de asemenea, Lucian Boia, Tragedia Germaniei 1914-1945, EH, Bucureşti, 2010, pp. 13 -50. 
38 Thomas Mann, Germania şi germanii. Eseuri, EH, Bucureşti, 1998, pp. 23 - 24. 
39 Acestuia din urmă i s-au imputat, pe nedrept credem noi, afinităţi ideologice cu doctrina nazistă. De altfel, ironie a 
sorţii, Nietzsche însuşi scria că „În zadar aş căuta la germani vreun semn de tact, de delicatese faţă de mine. Din 
partea evreilor, da, dar niciodată din parte germanilor”. Pe de altă, parte, filosoful german a demonstrat un deosebit 
har profetic legat de tragedia perpetuă pe care o identifica în jurul său: „Îmi cunosc soarta. Odată se va lega de numele 
meu amintirea a ceva monstruos, a unei crize cum nu a mai existat pe pământ, a celei mai profunde ciocniri de conşti-
inţe, a unei decizii conjurată împotriva a tot ceea se crezuse, se ceruse, se considerase sfânt până atunci. Eu nu sunt 
om, sunt dinamită”, vezi Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, EDa, Cluj - Napoca, 1999, pp. 92 - 93. 
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nu poate fi legat decât, măcar în cea mai mare parte, de a doua variantă. 
Să lăsăm însă domeniul cultural la o parte, mai ales că civilizaţia unui popor nu stă ex-

clusiv în acesta, ci, dimpotrivă, se constituie dintr-o imensă varietate de factori şi nuanţe con-
juncturale. Nazismul nu este, oare, o ideologie a intoleranţei, sprijinită pe ură de rasă şi fana-
tism? Să ne uităm mai atent la evoluţia umanităţii, a statelor naţionale, a ideologiilor politice. 
În câte spaţii stabile, prospere, au fost create toate condiţiile instaurării unui regim politic de o 
asemenea factură? De pildă, ideologia comunistă a apărut în spaţiul occidental, e drept, ca 
reacţie, cel puţin în parte justificată, la rapacitatea capitalismului pe cale de a se constitui, dar 
nu a avut şansa transpunerii în practică decât într-un spaţiu arhaic, cu o societate înapoiată aşa 
cum era Rusia anului 1917. În plus a beneficiat de o conjunctură mai mult decât dramatică, 
cauzată de acelaşi Prim război mondial. Cei care susţin că germenii ideologiei naziste erau bine 
conturaţi în cel mai puternic stat european antebelic, stat care genera niveluri de prosperitate 
extrem de înalte, nu pot să aducă în sprijinul aserţiunii lor decât biete fragmente de scrieri pre-
tins intelectuale, disparate şi contradictorii. Chiar şi în contextul foarte dificil în care se găsea 
Germania în primul deceniu interbelic, nazismul nu găsea audienţă decât la un procent insigni-
fiant al societăţii germane. În absenţa crizei economice, nazismul ar înaintat doar pe calea pro-
priei disoluţii şi nicidecum pe cea a accesului la putere. Dacă acesta este cazul pentru Germania 
anului 1929, cum se poate susţine că o ideologie de acest tip ar fi putut cunoaşte o largă dise-
minare a principiilor sale în cadrele unui stat, e drept, autoritar, militarist, dar guvernat, totuşi 
de principii de drept incontestabile, aşa cum era Germania wilhelmiană? 

Epoca interbelică, rezultantă a Primului război mondial şi prevestitoare al celui de-al Doi-
lea război mondial, este marcată de explozia unor regimuri de natură totalitară fără precedent în 
istoria modernă europeană. Evident, cauzele acestei evoluţii trebuie căutate, din nou, în ceea ce a 
reprezentat importanta conflagraţie mondială şi, mai ales, în dimensiunea sa post faptică, mai 
precis în dezolantul tablou rezultat din cadrul sistemului de pace de la Versailles. Aşa cum remar-
ca Ernst Nolte, pentru prima dată în istoria umanităţii, un război avea să dea naştere unei ideologii 
politice foarte puternice şi care, în plus, va avea şansa valorificării principiilor pe care se spriji-
nea: „Nici unul din marile curente politice europene nu a rezultat dintr-un război. Liberalismul a 
reflectat ascensiunea burgheziei, conservatorismul a semnificat, iniţial, reacţia nobilimii domina-
toare periclitate, socialismul era ataşat proletariatului născut din procesul industrializării. Nici 
unul dintre aceste curente nu a dorit războiul mondial şi nu l-a aprobat fără rezerve după ce a 
izbucnit. Războiul a trebuit să facă loc unei noi apariţii politice, născută asemenea propriului 
copil din propriul corp şi care, potrivit legii naturii, a avut tendinţa firească de a îl reproduce”40. 

De altfel, paradoxal, nazismul, spre deosebire de comunism, nu dă tonul în domeniul to-
talitarismului de dreapta, ci doar se încadrează într-o conjunctură specifică sfârşind, e drept, 
prin a fi cel mai puternic regim de acest tip. Cu toate acestea, nu se poate să nu remarcăm pro-
pensiunea statelor europene spre regimuri puternice, de tip totalitar. Încă de la finele Primului 
război mondial, în Turcia, Mustafa Kemal punea bazele unei conduceri personale, ca reacţie a 
statutului ţării sale în urma înfrângerii survenite în urma Primului război mondial. În 1922, în 
Italia, Mussolini reuşeşte să preia puterea în urma unei acţiuni de forţă, care a rezultat în instau-
rarea fascismului drept unică forţă conducătoare a statului italian. De asemenea, în state balca-
nice precum România sau Bulgaria, îşi fac apariţia importante curente de tip totalitar, aşa cum 
a fost Garda de Fier. Mai târziu, Franco în Spania va impune dominaţia propriului regim ex-
tremist, drept consecinţă a unui război civil foarte sângeros, în timp ce, de pildă, în România, 
regele Carol al II-lea va conduce desfăşurarea unei veritabile lovituri de stat, cu unicul scop de 
consolidare a puterii personale. În Ungaria, Norvegia, Finlanda, Estonia şi multe alte state au 
loc episoade asemănătoare, ce consolidează forţele extremiste în dauna celor democratice. Nici 
statele occidentale, bastioane ale democraţiei, nu sunt ferite de acest pericol, dacă e să ne gân-

                                                 
40 Ernst Nolte, Fascismul şi epoca sa. Action française. Fascismul italian. Naţional-Socialismul, Editura Vivaldi, 
Bucureşti, 2009, p. 47. 
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dim la importanta mişcare reprezentantă de Action Française în Franţa sau diverse grupări de 
aceeaşi factură, care invadează spaţiul public în Anglia sau Statele Unite ale Americii. Poate fi 
şi acesta un argument în sprijinul tezei noastre, anume că ar fi fost imposibil ca toate aceste 
forţe şi regimuri să îşi afle originile în expresia germană intelectuală a secolului al XIX-lea. 

Revenind la Germania, radiografia pe care o dezvăluie acest stat după încheierea Primu-
lui război mondial este una mai mult decât dezolantă. În pofida istoriei contrafactuale, se pot 
emite mai multe ipoteze susţinute de realitatea istorică. De pildă, cea potrivit căreia Germania 
ar fi trebuit şi, într-un fel, ar fi putut să câştige războiul, dacă e să ne poziţionăm în raport cu 
perspectiva germană. Evidenţa indică faptul că, într-adevăr, nici un stat european nu avea capa-
citatea de a se opune, cu forţe proprii, Germaniei. De altfel, Rusia a sucombat ridicol de facil în 
faţa maşinăriei de război nemţeşti, în timp ce Franţa, fără sprijinul englez şi, mai ales american, 
nu avea nici o şansă de rezistenţă îndelungată, fapt demonstrat de rezultatele celor două con-
flicte care încadrează Primul război mondial: războiul franco-prusac din 1870-1871 şi al doilea 
război mondial, ocazii în care armata germană a realizat veritabile tururi de forţă. În pofida 
acestor premise, Germania pierde fără drept de apel războiul sau, cel puţin, asta lasă să se în-
trevadă condiţiile capitulării, urmate de prevederile draconice ale Tratatului de la Versailles. 
Iată, deja, conturată, temelia pe care se va edifica regimul nazist. 

Nu vom insista asupra prevederilor Tratatului de Pace din 1919, întrucât, de asemenea, am 
subliniat natura lor precum şi consecinţele survenite cu ocazia scrierilor anterioare. Rămâne de 
precizat că ceea ce s-a decis şi transpus la Versailles constituie, fără doar şi poate, cauza primară a 
evoluţiilor politice survenite în cadrul statului german. Orbiţi de instincte primare, diplomaţii 
europeni ai timpului respectiv, altfel animaţi de intenţii pozitive, au împins Germania pe drumul 
fără de întoarcere al totalitarismului, ca reacţie la ceea ce majoritatea covârşitoare a poporului 
german a resimţit drept o flagrantă nedreptate în raport cu ceea ce se învestise afectiv în timpul 
războiului. De altfel, sistemul tratatelor de pace de la Paris avea să fie doar prima acţiune dintr-un 
şir de măsuri care vizau Germania, în componenta politicii externe, menite a ştirbi fundamental 
din mândria şi forţa unui stat care, numai cu puţini ani în urmă, domina continentul european. 

Cu toate acestea, după ce ameninţarea comunismului a fost înlăturată în mod ferm, Re-
publica de la Weimar ar fi putut să îşi consolideze cadrul instituţional care să permită adeziu-
nea majorităţii populaţiei la adresa măsurilor promovate de aceasta, în pofida statului extern 
care se agrava în mod constant. Nici şansa aceasta nu i-a fost dată Germaniei. Criza economică 
interbelică a reprezentat, pentru Germania, doar vârful unei evoluţii predominant negative din 
punct de vedere economic. Episodul cel mai concludent din această perspectivă trebuie identi-
ficat în desfăşurarea fenomenului inflaţionist, cel mai sever din istoria Germaniei, cu începere 
din anul 1922 şi care a grevat în mod nefast asupra întregii societăţi germane. Efectele războiu-
lui, conjugate cu obligativitatea plăţii reparaţiilor şi greutăţile economice inerente au avut con-
secinţe catastrofale asupra economiei germane. 

Aşa cum arată Richard J. Evans, „oricine dorea să cumpere un dolar în ianuarie 1923 
trebuia să plătească 17.000 de mărci; în aprilie 24.000; în iulie 353.000. Începea să se mani-
feste o hiperinflaţie de proporţii uimitoare, iar rata de schimb marcă-dolar pentru restul anu-
lui 1923 poate fi exprimată cel mai bine în cifre care au devenit curând mai lungi decât orice 
putea fi găsit inclusiv într-o carte de telefon: 4.621.000 în august; 98.860.000 în septembrie; 
25.260.000.000 în octombrie; 2.193.600.000.000 în noiembrie; 4.200.000.000.000 în decem-
brie”41. În aceste condiţii, în Germania aproape că a dispărut conceptul de finanţe publice; 
banii îşi pierduseră absolut orice însemnătate, întreaga situaţie devenind grotescă, dacă e să ne 
referim la faptul că plata salariilor se făcea cu roaba, din cauza cantităţii extrem de mari de banc-
note, cauză care ducea şi la ineficienţa tiparniţelor ce nu puteau ţine pasul cu acest fenomen.  

Un corespondent al ziarului britanic Daily Mail nota, în vara anului 1923, că „În maga-
zine, preţurile sunt scrise la maşină şi afişate o dată pe oră. Spre exemplu, un gramofon costa 

                                                 
41 Richard J. Evans, Al Treilea Reich, vol. I, Editura Rao, Bucureşti, 2009, p. 165 şi urm. 
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la ora zece dimineaţa 5.000.000 de mărci, dar la 3 p.m. urcase la 12.000.000 de mărci. Un 
exemplar din Daily Mail, cumpărat ieri pe stradă, costa 35.000 de mărci, dar azi preţul e de 
60.000”42. Absurdul situaţiei nu se oprea aici. „Impactul asupra preţurilor alimentelor, scrie 
acelaşi Richard J. Evans, a fost cel mai dramatic şi mai serios. O femeie care intra într-o cafe-
nea putea comanda o ceaşcă de cafea cu 5.000 de mărci şi i se cereau 8.000 când se ridica să 
plătească. Un kilogram de pâine de secară, element de bază al alimentaţiei de zi cu zi al ger-
manilor, costa 163 de mărci pe 3 ianuarie 1923, de zece ori mai mult în iulie, 9 milioane pe 1 
octombrie, 78 de milioane de mărci pe 5 noiembrie şi 223 de miliarde o jumătate de lună mai 
târziu, pe 19 noiembrie. La punctul culminant al hiperinflaţiei, peste 90% din cheltuielile unei 
familii mergeau pe alimente”43.  

În mod evident, această perioadă a istoriei Germaniei nu a fost punctată doar de borne 
încărcate de conotaţii negative. Tratatele de la Locarno, din 1925, activitatea diplomatică re-
marcabilă a lui Gustav Stresemann, reevaluarea despăgubirilor de război, stabilizarea economi-
că indică revenirea treptată spre normalitate a statului german, lucru reflectat şi în procentele 
electorale ale naziştilor, absolut ridicole în anii respectivi. În mod fatal, această situaţie a fost 
destrămată de izbucnirea marii crize economice, ce debutează în 1929 în SUA şi cunoaşte o 
rapidă răspândire la nivel global. Ori, din cauza particularităţilor ce grevau asupra economiei 
germane, acest stat va fi printre cele mai afectate. Retragerea capitalurilor occidentale, ameri-
cane, engleze sau franceze din Germania va antrena o spectaculoasă prăbuşire a bursei, însoţită 
de un şir de falimente în sectoare-cheie, precum cel bancar sau textil. 

Consecinţa cea mai dezastroasă a acestei situaţii va fi creşterea exponenţială a şomaju-
lui, care ajunge la un nivel fără precedent; la începutul anului 1933 se înregistra un număr 
record de 6,1 milioane de şomeri44. Naziştii au sesizat unicitatea şansei care li se oferea şi au 
ştiut să profite din plin de aceasta: progresiv, Partidul Naţional-Socialist German creşte în 
rândul preferinţelor electorale ale nazismului. Deja în 1930, naziştii au fost votaţi de 18,3% din 
electorat (6,5 milioane de alegători), pentru ca în 1932 cifra să ajungă la 37,3% (13,7 milioane 
de alegători)45. În acest mod, naziştii se puteau despărţi pentru totdeauna de tentativa unor 
acţiuni de forţă, evident în afara cadrului legal, pentru accederea la putere. Poporul german le 
oferea acest privilegiu, printr-un proces electoral corect şi transparent. 

În mod nefericit însă, istoricii care au scris despre apariţia celui de-al Treilea Reich şi-
au concentrat atenţia asupra notei politice, a structurii şi dezvoltării partidului naţionalist-
german, înţelese drept cauze ale ajungerii nazismului în fruntea statului german. Ori cauzele 
reale, profunde, în zonele acestea, economică şi socială, trebuie căutate. Scurtei stabilizări eco-
nomice din perioada următoare hiperinflaţiei i-a succedat, aşa cum am arătat, marea criză, care 
a răsturnat definitiv şi irevocabil orice brumă de încredere cu care germanul de rând era dispus 
să crediteze şubreda Republică de la Weimar. Naziştii puteau să brodeze la nesfârşit pe margi-
nea purităţii rasiale şi a superiorităţii ideologice, fără a reuşi să penetreze în mod semnificativ 
electoratul german, care conta cu adevărat. Nu neapărat exaltatului naţionalist, nici cultivatului 
intelectual i-a trezit speranţă mesajul nazist, cât şomerului disperat, cap de familie, ajuns în 
dramatica situaţie de a nu-şi putea hrăni propria familie. Din aceste motive, culpa care se atri-
buie uneori poporului german, în genere, anume aducerea în mod democratic a partidului nazist 
la putere devine caducă. 

În zadar încearcă istoricii să surprindă esenţa generală a unor fenomene, cauzele pro-
funde ale acestora sau natura lor în sensul cel mai larg, dacă nu posedă abilitatea atât de nece-
sară de a coborî în straturile profunde ale fiinţei umane, de multe ori eludate de documentele 
supuse interogării în cadrul procesului de elaborare a operei istorice. Într-adevăr, consecinţele 
insinuării naziştilor la putere s-au dovedit, într-un final, absolut devastatoare pentru Germania 

                                                 
42 Normann Angell, The Story of Money, New York, 1930, p. 332. 
43 Richard J. Evans, Al Treilea Reich..., p. 166. 
44 Geoff Layton, Germania: Al Treilea Reich, Editura All, Bucureşti, 1997, pp. 11 - 12. 
45 David G. Williamson, Al Treilea Reich, Editura All, Bucureşti, 2012, p. 85. 
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şi germani, dar cine poate să ceară cetăţeanului contemporan cu marea criză economică, strivit 
de mecanisme, de cele mai multe ori, dincolo de puterea sa de înţelegere, să prevadă acest lucru 
şi, mai mult, să îl aşeze deasupra nevoilor imediate de supravieţuire? Din acest punct de vede-
re, considerăm obligatoriu faptul că orice istorie a evoluţiei şi consolidării nazismului în Ger-
mania trebuie să fie scrisă alături de descrierea cu minuţiozitate a situaţiei economice şi a stării 
sociale pe care Germania le comportă în această perioadă. Şi mai presus de toate, a înţelegerii 
micro-cosmosurilor sociale ce guvernează fără drept de apel mentalităţile timpului respectiv. 

Orice analiză asupra originilor nazismului nu poate eluda personalitatea şi activitatea 
celui care a fost factorul principal al consolidării nazismului şi aducerii lui la conducerea Ger-
maniei: Adolf Hitler. În fond, toată istoria nazismului se confundă până la un punct cu cea a ca-
poralului austriac mânat de oarbe şi fanatice ambiţii. Pe de altă parte, din orice unghi de abor-
dare, aceasta este o sarcină dificilă pentru orice istoric. Cu atât mai mult, devin mai greu de 
descifrat resorturile personale ale lui Hitler în perioada care ne interesează, cea a consolidării 
ideologiei naziste, fenomen altfel imposibil, în mare parte, fără aportul decisiv al viitorului 
führer. Ce fel de personaj a fost Adolf Hitler? Cât de sincer a crezut acesta în idealurile naziste 
sau în mesajele pozitive ce priveau viitorul germanităţii pe care le transmitea cu atâta patos? 
Cum a substituit Hitler evoluţia spre o stare de relativă normalitate, dar deficitară, cu una la pri-
ma vedere extraordinară, dar care va sfârşi într-un cumplit dezastru? 

La fel ca şi în cazul ideologiei naziste, Hitler pare a fi, cel puţin la prima privire, produsul 
epocii în care a trăit şi a activat, epocă ale cărei caracteristici am încercat să le schiţăm în para-
grafele anterioare. Pare un clişeu confortabil, dar, în fond, e posibil ca fiecare epocă să producă 
astfel de personaje. Devenirea lor rămâne, astfel, un joc al hazardului şi al ambiţiilor personale, 
dar mai ales al conjuncturii istorice în care acestea se manifestă. Dacă nu ar fi avut loc Revolu-
ţia Franceză, ce ar mai fi însemnat Napoleon pentru umanitate, în afara, poate, a rolului unui 
simplu general de brigadă? Un personaj precum Hitler nu ar fi avut niciodată şanse de afirmare 
în cadrele unei Germanii wilhelmiene, dar a performat de o manieră spectaculoasă în situaţia 
de criză şi derivă ce a însoţit Germania în prima decadă a perioadei interbelice. 

O trecere în revistă, fie ea şi sumară, a scrierilor adunate de-a lungul timpului despre 
conducătorul absolut al celui de-al Treilea Reich este un efort intelectual absolut epuizant. Este 
aproape sigur că Adolf Hitler rămâne în istorie, conform majorităţii istoricilor, drept întruchi-
parea răului suprem în istorie, un personaj absolut malefic, diabolic, cu veleităţi de criminal în 
masă greu de închipuit. Provocarea celui de-al doilea război mondial, punerea la cale a Holo-
caustului, masacrarea civililor din teritoriile ocupate de armata germană în Rusia, dorinţa de 
exterminare a raselor inferioare, sunt piese ce cântăresc extrem de greu în alcătuirea dosarului 
lui Hitler. Motivaţia acestor fapte nu poate fi nici raţională, nici bazată pe vreun ciudat calcul 
strategic, ci rezidă în cinism pur şi lipsa minimei compasiuni umane. 

Unul dintre cei mai buni biografi ai dictatorului nazist, Ian Kershaw nota că „Dictatura 
lui Hitler are caracteristica unei paradigme pentru secolul al XX-lea. Ea a fost, printre altele, 
expresia extremă şi violentă a afirmării totale a statului modern, a cotelor inimaginabile de 
represiune şi agresiune comise de stat, a manipulării fără egal în trecut a mijloacelor de in-
formare în vederea stăpânirii şi mobilizării maselor, a cinismului fără precedent manifestat în 
relaţiile internaţionale, a pericolelor acute reprezentate de mişcarea ultranaţionalistă, a uria-
şei puteri distructive a ideologiilor bazate pe superioritate rasială şi a consecinţelor extrem de 
grave ale rasismului, alături de folosirea în scopuri imorale a tehnologiei moderne şi a ingine-
riei sociale. Înainte de toate, ea a transmis un mesaj de avertizare care este valabil şi astăzi: a 
arătat cum o societate modernă, avansată, cultivată, se poate afunda foarte repede în barba-
rie, culminând cu războiul ideologic, ridicarea pe culmi greu imaginabile de brutalitate şi ra-
pacitate şi un genocid cum nu a mai existat în trecut. Dictatura lui Hitler a echivalat cu prăbu-
şirea civilizaţiei moderne, cu un fel de implozie nucleară a societăţii moderne. Ea a arătat de 
ce anume suntem în stare”46. 

                                                 
46 Ian Kershaw, Hitler, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2012, p. 24. 
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În această perioadă de consolidare a fenomenului nazist, esenţa principiilor pe care 
acesta se sprijină este cel mai bine dezvăluită de celebra scriere a lui Adolf Hitler, Mein Kampf, 
scrisă de acesta în închisoare, într-un context extrem de dificil pentru partidul naţional-socialist 
german, care tocmai ratase şansa unei lovituri de forţă prin care să preia puterea. Cu toate aces-
tea, Hitler debordează de optimism în privinţa mişcării pe care o conducea şi care era menită, 
conform propriei viziuni, să redea Germaniei statutul de mare putere globală, cu pretenţii de 
dominare a spaţiilor populate de rasele inferioare, aşa cum erau slavii. Evident, Mein Kampf este, 
înainte de toate, o evanghelie a urii, canalizată, în primul rând, împotriva evreilor, pe seama că-
rora este aşezată deriva în care Germania înota după sfârşitul Primului război mondial. În final, 
însă, politica nazistă va pivota în jurul conjuncturilor în care era obligată să conducă şi mai 
puţin în jurul principiilor expuse în această scriere, chiar dacă, uneori, finalitatea a fost aceeaşi. 

Concluzionând, raportat la perioada de timp în care s-a aflat la conducerea Germaniei, 
regimul nazist rămâne cu eticheta invariabilă de a fi unul dintre cele mai nefaste regimuri din 
istoria Germaniei, ca şi din istoria lumii. Aceasta este consecinţa politicii totalitare practicată de 
nazişti, care se impune de la sine. În ceea ce priveşte premisele, cercetarea trebuie să fie mult mai 
nuanţată şi echilibrată. Astfel, fenomenul nazist trebuie, în mod cert, investigat, nu pornind din 
1945 şi mergând înapoi până în perioada interbelică, ci de la originile sale, fie ele şi imediate, 
înspre ceea ce avea să devină după anul 1933. Înţelegerea cauzelor care au stat la baza forţei 
căpătate de Partidul Naţional-Socialist German devine, în acest context, atât de necesara cheie, 
capabilă să dezvăluie cu claritate ceea ce mulţi alţi istorici, de cele mai multe ori, au intuit. 
Bineînţeles, rămâne problema impusă de subiectivitatea inerentă a istoricului de a şti cu tărie în 
ce cheie să se încerce descifrarea premiselor respective. 

 
Keywords: Nazism, Communism, ideology, war, the bourgeoisie, anti-semitism. 

 
 

PROPHESYING THE APOCALYPSE. 
ABOUT THE ORIGINS OF COMMUNISM AND NAZISM 

 
(Summary) 

  
The twentieth century proved, despite the huge technological leap undergone, to be one 

of the darkest in the history of mankind, if we consider the deterioration of the human condi-
tion translated by the widespread extermination of an important part of the global population, 
regardless if this phenomenon occurred under the auspices of war or peacetime. The two totali-
tarian regimes, Communism and Nazism, were at the forefront of this frenzy of destruction. 

For these reasons, our study attempts to discern the reasons and, especially, the context 
in which the two political ideologies appeared. While communism is born on the background 
of the Industrial Revolution, which alienates a large category of workers and brings about the 
development of the bourgeoisie, Nazism is a direct result of the First World War and the inter-
war economic crisis that has left German society without viable options. In any case, it is clear 
that few of these baneful doctrine apologists or supporters had been able to foresee the terrible 
consequences that the implementation of the growing racial or class hatred would pro-
duce. Once completed, these regimes have at least one merit, that of a terrible warning in histo-
ry against totalitarian side-slips. 
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Vasile ADĂSCĂLIŢEI 
 

PRESA DOROHOIANĂ  
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI LA 

ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Cuvinte-cheie: presa dorohoiană; ziare; Curierul de Dorohoiu, Foaia oficială a jude-
ţului Dorohoiu; Foişorul din Dorohoiu; Informatorul, Ţara de Sus, Buciumul, Dorohoiul, Min-
ciuna, Adevărul; Gazeta de Dorohoiu; Ecoul Dorohoiului; Progresul, Steaua; Moldova de Sus, 
Lumina credinţei; Breslaşul; Cronica Dorohoiului; Vocea poporului; Solia; Poporul; Călăuza 
neamului; Lumina; Unirea. 

 
În pragul mileniului al III-lea, publicistica românească aniversează peste două veacuri şi 

jumătate de la apariţia pe teritoriul ţării noastre a primului periodic românesc, Calendar, în-
tocmit şi tipărit în anul 1731 de către dascălul Petru Şoanul din Şcheii Braşovului, în Transil-
vania1. În Moldova, primele încercări de jurnalism apar în gazeta Courrier de Moldavie, apăru-
tă la Iaşi în 1790 într-o tipografie militară pe timpul războiului ruso-turc din 1787-1791, când 
armatele ruseşti poposeau pe teritoriul Moldovei sub comanda generalului Potemkin. Publicaţia 
conţine ştiri politice şi administrative, apare săptămânal, de la 18 februarie – 1 aprilie 1790 şi 
este redactată în limba franceză, imprimată la tipografia de companie a generalului Potemkin2. 

Câţiva ani mai târziu, doi studenţi medicinişti români, aflaţi la studii în Austria, ajutaţi 
materialiceşte de boierul progresist Dinicu Golescu, publică la Lipsca, în 1827, şapte numere 
din gazeta Fama Lipschii pentru Daţia, gazetă săptămânală, în care se publică articole culturale 
şi ştiri politice. Cei doi studenţi medicinişti, I.M.C. Rosetti din Ţara Românească şi Anastasie 
Lascăr din Moldova, îşi imprimă prima gazetă românească, în caractere chirilice, la Tipografia 
lui Braitkopf şi Ertel3. 

După aceste modeste încercări, scriitorii I. Heliade Rădulescu, prin Curierul românesc 
(Bucureşti, 1 aprilie 1828), cărturarul Gheorghe Asachi, în Moldova cu Albina românească (Iaşi, 
8 aprilie 1828) şi George Bariţiu în Transilvania cu Gazeta de Transilvania, urmată de Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură, din 1838, pun bazele unei adevărate publicistici româneşti, 
contribuie prin publicaţiile ce le conduceau la afirmarea tradiţiilor şi drepturilor noastre istorice 
şi a ideii de unitate spirituală şi naţională a românilor4. 

În perioada premergătoare Revoluţiei de la 1848, presa periodică românească a devenit 
o realitate stabilă. Reprezentând din plin spiritualitatea culturală a neamului nostru, presa va 
însoţi, pregăti şi prezenta cititorilor români toate marile momente ale istoriei neamului româ-
nesc: 1859, 1866, 1877-1878, 1913 şi următoarele. Condiţii înlesnitoare, care ţin de dezvolta-
rea tipografiilor, de consolidarea tradiţiei gazetăreşti şi de afirmarea unor strălucite condeie în 
acest domeniu, contribuie la înmulţirea numărului de publicaţii periodice şi la creşterea ponde-
rii unor mari cotidiene. 

Multe publicaţii serveau interese politice, cultivând şantajul, demagogia şi senzaţiona-
lul. Există însă şi o jurnalistică de înaltă calitate profesională şi morală, slujită de mari persona-
lităţi politice şi literare care, fiind cu urechea la glasul timpului, a ştiut să încadreze problemele 
epocii, numeroase şi complexe, într-o largă perspectivă etică şi naţională, introducând în con-
ştiinţa publică valori durabile. În perioada anului 1874, an când la Dorohoi apare primul ziar, 
Curierul de Dorohoiu şi până la sfârşitul anului 1914, în reşedinţa fostului judeţ Dorohoi, au 
fost tipărite 27 de ziare, 7 reviste şi 4 anuare. 

                                                 
1 Georgeta Răduică, N. Răduică, Dicţionarul presei româneşti. 1731-1918, EŞ, Bucuresti, 1995, p. 5. 
2 Ibidem, p. 138. 
3 Ibidem, p. 186. 
4 Ibidem, pp. 25, 149, 197, 210. 
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Sub raportul tematicii şi problemelor abordate, majoritatea ziarelor au avut un caracter 
politic, servind interesele conservatorilor, liberalilor, social-democraţilor, naţionalist-democra-
ţilor sau grupărilor disidente din interiorul acestor partide. Unele s-au declarat independente, 
altele economice, de informare, de publicitate, umoristice sau pentru ridicarea simţului naţio-
nal. Toate însă, într-o măsură mai mare sau mai mică, şi-au adus contribuţia la informarea citi-
torilor cu principalele evenimente ale politicii interne şi externe, dar şi cu evoluţia vieţii eco-
nomice, social-politice, culturale şi administrativ-gospodăreşti din fostul judeţ Dorohoi, la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

În paginile ziarelor şi revistelor dorohoiene au publicat Ion N. Pillat, şef al liberalilor 
din judeţ şi cumnat cu Ionel Brătianu, George Marcu, George Manoliu-Teţcanu, mare proprie-
tar liberal, P. Moruzzi fost prefect al judeţului şi deputat de Dorohoi, Constantin Stroici – con-
servator carpist, Vasile V. Miclescu, conservator-democrat, magistratul Alexandru A. Stoeno-
vici – conservator carpist, căpitanul Elefterescu Spiridon-Urzică, social-democrat, doctorul D. 
Binder, preoţii Dumitru Furtună şi Constantin Ciocoiu, cărturari de seamă ai vremii. Toate cele 
6 reviste dorohoiene au apărut între 1904 – când apare prima revistă dorohoiană, Curierul 
cazărmilor române – şi 1914, când apare revista patriotică Carpaţii. Din cele 4 reviste, 3 au 
fost tipărite la tipografia „Bercovici”, una, Revista poporului român, la tipografia „N. Fainar”, 
una la tipografia judeţului şi ultima revistă, Carpaţii, s-a tipărit la Bucureşti. 

 
Ziare 

 
Până la 1900, în Dorohoi au apărut 14 ziare, majoritatea nedepăşind un an de existenţă. 

Cu o durată de viaţă mai îndelungată au fost Curierul de Dorohoiu (1874-1880) şi Buciumul 
(1881-1883), ultimul fiind deseori menţionat în organele centrale de presă. Primul ziar local, 
Curierul de Dorohoiu, de orientare liberală, a înfierat politica „dezastruoasă” pentru ţară dusă 
de Guvernul conservator în frunte cu Lascăr Catargiu. În schimb, a elogiat alegerea lui I.C. 
Brătianu ca senator de Dorohoi în Parlamentul României, considerând-o ca începutul unor 
vremuri mai bune pentru poporul român. 

Informatorul – foaie oficială a judeţului Dorohoi, în cei 15 ani de activitate a ţinut la cu-
rent populaţia cu varietatea problemelor ce au stat în atenţia organelor administraţiei de stat de 
la nivelul judeţului, comunelor rurale şi urbane. Pe lângă informaţiile legate de comerţ, meşte-
şuguri, agricultură, învăţământ, sănătate, activitatea edilitară, Ţara de Sus şi Buciumul au com-
bătut cu tărie demagogia politică, incompetenţa şi corupţia ce se manifestau în societatea ro-
mânească de atunci. 

Între anii 1900-1914, au apărut 13 periodice, mai bogate în conţinut şi cu o tematică mai 
lungă. Dintre acestea s-au remarcat Steaua (1902-1905), Moldova de Sus (1906-1909), Lumina 
conştiinţei (1908-1909), Breslaşul (1909-1916), Vocea poporului (1912-1918) şi Solia (1911-
1918). Organ al intereselor generale de orientare liberală, Steaua s-a ocupat mai mult de co-
merţ, industrie, agricultură, bănci, cooperative, drumuri, învăţământ, ridicarea păturii de jos a 
populaţiei, demascând funcţionarii corupţi şi demagogia. 

Moldova de Sus, ca „organ românesc” din partea judeţelor Botoşani, Suceava şi Doro-
hoi, apoi „organul redeşteptării naţionale”, şi-a concentrat atenţia asupra situaţiei românilor din 
provinciile aflate sub dominaţia străină, propovăduind adevărul, dragostea naţională şi susţi-
nând dreptul tuturor claselor dezmoştenite. Ziarul independent Lumina conştiinţei luptă pentru 
dreptate, adevăr, demascând viciile şi necinstea şi lăudând pe cetăţenii merituoşi. De asemenea, 
militează pentru eliminarea sentimentelor rasiale, pentru ameliorarea condiţiilor din armată şi 
pregătirea funcţionarilor rurali. 

Meseriaşii dorohoieni aveau ca organ de presă independent ziarul Breslaşul ,care avea 
ca deviză „Prin muncă la belşug”. Ziarul apără interesele meseriaşilor, repaosul duminical 
tratând şi probleme legate de scumpirea pâinii, necesitatea ajutorării de stat a ţăranilor sau se 
preocupă de rolul băncilor populare în progresul societăţii. În sprijinul celor asupriţi de la ora-
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şe, a venit ziarul Vocea poporului, iniţiat de militantul social-democrat Spiridon Elefterescu - 
Urzică, fost căpitan în Regimentul 29 Dorobanţi, Dorohoi. Publicaţia luptă pentru emanciparea 
politică şi economică a păturilor sărace, pentru pregătirea lor spre o lume mai bună, mai dreap-
tă, în care toţi cetăţenii să fie egali. 

Până la 1882 toate ziarele au fost tipărite la Tipografia lui Ilie Racliş, ulterior şi la cele-
lalte tipografii din oraş , „I.L. Bercovici”, „N. Fainar”, „Steaua”, „Speranţa”, iar două periodi-
ce, Lumina conştiinţei şi Poporul, s-au tipărit la Botoşani5. 

 
Curierul de Dorohoiu 

 
Este primul ziar apărut la Dorohoi, la 22 iunie 1874, ca „foaie politică periodică”, de 

orientare liberală. Redacţia şi administraţia se află la Dorohoi, la Iorgu C. Tăutu, girant respon-
sabil, iar imprimarea se efectua la tipografia Botoşani, apoi de la sfârşitul anului 1874 la tipo-
grafia „Ilie Gh. Racliş” din Dorohoi, „situată pe strada mergătoare spre podul Buhaiului”. Zia-
rul avea patru pagini (format 42 x 27) şi apărea de trei ori pe lună la 10, 20 şi 30 ale fiecărei 
luni. Întrerupt în septembrie 1875, ziarul reapare în iulie-august 1883 (format 40 x 25), fiind 
menţionat în ziarele centrale Resboiul (26 iulie 1883 ) şi Timpul (18 august 1883), ambele din 
Bucureşti. Redacţia face cunoscut că „Foaia nu este din tabăra partidului zis conservator”. 
Redactorii ziarului „sunt şi vor fi liberali, adevăraţi români, inspiraţi din marea idee a unei 
Românii autohtone şi independente. Noi dăm mâna cu toţi bravii cetăţeni care n-au contenit a 
protesta contra unor surde intrigi de încorporaţiune, de colonizare şi de subjugare, urmărind 
ilegalităţile şi abuzurile comise de funcţionari, fie de orice treaptă”. În paginile sale, ziarul 
prezenta, pe lângă problemele politice, informaţii despre viaţa economică, social-culturală şi 
administrativ - gospodărească din judeţ, ştiri diverse, activitatea Clubului din Dorohoi, fabule, 
răspunsuri la întrebările cititorilor, rolul inchiziţiei în evul mediu etc. 

În primul număr mai sunt relatate aspecte privind alegerile parlamentare din 1874, lup-
tele politice dintre liberali şi conservatori. În articolul „Alegerile din Dorohoiu”, ziarul infor-
mează că „Judeţul Dorohoiu are pretenţiunea şi reputaţia că trimite în corpurile legiuitoare 
reprezentanţi independenţi şi liberali, opuşi regimului actual şi care nu se sperie de regularisiri-
le sistematice ale domnului prim-ministru Lascăr Catargiu”. 

Pentru că judeţul Dorohoi „refuză a-şi pleca capul înaintea nepotismului şi arbitrariu-
lui”, iar domnul prim-ministru „a jurat că-l va aduce la supunere şi ascultare” în urma a şase 
prefecţi schimbaţi sau răsturnaţi în timp de trei ani, a găsit şi soluţia, numindu-l ca prefect al 
judeţului pe Iancu Lăţescu, omul său de încredere (zis „Caruso”), care a comis numeroase abu-
zuri şi ilegalităţi. Dar în zadar aplică „persecuţia sistematică contra alegătorilor care i-au refu-
zat ascultarea; în zădar insultă şi bruscă pe inferiorii săi, în zădar destituie, suduie şi ameninţă; 
în zădar se arată plecat către cei tari şi tare cu cei plecaţi, urmările lui rămân vane”6. Argumen-
tând acuzele aduse conservatorilor, ziarul susţine că „aceştia doresc să ajungă cât mai curând la 
fericitul lor scop de a înlocui regimul constituţional cu regimul regulamentului organic”, de a 
face „să ne pomenim că într-o bună dimineaţă tot ce am câştigat de la 1856 şi până la 1869 s-a 
nimicit”. 

Ziarul cu numărul 2 apare abia la 31 iulie 1874, întrunind într-o singură foaie articole 
din 10, 20 şi 30 iulie. Cauzele amânării apariţiei sunt „circumstanţe neprevăzute, care ne-au 
pus în întârziere”. „Ziarul apare tot în patru pagini, redactorii evidenţiind marea satisfacţie a 
dorohoienilor de a-l avea ca senator la Colegiul I de Dorohoi pe I. Brătianu, mare bărbat de stat 
şi om politic, viitorul prim-ministru al României”. Alegerea sa, pe 23 iunie 1874 ca senator era 
asemănată cu „un curcubeu după furtună şi vijelie, prevestitorul unor timpuri mai liniştite”7. 

                                                 
5 V. Adăscăliţei, Presa dorohoiană de la începuturi până la 1918, Lucrare (nepublicată) pentru obţinerea gradului I, 
1996, coord. ştiinţific prof. univ. dr. Vasile Cristian, Dorohoi. 
6 Ibidem. 
7 Curierul de Dorohoiu din 31 iulie 1874. 
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La rubrica Ştiri locale, periodicul aduce vestea morţii neaşteptate a domnului „Caruso”, 
prefectul judeţului Dorohoi, fără a i se cunoaşte cauzele, dar presupunând că supărarea ce a 
simţit-o prin alegerea domnului I. C. Brătianu ca senator de Dorohoi i-a fost îndeajuns. Ziarul 
apare cu întreruperi în perioada 1874-1883, cu lipsuri în perioada calendaristică, numărându-se 
printre cele 131 de curiere ce sunt în presa românească în perioada 1731-19188. Curierul de 
Dorohoiu constituie sursa de informare şi pentru ziarul bucureştean Românul care, în numerele 
din mai şi august 1883, publică informaţii despre alegerile electorale din Colegiul I de Dorohoi, 
despre necazurile locuitorilor din Văculeşti, Hudeşti şi Ibăneşti. 

Românul din 31 august 1883 nota: „Curierul de Dorohoiu anunţă că săptămâna viitoare 
nu va mai apărea. Un nou organ de publicitate îi va lua locul sub titlul Adevărul”. Prin bogăţia 
şi diversitatea informaţiei, Curierul de Dorohoiu prezintă un interes deosebit pentru cei doritori 
să cunoască mai îndeaproape, la cald, evoluţia societăţii româneşti înainte şi după cucerirea 
Independenţei de stat, în 1877-1878. 

 
Foaia oficială a judeţului Dorohoiu 

 
La 11 decembrie 1874, Consiliul judeţului Dorohoi, după modelul altor judeţe din ţară, 

hotărăşte editarea unei publicaţii proprii, intitulată Foaia oficială a judeţului Dorohoiu. Scopul 
publicaţiei era popularizarea rapidă în toate localităţile judeţului a actelor oficiale legate de 
bunul mers al activităţii administrative gospodăreşti, economice şi social-culturale. S-a hotărât 
ca „pentru cheltuielile ce necesită publicarea foii judeţului, de 4 ori pe lună, pe lângă subvenţia 
din partea judeţului să fie datoare comunele rurale şi urbane a cheltui în modul următor: 25 lei 
comunele rurale, iar cele urbane câte 100 lei anual. În schimbul acestor sume, comunele vor 
publica orice lucrare a Consiliilor comunale şi urbane”9. 

Publicaţie săptămânală, Foaia oficială a judeţului Dorohoiu apare din ianuarie 1875, 
până la numărul 30 din 24 august 1875, cu numele de mai sus. După această dată va fi continu-
ată de periodicul Informatorul, în perioada 1885 – 19 martie 189010. Periodicul avea 2 pagini 
(format 40 x 25), era editat, ca şi Curierul de Dorohoiu, tot la Tipografia „Ilie Gh. Racliş” iar 
preţul unui abonament era de 12 lei pe an şi 10 bani numărul. 

În cuprinsul periodicului se publicau diferite ordine şi dispoziţii ministeriale, hotărârile 
Consiliului judeţean, ale Comitetului permanent, procese-verbale încheiate în şedinţele acestor 
instituţii, probleme legate de execuţiile bugetare, activitatea administrativ-gospodărească, învă-
ţământul primar rural şi urban, starea de sănătate a locuitorilor, diferite hotărâri, anunţuri şi licita-
ţii din comunele judeţului, informaţii despre apariţia unor epizotii, găsirea unor vite de pripas, 
urmărirea unor infractori ş.a. Publicaţia era solicitată atât de autorităţile diferitelor aşezări, cât şi 
de comercianţi, învăţători, preoţi, dornici să cunoască mai repede problemele judeţului. 

La Biblioteca Academiei Române din Bucureşti se păstrează un singur număr al acestei 
publicaţii, cu informaţii despre comunele Hânţeşti, Bălineşti şi Vârfu Câmpului, vânzarea unui 
loc viran din apropierea Podului Trestienei, din bariera Darabani, vânzarea caselor bărbierului 
Gheorghe Ionescu ş.a., cuprinse în cele 4 pagini faţă de două la început. Pentru conţinutul bo-
gat în informaţii şi prezentarea grafică deosebită, periodicul dorohoian era deseori solicitat şi 
de alte judeţe din ţară11. 

Informatorul 
 
Continuatorul Foii oficiale a judeţului Dorohoiu apare la Dorohoi, între 1 septembrie 

1875 - 10 martie 1890, subvenţionat de prefectură şi primării, fiind periodicul cu cea mai lungă 
existenţă dintre publicaţiile locale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În cei aproape 15 
ani de existenţă, publicaţia apare săptămânal, cu două, patru chiar şase pagini (format 36 x 24; 

                                                 
8 Georgeta Răduică, N. Răduică, op. cit., pp. 144-150. 
9 ANR, SJBT, Fond Primăria Oraşului Dorohoi, D. 46/1876, f. 2. 
10 Georgeta Răduică, N. Răduică, op. cit., p. 197. 
11 Foaie oficială a judeţului Dorohoiu din 24 iulie 1875. 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a III-a: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

 
 

 
230 

 

47 x 32; 33 x 24), fiind tipărit de acelaşi neobosit stabiliment „Ilie Gh. Racliş” din strada Naţi-
onală, nr. 61, Dorohoi. Sub titlul periodicului erau trecute zilele calendaristice (stil vechi - stil 
nou), patronul zilei, orele la care răsărea şi apunea soarele, fazele lunii şi alte date ce puteau 
interesa cititorii. Abonamentul anual costa 12 lei, iar un număr – 25 de bani. Din 16 noiembrie 
1889, costul abonamentului a crescut la 15 lei, fără a se menţiona preţul unui număr12. 

Ziarul continua tradiţia Foii oficiale a judeţului Dorohoiu în ceea ce priveşte conţinutul, 
lărgindu-şi tematica şi prin publicarea firmelor individuale înscrise în Registrul Comerţului, ţine-
rea târgurilor şi bâlciurilor, activitatea parlamentarilor, prefecturilor, preşedinţilor de Consilii 
judeţene, primarilor şi altor conducători de instituţii locale din perioada 1875-1890. După fonda-
rea, la 26 noiembrie 1868, a Noii Societăţi a Casei de Economii la Dorohoi, sunt prezentate în 
paginile periodicului şi aspecte din activitatea acestei noi instituţii13.La 4 septembrie 1888, publi-
caţia purta ca subtitlu „Foaea publicaţiunilor oficiale a judeţului Dorohoiu”, având şi o rubrică 
specială Foiţa Informatorului, introdusă din 26 ianuarie 1886, care publica literatură, romane, 
nuvele, schiţe, foiletoane, cu accent pe traduceri din autori străini. În cuprinsul publicaţiei se 
găsesc date interesante privind starea sanitară a populaţiei, dotarea şi activitatea spitalelor din 
Dorohoi, Săveni, Mihăileni, desfăşurarea învăţământului la Institutul „Anastasie Başotă” din 
Pomârla, la Gimnaziul „Grigore Ghica Voievod” din Dorohoi, la şcolile primare din comunele 
rurale şi urbane. Sunt apreciaţi prefecţii si primarii ce sprijină apariţia publicaţiei – C. Cerchez, 
D.P. Moruzi, I. Roseti, P.A. Cantazi, Gh. Hasnaş, Eduard Gherghel, C. Atanasiu, I. Manoliu, C. 
Stroici şi Gr. Holban. Din 19 martie 1890, fiind suprimate subvenţiile de către comitetul perma-
nent şi primării, situaţia financiară a Informatorului devine precară, editorul Ilie Gh. Racliş, in-
trând în stare de faliment îşi scoate tipografia la vânzare, iar apariţia periodicului încetează. 

Informatorul rămâne primul ziar românesc cu acest titlu, de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea dar şi „publicaţia oficială” cu cea mai îndelungată existenţă14. A contribuit la buna 
informare săptămânală a cetăţenilor din judeţul Dorohoi cu toate problemele importante ce 
trebuiau rezolvate îndeosebi de autorităţile administrative. 

 
Foişorul din Dorohoi 

 
Ziar „cotidian, politic, economic şi literar”, apare la Dorohoi în perioada 16 iulie - 6 oc-

tombrie 1878, în 30 de numere, având patru pagini de format diferit (40 x 26 ; 35 x 23 şi 37 x 
24). Tipărirea se realizează tot la tipografia „Ilie Gh. Racliş”, un număr costând 15 bani. Avo-
catul G. Micali era redactor, avându-l ca girant responsabil pe I. Neculau, cei doi dorindu-şi ca 
ziarul să apară de două ori pe săptămână, marţea şi sâmbăta. Ziarul apare neregulat chiar de la 
primele numere, astfel încât, din 6 septembrie 1878, dispare cuvântul „cotidian” din subtitlu 
fără a se indica apariţia15. 

În coloanele ziarului erau prezentate cititorilor principalele ştiri interne şi externe ale 
anilor 1877-1878, prevederile tratatului de la Berlin, noua ordine europeană, dar şi problemele 
ce priveau dezvoltarea fostului judeţ Dorohoi, starea învăţământului, sănătăţii şi viaţa politică 
locală. Foişorul publică în toate numerele sale, dezbaterile celebrului proces de la Curtea cu 
juraţi din Dorohoi, procesul evreilor din Darabani, în contra a 68 de români, doi greci şi un 
evreu. În 36 de numere (iulie – octombrie 1878), ziarul prezintă desfăşurarea procesului, luând 
apărarea celor 71 de întemniţaţi care au stat în arest la Dorohoi, în condiţii inumane, timp de 14 
luni (martie 1878 – mai 1879). Acuzaţii sunt consideraţi nevinovaţi, probabil şi pentru că G. 
Micali, proprietarul ziarului, era şi apărătorul acuzaţilor în proces. 

Conflictul are răsunet european, iar ziarul apreciază că scopul procesului este de a de-
monstra că evreii erau persecutaţi în România şi pentru a se pune capăt acestei persecuţii, Eu-

                                                 
12 Alexandru Pop, Publicaţiile româneşti. Bibliografie, Bucureşti, 1988, p. 107. 
13 Informatorul din 10 decembrie 1878. 
14 G. Răduică, N. Răduică, op. cit., pp. 234 - 235. 
15 Publicaţiile periodice româneşti, tom I, Bucureşti, 1913, p. 269. 

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



Vasile Adăscăliţei, Presa dorohoiană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea 

 
 

 
231 

 

ropa trebuie să silească România să acorde drepturi politice şi civile evreilor. De altfel, Con-
gresul de la Berlin va rezolva problema evreilor în această manieră, fapt pentru care ziarul 
dorohoian sublinia „…prin tratatul de la Berlin, României i s-a răpit Basarabia, fiind constrânsă 
să acorde drepturi civile şi politice tuturor evreilor care s-au aşezat în această ţară. Puterile 
Europei au violat autonomia ţării”16. Patriotismul profund al redactorilor ziarului rezultă şi din 
interesul manifestat pentru păstrarea fiinţei naţionale, păstrarea cu sfinţenie, în toată puritatea 
ei, a limbii române, crearea condiţiilor pentru unirea tuturor provinciilor româneşti aflate sub 
dominare străină. Ziarul Foişorul, din 1 august 1878, sublinia că la Congresul de la Berlin „pu-
terile Europei au tratat România ca pe un stat învins…au nesocotit autonomia ţării, ne-au răpit 
Basarabia…dar, Basarabia este România ! O puteţi răpi astăzi dar n-o veţi muscăli şi când ora 
dreptăţii de liberare va suna, Românii cu Românii îşi vor da mâna. Basarabia va reveni iar la 
ţara care-i aparţine de drept prin naţionalitatea ei ca soră Română va fi tot a României”. Înălţă-
toare sentimente şi cuvinte pentru sufletul unui oraş provincial! Foişorul era şi o foaie literară 
publică şi Fantasii literare şi artistice – creaţii ale poetului Dimitrie Petrino. 

Ziarul Românul din Bucureşti anunţă primul apariţia Foişorului, în numărul din 22 iulie 
1878, pentru ca ulterior să preia la nivel central multe informaţii publicate de confratele doro-
hoian. La 22 august 1878, Românul consemna: „ Foişorul din Dorohoiu anunţă că domnul colo-
nel Petrovici a sosit în acest oraş însărcinat de guvern ca membru în comisiunea pentru deli-
mitarea fruntariei despre Bucovina, linia Prutului”. 

 
Ţara de Sus 

 
Periodic săptămânal, apare la Dorohoi, de la 19 iulie 1879 - februarie 1880, având ca 

redactor pe Gh.I. Dumitriu, unul dintre intelectualii de seamă ai oraşului. Începând cu numărul 
2, din 26 iulie, apare sub titlul Echoul Ţării de Sus. Abonamentul semestrial costa 10 lei, tri-
mestrial 6 lei, iar un număr de 4 pagini (format 42 x 27) – 15 bani. Imprimeria se făcea tot la 
tipografia „Ilie Gh. Racliş” din oraş17. 

Sub aceeaşi denumire, Ţara de Sus, mai apar la Botoşani, două cotidiene, primul în 1866, 
iar al doilea, sub redacţia lui Ioniţă Scipione Bădescu18, cu o tematică mai diversă, „gazetă po-
litică, agricolă comercială şi literară” care apare în perioada 10 mai 1882 – 24 octombrie 1885. 
Apariţia noului cotidian este anunţată şi de ziarul Românul din Bucureşti care prezintă şi scopul 
ziarului „…îşi propune a exprima idei liberale. Nu putem decât să felicităm pe un confrate 
care-şi ia o atât de nobilă sarcină” şi continuă ştirea „…Ţara de Sus anunţă în primul său nu-
măr că rapiţa şi grâul nu dau cât promiteau: totuşi în general, recolta în judeţ e destul de bună. 
Popuşoiul e foarte frumos”19. 

Susţinut de prefectul judeţului, Gh. Hasnaş şi de primarul oraşului, V. Calcântaur, ziarul 
prezintă problemele locale ale administraţiei, disputele dintre partidele politice, evenimente ale 
politicii interne şi externe, dar şi aspecte din viaţa judeţului cu accent pe comerţ, meşteşuguri, 
agricultură, învăţământ, sănătate, edilitare, activitatea celor două case de economii din judeţ, la 
Horodiştea şi la Dorohoi. 

O mare atenţie a acordat periodicul „chestiunii izraelite”20, acordării drepturilor prevă-
zute evreilor la Congresul de pace de la Berlin din 1878. Criticând încetineala guvernului în 
rezolvarea problemei, precum şi încercarea acestuia de a se suprapune Parlamentului, ziarul 
consemna: „Camerele, care reprezintă naţiunea suverană, sunt mai mari decât guvernul şi că 
acesta, emanând de la dânsele, trebuie să le deie ascultare şi să li se spună”21. 

                                                 
16 Foişorul de Dorohoiu din 1 august 1878. 
17 Lucian Predescu , Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti , 1940, p. 838. 
18 G. Răduică, N.Răduică., op.cit. p.423. 
19 „Românul” din 22 iulie 1879. 
20 V. Gh.Platon, Pentru o metodologie a analizei „problemei evreieşti ” în secolul al XIX lea , Ed. Hasefer, Bucureşti, 
1997, pp..28-32. v. şi Mihai Cojocariu,“Problema evreiască” în contextul luptei pentru unirea Principatelor în Mihai 
Coocariu, op.cit., pp. 93-107. 
21 „Echoul Ţării de Sus”din 30 august 1879. 
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În tematica periodicului sunt incluse traduceri, poezii, proză, prezentarea unor personalităţi 
culturale, cum ar fi poetul bucovinean Dimitrie Petrino (1846-1878), considerat de M. Kogăl-
niceanu „bardul Bucovinei” şi rudă cu istoricul şi omul politic, Eudoxiu Hurmuzachi. În premieră, 
ziarul publică noutăţi bibliografice, informaţii diverse privind atribuţiile Consiliului judeţean, actele 
de stare civilă şi de identitate necesare cetăţenilor în diferite împrejurări, anunţuri şi reclame. 

Preluând informaţii din Echoul Ţării de Sus, ziarul Românul din 18 septembrie 1879, anunţă 
cu o deosebită mulţumire că la 6 septembrie 1879 s-a deschis şi în Dorohoi gimnaziul: „Aşa deci 
încă o şcoală care va produce Postulaţi ! Voim cât mai multe şcoale, însă şcoale care să corespun-
dă adevăratelor noastre trebuinţe. Moldova de Sus e copleşită de evrei şi nu se găsesc alteceva mai 
bun de făcut decât a se crea, prin subvenţie de stat, o şcoală care nu ne va aduce nici cel mai mic 
ajutor în luptă cu elementele care au ajuns stăpâni mai pe toată activitatea economică în acea parte 
a ţării… E o greşeală şi mare greşeală. Cei 5.000 lei ce dă guvernul pentru Gimnaziu s-ar fi putut 
întrebuinţa mai bine şi mai cu folos înfiinţându-se o şcoală rurală. Cât pentru domnii Chernbach, 
Calcântaur şi Dimitriu, care s-au oferit a face cursuri gratuite la şcoala aceasta, nu putem decât 
să-i felicităm şi să le adresăm mulţumiri pentru concursul ce dau răspândirii instrucţiunii”. 

 
Buciumul 

 
Publicaţie săptămânală, apare la Dorohoi, din iulie 1881 – septembrie 1883. Periodicul nu 

se găseşte în nici o colecţie dar informaţii despre el au fost consemnate fie în presa vremii, fie în 
diferite contribuţii ştiinţifice tipărite, româneşti sau străine. În aceeaşi situaţie se mai găsesc peste 
700 de publicaţii din cele 7.500, apărute în perioada 1731-191822. Diferitele publicaţii bucureşte-
ne, printre care Timpul (23 iulie, 11 şi 29 august 1881), Războiul (24 iulie 1881), Telegraful (29 
august 1881), Poporul (11 noiembrie 1881), Românul (7 şi 8 iunie 1882 şi 13 septembrie 1883), 
România liberă (14 septembrie 1883) ş.a. preiau informaţiile periodicului dorohoian23. 

Românul din 13 septembrie 1883 avertizează autorităţile „…că sătenii Andrei Golgoş, Fi-
lip Timofte şi Ileana Grimniceasa din satul Prelipca, comuna Văculeşti, ar fi fost de curând mal-
trataţi de către un ajutor de primar de acolo. Aviz domnului procuror”. Atât Timpul cât şi Războ-
iul din 23 şi respectiv 24 iulie 1881, au reprodus din Buciumul câteva aspecte de „moralitate 
roşie” ale prefectului de Dorohoi, Gh. Hasnaş. Un alt ziar central, după un articol din Buciumul, 
prezintă ascensiunea politică a lui Eduard Gherghel, prefect de Dorohoi de la 5 septembrie 1881, 
în felul următor : „Acest domn îşi începe cariera sa politică ca subprefect în judeţul Botoşani. 
Înainte, lupta contra evreilor. Ajuns prefect, neagă ce spusese anterior. Devine adorator politic 
al lui M. Kogălniceanu, sfidându-i pe ceilalţi. În timpul guvernului L. Catargiu când era prefect 
de Dorohoi, maiorul G. Telleman îşi propune candidatura pentru a fi ales deputat. Este respins 
de opoziţie. El nu se descurajează, aleargă la domnul Telleman, îi spune titlurile domniei sale de 
fost practicant la prefectura din Strasbourg şi mare proprietar, având 20 rude, iarăşi mari pro-
prietari, cerându-i a-l numi deputat, într-un colegiu electoral oarecare”24. 

 
Dorohoiul (1881) 

 
Gazetă politică efemeră, apare la Dorohoi în perioada octombrie – decembrie 1881, având 

o soartă asemănătoare Buciumului. Nu se păstrează nici un exemplar, dar informaţii preluate 
din ziarul dorohoian apar în Războiul din Bucureşti (23 octombrie 1881), România liberă – 
Bucureşti (24 octombrie 1881) şi în Corespondenţă provincială , Piatra Neamţ (13 decembrie 
1881)25. 

                                                 
22 G.Răduică,N.Răduică, op.cit., p.15; Informaţii mai detaliate despre acest periodic sunt publicate în Publicaţii perio-
dice româneşti Descriere bibliografică. tom I 1820-1906, întocmit de Veronia Hodoş şi A.I.Ionescu, Bucureşti, 1913 
(prefaţat de Ioan Bianu) , p.77. 
23 Lucian Predescu, op. cit. p. 133 . 
24 Poporul din 11 noiembrie 1882. 
25 G. Răduică, N. Răduică, op. cit., p. 165. 
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Minciuna 
 
Ziar umoristic efemer, apare la Dorohoi în august 1882, negăsindu-se până în prezent 

nici un exemplar. Cu acelaşi titlu, dar mai târziu, apar două ziare la Bucureşti, în decembrie 
1899 şi între septembrie 1911 – 15 martie 1912, periodice ce dovedeau că la Dorohoi, Bucu-
reşti şi Brăila „minciuna are picioare scurte”26. 

 
Adevărul 

 
După Minciuna din 1882, din 3 septembrie 1883 până la 1 ianuarie 1884, apare la Do-

rohoi, săptămânal, şi ziarul Adevărul, publicaţie politică de opoziţie, sub conducerea unui co-
mitet27. Dacă Minciuna era reprezentată la nivelul ţării de 4 publicaţii, Adevărul românilor 
pentru aceeaşi perioadă (1867-1918) este reprezentat de 38 de publicaţii: Adevărul de joi (Bu-
cureşti, 1898-1899), Adevărul de duminică (Bucureşti, 1897-1898), existând chiar şi un Adevăr 
de ocazie (Craiova, 1898), iar ieşenii având pretenţia chiar la Adevărul-adevărat (ianuarie 
1872)28. Adevărul dorohoian avea patru pagini (format 39 x 29) şi costa puţin, doar 10 bani. Se 
editează tot la tipografia „Ilie Gh. Racliş”, de altfel singura din Dorohoi la acea dată, girant 
responsabil fiind Gh. D. Ferman. În timpul apariţiei a fost menţionat de diferite periodice din 
ţară : Familia, Oradea Mare (4, 16 septembrie 1883), Binele public, Bucureşti (7, 20 septem-
brie 1883), Timpul, Bucureşti (11, 19 octombrie şi 9, 14, 21, 29 decembrie 1883), Românul (31 
august, 23 noiembrie 1883). 

Adevărul este ziarul anunţat de cotidianul Românul din 31 august 1882, în pagina 2, edi-
tat de C.A. Rosetti: „Curierul de Dorohoiu anunţă că săptămâna viitoare nu va mai apărea, 
dar un nou organ de publicitate îi va lua locul sub titlul Adevărul”. La Biblioteca Academiei 
Române din Bucureşti se păstrează doar un singur exemplar, din 20 noiembrie 1883, număr ce 
prezintă cu prioritate activitatea Parlamentului, Guvernului, miniştrilor şi a altor instituţii cen-
trale, aflate sub conducerea membrilor aripii radicale a Partidului Liberal. 

În editorialul său, ziarul consemnează: „Ştirile din capitală ne spun că acolo se petrece 
de minune, că oricine în lipsă de alte ocupaţiuni la căminul său şi pentru a se putea căpătui, 
caută mai întâi a se pune în relaţiuni de aproape cu puternicii zilei. Prin acest mijloc parvine a 
fi numit deputat ori senator, ş-apoi ţine-te… Ajuns pe banca de deputat, puţin îţi trebuie să nu 
te faci cunoscut. Mai întâi, ca probă de încercare, trebuie să începi cu interpelările şi dacă, 
după răspunsul ministrului, te mulţumeşti cu trecerea la ordinea zilei, atunci eşti înscris în 
cartea mare a partidului. Această înscriere dă dreptul noului venit a dispune de provincia din 
care face parte ca de o proprietate absolută a sa”. „Adevărul” e că deşi „vremile” au trecut, 
metehnele balcanice ale românilor au rămas aceleaşi. 

Editorialul ironizează „încăierările” dintre parlamentari în timpul dezbaterilor, potolite 
de preşedinţii celor două camere, redactorii dovedindu-se fideli cunoscători ai eternei atmosfe-
re din politica românească. În ziar apar reproduceri utile din diferite publicaţii, cugetări, infor-
maţii diverse din ţară şi din judeţ, anunţuri, reclame. La rubrica Notiţe literare este prezentat 
numărul 107 al ziarului săptămânal ilustrat Cimpoiul, periodic foarte solicitat de cititorii doro-
hoieni. În acelaşi număr apar ştiri dintre cele mai diverse din Constanţa, Turnu Măgurele, Ca-
racal, din Iaşi, unde a apărut un nou periodic intitulat Noua Revistă, din Bucureşti, unde comisia 
bugetară a Parlamentului a hotărât să înfiinţeze 16 şcoli industriale în diferite judeţe ale ţării. 

Printre anunţurile de pe ultima pagină apare şi cel legat de vânzarea tipografiei „Ilie Gh. 
Racliş”, înzestrată cu două prese mari şi una la minut, care puteau satisface toate comenzile 
instituţiilor publice şi persoanelor particulare. La 23 noiembrie 1883, Românul bucureştean 
prelua o informaţie din Adevărul dorohoian şi acuza primarul din comuna Buda, judeţul Doro-

                                                 
26 Ibidem, p. 279. 
27 Ibidem , pp. 18-20. 
28 Ibidem. 
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hoi, de fărădelege faţă de sătenii pe care „îi obligă să presteze 10-15 zile la drum, după care le 
spune că lucrul s-a făcut rău şi-i sileşte să muncească din nou”. 

 
Gazeta de Dorohoiu 

 
Din cele 198 de publicaţii cu genericul Gazeta… apărute până la 1918, o gazetă apare şi 

la Dorohoi, Gazeta de Dorohoiu, publicaţie săptămânală, naţional liberală, în perioada 16 no-
iembrie 1889 – 19 aprilie 1890 (20 numere). Redacţia şi administraţia se aflau la tipografia 
„Concurenţa” din Botoşani, unde se edita publicaţia, ce avea ca girant pe Ioan Săraru, urmat, 
din 12 decembrie 1889, de D. Leonte. Abonamentul trimestrial costa 1,5 lei, iar un număr, 
compus din patru pagini (format 48 x 32) – 10 bani29. În coloanele ziarului se găsesc interesan-
te date privind viaţa politică la nivel central şi local, cu accent pe lupta dintre liberali şi conser-
vatori în conducerea destinelor neamului românesc – viaţa economică, social-culturală şi admi-
nistrative – gospodărească din fostul judeţ Dorohoi, combaterea corupţiei etc. 

În editorialul Revolta, conducerea ziarului îşi propune să lupte cu consecvenţă împotri-
va: „tuturor ipocriziilor, fărădelegilor, scandalurilor, apucăturilor nepomenite prin care acest 
regim, ieşit din senin şi ajutat de Dumnezeu, şi-a inaugurat stăpânirea în ţară, contra tuturor 
speculanţilor, contra acestor paraponisiţi de gheşeftari, contra administraţiei neghioabe, con-
tra despotismului stupid, contra justiţiei îmbrăcate în rochie de carnaval, contra acestor măşti 
oficiale care grumasează toate blândeţile şi toate virtuţile şi care nu serva în realitate decât ce 
ascunde prostia, laşitatea, infamia”30. 

Cu accente critice e prezentată activitatea prefectului M. Miclescu şi a primarului Ioan 
Panaitiu, slabele preocupări pentru rezolvarea numeroaselor probleme ce le ridica dezvoltarea 
judeţului şi a oraşului Dorohoi, după încheierea litigiului cu Epitropia „Sf. Spiridon” din Iaşi. 
Fiecare număr al periodicului avea o rubrică specială, intitulată „Informaţiuni”, cuprinzând 
evenimentele cele mai importante din ţară şi din judeţ. Cititorii erau ţinuţi la curent cu dezbate-
rile din Camera deputaţilor şi din Senat punându-se accent pe intervenţiile parlamentarilor 
locali, rezolvarea problemelor grave din judeţ, un judeţ izolat cu o viaţă economică modestă. 

Ziarul face aprecieri cu privire la unele personalităţi ale vieţii publice culturale, cum ar fi 
G. Grigore Cantacuzino – preşedintele Camerei deputaţilor şi generalul I. Em. Florescu - preşe-
dintele Senatului, precum şi la relaţiile dintre membrii echipei guvernamentale, pentru ca alegăto-
rii să ştie pe cine să se bazeze în viitor. În nr. 2/23 nov. 1889, sunt demascate hoţiile unor funcţio-
nari din judeţ, care reprezentau interesele Partidului Conservator, aflat la putere. În celelalte nu-
mere aflate la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti sunt prezentate informaţii despre 
starea sanitară a populaţiei, greutăţile din agricultură, activitatea bancară, progresele învăţământu-
lui primar din judeţ sau aspecte privind revigorarea meşteşugurilor şi comerţului din zonă despre 
darea în folosinţă a liniei ferate Leorda – Dorohoi. 

 
Dorohoiul (1891) 

 
Gazetă politică subintitulată „foaia intereselor judeţului Dorohoiu”, apare duminica, 

neregulat, în perioada 6 ianuarie – 11 decembrie 1891, având ca administrator, redactor şi gi-
rant pe Gh. D. Ferman. Între 22 martie – 10 noiembrie 1891 şi-a întrerupt activitatea. În total s-
au editat 10 numere, în câte patru pagini (format 41 x 26), la librăria şi tipografia „I. L. Berco-
vici” din Dorohoi, unde se aflau redacţia şi administraţia. Costul unui abonament trimestrial era 
de 3 lei, iar pe an 12 lei, neprecizându-se cel al unui număr31. 

Cauzele întreruperii apariţiei le aflăm din cererea redactorului publicaţiei către Primăria 
Dorohoi, din 11 noiembrie 1891, în care se spune: „Subsemnatul, Gh. D. Ferman, redactorul 

                                                 
29 Publicaţii periodice româneşti, tom I, Bucureşti, 1913, p. 284. 
30 Gazeta de Dorohoiu din 16 noiembrie 1889. 
31 G. Răduică, N. Răduică, op. cit., p. 165. 
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Foaiei Dorohoiene, cu respect vin a vă supune cunoaşterii că această foaie, care încetase 
apariţiunea ei din cauza lipsei de mijloace, acum a început iarăşi a apărea regulat, o dată pe 
săptămână. Ştiind că onor Primăria are necesitatea publicării anunţurilor de licitaţie, ordo-
nanţe şi chiar şedinţele Consiliului comunal, vin a vă declara că, pentru suma de 400 lei anu-
al, vă pot pune la dispoziţie această foaie” . 

La propunerea consilierului şi parlamentarului Gh. Gh. Burghele, Consiliul comunal a 
aprobat oferta, suma urmând a se plăti din prevederile bugetare pe 189232. În articolul program 
prezentat cititorilor chiar din primul număr, redacţia ziarului îşi anunţă cititorii : „În tot cursul 
existenţei noastre vom lăsa deoparte politica şi ne vom ocupa numai de interesele locale, ale 
judeţului, ale comunei Dorohoiu. Toţi ne vom uni pentru binele şi interesul comun. Ne vom sili 
a deştepta în fiecare simţul demnităţii, al muncii şi al onestităţii”33. 

În acelaşi număr, în articolul „Din localitate” se afirmă că în ciuda mărcii „Racul” pe 
care o purta judeţul, în ultimii ani gospodarii locali „au obţinut favoarea de a se face la Doro-
hoiu linie ferată, local de gimnaziu, înfiinţarea de şcoli şi facerea de bune şosele”. Se eviden-
ţia că „sub patronajul domnului N. Boldur-Epureanu, prefectul judeţului, se va da un local în 
beneficiul fondului filantropic al Societăţii funcţionarilor publici, iar doctorul primar al jude-
ţului Ştefan N. Grandea le va da consultaţii gratuite”. 

Din acelaşi ziar (28 ianuarie 1891), aflăm că „preţul vagonului ciucantin s-a urcat de la 
850 la 900 lei pentru popuşoi, iar grâul s-a menţinut la preţul de 1425 lei, ovăzul s-a ridicat la 
1150 lei, iar orzul nu are cumpărători”. Ziarul mai reflectă şi Fapte generoase – distribuirea de 
bani şi lemne săracilor la sărbătoarea Crăciunului, organizarea de licitaţii, reclame comerciale 
referitoare la tipăriturile ce le poate realiza tipografia. Din ianuarie 1891 – 22 decembrie 1891- au 
apărut 10 numere ale ziarului Dorohoiul. Cu numărul 4, administraţia ziarului funcţiona în stra-
da Şcoalelor, vizavi de Hotel Zoller. 

În numărul 5/22 martie 1891, ziarul informează despre crearea Societăţii Cooperative 
Române din judeţul Dorohoi, cu 65 membri şi un capital social de 2332 lei. În acelaşi număr se 
fac propuneri pentru construirea unui palat administrativ, pentru autorităţile judeţene, a unui 
local pentru arestul preventiv, precum şi a unei biserici catedrale pentru care, la 16 octombrie 
1891, Consiliul comunal a aprobat suma de 41.500 lei din capitalul de 150.000 lei destinat 
acestui obiectiv. Toate aceste propuneri s-au materializat în anii următori. 

Un spaţiu larg este acordat, în cadrul periodicului, activităţilor comerciale, asigurărilor 
pe viaţă, gospodăririi şi întreţinerii oraşului, creaţiilor literare şi evenimentelor din viaţa inter-
naţională. În numerele 3 – 4/1891, se publică nuvela umoristică Doctorul Simon, tradusă din 
limba italiană. Prin diversitatea informaţiilor, ziarul reprezintă cu adevărat interesele judeţului 
Dorohoi. 

 
Ecoul Dorohoiului (1891) 

 
La începutul anului 1891, Partidul Conservator se afla la conducerea ţării, prin guvernul 

prezidat de generalul I. Em. Florescu. Acest partid dorea consolidarea puterii prin câştigarea 
alegerilor parlamentare stabilite pentru luna aprilie 1891. În acest scop şi-a propus candidaţi în 
toate judeţele, care să reprezinte cele trei grupări importante din partid: liberal-conservatori, 
conservatori puri şi junimişti. La fel, Partidul Liberal, aflat în opoziţie, nutrea revenirea la 
cârma României, sprijinind candidaţii care l-au susţinut în perioada 1876 – 1888. Ziarul Ecoul 
Dorohoiului a apărut special în preajma alegerilor în perioada 1 – 9 aprilie 1891, pentru a po-
pulariza doctrina naţional-liberală şi pe candidaţii dorohoieni propuşi pentru Parlament. Cele 
trei numere apărute (format 48 x 32), sub direcţia unui comitet, au fost editate la tipografia 
„Dacia – N. Faimar” din Dorohoi34. 

                                                 
32 ANR, SJBT, Fond Primăria Oraşului Dorohoi, D. 25/1891. f. 13. 
33 Dorohoiul din 6 ianuarie 1891. 
34 Asocierea de nume “Dacia - N. Fainar” promovează patriotismul local , N. Fainar fiind evreu . 
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Cu privire la apariţia ziarului, Curierul român din Botoşani sublinia: „Ecoul din Doro-
hoiu, un nou ziar apărut în acea localitate, publică următoarele candidaturi liberale, fixate 
definitiv în acea localitate: pentru Colegiul I, domnii D.P. Moruzzi şi Gh. Stroici; pentru Cole-
giul II, domnul Ioan Docan; pentru Colegiul III, domnul căpitan Gh. Manoliu“35. Alegerile 
acestor parlamentari au fost benefice pentru dorohoieni. La stăruinţele lor pe lângă forurile 
superioare, s-au obţinut fondurile necesare pentru construirea unor localuri de şcoli moderne, 
biserici, catedrale, pentru palatul prefecturii şi linia ferată Iaşi – Dorohoi. 

 
Dorohoiul (1896) 

 
Subintitulat „ziar serios”, acest periodic a apărut la Dorohoi, la 20 mai 1896, directorii 

ascunzându-se sub pseudonimele Narghileh şi Echinus36. Redacţia şi administraţia se aflau în 
localul tipografiei „N. Fainar” de pe strada Grigore Ghica din localitate, fără a se preciza nu-
mărul. Cuprinzând patru pagini (format 33 x 25), ziarul costa 15 bani37. Cu mult umor, adre-
sându-se dorohoienilor, la apariţia primului număr, redacţia ziarului afirma: „oraşul în care 
locuiţi a ajuns să fie socotit ca unul dintre cele mai însemnate ale Europei. Căci în sânul lui s-
au născut şi crescut valoroşii noştri redactori. De aceea, mândri să fiţi bravi concetăţeni, să vă 
ridicaţi cu fală frunţile şi să rostiţi sus şi tare că aţi ajuns la apogeul gloriei voastre: aveţi o 
gazetă locală”38. 

Ziarul, ca majoritatea de altfel, îşi propune să trateze problemele ce frământau locuitorii 
urbei şi fostului judeţ Dorohoi, probleme economice, sociale, politice, culturale şi administra-
tiv-gospodăreşti. Se preconiza prin materialele publicate, sensibilizarea forurilor superioare, 
pentru sprijinirea mai substanţială a acestei zone izolate şi slab dezvoltate. Totuşi, în cuprinsul 
primului număr nu se întâlnesc materiale legate de industrie, agricultură, comerţ, sistemul ban-
car, învăţământ, sănătate, ci subiecte ca Noi avem bărbaţi, Din cazarmă, De ici de acolo etc., 
subiecte cu evident conţinut militar. 

De asemenea, este criticat şi primarul Dorohoiului pentru că nu pedepseşte cu operativi-
tate pe toţi cei care murdăresc oraşul, deşi are datoria aceasta conform funcţiei ce o deţine. 
Ziarul conţine şi două rubrici speciale pentru promovarea creaţiilor literare, Foiţa Dorohoiului 
şi pentru combaterea ştirilor false, Rubrica neserioasă. 

Publicaţiile ne informează despre sărbătorirea zilei de 10 mai 1896, sărbătoare la care a 
participat un numeros public, prefectul D.P. Moruzzi, colonelul Marcu, primarul şi alte oficiali-
tăţi locale. După ce o gardă militară a prezentat onorul prefectului, în piaţa centrală, preotul I. 
Bart în cuvinte bine alese, „arată lui Dumnezeu, simpatiile românilor, hotărârea lor de a res-
pecta tradiţiile credinţei creştine ortodoxe”. Ceremonia a continuat în catedrala Dorohoiului, 
sfinţită în 1894, unde C. Ciocoiu, preot cărturar şi cercetător al istoriei locale, protoierul judeţu-
lui, a prezentat auditoriului principalele momente din istoria milenară a poporului, cucerirea 
Independenţei de stat în 1877-1878, sub domnia lui Carol I, integrarea dorită a României în 
rândul statelor europene moderne. 

 
Progresul 

 
Având ca subtitlu „foaia intereselor judeţului Dorohoiu”, apare la Dorohoi, săptămânal, 

duminica, în perioada 9 iunie – 25 august 1896, cu sprijinul lui N.I. Bocescu, comerciant, şeful 
Biroului de informaţiuni şi comision Dorohoi. Redacţia şi administraţia se aflau în localul tipo-
grafiei „I.L. Bercovici” administrator şi girant răspunzător fiind Gh.D. Ferman care a mai în-
deplinit această funcţie şi la ziarul Dorohoiul (1891) în perioada ianuarie-decembrie 1891. Cu 

                                                 
35 Curierul Român din 4 aprilie 1891.  
36 G. Răduică, N. Răduică., op. cit.,p. 166. 
37 Publicatii periodice românesti, tom I, Bucuresti, 1913, p. 209. 
38 Dorohoiul din 20 mai 1896. 
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toate că abonamentul anual era evaluat la 10 lei, preţul unui număr compus din patru pagini 
(format 40 x 26), nu era menţionat pe nici un exemplar39. 

Redactorii îşi propuneau să informeze cititorii cu problemele stringente ale oraşului şi 
judeţului precum: „Progresul şi economia iar nicicum politica şi calomnia. Vom arăta publi-
cului toate abuzurile funcţionarilor subalterni, la nevoie vom şi proba: ne vom ocupa, în spe-
cial, de chestiunile de interes judeţean şi comunal, cu diferite informaţiuni prioritare, pe do-
menii, comercianţi şi agricultori, vom indica preţul zilnic al cerealelor şi, în fine, ne vom da tot 
interesul ca foaia noastră să devie inevitabilă pentru oricare cetăţean dorohoian şi chiar pen-
tru cei din alte judeţe”40. 

Într-adevăr în paginile publicaţiei se găsesc informaţii preţioase despre afacerile comer-
ciale, societăţile bancare, activităţile din agricultură, progresul învăţământului, hramul mănăsti-
rii Gorovei, relatări despre Institutul „Anastasie Başotă” din Pomârla, condus de scriitorul bu-
covinean Samson Bodnărescu. Unele materiale se referă la salubritatea publică, paza contra 
incendiilor, mişcarea populației oraşului Dorohoi, prevederile Legii învăţământului primar şi 
normal din 29 aprilie 1896, starea bisericilor, serviciul sanitar sau despre viitoarea cazarmă a 
pompierilor, a cărei fundaţie a fost pusă „astăzi 20 iunie, anul mântuirii 1896, în zilele glorio-
sului rege al României, Carol I şi soţia sa, regina Elisabeta fiind prefect al judeţului Dorohoi 
domnul D.P. Moruzi – mare proprietar şi primarul oraşului G.G. Burghele”. 

Pagini elogioase sunt dedicate primarului Burghele, fost parlamentar dorohoian, care şi-
a adus o mare contribuţie la modernizarea oraşului Dorohoi, amenajarea grădinii publice, con-
strucţia liniilor ferate Dorohoi-Leorda (1888) şi Iaşi-Dorohoi (1896), linii ce au permis accesul 
Dorohoiului la progres şi civilizaţie. Ziarul prezintă interes pentru redescoperirea Dorohoiului 
la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

 
 

Steaua 
 
Este prima publicaţie editată în fostul judeţ Dorohoi la începutul secolului al XX-lea, cu 

un conţinut mai bogat şi o viaţă mai lungă faţă de precedentele publicaţii dorohoiene. Gazeta 
politică, naţional – liberală, apare săptămânal la Dorohoi, de la 26 mai 1902 – 11 decembrie 
1905, sub direcţia lui M. Nicolau, apoi sub direcţia unui comitet (20 ianuarie – 13 noiembrie 
1905) şi în fine sub direcţia lui Gh.N. Pilat (de la 20 noiembrie 1905)41. Redacţia şi administra-
ţia se aflau pe strada Grigore Ghica, nr. 28, hotel „Legal”, iar editarea se realiza la tipografia „I. 
L. Bercovici” până la 7 noiembrie 1902, apoi la tipografia „N. Fainar” şi „Steaua”. Abonamen-
tul costă anual între 8 şi 12 lei, iar al unui număr, compus din patru pagini (format 48 x 33 şi 58 
x 40), 15-20 bani. 

În cei trei ani de apariţie, ziarul a surprins în paginile sale aspecte diverse din viaţa eco-
nomică, social-politică, culturală şi administrativă a fostului judeţ Dorohoi de aceea informaţii-
le cuprinse sunt foarte importante pentru cercetarea istoriei locale. Majoritatea editorialelor se 
ocupau de comerţ, industrie, agricultură, bănci, cooperative, drumuri, învăţământ, sănătate, cul-
tură, demografie politică şi pauperizarea populaţiei urbane. Se inserau frecvent ştiri din străină-
tate, din ţară sau judeţe, anunţuri, licitaţii şi multe reclame comerciale. 

Periodicul oferă interesante informaţii privind înfiinţarea primei şcoli de meserii din 
oraş, cu sprijinul lui Spiru Haret, fără a se desfiinţa gimnaziul, aşa cum se preciza iniţial (nr. 
4/1902), grija proprietarului Mihail Gr. Holban din Mogoşeşti-Herţa pentru bunul mers al şco-
lii din localitate (nr. 7/1902), înfiinţarea unei stupării sistematice, arta în Dorohoi (nr. 36/1903); 
inaugurarea noii grădini publice din apropierea localului Prefecturii Dorohoi (nr. 39/1903) rolul 
învăţătorilor şi preoţilor de la sate (nr. 45/1903) sau la importanţa băncilor populare la sate (nr. 

                                                 
39 G. Răduică, N. Răduică., op. cit., p. 327. 
40 Progresu din 9 iunie 1896.  
41 G.Răduică,N.Răduică, op.cit., p.394. 
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45/1903), bănci înfiinţate îndeosebi cu efortul puţinilor intelectuali din lumea satelor. Periodi-
cul a sprijinit ideea prefectului de Dorohoiu, Gh. Dimitriu, de a se organiza, începând din au-
gust 1902, expoziţii agricole şi în comune, nu numai în capitala judeţului. Scopul acestora era 
să deştepte între săteni emulaţiunea pentru o agricultură mai sistematică, pentru creşterea mai 
raţională a vitelor42. 

Dornici de cultură, redactorii cer insistent autorităţilor oraşului şi cetăţenilor mai înstă-
riţi să dispună construirea unei săli de teatru, aşa cum aveau la acea dată alte oraşe ca Focşani, 
Huşi, Fălticeni sau Vaslui43. Ziarul oferea cititorilor rubrici variate şi consistente: Literatură, 
Diverse, Judiciare, Informaţiuni, Ştiri din ţară, Ultima oră, Cota cerealelor, Starea timpului, 
Distracţii, Medicina populară, Cronica medicală, Portrete, Varietăţi, Opţiuni libere, Portrete. 
Ziarul promova noi creaţii literare, proză şi versuri ale unor scriitori locali precum Mihail 
Neculau, Dimitrie Obuz, I. Lăţescu ş.a. 

 
Dorohoiul (1902) 

 
Este a patra publicaţie politică cu acelaşi titlu care apare la Dorohoi, între 1874 şi 1914. 

Subintitulat „organ conservator săptămânal”, apare în perioada 12 septembrie 1902 – 4 febru-
arie 1903, sub direcţia unui comitet. Redacţia şi administraţia se aflau în localul Clubului 
consevator din oraş, condus de D.P. Moruzzi, prefect şi parlamentar dorohoian, rudă cu George 
Gr. Cantacuzino – şeful Partidului Conservator, ministru şi prim-ministru în mai multe rânduri. 
Publicaţia îl avea ca girant responsabil pe G. Tomida, urmat de A.P. Vojen, fiind editată la 
tipografia „Gaidman” din Botoşani şi „Steaua” din Dorohoi. Un număr cuprindea patru pagini 
(format 48 x 33) şi costa 5 bani44. 

Referindu-se la apariţia acestui periodic, ziarul local Steaua preciza: „Joi, 12 septem-
brie (1902), a apărut în oraşul nostru primul număr al ziarului cantacuzinist – Dorohoiul”. 
Este organul Partidului Conservator de nuanţă cantacuzinistă. „Cu cât vom avea mai multe or-
gane de publicitate în localitate, cu atâta interesele generale vor fi mai bine discutate, mai ales 
când personalităţile şi oarba pasiune nu vor forma materia principală a discuţiilor. Apariţia 
acestui ziar va aduce servicii şi principiilor Partidului Conservator că mulţi spun că principii-
le au rămas cam neglijate la conservatorii locali ”45. 

Pe lângă viaţa politică la nivel cultural şi local, ziarul aborda în paginile sale problemele 
legate de comerţ, industrie, agricultură, sistemul bancar, meserii etc. În periodici, se fac mărtu-
risiri legate de sciziunea din interiorul Partidului Conservator, în gruparea „cantacuzinistă” şi 
gruparea „carpistă”, ambele luptând pentru a ajunge la guvernare. Junimiştii locali nu vedeau un 
viitor pentru gruparea „cantacuzinistă” din Dorohoi, deşi periodicul elogia pe G.Gr. Cantacuzi-
no, Take Ionescu şi alţi conservatori de frunte. Ziarul se preocupă şi de alte probleme privind 
operaţiunile bancare, alegerile locale, emigrarea evreilor, activitatea educativă sau abuzurile 
unor funcţionari. Cu privire la emigrarea evreilor din România către SUA, la începutul secolu-
lui al XX-lea, Dorohoiul (1902) menţiona: „Nicăieri, evreii nu au fost îngăduiţi a se dezvolta 
ca la noi. Acolo au puţine drepturi, deci se vor întoarce înapoi”46. 

În ceea ce priveşte periodicul, apar şi rubrici speciale intitulate: Tribuna literară, semnată 
de A.P. Vojen, în care se publicau creaţii literare, Foiţa Dorohoiului, Informaţii, Reclame etc. 
Aceste rubrici completau tematica bogată abordată pentru cititorii dorohoieni de comitetul de 
conducere. Intenţia de-a apărea periodic, de două ori pe săptămână, cu o nouă denumire (Jurnalul 
sau Stejarul) începând cu februarie 1903, nu s-a materializat, ultimul număr fiind cel din 4 febru-
arie 1903. 

                                                 
42 „Steaua” din 7 iulie 1902. 
43 “Steaua” din 9 noiembrie 1903. 
44 Lucian Predescu , op. cit., p. 283. 
45 Steaua din 15 septembrie 1902. 
46 Dorohoiul din 7 noiembrie 1902.  
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Moldova de Sus  
 
Ca organ românesc pornit din partea judeţelor Botoşani, Suceava şi Dorohoi, ziarul a 

apărut la Botoşani, săptămânal, neregulat, în perioada 31 august 1906 – 1 martie 1909, sub 
direcţia lui Constantin Cihan şi Victor Gatin, având ca prim redactor pe Gh. Diaconescu – 
Delamir. Un timp, la conducere s-a aflat M. M. Bogdan, iar ca redactori au funcţionat I. Andri-
escu, A.C. Cusin şi M. Rădulescu. De sucursalele din Dorohoi şi Fălticeni răspundea C. M. 
Placa şi Gh. Diaconescu – Delamir. După Botoşani, sediul redacţiei s-a aflat la Iaşi (15 august 
1907 – iulie 1908), Bucureşti (31 iulie – 10 august 1908) şi Iaşi (7 septembrie 1908 – 1 martie 
1909). 

Editarea s-a realizat la tipografia „Viitorul – I. Herşcovici”, Botoşani, Tipografia „Ma-
tilda C. Gheorghiu”, Piatra Neamţ şi „Naţională” – I.S. Ionescu, Iaşi. De la 23 noiembrie 1906, 
se subintitulează „organul redeşteptării naţionale din judeţul Botoşani, Suceava şi Dorohoi”. 
Girant responsabil era Ilie St. Bălăncescu. Abonamentul anual era 4,80 lei, sătenii şi biblioteci-
le plătind doar 3 lei, în schimb solicitanţii din străinătate plăteau 7 lei. Un număr compus din 
patru pagini (format 33 x 24), costa 10 bani, iar din 30 decembrie 1906 (format 48 x 33) - 20 
bani. Ultimele numere, 7-11/1909, apărute la Iaşi, au formatul 60 x 4247. 

Privitor la necesitatea şi scopul publicaţiei, conducerea sublinia: „De mult se simţea ne-
voia ca şi partea de sus a Moldovei să eie parte la redeşteptarea din întreaga ţară. Mai cu 
seamă, această parte prezintă interesul principal că e în apropiere de fraţii din Bucovina şi, al 
doilea ca importanţă istorică, culturală şi economică… Organul “Moldova de Sus”, prin bu-
năvoinţa oamenilor de bine, a preoţilor, a învăţătorilor şi a tuturor ce ştiu a scrie, va propovă-
dui adevărul, dragostea naţională, va susţine dreptul tuturor claselor dezmoştenite, va face 
întotdeauna anchete şi va arăta pe trădători”48. 

În paginile periodicului se găsesc interesante articole privind redeşteptarea naţională, 
soarta românilor din afara graniţelor, viaţa economică, social-politică şi culturală din nordul 
Moldovei. La 24 ianuarie 1909, ziarul publică un număr comemorativ dedicat Unirii Principa-
telor şi domnului Unirii, Alexandru I. Cuza. 

 
Ecoul Dorohoiului (1908) 

 
Este al doilea periodic cu acest nume apărut la Dorohoi. Primul, era o gazetă politică na-

ţional-liberală, al doilea ce apare tot la Dorohoi între 10 aprilie şi 7 noiembrie 1908, fiind însă 
un periodic de nuanţă conservatoare. Periodicul apare sub îngrijirea avocatului Eugen N. 
Uhrynowschi, girant responsabil fiind Gheorghe Gheorghiu, urmat de Ioan Gallo. Redacţia şi 
administraţia se aflau în localul Clubului conservator din oraş, iar editarea se făcea la tipografia 
„N. Fainar” din localitate, cu excepţia ultimelor numere ce s-au imprimat la tipografia „B. Sai-
dman” din Botoşani. Costul unui abonament pe 6 luni era de 12 lei, iar al unui număr, compus 
din patru pagini (format mare ) – 15 bani. 

Fiind o gazetă politică, majoritatea editorialelor sunt consacrate luptei politice dintre 
conservatorii-democraţi, în frunte cu Take Ionescu şi conservatorii junimişti conduşi de P. 
Carp, Th. Rosetti, Titu Maiorescu, A. Marghiloman şi N. Filipescu. Mai interesante sunt artico-
lele dedicate problemelor diverse din oraşul şi fostul judeţ Dorohoi. În toate numerele apar 
informaţii, ştiri de ultimă oră, fapte şi întâmplări, reclame, anunţuri, creaţii literare, traduceri 
din literatura universală, cronici ştiinţifice sau despre demagogia politicienilor şi activitatea 
slujitorilor bisericii. 

Mai multe numere publică date inedite despre istoricul Gimnaziului „Grigore Ghica Vo-
ievod” – cea mai importantă instituţie culturală din oraş unde funcţiona din 1900 şi Ateneul 
Român din localitate. Datele au fost adunate cu stăruinţă şi migală de renumitul preot cărturar 

                                                 
47 Publicaţii periodice româneşti, tom I, Bucureşti, 1913, p. 420. 
48 Moldova de Sus din 9 august 1906. 
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C. Ciocoiu, directorul gimnaziului, şi se refereau la înfiinţarea gimnaziului, construcţia localu-
lui, înzestrarea cu material didactic, personalul de conducere şi profesorii care au predat la 
gimnaziu din 1879 şi până în 190849. Serialul publicat de C. Ciocoiu în acest ziar va sta la baza 
întocmirii monografiei din 1909, apărută cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea 
gimnaziului. 

 
Lumina conştiinţei  

 
Această publicaţie a apărut la Dorohoi ca „ziar independent şi fără perdele”, în perioa-

da 22 octombrie – 10 decembrie 1908 şi 1 – 10 mai 1909, de trei ori pe lună, având ca director 
şi proprietar pe Eugen Tăutu, fost ofiţer în armata română. Redacţia şi administraţia se aflau pe 
strada Docan, nr. 6, din localitate, girant responsabil fiind C. Gherghel. Editarea se realizează 
la Tipografia „B. Saidman” din Botoşani, preţul unui număr cu patru pagini (format 47 x 32) 
era 20 bani50. 

Scopul urmărit de publicaţie rezultă din versurile: 
 

„Vrem lumină, vrem dreptate,  
Vrem adevărul curat, 

Vrem a vieţii înlesnire şi progres în viitor”. 
 
Din cele cinci numere, care se păstrează la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, 

rezultă că redactorii publicaţiei s-au străduit să-şi informeze cititorii în spiritul unor principii 
nobile, adevăr şi dreptate. Printre subiectele abordate, unele sunt de importanţă naţională - 
organizarea unui plebiscit general pentru ca poporul să decidă asupra viitorului societăţii româ-
neşti aflată în derută după răscoala ţărănească din 1907, starea de nemulţumire din armată, 
reforma legii electorale sau Tratatul de la Berlin şi consecinţele lui pentru România51. 

 
Breslaşul 

 
Şi la începutul veacului XX Dorohoiul continuă să rămână un oraş cu funcţii predomi-

nant comerciale şi meşteşugăreşti, activităţi economice stimulate îndeosebi de numeroasa co-
munitate evreiască stabilită aici. Cei mai mulţi cetăţeni ai oraşului, români, evrei, dar şi de alte 
naţionalităţi, practicau meseriile de croitori, cizmari, cojocari, şelari, boiangii, dulgheri, tini-
chigii, ceasornicari, argintari, legători de cărţi sau meserii mai noi precum mecanici şi strun-
gari. Cum situaţia lor a început să se agraveze datorită scumpirii costului vieţii şi neatenţiei din 
partea autorităţilor, s-a impus necesitatea apariţiei unui organ de presă care să le apere drepturi-
le şi libertăţile. 

Breslaşul, ziar de orientare socialistă, apare neregulat la Dorohoi ca „organ independent 
al meseriaşilor dorohoieni”, de la 20 septembrie 1909 la 9 mai 1914 şi la 24 iunie 1916, sub con-
ducerea unui comitet. Redacţia şi administraţia se găseau pe strada Jijiei, nr. 25, girant respon-
sabil fiind din martie 1911 – M. Vasliu, fost colaborator la ziarul Lumina conştiinţei. Imprima-
rea s-a făcut la diferite tipografii din Bârlad („Modernă”), Iaşi („Progresul” – N. Grunberg) şi 
Dorohoi („Speranţa” – N. Mateescu). De la 17 octombrie 1913, subtitlul devine „organ inde-
pendent al meseriaşilor din Dorohoi”, suprimându-se indicaţia „sub direcţiunea unui comitet”. 

Abonamentul anual costă 5 lei, iar un număr, compus din patru pagini (format 48 x 32), 
10-20 bani, preţul crescând din 16 decembrie 190952. Din 5 martie 1911, periodicul avea ca 
deviză: „Prin muncă la belşug!”. Pe frontispiciu apărea ca motto : „Nu e totdeauna bine să 

                                                 
49 Ecoul Dorohoiului, din 23 mai 1908.  
50 Publicaţiile periodice româneşti, tom II, Bucureşti 1969, p. 381. 
51 Lumina conştiinţei, nr 2, 3, 4 şi 5 /1909. 
52 Publicaţii periodice româneşti, tom I, Bucureşti, 1969, p. 63. 
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spunem tot ce avem pe inimă, dar trebuie să căutăm să nu avem nimic pe inimă din cele ce nu 
putem spune!”. O parte importantă din conţinutul ziarului se referă la viaţa şi munca meseriaşi-
lor, organizarea, drepturile şi obligaţiile lor, respectarea repaosului duminical, necesitatea pre-
gătirii de meseriaşi la sate, rolul breslelor, activitatea Băncii meseriaşilor şi a Şcolii de meserii 
din Dorohoi. Sunt tratate şi probleme de interes general, printre care viaţa politică pe plan cul-
tural şi local, scumpirea nivelului de trai al populaţiei, necesitatea sprijinirii clasei de mijloc, a 
comercianţilor şi industriaşilor dar şi necesitatea mereu prezentă a subvenţionării micilor pro-
ducători agricoli. 

Numărul 8, din 1 mai 1910, anunţă înfiinţarea Societăţii „Lumina” a meseriaşilor din 
Dorohoi cu deviza: „Înainte, veşnic înainte!”. Ziarul publica un serial: Educaţie religioasă, o 
rubrică juridică, informaţii diverse, reclame, chiar şi versuri: Dorobanţul de Stephanovici, Do-
rul breslaşului de Ioan Popovici, Luxul de N.V. Ostafi, cântăreţ. Pe lângă poezii apar şi cuge-
tări, ca aceasta : „Pe sărac îl îndatorezi ajutându-l la timp, pe bogat, lăudându-l cu cuvintele 
ce-i plac”53. 

 
Cronica Dorohoiului 

 
„Ziar economic şi de informaţiuni”, este o gazetă bilunară, de economie şi informaţii, 

ce apare la Dorohoi de la 15 noiembrie 1910 – 26 martie 1911, sub conducerea proprietarului 
său, David Wechsler, iar ca girant responsabil pe Emil Diaconescu. Imprimarea se făcea la 
tipografia „I. L. Bercovici” din localitate54. Redacţia şi administraţia se aflau pe strada Ştefan 
cel Mare, nr. 47. Un număr compus din patru pagini (format 43 x 28) costa 30 bani. De la 5 
decembrie 1910 nu se mai indică preţul unui număr. În total au apărut şase numere, ultimele 
trei, din ianuarie-martie 1911, câte unul pe lună, nu bilunar cum s-a anunţat la început55. Ziarul 
se preocupă îndeosebi de problemele economice ale oraşului şi judeţului cu accent pe comerţ, 
sistemul bancar şi agricultură. Dacă primele înregistrau progrese de la un an la altul, Dorohoiul 
fiind un important centru meşteşugăresc – agricultura – principalul izvor de bogăţie pentru 
locuitorii din zonă, suferea mult din cauza lipsei mijloacelor mecanice, a seminţelor de calitate 
şi stării cronice de sărăcie în care trăiau ţăranii – comenta Cronica Dorohoiului din 23 martie 
1911. Pentru a uşura starea economică precară a judeţului şi scoaterea sa din izolare, ziarul 
susţine construcţia liniei ferate Dorohoi-Herţa-Noua Suliţă, întărindu-se prin aceasta legătura 
cu românii din Bucovina şi Basarabia. În ciuda insistenţelor la autorităţile timpului, investiţia 
propusă nu s-a finalizat niciodată. 

Comentând politica europeană la 1910, redactorii remarcă la Europa „înclinaţii război-
nice şi revoluţionare”, aprecieri ce s-au confirmat în anii următori. Cronica Dorohoiului urmă-
reşte atentă şi avizată, luptele politice pentru putere dintre Partidul Conservator şi Partidul Na–
ţional Liberal, cu implicaţii şi la Dorohoi. La 11 ianuarie 1911, guvernul liberal, condus de I.C. 
Brătianu, care a iniţiat Legea pentru înfiinţarea băncilor populare de meseriaşi şi a Cooperati-
velor de producţie, consum, comerţ şi construcţie şi Legea repaosului duminical, a fost înlocuit 
de un guvern conservator condus de P.P. Carp, guvern care, în opinia redactorilor, nu prezintă 
suficientă încredere pentru popor. 

Unele articole se referă la oamenii şi tradiţiile zonei, locurile de agrement, educaţia sa-
nitară a populaţiei sau unele ilegalităţi comise de Comunitatea evreiască din oraş. Nu lipsesc 
din ziar subiectele umoristice, informaţiile „la zi”, reclamele şi poşta redacţiei. Majoritatea ma-
terialelor publicate sunt semnate de D. Weschsler, D. Binder Ermillety, Devex şi Ego. 

 
 

                                                 
53 Breslaşul din 18 iulie 1910. 
54 G. Răduică, N. Răduică., op. cit., p. 141. 
55 Publicaţii periodice româneşti, tom II, Bucureşti, 1969, p.151. 
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Vocea poporului 
 
Sub acest titlu apar patru periodice, la Bucureşti în 1870, la Iaşi în 1875, la Ploieşti în 

1910, şi la Dorohoi în 1911. Vocea poporului din Dorohoi, este o gazetă social - politică, ce 
apare neregulat, de la 20 ianuarie 1911 la 1 aprilie 1912 şi la 25 noiembrie 1918, fiind girată de 
N. Mateescu; de la 31 mai 1911 îşi schimbă titlul în Voinţa poporului56. Periodicul este editat 
de Spiridon Elefterescu Urzică, fost căpitan în Regimentul 29 Dorobanţi Dorohoi, membru al 
Partidului Social Democrat din România şi colaborator al lui Constantin Dobrogeanu Gherea. 

Scopul publicaţiei, subintitulată „organ de publicitate, izvorât din nevoile poporului”, a 
fost popularizarea doctrinei social-democrate, sprijinirea claselor sărace: „Ziarul nostru se spu-
ne se pune în serviciul celor mulţi şi asupriţi de la oraşe şi sate. Ne vom ocupa, rând pe rând, de 
săteni, meseriaşi şi orăşeni, mici proprietari sau muncitori, de starea economică, industrială şi 
comercială de la sate şi oraşe, vom căuta a stabili o deplină armonie, solidaritate şi dragoste în-
tre aceştia. Cu toţii uniţi, să luptăm pe căi legale, pentru emanciparea noastră economică, poli-
tică şi socială, căci numai prin unire sinceră şi dezinteresată a celor mulţi se pot realiza fapte 
mari şi frumoase, deviza noastră fiind: Unirea face puterea” 57. 

Redacţia şi administraţia se aflau la tipografia „Speranţa” din oraş, proprietatea lui N. 
Mateescu, care era şi girantul ziarului. La început, ziarul se tipărea bilunar, ulterior, apare ne-
regulat în raport cu posibilităţile financiare tot mai scăzute ale fostului căpitan Elefterescu. 
Abonamentul anual costa 2,50 lei, iar un număr, având patru pagini (format 48 x 33) – 10 bani. 
Ziarul nu apare între 1 aprilie 1912 şi 25 noiembrie 1918. 

Orientarea social-democratică a ziarului rezultă şi din titlurile articolelor semnate de 
editor: „Patriotismul românesc şi exploatarea meseriaşilor”, „Cooperarea” (nr. 2), „Demo-
cratismul nostru” (nr. 3), „Băncile populare” (nr. 4), „Lărgirea dreptului la vot” (nr. 7), „Să 
mergem înainte” (nr. 9), „Scumpirea traiului” (nr. 11-13) etc. Pe lângă Spiridon Elefterescu 
Urzică, în ziar au mai publicat N. Mateescu, V. Munteanu, Livia O., Dr. Rusu – ultimii publi-
când creaţii literare. Publicaţia, prin conţinutul său, a venit în sprijinul păturilor sărace şi a 
stimulat mişcarea cooperatistă din zonă. 

 
Solia 

 
Gazetă politică, apare săptămânal la Dorohoi de la 2 octombrie 1911 – 21 decembrie 

1918, cu întreruperi, ca organ al „naţionaliştilor-democraţi din Dorohoi”, sub direcţia lui I. N. 
Buţureanu, căruia ulterior i se alătură P. Irimescu. În perioada 10 noiembrie 1913 - 13 mai 
1914, a fuzionat cu Unirea din Iaşi. De la 14 mai 1914, reapare ca ziar independent cu subtitlul 
„Foaia naţionaliştilor social-democraţi din Dorohoi”. Începând cu data de 9 decembrie 1918, 
apare cu subtitlul „Organul naţionaliştilor-democraţi şi a Ligei poporului de sub preşedinţia 
domnului general Averescu”. 

Redacţia şi administraţia se aflau pe strada Carmen Sylva , nr. 48. Imprimarea s-a efec-
tuat în diferite stabilimente grafice: „Dacia” şi „Naţională” din Iaşi, „Speranţa” din Dorohoi, 
„Neamul românesc” din Vălenii de Munte şi „Tipografia Românească” din Bucureşti. Cu un 
format variat (58 x 40, 33 x 25), un număr costa 10 bani58. Din periodic se păstrează numere 
răzleţe la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti şi la BCU din Iaşi. 

Solia trata mai mult problemele politice pe plan central şi local, urmărea popularizarea 
doctrinei naţionalist-democrate a Partidului Naţional Democrat, condus de N. Iorga. „Solia 
noastră va răspândi în gospodăria românească, lumină românească, va sprijini credinţa stră-
moşească, tăria noastră de veacuri, va îndruma sufletele româneşti la viaţa cea adevărată. So-
lia noastră va arăta că bisericile cad în ruină, că în multe sate ele lipsesc cu totul… că şcolile 
lipsesc, că multe din ele sunt nişte colibe. Că preoţii şi învăţătorii nu sunt puşi în împrejurările 

                                                 
56 G.Răduică, N.Răduică, op.cit., p.446. 
57 “Vocea poporului”din 20 ianuarie 1911. 
58 G. Răduică, N. Răduică, op. cit. p. 390. 
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morale şi materiale cuvenite pentru a-şi îndeplini chemarea lor mai grea şi mai încărcată ca 
oriunde”59. 

Până în 1918, în centrul atenţiei Soliei a stat popularizarea activităţii neobosite a lui N. 
Iorga pentru înfăptuirea unităţii naţionale, ziarul îndemnând dorohoienii să sprijine toate iniţia-
tivele întreprinse în acest scop. Chiar în primele două numere, din 2 şi 9 octombrie 1911, dis-
tinsul profesor Tiberiu Crudu elogiază activitatea marelui savant, pusă în slujba poporului 
român. În numărul 3 din 16 octombrie, N. Iorga evocă, în articolele „Ieri, azi, mâine”, trecutul 
glorios al neamului românesc şi măreţele perspective ale naţiunii române. 

Cei mai activi colaboratori ai Soliei până în 1918 sunt T. Crudu şi D. Furtună. Primul 
semnează articolele: „Un apostol” (nr. 1), „Conferinţa domnului Iorga la Dorohoi” (nr. 2), „C. 
Ciocoiu” (nr. 6), „Drepturile ţărănimii la o viaţă mai bună” (nr. 8), „Mişcări economice” (nr. 
10), „Pe cine trebuie să votaţi” (nr. 16), iar preotul D. Furtună articolele „Chemare către poporul 
românesc” (nr. 3), „Date şi documente din arhiva satului Bozieni” (nr. 4), „Nevrednici” (nr. 5), 
„Cât poate un copil cuminte” (nr. 25 / 25.III.1912). În coloanele periodicului, mai sunt publi-
cate poezii, sonete, epigrame, ştiri felurite, informaţii, reclame şi anunţuri dar şi alte subiecte 
de interes general, legate de viaţa economică, social-culturală şi administrativ gospodărească 
din fostul judeţ Dorohoi, articole ce demască abuzurile trecute cu vederea de către oficialităţile 
din Bucureşti. Ultimul număr, izolat, apare la 17 august 1919. 

 
Poporul 

 
Publicaţie efemeră, de orientare social-democrată, subintitulată „organ izvorât din ne-

voile poporului muncitor”, apare la Dorohoi, la 19 februarie 1912, având ca director pe căpita-
nul în rezervă Elefterescu Spiridon Urzică, admirator al ideologiei promovate de C. Dobrogea-
nu Gherea, I. Nădejde, P. Moşoiu şi alţi militanţi social democraţi pe care i-a cunoscut şi a 
încercat să-i promoveze în paginile ziarului. Redacţia şi administraţia se aflau pe strada Grigore 
Ghica, nr. 19, iar imprimarea se făcea la tipografia „Viitorul” din Botoşani. Costul unui număr, 
compus din 8 pagini (format 23 x 16) era de 5 bani. 

Primul număr informează cititorii despre înfiinţarea la Dorohoi a organizaţiei independen-
te „Munca”, se publică apelul Comitetului Executiv al organizaţiei nou înfiinţate, către orăşeni şi 
tineri, de a sprijini apariţia ziarului prin abonamente şi colaborări în scopul realizării misiunii sale 
în slujba poporului român. Cititorii sunt informaţi şi despre înfiinţarea la Dorohoi a organizaţiei 
„Munca”: „Muncitori din toate breslele din oraşul şi judeţul Dorohoi, văzând că nu pot progresa 
şi nu-şi pot apăra propriile interese fără o organizaţie solidă, legală, au pus bazele grupării in-
dependente „Munca” în ziua de 12 februarie 1912”. 

Această organizaţie, prima de acest tip din Dorohoi, avea ca obiective majore apărarea 
drepturilor muncitorilor, educarea şi organizarea lor în vederea obţinerii votului universal, 
cucerirea puterii politice prin forme democratice şi emanciparea economică a judeţului şi ora-
şului. De asemenea, „Munca” îşi propunea să sprijine toate organizaţiile muncitoreşti din me-
diul urban şi rural, precum şi acele curente şi idei care preconizau înnoirea societăţii româneşti. 
Primul şi probabil ultimul număr al ziarului-revistă Poporul se încheie cu chemarea „Muncitori 
din toate breslele, uniţi-vă!”60. 

Călăuza neamului 
 
Publicaţia cu doar un singur număr, apare la Dorohoi, în 1913 (fără a se preciza luna şi 

ziua) ca „ziar pentru ridicarea simţului naţional şi patriotic”, în condiţiile crizei balcanice din 
1912-1913. Imprimarea s-a realizat la tipografia „Speranţa” – N. Mateescu din oraş, unde se 
aflau redacţia şi administraţia, având 4 pagini (format 33 x 24). Cu o mare încărcătură patrioti-

                                                 
59 Solia din 2 octombrie 1911. 
60 Poporul din 12 februarie 1912. Numărul menţionat se găsea în biblioteca personală a profesorului Gh. Amarandei 
din Dorohoi. Publicaţia nu este înregistrată la BAR şi nu apare menţionată nici în Dicţionarul presei româneşti, de G. 
Răduică, N. Răduică. 
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că, ziarul a fost distribuit gratuit la cetăţeni, spre a-i îmbărbăta în vederea evenimentelor ce vor 
urma la sud de Dunăre. 

Ziarul are următorul cuprins: Călăuza neamului; Mihail Kogălniceanu; Marea întrunire 
a Ligii culturale de la Bucureşti; Discursul domnului N. Iorga; Acum ori niciodată; Din icoanele 
neamului; Reclame etc. Redactorii dorohoieni apreciază activitatea a două mari personalități 
apropiate zonei, M. Kogălniceanu şi N. Iorga, adevărate călăuze ale neamului românesc. Se 
subliniază legăturile strânse ale acestor personalităţi cu oraşul Dorohoi. 

Călăuza neamului făcea apel la cititorii săi să cumpere „ilustratele naţionale” cu imagini 
din „Icoanele neamului” puse în comerţ, sub forma cărţilor poştale, spre folosul Ligii culturale 
ce pregătea terenul unirii tuturor românilor. Prin tematica abordată şi scopul propus, publicaţia 
dorohoiană în acel context, viza exclusiv însufleţirea patriotică a românilor, dar, din păcate, s-a 
oprit doar la un singur număr. 

 
Lumina 

 
Ca organ de presă al Societăţii de ajutor, Lumina, condusă de institutorul Anton Popes-

cu, fost revizor şcolar, apare la Dorohoi în perioada 7 martie - 1 august 1913, sub direcţia unui 
comitet, având ca redactor, de la 28 martie 1913, pe avocatul Eugen N. Uhrynowschi, iar ca 
girant responsabil pe I. Atanasiu. Redacţia şi administraţia se aflau pe strada Grigore Ghica, nr. 
30, iar imprimarea se făcea la Tipografia „Speranţa” – N. Mateescu din oraş. Abonamentul 
anual costa 20 lei pentru oficialităţi şi persoanele conducătoare, 5 lei pentru funcţionari şi 3 lei 
pentru ţărani. Se edita săptămânal (joia), un număr cuprinzând patru pagini (format 48 x 33) şi 
costa între 10-20 bani. Au apărut două ediţii speciale: la 2 iunie şi 12 iunie61. 

Arătând scopul publicaţiei, comitetul redactor menţiona: „Orice om cinstit, indiferent 
dacă e legat sau nu de un partid politic, trebuie să simtă momentul unei adânci prefaceri mo-
rale, intelectuale, sociale şi economice. Ziarul aduce lumină. Organismele superioare nu pot 
trăi fără această lumină misterioasă, această frământare a eterului care ne învăluie şi nu ştim 
de unde vine… Lumina – nu va avea prieteni - că va tulbura pe unii deprinşi să lucreze în întu-
neric – ci va fi o tribună de unde vor pleca ideile luptătorilor cu sufletul curat, a luptătorilor 
pentru idealul sfânt al regenerării vieţii noastre”62. 

În scurta perioadă de apariţie, ziarul a prezentat cititorilor informaţii utile privind viaţa 
politică, economică, social-culturală şi edilitar-gospodărească din fostul judeţ Dorohoi. Astfel, 
pe plan politic este pozitiv apreciată colaborarea reală dintre conservatorii tradiţionali şi cei 
„democraţi”, în faţa „crizei balcanice”. Se sprijină necesitatea întăririi „proprietăţii rurale mij-
locii” care apoi poate stimula creşterea producţiei agricole. Interesante sunt şi informaţiile 
despre comerţ, industrie, sistemul bancar sau activitatea cooperatistă. 

Apariţia a două noi bănci la Dorohoi a contribuit la înviorarea pieţei financiare din zonă, 
înlesnind dezvoltarea industriei, comerţului precum şi activităţile micilor întreprinzători. Unele 
articole se referă la rolul cooperativelor din mediul rural şi urban în aprovizionarea cetăţenilor 
cu bunurile de larg consum. O atenţie specială se acordă rolului învăţătorilor şi preoţilor în acti-
vitatea de emancipare, ridicare a ţăranilor. Aceşti intelectuali erau consideraţi „lumina lumii şi 
sarea pământului”. În Foiţa ziarului Lumina se publică încercările literare ale dorohoienilor, 
epigrame, fabule, poezii şi proză. Din periodic nu lipsesc informaţiile edilitare, anunţurile şi 
reclamele ce întregesc conţinutul variat al acestei publicaţii. 

 
Unirea 

 
Subintitulată „foaia naţionaliştilor-democraţi ieşeni”, publicaţia a apărut la Iaşi, săptă-

mânal, neregulat, de la 1 ianuarie 1912 – 7 august 1916 şi de la 29 octombrie – 26 noiembrie 
                                                 
61 Publicaţii periodice româneşti, tom II, Bucureşti, 1969, p. 378. 
62 Lumina din 14 martie 1913. 
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1918, sub conducerea avocaţilor C.N. Ifrim şi Al. Cusin. Din iunie 1912, ziarul trece sub direc-
ţia unui comitet în frunte cu A.C. Cuza, avându-l ca secretar de redacţie pe S. C. Petrovici. În 
perioada 10 noiembrie1913 – 13 mai 1914, Unirea a fuzionat cu Solia din Dorohoi. Redacţia şi 
administraţia se aflau pe strada Lăpuşneanu, nr. 44, abonamentul anual fiind de 5 lei în ţară şi 8 
lei în străinătate. Un număr compus din patru pagini (format 39 x 57) costa 5 bani63. 

Pe frontispiciul ziarului apărea motto-ul România a Românilor, numai a Românilor şi a 
tuturor Românilor – N. Iorga. Sub motto, un citat de C. Negri: „Suntem milioane de români răz-
leţi. Ce ne lipseşte să apunem un neam tare? Unirea, numai Unirea. Să trăiască Unirea tuturor 
românilor!”. Unirea din 1913, publică comunicatul privind fuziunea prin absorbţie a Soliei din 
Dorohoi, de către Unirea ieşeană: „Potrivit înţelegerilor avute în consfătuirea din acest an, de 
la 23 şi 24 mai, a Partidului Naţionalist Democrat, în Bucureşti, ţinând seama şi de împrejură-
rile tot mai grele care impun ca munca noastră să fie dusă cât mai strâns şi cu mijloace cât 
mai puternice, Solia cu întreaga redacţie şi administraţie, trece la Unirea – foaia naţionalişti-
lor ieşeni – alcătuind o singură foaie regională, pe lângă Neamul românesc, foaia generală a 
partidului nostru. Începând cu acest număr, unii cititori şi abonaţi ai Soliei vor primii regulat 
Unirea de la Iaşi, domnul Neculai Buţurcanu din Dorohoi având a primi toate informaţiunile, 
articolele etc. şi a regula încasările la vreme. Subsemnaţii, mulţumind celor aproape 2.000 de 
cititori şi abonaţi ai Soliei pentru sprijinul sufletesc şi bănesc dat acestei gazete, îi rugăm a ne 
sprijini cu aceeaşi încredere şi jertfă la Unirea , foaia regională pentru Moldova”64. 

În perioada fuzionării, Unirea a publicat numeroase informaţii despre viaţa economică, 
politică şi social-culturală a fostului judeţ Dorohoi. În paginile Unirii au semnat Tiberiu Crudu 
– profesor la Gimnaziul „Grigore Ghica VV.”, colonelul D. Colori, comandantul Regimentului 
8 Dragoş din Dorohoi, preot C. Ciocoiu, protoierul judeţului Dorohoi, agronomul V. Muntea-
nu, personalităţi marcante ale urbei dorohoiene din acele timpuri. Cu sprijinul ziarului, Filiala 
Dorohoi a Societăţii ortodoxe a femeilor române, condusă de Aglaia Anghelici, preşedinte activ, 
şi Aglaia Rosetti, preşedinte de onoare, a strâns fonduri pentru înfiinţarea unei grădiniţe de co-
pii; conducerea Ateneului Român din localitate a recomandat comunelor să ridice cruci de piatră 
pentru cei 180 soldaţi morţi în campania din Bulgaria; se militează pentru reînfiinţarea Societă-
ţii Doamnelor din Dorohoi a Crucii Roşii, care şi-a încetat activitatea după transferul colonelu-
lui Andrei Derigault la Botoşani, înfiinţarea unei cooperative româneşti pentru fabricarea şi 
vânzarea pâinii la un preţ mai scăzut, iniţiativă sprijinită şi de primarul C. Andrei65. 

În alte numere sunt publicate informaţii legate de comerţ, sistemul bancar, agricultură, 
locuri de muncă vacante, desfăşurarea unor alegeri, încetarea din viaţă a distinsului magistrat şi 
avocat G. Micali. Chiar şi după reapariţia Soliei, la 14 mai 1914, Unirea din Iaşi va continua să 
publice informaţii din Dorohoi. În bogatul peisaj al publicisticii româneşti, presa dorohoiană 
ocupă un loc bine definit prin numărul mare de publicaţii, ziare, reviste şi anuare, prin tematica 
extrem de diversă, abordată cu pricepere şi responsabilitate de majoritatea publicaţiilor, dar mai 
ales printr-o pată de culoare mai aparte, având în vedere şi eterogenitatea locuitorilor trăitori în 
urbea şi umbra Dorohoiului. 
 

Keywords: press of Dorohoi; journals; The Messenger of Dorohoiu; The Official Journal 
of the Dorohoiu County; The Tower from Dorohoiu; The Informer; The Upper Country; The Al-
penhorn; The Dorohoiu City; The Lie; The Truth; The Journal of Dorohoiu; The Echo of of Doro-
hoiu; The Progress; The Star; The Upper Moldavia; The Light of Fight; The Guildman; The Doro-
hoiu Cronicle; The Voice of the People; The Messager; The People; The Guide of the Nation; The 
Light; The Union. 
 
 

                                                 
63 G. Răduică, N. Răduică , op. cit., p. 427. 
64 Unirea din 10 noiembrie 1913. 
65 Unirea din 9 decembrie 1913. 
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PRESS OF DOROHOI AT THE END OF THE XIX-TH CENTURY AND AT THE 
BEGINNING OF THE XX-TH CENTURY. GENERAL CONSIDERATIONS 

 
(Summary) 

 
The second half of XIX-th century, at 22 May 1874, Curierul de Dorohoi is published, 

first newspaper of this town which, with little interruption, will be printed untill 1883. Untill 
1914, in Dorohoi, the residence of the same named county, 27 newspapers have appeared, 7 
magazines and also 4 directories. The newspapers from Dorohoi were: The Messenger of Do-
rohoiu; The Official Journal of the Dorohoiu County; The Tower from Dorohoiu; The Infor-
mer; The Upper Country; The Alpenhorn; The Dorohoiu City; The Lie; The Truth; The Jour-
nal of Dorohoiu; The Echo of of Dorohoiu; The Progress; The Star; The Upper Moldavia; The 
Light of Fight; The Guildman; The Dorohoiu Cronicle; The Voice of the People; The Messag-
er; The People; The Guide of the Nation; The Light; The Union. 

In terms of themes and problems addressed, most newspapers had a political character, 
serving the interests of liberals, socio-democrats, conservatives or the dissenting groups from 
within those parties. Some of them declared themselves independents, others economical, in-
formatives, advertising, humorous or nationalistic. All of them, played their part to a better 
information of citizens with the main events of internal and external policy, but also with the 
evolution of economic, social, political, cultural and administrative life from the former county 
Dorohoi, at the end of XIX-th century and the beginning of the next one. 
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Sergiu BALANOVICI 
 

PREZENŢE BOTOŞĂNENE 
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC 

 
Conflictele balcanice din anii 1912-1913 au avut cauze multiple: amplificarea luptei de 

eliberare naţională a popoarelor aflate sub dominaţia Imperiului Otoman; contradicţiile dintre 
statele din zonă (Grecia, Serbia, Bulgaria), ca succesoare ale stăpânirii turceşti; imixtiunea 
marilor puteri ce căutau să exploateze situaţia din sud-estul Europei în propriul lor interes, în 
special Austro-Ungaria şi Rusia. 

Primul război balcanic a opus Imperiul Otoman unei alianţe constituite pe parcursul 
anului 1912 din Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru, având sprijinul tacit al Rusiei. Opera-
ţiile militare au început în octombrie 1912, s-au desfăşurat în favoarea aliaţilor şi s-au încheiat 
în primăvara anului următor cu înfrângerea Porţii. Preliminariile tratatului de pace s-au semnat 
la Londra, la 17/30 mai 1913, dar prevederile sale au generat divergenţe între aliaţii balcanici, 
nemulţumiţi de modul în care s-au împărţit teritoriile luate de la Imperiul Otoman. S-a ajuns la 
cel de-al doilea război balcanic, de data aceasta între Bulgaria şi foştii săi aliaţi: Grecia, Serbia 
şi Muntenegru, la care s-au adăugat Turcia şi România. Războiul s-a declanşat în noaptea de 
16/29-17/30 iunie 1913, când Bulgaria, având sprijinul Austro-Ungariei, a atacat prin surprin-
dere Serbia şi Grecia. 

Faţă de Primul război balcanic, România a păstrat neutralitatea, „urmărind însă cu luare 
aminte desfăşurarea unor evenimente care ating numeroase interese ale statului nostru”, după 
cum sublinia Regele Carol I la deschiderea lucrărilor Parlamentului, din toamna anului 19121. 

Izbucnirea celui de-al Doilea război balcanic a provocat îngrijorare la Bucureşti, deoa-
rece acţiunile Bulgariei – de a-şi spori teritoriul pe seama vecinilor săi şi de a-şi institui hege-
monia în Balcani – ameninţau echilibrul în regiune şi afectau interesele României. În această 
situaţie, guvernul român a dispus, la 20 iunie/3 iulie 1913, mobilizarea generală a forţelor ar-
mate. Mobilizarea a început în noaptea de 22 iunie/5 iulie-23 iunie/6 iulie, s-a desfăşurat în 
condiţii bune şi s-a încheiat la 28 iunie/5 iulie, când au început transporturile de concentrare. 

La 27 iunie/10 iulie 1913, guvernul român şi-a retras trimisul diplomatic de la Sofia şi a 
avertizat guvernul bulgar că, dacă nu pune capăt agresiunii, armata română va trece Dunărea. 
Printr-o notă adresată reprezentanţilor săi în străinătate se preciza că, prin intervenţia sa, Ro-
mânia nu urmăreşte o politică de cuceriri, ci încetarea grabnică a ostilităţilor şi restabilirea 
echilibrului în Balcani. Decizia guvernului de la Bucureşti a avut acordul marilor puteri, dorni-
ce să limiteze aria conflictului şi să nu intervină direct în derularea lui. 

Acţiunea militară a României a avut la bază planul de operaţii cunoscut sub denumirea 
de ,,Ipoteza 1 bis”, elaborat de Marele Stat Major român, după un proiect conceput de şeful 
acestui organism, generalul Alexandru Averescu. Planul prevedea înaintarea la sud de Dunăre 
pe două direcţii strategice: o acţiune principală spre Sofia, menită să înfrângă grosul trupelor 
bulgare, şi o alta, secundară, din Dobrogea spre sud. În acest scop, s-au constituit Armata prin-
cipală de operaţii, concentrată în sudul Olteniei, între gurile râurilor Jiu şi Olt, şi Corpul din 
Dobrogea. Comandant al Armatei de operaţii a fost numit prinţul moştenitor Ferdinand, şef al 
Marelui Cartier General – generalul Alexandru Averescu, iar la comanda Corpului din Dobro-
gea – generalul Ioan Culcer. 

Pe direcţia principală Sofia, operaţiile au început în dimineaţa zilei de 2/15 iulie 1913. 
Trupele bulgare, epuizate, nu au opus rezistenţă, cu excepţia unor cazuri izolate. Până în ziua 
de 11/24 iulie, când Comandamentul suprem român a ordonat oprirea înaintării, marile unităţi 
române pătrunseseră adânc în teritoriul bulgar, elementele de recunoaştere ale Diviziei 2 cava-
lerie ajungând până la 12 km de Sofia. 

                                                 
1 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Sesiunea ordinară 1912, nr. 1, şedinţa de la 26 noiembrie 1912, p. 1. 
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Pe direcţia secundară a înaintat Corpul din Dobrogea, cu misiunea de a lua sub control 
teritoriul dintre frontiera stabilită în 1878 (prin Tratatul de la Berlin) şi linia Turtucaia-Balcic, 
incluzând oraşul Bazargic. Acţiunea a început în dimineaţa zilei de 28 iunie/10 iulie 1913, în 
aceeaşi zi fiind ocupat oraşul Silistra, controlat de Corpul 5 armată. Întrucât situaţia operativă 
făcea inutilă menţinerea efectivelor mobilizate sub arme, la 30 iulie/12 august s-a hotărât demo-
bilizarea armatei. 

Între timp, la Bucureşti s-au desfăşurat lucrările Conferinţei de pace (16/29 iulie-28 iu-
lie/10 august 1913). Prin tratatul încheiat între România, Serbia, Grecia şi Muntenegru, pe de o 
parte, şi Bulgaria, pe de altă parte, România încorpora Cadrilaterul (judeţele Durostor şi Calia-
cra). Pacea de la Bucureşti ,,a constituit un important moment al relaţiilor internaţionale. Era 
prima în care hotărâri importante fuseseră luate de micile state din sud-est, fără amestecul di-
rect al marilor puteri”2. Intervenţia armatei române la sud de Dunăre a contribuit la reinstaura-
rea păcii în regiune şi la creşterea prestigiului internaţional al ţării noastre, reprezentând o dis-
tanţare evidentă a României de Tripla Alianţă3. 

Mobilizarea din vara anului 1913 – începută în noaptea de 22 iunie/5 iulie spre 23 iunie/ 
6 iulie – a consemnat o prezenţă masivă a botoşănenilor, caracteristică, de-altfel, întregii arma-
te române. Completarea cu resurse umane a unităţilor militare s-a realizat în numai opt zile, o 
performanţă pentru acele timpuri. La unele unităţi s-au prezentat efective duble decât era nece-
sar, foarte mulţi rezervişti venind de bună voie pentru a fi echipaţi. Între aceştia s-a numărat şi 
scriitorul Constatin Gane, care s-a prezentat voluntar la Regimentul 37 infanterie ,,Alexandru 
cel Bun” din Botoşani. 

Semnificative pentru atmosfera acelor zile sunt însemnările avocatului Octav Lupaşcu, 
incorporat, tot ca voluntar, în Regimentul 8 vânători din localitate. În seara zilei de 21 iunie, el 
nota: ,,În astă seară a fost o manifestare de însufleţire a cetăţenilor botoşăneni, manifestare 
spontanee, dar grandioasă. Porniţi la început numai câţiva tineri, uram armatei victorie la luptă, 
iar rândurile se îngroaşă din ce în ce. Un drapel, scoborât de pe balconul clubului naţional-
liberal, fâlfâie acuma deasupra mulțimii, care izbucneşte în urale de entuziasm; atât de mult ne 
vorbeşte drapelul ţării, că ne cunoaştem fiecare datoria de români. Acuma nu mai zeci, nici 
sute, suntem mii, este scânteia aruncată într-un butoi de praf, este cuvântul de ţară spus copiilor 
ce o iubesc cu adevărat. Ajuns în strada mare privesc o mare de capete, ce se întindea cât vezi 
cu ochii; însufleţit de acest entuziasm, le-am spus câteva cuvinte, care, deşi nu erau lucru mare, 
erau cuvinte sincere, pornite dintr-un suflet curat”4. 

Contemporanii explică acest entuziasm prin faptul că, la nivelul opiniei publice, intrarea 
în război împotriva Bulgariei era percepută, de fapt, ca o acţiune împotriva Austro-Ungariei, în 
componenţa căreia intra Ardealul şi a cărei politică era în flagrantă contradicţie cu interesele 
României. În Notiţele sale, generalul Alexandru Averescu mărturisea: ,,În 1913, când am înce-
put retragerea din Bulgaria, toate trupele pe care le întâlneam în drum spre Dunăre mă acla-
mau, strigându-mi cu entuziasm delirant: «de acum să ne duci în Ardeal, domnule general»5. 

În iunie 1913 autorităţile militare din fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi au mobilizat 
două comandamente de mari unităţi (Divizia 8 infanterie şi Brigada 16 infanterie), un regiment 
de vânători, două de infanterie şi unu de roşiori. Regimentul 8 vânători (Botoşani) şi Brigada 
16 infanterie (Botoşani), compusă din regimentele 8 ,,Dragoş” nr. 29 (Dorohoi) şi 37 ,,Ale-
xandru cel Bun” (Botoşani) erau subordonate Diviziei 8 infanterie (Botoşani). Regimentul 8 
roşiori, dislocat în Botoşani din 1892, a fost subordonat pe timpul campaniei Brigăzii 3 din 

                                                 
2 România în anii primului război mondial, vol. I, Bucureşti, Editura Militară, 1987, p. 34. 
3 Pentru participarea României la cel de-al doilea război balcanic, a se vedea, pe larg: Nicolae Iorga, Acţiunea militară 
a României. În Bulgaria cu ostaşii noştri, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Atelierele grafice SOCEC & 
Co., 1914; Istoria militară a poporului român, vol. V, Bucureşti, Editura Militară, 1988, p. 261-292; Titu Maiorescu, 
România, războaiele balcanice şi Cadrilaterul, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1995; Gheorghe Zbuchea, România şi 
războaiele balcanice. 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană, Bucureşti, Editura Albatros, 1999. 
4 Octav Lupaşcu, Carnetul unui voluntar, în ,,Vremea”, nr. 1, 1 septembrie 1913. 
5 Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din război, vol. I, 1914-1916 (neutralitatea), Bucureşti, Editura Militară, 1992, p. 14. 
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Divizia 1 cavalerie. Regimentul era compus din două divizioane a câte două escadroane fiecare 
şi o secţie de mitraliere. 

Divizia 8 infanterie era comandată de generalul Ioan Raşcu, iar Brigada 16 infanterie, 
de colonelul Grigore Bunescu (peste patru ani, în 1917, Bunescu va conduce Divizia 14 infan-
terie în bătălia de la Mărăşeşti). Comanda Regimentului 8 roşiori era asigurată de colonelul Ni-
colae Botea. În cadrul corpului ofiţeresc se regăseau viitorii generali Leonard Mociulschi (cu 
grad de sublocotenent), Constantin Petala (colonel), Alexandru Gorski (maior), Filip Agricola 
(sublocotenent), Nicolae Toderiţă (căpitan), Victor Dombrovschi (locotenent) ş.a. 

Concentrarea marilor unităţi din Moldova s-a făcut prin transporturi pe calea ferată, astfel în-
cât la data de 27 iunie/10 iulie Regimentul 8 roşiori se găsea la Zimnicea6, iar la 5/18 iulie unităţile 
Diviziei 8 infanterie, în zona de concentrare de la Corabia, gata pentru a trece Dunărea7. Unităţile 
militare din fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi intrau în componenţa Armatei de operaţii. 

Divizia 1 cavalerie, inclusiv regimentul botoşănean, a trecut Dunărea pe un pod de vase 
în ziua de 2/16 iulie, ajungând la Rahova8. Potrivit planului de operaţii, armata română trebuia 
să înainteze spre aliniamentul Ferdinandovo, Vraţa, Roman, pentru a împiedica o eventuală 
regrupare a Armatei 1 bulgare. Divizia 8 infanterie a trecut pe malul sudic al Dunării în ziua de 
6/19 iulie, pe podul de vase de la Siliştioara, de lângă Corabia9 (aproape de locul unde fusese 
construit podul din 1877) şi a început înaintarea spre sud, pe valea Iskerului. 

Înaintarea a continuat şi în zilele următoare, comandamentul român urmărind să pună 
stăpânire pe intrările dinspre nord în defileele Munţilor Balcani, fără a da răgazul forţelor bul-
gare să se organizeze defensiv. Pe timpul înaintării, Regimentul 8 roşiori a contribuit la captu-
rarea brigăzii bulgare care opera în zona Ferdinandovo. Au căzut în mâinile cavaleriştilor ro-
mâni generalul A. Sirakov şi întregul său stat-major, 31 de ofiţeri şi un numeros material de 
război10. Deşi trupele bulgare nu opuneau o rezistenţă organizată, acţiunile nu erau lipsite com-
plet de pericol. În ziua de 5/18 iulie, de exemplu, Registrul istoric al Regimentului 8 roşiori 
consemna cazul locotenentului Boureanu, rănit grav pe timpul unei recunoaşteri, iar la 8/21 
iulie, pe cel al unui ostaş rănit în timp ce executa serviciul în avanposturi11. 

Nicolae Iorga – care a participat direct la campanie, ca voluntar cu gradul de soldat (era 
profesor la Şcoala Superioară de Război) – scria: ,,Deocamdată avem puţine pierderi. Încer-
când să treacă, la întoarcerea după o îndrăzneaţă recunoaștere, prin trei linii de sentinele, loco-
tenentul Boureanu a fost greu rănit la picior. Tovarăşul său şi-a avut calul rănit de două gloanţe. 
Boureanu s-a ţinut cu sforţări eroice până dincolo de linia focurilor. A doua zi, un soldat a fost 
găsit mort, cu batista apăsată pe rana din furca pieptului. Un bacalaureat biciclist a fost oprit de 
gloanţe în lunecarea lui iute. Se aduce câte un «spânzurat», căruia i s-a legat funia de gât după 
moarte. Noaptea se trage asupra coloanelor de muniţii”12. Însoţind trupele române la sud de 
Dunăre, marele istoric a avut ocazia să simtă pulsul evenimentelor ,,pe viu”, să discute cu ofi-
ţeri de pe diferite trepte ierarhice şi cu simpli ostaşi, să perceapă la faţa locului atitudinea co-
mandanţilor bulgari, dar şi a populaţiei civile. Cuvintele sale – când îl asigura pe unul din ofiţe-
rii bulgari, profesor în viaţa civilă, că ,,ură împotriva bulgarilor nu va găsi la noi, că e numai o 
firească mişcare defensivă împotriva unei politici imperialiste care nu vrea să recunoască în 
expansiunea ei cuceritoare nici drepturile materiale ale vecinilor, nici cele morale ale aliaţi-
lor”13 – sunt semnificative pentru obiectivele şi conduita armatei române. 

Marşurile lungi şi istovitoare au pus la grea încercare capacitatea de rezistenţă a milita-
rilor noştri. Constantin Gane îşi amintea: ,,A fost un marş îngrozitor! […] Am umblat în ziua 

                                                 
6 Ibidem, dosar nr. 863, f. 70. 
7 Idem, Fond 514, dosar nr. 4, f. 24. 
8 Idem, Colecţia Registrelor Istorice, dosar nr. 963, f. 71. 
9 Idem, Fond 514, dosar nr. 4, f. 24. 
10 Idem, Colecţia Registrelor Istorice, dosar nr. 963, f. 71. 
11 Ibidem, ff. 71-72. 
12 Nicolae Iorga, op. cit., pp. 132-133. 
13 Ibidem, pp. 130-131. 
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de 9 iulie 26 de km, mi se părea atunci că umblasem 60! Treisprezece ceasuri am fost pe dru-
muri ! Era o arşiţă îngrozitoare şi de pe drumul bătut de atâtea mii de soldaţi înaintea noastră se 
ridica un praf alb şi subţire, care se lipea de haină, se lipea de sudoarea feţei şi a mâinilor, ne 
intra în ochi, în nas, în gură, împiedicând respiraţia. Şi am fi dus-o aşa, cu praful şi cu oboseala, 
să fi avut numai puţină apă în bidoane. Dar parcă înadins, toată vremea cât a fost ea de lungă, 
n-am găsit în drum nici o fântână. […] Am fost nevoiţi să bem din bălţile cele mai murdare, 
apă verzuie, apă roşie, apă neagră amestecată cu ţărână…Şi ni se părea bună. A fost în marşul 
acesta, greu peste măsură, mulţi care au rămas în urmă, culeşi de ambulanţă sau de trăsurile tre-
nului regimentar. Dar numai cei slabi, care se vedea că nu pot înainta, cei care luptau cu căldu-
ra, cu setea şi cu oboseala, până cădeau grămadă la pământ”14. 

În aceste condiţii, dar şi ca urmare a contaminării prin contactul cu populaţia locală, tru-
pele române trecute la sud de Dunăre au avut de suferit de pe urma epidemiei de holeră declan-
şată în a doua decadă a lunii iulie. La Regimentul 29 infanterie, de exemplu, primele cazuri de 
holeră au fost semnalate la 16/29 iulie15, unitatea înregistrând, în final, 93 de morţi16. Regimen-
tul 37 infanterie a înregistrat, la rândul său, 110 decese de pe urma epidemiei17, iar Regimentul 
8 roşiori, un deces18. În privinţa eforturilor întreprinse pentru localizarea holerei, trebuie men-
ţionate numele viitorul academician Mihai Ciucă şi a fratelui său, Alexandru Ciucă. Cei doi au 
făcut parte din echipa profesorului dr. Ioan Cantacuzino, numit inspector general al Direcţiei 
serviciului sanitar de pe lângă Marele Cartier General. Mihai Ciucă, având gradul de căpitan, a 
lucrat în cadrul Laboratorului bacteriologic volant al Serviciului Epidemii din Corpul 4 armată, 
îndeplinind apoi funcţia de şef al Lazaretului de la Zimnicea. Peste ani, el îşi amintea: „Ce zile 
am trăit![…] O groaznică frământare pusese stăpânire pe noi. Ni se strângea inima gândindu-ne 
la marile riscuri ale vaccinării în plin focar epidemic, dar… n-aveam altă cale de ales. Altfel 
riscam să întindem boala în toată ţara. Era de altfel, o situaţie foarte delicată şi din punct de 
vedere diplomatic. Desigur, ca să ferim ţara de holeră, ar fi fost ideal ca să ţinem trupele con-
taminate cât mai mult posibil de partea cealaltă a Dunării. Acest lucru nu era însă posibil. Prin 
pacea de la Bucureşti, ne obligasem în mod expres să părăsim teritoriul bulgăresc într-un timp 
foarte scurt, atât de scurt încât aproape n-aveam timp să facem operaţiile de triere şi vaccinare. 
Şi totuşi deviza noastră era: nici un om nu intră în România nevaccinat. Am vaccinat, zile şi 
nopţi în şir nu numai armata, dar şi mase mari ale populaţiei civile bulgăreşti şi din judeţele 
româneşti în contact cu mişcarea trupelor. În acelaşi timp, sub comanda profesorului Cantacu-
zino şi în parte a profesorului Babeş, am urmărit să stingem imediat focarele de holeră apărute 
în ţară. Rezultatul a fost splendid. Trei săptămâni de la aplicarea primelor vaccinări epidemia 
era stinsă în armată, iar în următoarele trei luni se lichidau toate focarele izolate care apăruseră 
ici şi acolo pe teritoriul ţării şi care avuseseră ca punct de plecare lăsarea la vatră a unor ostaşi, 
intraţi în ţară înainte de a veni noi acolo. Siguranţa cu care profesorul Cantacuzino l-a intuit şi a 
luptat pentru el ne-a uimit”19. La rândul său, Alexandru Ciucă mărturisea că această acţiune de 
vaccinare, nemaiîntâlnită până atunci ca amploare, a fost numită de un cunoscut bacteriolog 
parizian, A. Besredka, „Marea experienţă românească”20. 

În ziua de 11/24 iulie 1913, când înaintarea a fost oprită, Regimentul 8 roşiori se găsea 
la Bercoviţa, executând recunoaşteri în zonă. La 4/17 august unitatea a început deplasarea spre 
Rahova, peste trei zile a trecut Dunărea în ţară, pe acelaşi pod de pontoane, iar la 11/24 august 
a început îmbarcarea în vagoane pentru revenirea la Botoşani. După cinci zile de carantină 
lângă Leorda, timp în care echipamentul a fost dezinfectat iar efectivele au fost vaccinate pen-

                                                 
14 Constantin Gane, Amintirile unui fost holeric. Din însemnările unui voluntar de campanie, ,,Minerva”, Institut de 
Arte Grafice şi Editură, Bucureşti, 1914, p. 44.  
15 AMR, Fond 1050, dosar nr. 2, f. 54. 
16 Ibidem, f. 55. 
17 Idem, Colecţia Registrelor Istorice, dosar nr. 812, f. 25. 
18 Ibidem, dosar. nr. 963, f. 72. 
19 Radu Iftimovici, Fraţii Mihai şi Alexandru Ciucă, Iaşi, Editura Junimea, 1975, pp. 60-61. 
20 Ibidem, p. 61. 
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tru a doua oară cu ser antiholeric, unitatea şi-a făcut intrarea în Botoşani21. Mai greoaie s-a 
dovedit revenirea Diviziei 8 infanterie, aflată, la 11/24 iulie, în marş spre Etropol. La 14/27 au-
gust marea unitate a trecut Dunărea spre Zimnicea, apoi a staţionat în zona Bragadiru, unde tru-
pele au fost supuse unui examen medical (efectivele fuseseră vaccinate în zilele de 28 şi 29 iulie), 
fiind autorizată, peste trei zile, să se deplaseze spre staţiile de îmbarcare în garniturile ferovia-
re. După carantina obligatorie de cinci zile (în zona localităţilor Bucecea, respectiv Trestiana) 
unităţile din Botoşani şi Dorohoi au revenit în garnizoanele de reşedinţă la sfârşitul lunii au-
gust22. 

 
* 

 
Între alte documente şi obiecte de patrimoniu, Muzeul Judeţean Botoşani deţine un album 

intitulat Amintiri din campania în Bulgaria. 23 iunie-31 august 1913 (număr inventar M488). 
Albumul conţine 89 de fotografii care surprind acţiunile Regimentului 37 infanterie Botoşani 
din momentul trecerii Dunării şi până la revenirea în garnizoana de reşedinţă, în fapt, un veri-
tabil film documentar, derulat sub ochii celui care răsfoieşte albumul. Imaginile sunt, în majori-
tate, explicitate, menţionându-se locul, data, împrejurările în care au fost surprinse, gradul, nu-
mele şi prenumele personajelor. Copertele sunt confecţionate din carton gros, acoperit cu pânză 
grena. Pe coperta 1 este lipită o cromolitografie, care cuprinde titlul albumului, emblema Regi-
mentului 37 infanterie şi o imagine alegorică înfăţişând România eroică, având pe umărul stâng 
vulturul cu aripile deschise. În partea superioară este înscris Cinste lor, făuritorii păcei. Aces-
tea sunt prezentate pe fondul unei imagini câmpeneşti, încadrată într-un chenar din frunze de 
laur (anexa nr. 1). Documentul reprezintă o sursă extrem de valoroasă pentru cei preocupaţi de 
reconstituirea trecutului. Fotografiile – din care, având în vedere spaţiul tipografic limitat, re-
producem doar 14 (anexa nr. 2) – au fost executate de sublocotenentul dr. Jean de Prato şi de 
un anume Cociu, probabil asistentul său. O parte dintre acestea au fost utilizate la ilustrarea cărţii 
lui Constantin Gane, Din amintirirle unui holeric, editată în 1914. În anul 2011, fotografiile au 
fost copiate şi prelucrate cu mijloace tehnice moderne de către specialiştii Muzeului Judeţean 
Botoşani, fiind valorificate în cadrul unei expoziţii temporare organizate de aceeaşi instituţie. 
 

Keywords: România, Botoşani, The Second Balcanic War; 1913. 
 

BOTOŞANI PRESENCE IN THE SECOND BALCANIC WAR 
 

(Summary) 
 

In 1913 Romania interfered in the second Balkanic war, together with the coalition 
formed from Greece, Serbia, Montenegro and Turkey. From ex counties Botosani and Dorohoi 
participated at the campaign from South of Danube two commandments of great units (Divi-
sion 8 Infantry and Brigade 16 Infantry), a cavalry unit, one of hunters and two infantry (regi-
ments 8 Rosiori, 8 Hunters, 29 and 37 infantry). Have participated also, registered in different 
military structures, personalities as Nicolae Iorga, Constantin Gane, the brothers Mihai and 
Alexandru Ciuca. Among other documents and patrimony objects, The Museum of Botosani 
county has and album named Remembers from Bulgaria campaign, 23 of June-31 of August 
1913 (inventory number M488). The album contains 89 photos containing the actions of the 
Regiment 37 infantry Botosani from the moment of passing Danube and until their return in the 
residence garrison, in fact, a veritable documentary movie, develop under the eyes of that one 
who browses the document. 

                                                 
21 A.M.R., Colecţia Registrelor Istorice, dosar nr. 963, f. 73. 
22 Idem, Fond 514, dosar. nr. 4, ff. 26-29.  
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Anexa nr. 1 
 

 
 

Albumul Amintiri din campania în Bulgaria. 
23 iunie-31 august 1913 

 
Anexa nr. 2 
 

 
 

Punctul de comandă al Brigăzii 16 infanterie.  
În mijloc: colonelul Grigore Bunescu 
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Ofiţerii regimentului, la raport 
 
 
 

 
 

Executarea recunoaşterilor  
(Han Panega) 
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Compania de mitraliere lângă Osicoviţa 
 
 
 

 
 

La Griviţa, lângă capela română 
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Dr. Capşa injectând trupa cu ser antiholeric 
 
 
 

 
 

Ofiţerii Batalionului 2 infanterie  
(Han Panega, 28 iulie 1913) 
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Act de donaţie a ofiţerilor pentru o familie de orfani bulgari 
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Orfanii bulgari şi predarea donaţiei 
 
 
 

 
 

Igiena individuală  
(Râul Isker, lângă Osicoviţa) 
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Companie de infanterie 
 
 
 

 
 

Trecerea Dunării spre Zimnicea  
(14 august 1913) 
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Batalionul 3 infanterie în gara Buzău 
 
 
 

 
 

Pregătire pentru intrarea în Botoşani  
(Bucecea, 28 august 1913)  
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Mihai MATEI 

 
LICEUL „CARMEN SYLVA” ÎN TIMPUL  

CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL  
ŞI A URMĂRILOR SALE DRAMATICE (1940-1948) 

 
Cuvinte-cheie: Liceul „Carmen Sylva”; Al Doilea Război Mondial; 1940-1948; profe-

soare; Liceul Teoretic de Fete; Liceul „Mihai Eminescu”; 2000; Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu”. 

 
Un moment ce a determinat angajarea efectivă a şcolilor şi liceelor din oraşul Botoşani a 

fost sărbătorirea zilei de 8 iunie 1938, „Ziua Restauraţiei”, la care au participat peste 3.000 de 
străjeri şi peste 6.000 persoane, ca spectatori. Programul a constat din ridicarea Pavilionului, 
intonarea mai multor cântece patriotice, exerciţii de gimnastică şi jocuri, demonstraţii de 
apărare activă şi pasivă. Seara, pe terenul „Marchian” a avut loc o şezătoare străjerească, după 
programul întocmit de prof. Comandant Eugen Isar1. 

Comitetul Şcolar avea în acest an următoarea componenţă: N. Blebea  –  preşedinte; Elena 
Haralamb – secretară; Sabina Botez  –  membră; D. Obreja  –  membru; dr. G. Goldhmer  –  
membru; C. Nazarescu  –  membru. Din Comisia de cenzori făceau parte N. Placa, I. Nechita şi M. 
Dumitrescu. De asemenea, S. Misir era contabilă şi H. Vasiliu  –  casier. Acest organism a continuat, 
cu rezultate foarte bune, să sprijine, din toate punctele de vedere, buna funcţionare a unităţii. 

Liceul era încadrat cu 20 cadre didactice, trei dintre ele fiind detaşate în alte şcoli din 
ţară. Anul de învăţământ 1939-1940 s-a deschis în condiţii cu totul deosebite. Izbucnirea celui 
de  –  al Doilea Război Mondial, neutralitatea şi apoi participarea României la operaţiunile mi-
litare au creat, de la început, o serie de greutăţi, ca urmare a decretării mobilizării în zona inte-
rioară sau pe loc, cedarea localurilor pentru spitale şi sedii ale comandamentelor, raţionalizarea 
drastică a consumului alimentar şi apoi refugiul, cu tot cortegiul lui de necazuri. Datorită 
faptului că liceul era încadrat doar cu cadre didactice femei, concentrările nu au afectat direct 
procesul de învăţământ. 

Ca urmare a prăbuşirii Poloniei, refugiaţii din această ţară, apropiată geografic cu 
judeţul nostru, au „umplut” oraşul Botoşani; evidenţa lor, cazarea, masa şi asigurarea securităţii 
bunurilor şi vieţii lor, au fost preocupări majore ale organelor administraţiei locale şi ale 
organizaţiilor de caritate2. 

Încadrarea liceului nu suferea modificări esenţiale; la l. germană M. Nemţeanu, detaşată 
la Fălticeni, a fost suplinită de O. Vasiliu (profesoara fosta elevă a acestei unităţi); pe orele 
libere de Ştiinţele naturii a fost încadrată Sofia Ţaranu, iar la gospodărie Elvira Chersin, şi ea 
detaşată la Bucureşti, a fost suplinită de Cristina Muraraşu, în timp ce profesoara de lucru 
manual M. Bădărău a fost suplinită de Maria Ionescu3. 

Lucrurile desfăşurându – se încă normal, liceul a fost inspectat în mai multe rânduri. 
Astfel, pe 27 0ctombrie 1939 , ec. preot D. Furtună a asistat la orele de religie ale profesorului 
titular preot Sotir Simionescu. Din procesul verbal încheiat, se constata că a fost comentată 
lectura cu titlul „Înfiinţarea Mitropoliilor”. Concluziile finale ale inspecţiei au fost în general 
pozitive. Iată câteva dintre ele: „Profesorul fiind titular, definitiv şi faţă bisericească, fost 
protoereu, preot respectat şi foarte cunoscut, are autoritate didactică. Prin personalitatea sa, 
impune şi suplineşte orice metodă”. Sunt apoi subliniate şi unele părţi slabe ale lecţiei, cum ar 

                                                 
1 ANRSJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 1/1938, f. 45 ( Pe terenul Marchian este construită acum Casa de 
Cultură a sindicatelor din Botoşani). 
2 A. Karetchi, L. Eşanu, “Românii şi cauza Poloniei în 1939”, în vol. Românii în istoria universală , Iaşi, Universitatea 
Al. I. Cuza, 1987, p. 487. 
3 ANRSJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 2/1939, ff. 601-602. 
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fi explicarea mai puţin corectă a unor termeni şi observaţia majoră ca nu s-a desfăşurat o oră în 
manieră didactică şi pedagogică4. 

Inspectorul general Aron Damian, reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale, o 
asista la lecţii, pe 8 decembrie 1939, pe profesoara Vera Ungureanu, care preda lb. latină şi 
elina. După trei ore asistate, concluziile au fost înscrise în procesul verbal; aici se consemnează 
că: „În cursul zilei de astăzi, d-na Vera Ungureanu, a făcut lecţii reuşite, unitare, clare şi 
atrăgătoare. Am rămas convins că la domnia sa, acţiunea de a ţine o lecţie este precedată de o 
pregătire întreită: a). o pregătire a materiei de învăţământ; b). o pregătire pedagogică; şi c). o 
pregătire tehnică. Este convinsă că nici cea mai strălucită înzestrare nu poate înlocui truda 
pregătirii lecţiilor, dacă profesorul vrea să asigure o întâlnire rodnică a spiritului şcolărimii cu 
materia de învăţământ. D-na Ungureanu ştie că transmiterea cunoştinţelor este nu numai cea 
mai însemnată, dar şi cea mai grea (...). Are dragoste şi înţelegere faţă de viaţa şi psihologia 
elevelor, le încurajează şi sfătuieşte. Are răbdare, căci iubeşte elevele şi le doreşte propăşirea. 
Este plină de stăruinţă şi conştiinciozitate. Are vocaţie şi se identifică cu cariera. O propun 
elogios, notează inspectorul general Aron Demian, cu calificativul „Foarte Bine” pentru 
acordarea titlului definitiv în învăţământul secundar”5. 

Cu ocazia acestei inspecţii, a fost văzută şi întreaga unitate şcolară, participând şi la alte 
acţiuni, cum ar fi şi cea de coborâre a Pavilionului National, unde au fost prezente toate cadrele 
didactice şi toate elevele. Concluziile inspecţiei au fost din nou edificatoare, în legătură cu 
modul cum se lucra în acest liceu. Iată-le: „La această unitate, principiul şcolii active este 
practicat de profesori şi eleve. Şcoala este animată de un sentiment de viaţă sănătoasă şi rod-
nică, de un spirit de iniţiativă, de responsabilitate, de sentimentul de solidaritate, care apropie 
inimile copiilor în comunitatea muncii şi a bucuriei. Viaţa afectivă, în genere se educă prin 
bune exemple, prin ordinea, disciplina şi desăvârşita curăţenie ce domneşte peste tot, prin bu-
năvoinţa şi bunătatea ce se desprind din mediul şcolar. Educaţia inimei nu e numai rezultatul 
lecţiilor, ci este şi efectul directivelor integrate de şcoala. Întregul corp didactic l-am aflat la 
datorie. Sub conducerea şi îndrumarea pricepută şi destoinică a d-nei directoare Elena 
Haralamb, s-a creat o atmosferă de perfectă solidaritate colegială, armonie şi spirit de jertfă 
în sânul corpului didactic, iar şcoala merge pe drumul luminii şi al adevărului”6. 

În zilele de 18, 19, 20 şi 21 aprilie 1940, liceul a fost din nou inspectat de Alex. Trandaf, 
care a efectuat un control de conţinut, a asistat şi a notat cu calificative următoarele cadre 
didactice: Margareta Stamatin, la fizică, a obţinut calificativul de „Foarte Bine”; Maria Mano-
lescu, la matematică pentru că a comis mai multe greşeli, nu a fost notată, urmând să mai fie 
asistată cu alte ocazii; Ana Horga, la limba română, a fost notată şi ea cu „Foarte Bine”; la fel 
este notată şi Charlotte Sibi, la franceză. Aceleaşi calificative au obţinut Maria Ionescu la lucru, 
Aspazia Chersin la caligrafie, Sotir Simionescu la religie şi Sabina Botez la Istorie. Despre 
Sabina Botez inspectorul a notat că „dovedeşte o frumoasă pregătire ce depăşeşte cu mult 
cadrul specialităţii sale şi sufletul pus de domnia sa în activitatea şcolară dovedeşte valoarea de 
foarte bună profesoar”7. In continuarea procesului verbal încheiat, opt profesoare mai obţin 
calificativul de „Foarte Bine”: Ungureanu, la l. latină; Haralamb la şt. Naturii; Bidnei la lb. 
română; M. Ştefănescu, la gospodărie; Vasiliu, la l. germană; Petrovici, la ed. fizică; Ene, la 
geografie; Gustiuc, la etica, Ţaranu, la botanică, obţin şi ele calificativul de „Bine”8. 

La acest nivel revelator lucrau cadrele didactice şi elevele Liceului ”Carmen Sylva”, 
când pe plan naţional Romania trebuia să-şi definească poziţia faţă de declanşarea celui de Al 
Doilea Război Mondial, să ia apoi hotărâri în legătură cu notele ultimative ale guvernului 

                                                 
4 Idem, D. 7/1939, f. 5. 
5 Idem, ff. 6-7. 
6 Idem, ff. 9-10-22; vezi şi Mihai Matei, “Elena Haralamb”, în revista Luceafărul, II, nr. 6[18], iunie 2010, Botoşani, p. 19. 
7 Sabina Botez era fiica lui Vasile şi Aristiei Botez, profesori în Piatra Neamţ, născută în 1893, iunie 5. Este venită prin 
transfer, cu titlul definitiv, în 1932, la Liceul “Carmen Sylva”. Se pensionează în anul 1947, la 1 septembrie. 
8 ANRSJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 7/1939, f. 24. 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a III-a: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

 
 

 
262 

 

sovietic, privind Basarabia şi Bucovina şi, în sfârşit, să schimbe politica externă a României, în 
sensul apropierii de Germania. Spunem aceasta pentru că liniştea şcolii, viaţa de internat, 
munca responsabilă a colectivului de profesoare şi eleve, va fi marcată serios de marele pro-
bleme politice, economice si militare ale ţării în perioada ce urmează. Chiar în aceste condiţii, 
conducerea liceului şi Comitetul Şcolar fac demersuri insistente, sprijinite de Prefectură, pentru 
extinderea şi modernizarea spaţiului de şcolarizare. Astfel, un raport în acest sens, cu nr. 2.075 
din 20 octombrie 1939, a fost înaintat Inspectoratului Regional al Ţinutului Prut, care răspunde 
cu adresa nr. 47.478/1939: „Întrucât fondurile actualului exerciţiu sunt epuizate, ajutorul soli-
citat urmează a se avea în vedere la întocmirea programului de activitate pe exerciţiul viitor”9. 
Demersurile viitoare ale liceului sunt oprite ferm in iulie 1940, când Inspectoratul Regional Iaşi 
a trimis o adresă prin care solicita „măsuri ca să se amâne executarea acestor lucrări până la 
vremuri mai bune”10. 

Aceste acţiuni paşnice ale şcolii au fost tulburate de efectul, pe plan local, al retragerii 
trupelor române din Basarabia şi nordul Bucovinei, la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie 
194011. Printr-un ordin primit, şcoala de pe Bulevardul „Mihai Eminescu” este rechiziţionată 
de Comandamentul Corpului de Cavalerie, începând cu data de 4 iulie 1940; este eliberată 
apoi, pe 5 septembrie acelaşi an, când urmau sa se efectueze urgent lucrări de curăţenie şi de-
zinfecţie pentru a se putea deschide noul an şcolar12. Pierderile teritoriale din vara anului 1940 
au accentuat criza regimului instaurat de Carol al II-lea care, la 4 septembrie, l-a numit prim-
ministru pe generalul Ion Antonescu, iar acesta a cerut şi obţinut puteri depline pentru condu-
cerea statului. Pe 5 septembrie 1940, Antonescu i-a cerut categoric Regelui Carol al II-lea să 
abdice şi să părăsească ţara, iar pe 6 septembrie Mihai I a devenit Rege. Printr-un decret, noul 
rege i-a acordat puteri depline generalului Antonescu, acesta exercitând funcţia de ”conducător 
al statului”. În perioada ce urmează, o vastă corespondenţă a avut loc între Inspectoratul 
Regional Iaşi, Biroul Mobilizări şi Liceul „Carmen Sylva”, între liceu şi Comandantul Cercului 
de Recrutare Botoşani, prin care se comunicau variantele evacuării instituţiei şcolare, iar 
aceasta raporta de ce avea nevoie pentru acest lucru. Atunci nu a fost cazul să se plece în 
refugiu, în schimb, la Botoşani au sosit refugiaţi din teritoriile ocupate, liceul primind eleve la 
internat şi la cursuri, încadrând chiar unele persoane în schema administrativă. 

În oraşul Botoşani erau, în toamna anului 1940, peste 600 de refugiaţi, dar numărul lor a 
crescut treptat, astfel că în 1941 erau în judeţ 5.625 persoane. De aceştia se ocupau atât autori-
tăţile locale, cât şi societăţi şi asociaţii, precum şi persoane particulare, asigurând cazare, masă, 
securitatea bunurilor lor şi a persoanei acestora. Pentru coordonarea acţiunilor de această 
natură, s-a înfiinţat Oficiul pentru Ocrotirea Socială a Refugiaţilor, la nivel judeţean şi comitete 
locale în oraşe şi comune13. Cursurile noului an şcolar 1940-1941 au început la 1 octombrie, 
din cauza gravelor probleme prin care trecea ţara, România fiind atunci stat naţional-legionar, 
cu o dualitate de putere: cea a generalului Ion Antonescu şi cea a lui Horia Sima. Confruntarea 
dintre cei doi, încheiată cu rebeliunea legionară din 21  –  23 ianuarie 1941 şi reprimarea ei, a 
făcut ca Ion Antonescu să devină singurul stăpân al scenei politice româneşti, în fapt func-
ţionând o dictatură pusă în slujba războiului contra regimului bolşevic de la răsărit. Pe data de 
18 ianuarie 1941, directoarea liceului şi preşedintele Comitetului Şcolar, a adresat Generalului 
Antonescu o scrisoare în care se arăta că s-au colectat 10.000 lei pentru nevoile armatei româ-
ne. Scrisoarea se încheia astfel: ”Vă rugăm, Domnule General, să primiţi asigurarea sincerelor 
noastre sentimente de devotament, deosebită stimă, şi ne rugăm ca D-zeu să vă ferească de 
duşmanii care vor pieirea acestei ţări”14. 

                                                 
9 Idem, D. 1/ 1939, f. 273. 
10 Idem, D. 1/ 1939, f. 273. 
11 Idem, D. 1/1940, f. 241. 
12 Idem, D. 1/1940, f. 199. 
13 Stela Giosan, “Documente botoşănene privind refugiaţii din teritoriile româneşti aflate sub ocupaţie străină”, în 
Herasus, X, 1996, Editura Chemarea, Iasi, 1997, p. 220. 
14 Viaţa Botoşanilor, II, nr. 20, din 1-7 februarie 2001. 
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Elevele Liceului „Carmen Sylva” nu au receptat şi nu s-au manifestat în nici un fel faţă 
de aceste tulburătoare evenimente. Pentru a evita panica şi frica, profesoarele şi conducerea 
scolii s-au concentrat, ca întotdeauna, pe problemele educaţiei şi învăţării. Elena Haralamb, 
conştiincioasă şi atentă la cerinţele timpului, la 18 ianuarie 1941 a solicitat Inspectoratului 
Regional Iaşi, Biroului Mobilizări, să i se trimită o copie a Ordinului Marelui Stat Major nr. 
214.028/1940, care se referea la elaborarea şi înaintarea unei lucrări urgente, cu toate că la 
şcoală nu erau cadre didactice ce urmau a fi concentrate. Era totuşi nevoie de o informare am-
plă, sigură şi despre asemenea aspecte. Corespondenţa din primele luni ale anului 1941 cu 
Comandantul Cercului de Recrutare se referea la modalitatea evacuării instituţiei. În adresa 
liceului nr. 6.912/1941 se arăta că „În cazul unei eventuale evacuări, acest liceu ar urma să 
evacueze arhiva şcolii pe ultimii ani, care va fi depusă în şase lăzi, a căror greutate ar fi de 
2.000 kg., iar volumul lăzilor ar fi de 2 m. cubi”. Totodată se înainta şi tabelul cu familiile 
funcţionarilor de la acest liceu, care se vor evacua pe C.F.R., cu bagajele strict necesare (erau 
prevăzute 41 bagaje, cu o greutate de 12.3oo kg.). Se cerea ca vagoanele repartizate pentru 
acest liceu sa fie acoperite15. 

Pe 2 mai 1941, Biroul Mobilizări din cadrul Inspectoratului Regional Iaşi, cu adresa nr. 
955, face cunoscut şcolii că Ministerul Instrucţiunii a dispus să se treacă imediat la executarea 
lucrărilor de trimitere a matricolelor şcolare, precum şi a aparatelor de laborator mai importante 
şi de valoare. Se indica staţia de destinaţie  –  Roşiori de Vede şi se preciza: „Veţi lucra cu cea 
mai mare discreţie, reamintindu-vă din nou că această lucrare nu trebuie să alarmeze pe ni-
meni, fiind numai măsuri de prevedere şi de asigurare din timp a bunului public”16. Pe 12 mai 
1941 are loc expedierea lăzilor, pe CFR, iar pe 22 mai 1941 directorul Liceului Industrial de 
Băieţi - Roşiori de Vede confirma Liceului „Carmen Sylva” din Botoşani primirea a 5 lăzi cu 
arhiva17. Pentru coordonarea acestor probleme, se întrunesc în şedinţă, periodic, directorii 
şcolilor secundare şi ai liceelor din Botoşani, convocaţi de Consiliul Interşcolar, instituţie 
creată acum, care era condus de un director, prin rotaţie. 

La 3 iunie 1941, Prefectul judeţului Botoşani, lt. col. Craiu, cu adresa nr. 1010, trimisă 
directoarei Elena Haralamb, făcea cunoscut că „Faţă de interesele generale urgente, vă rog a 
lua imediat măsuri ca astăzi, 3 iunie 1941, până la orele 20,00, atât localul ocupat de acel li-
ceu cât şi localul internatului să fie eliberate, pentru a fi puse la dispoziţia armatei”. La 5 
iunie 1941 se comunica Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi, Biroul Mobilizări, că „Acest 
liceu, precum şi internatul, au fost ocupate de către armata germană, în ziua de 3 iunie a.c.”18. 
Localul liceului din Bulevardul „Mihai Eminescu” va fi eliberat pe 21 octombrie 1941, dată 
comunicată de conducerea şcolii Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi. Conform dispoziţiilor 
obligatorii în situaţii de război, toate cadrele didactice au fost mobilizate de şcoală, cu adresa 
nr. 47 din 22 iunie 1941, acestea fiind la acea dată în vacanţă, în diferite localităţi din ţară.  

Profesoarele au raportat, în scris, conducerii liceului unde lucrează în perioada 22 iunie  –  
31 octombrie 1941, informând că vor dovedi din nou acest lucru, cu acte, la prezentarea în 
liceu. Într-o situaţie trimisa de liceu Comandantului Pompierilor din Botoşani, se arăta că prof. 
Elena Haralamb, Sabina Botez,Vera Ungureanu,Valentina Mihăilescu şi Adela Petrovici au 
lucrat la Crucea Roşie din Botoşani, Margareta Stamatin, Felicia Bidnei, Charlotte Sibi şi A. 
Chersin au activat la Crucea Roşie din Focşani, Câmpulung Muscel, Iaşi şi Bucureşti. De ase-
menea, prof. L. Gustiuc a lucrat la Crucea Roşie din Slatina, în timp ce părintele Sotir Simio-
nescu a lucrat la Poşta Centrală din Botoşani. În acelaşi timp, 7 eleve din clasele mari au fost 
repartizate de şcoală la apărarea pasivă, făcând parte din echipa de stingere a incendiilor. S-a 
răspuns solicitărilor Prefecturii de a se confecţiona, în orele de lucru, 30 de cămăşi şi 30 pe-
rechi de pantaloni pentru ostaşi, expediindu-se totodată 72 perechi ciorapi, 56 perechi mănuşi 

                                                 
15 ANRSJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 3/1940, f. 53. 
16 Idem, f. 54. 
17 Idem, f. 57. 
18 Idem, D. 3/1940, f. 82. 
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pentru soldaţi de pe front, lucrate din lâna primită19. 
Demobilizarea cadrelor didactice s-a produs pe data de 10 octombrie 1941, pentru 

profesorii secundari, învăţătorii şi organele de control ale învăţământului „aflaţi în formaţiunile 
de zona interioară, detaşamente de lucru sau părţile sedentare ale unităţilor respective, cât ţi a 
profesorilor şi învăţătorilor, a ofiţerilor, subofiţerilor de rezervă, trecuţi de 40 de ani”20. 

Cadrele didactice ale liceului, Comitetul Şcolar şi-au făcut datoria cu prisosinţă la ca-
tedră şi în asigurarea condiţiilor bunei desfăşurări a vieţii de internat, cu toate privaţiunile 
impuse de război. Documentele cercetate ne arată efortul conducerii şcolii, care intervenea mereu, 
cu rapoarte şi adrese la Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru repartizarea unor cantităţi rezo-
nabile de alimente de bază (făină, ulei, zahar, carne etc.) pentru cantina şi pentru personalul 
didactic şi administrativ. Repetate adrese sunt, de asemenea, trimise şi prefectului judeţului 
Botoşani, Oficiului de Aprovizionare şi Comandantului Corpului 4 Teritorial Iaşi, pentru 
sprijinirea aprovizionării Liceului. De exemplu, în octombrie 1941 se solicita livrarea pentru 
internat a cantităţii de 80 pâini pe zi, de la Manutanţa din localitate. 

Încadrarea liceului, pentru anul şcolar 1941-1942, nu suferea modificări dar, din cauza 
concentrărilor, unele profesoare suplinesc ore ale unor bărbaţi de la Liceul A.T. Laurian. 
Acestea au fost: Margareta Stamatin, Fl. Bidnei, Maria Manolescu, Liubovi Gustiuc şi A. 
Chersin21. 

Adeseori, cadrele didactice au sprijinit şi financiar desfăşurarea războiului. Astfel, 
printr-o adresă din 18 octombrie 1941, directoarea Elena Haralamb comunica ministerului că 
Eforia şcolară a acestui liceu a depus pentru „Împrumutul reîntregirii” suma de 50.000 lei, la 
Banca Naţională, cu chitanţa nr. 100.027, în luna septembrie 194122. Doctoriţa Victoria Vasiliu, 
titulară la această unitate şcolară, la disciplina Higienă, a subscris suma de 7.500 lei, 
reprezentând salariul integral pe luna octombrie 1941, tot pentru „Împrumutul reîntregirii”. Tot 
în această vreme, 21 de persoane din liceu au depus salariul lor pe o zi pentru construirea „Pa-
latului Invalizilor”, ce urma să se realizeze din ordinul şi prin grija Mareşalului Ion Antonescu, 
suma fiind de 14.800 lei23. Societatea de Cruce Roşie, Filiala Botoşani, prin preşedinta ei E. 
Semaca, cu adresa nr. 211 din 27 iunie 1941, confirma direcţiunii liceului primirea donaţiei fă-
cute de „Domnişoarele profesoare ale liceului condus de dumneavoastră şi odată cu aceasta vă 
rugăm a arata corpului didactic al şcoalei osebitele noastre mulţumiri pentru frumosul gest”24. 
Tot acum, mai multe zeci de profesoare din oraş şi din Liceul „Carmen Sylva” au urmat şi au 
absolvit cursuri de „Soră infirmieră voluntară”, organizate de Crucea Roşie, pusă acum sub 
înaltul patronaj şi ocrotire ale Majestăţii Sale Regina – Mamă Elena. 

Având grijă în permanenţă să existe fonduri suplimentare necesare rezolvării problemelor 
unităţii, Comitetul Şcolar a întocmit un buget de venituri şi cheltuieli judicios gândit, realizabil, 
ceea ce a făcut posibilă cumpărarea unui pian nou, a unui aparat de radio şi instalarea de 
difuzoare, pentru a fi ascultate emisiunile speciale pentru elevi. De asemenea, s-au cumpărat 
pentru bibliotecă cărţi în valoare de 40.000 lei, apoi s-au procurat instrumente pentru obiectul 
fizică şi chimie, în valoare de 50.000 lei. S-au adus colecţii biologice în valoare de 20.000 lei, 
apoi tablouri în valoare de 10.000 lei. S-a completat materialul didactic şi înnoit cel degradat, 
procurându-se totodată şi unelte, toate acestea in valoare de 80.000 lei25. Erau scutite de 
diferite taxe elevele refugiate şi cele care aveau fraţi concentraţi pe front, care învăţau la şcoală 
şi stăteau la internat. Importante sume erau atrase la bugetul scolii prin sistemul de taxe, ce era 
utilizat cu aprobarea Casei Şcoalei şi a Ministerului Educaţiei Naţionale. Pentru anul şcolar 

                                                 
19 Idem, f. 113. 
20 Idem, f. 114. 
21 Idem, D. 3/1942, f. 53 (stat de plată). 
22 Idem, f. 532. 
23 Idem, D. 4/1942, f. 1004. 
24 Idem, D. 3/1940, f. 108. 
25 Idem, D. 1/1942, ff. 227 - 228. 
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1941-1942 s-au aprobat următoarele taxe: taxa pentru frecvenţă  –  3.000 lei; taxa pentru Anuar  
– 70 lei; taxa specială  –  1.000 lei; taxa spital şcoală  –  30 lei; taxa stricăciuni  –  30 lei; taxa 
bibliotecă  –  150 lei; taxa pentru construcţii  –  500 lei şi cotizaţii diferite  –  100 lei. 

Pentru educaţia patriotică a elevelor, Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi recomanda, prin 
diferite adrese, procurarea următoarelor lucrări: Revista Armatei, Zburăm spre Răsărit, Noi de 
la bombardament, La porţile Odessei, Carnet de soldat etc., toate acestea fiind publicate de 
Editura Militară şi Aeronautică. S-au dat dispoziţii pentru amenajarea Colţului Eroilor, de care 
să aibă mare grijă „ca, în adevăr, să servească din punct de vedere educativ. Elevii să aibă 
grija acestuia, să fie bine cunoscut de ei, însemnătatea lui, sa fie alimentat cu flori şi să 
întreţină candela aprinsă”26. 

Colectivul didactic, elevii şi părinţii s-au întristat la vestea că directoarea lor Elena 
Haralamb, istovită de problemele complexe ale timpului, cărora până acum le-a făcut faţă în 
mod exemplar, s-a îmbolnăvit destul de grav, intrând în concediu de boală. Din octombrie 1943 
a girat această funcţie profesoara Sabina Botez. Fatalitatea a făcut ca, pe 18 ianuarie 1944, 
Elena Haralamb să treacă în lumea umbrelor la vârsta de numai 51 de ani, rămânând prezentă 
marea sa contribuţie la ridicarea pe culmi nemaivăzute a Liceului „Carmen Sylva”. N-a mai 
putut vedea cu ochii preţuirea şcolii, a oraşului şi a statului, ea fiind propusă pentru a fi 
decorată, cu ocazia zilei de 10 mai 1944, cu „Ordinul Coroana României”, în grad de cavaler27. 
Din ianuarie 1944 conducerea liceului a fost încredinţată de minister unei persoane unanim 
acceptate de colectiv, ce va duce mai departe, în condiţii tot mai grele, unitatea şcolară. Era 
profesoara de matematică, titulară şi definitivă, Maria Manolescu, iar pe catedra de ştiinţele 
naturii, rămasă vacantă, a fost numită suplinitoare profesoara Sofia Ţaranu. 

În acel an şcolar, 1943-1944, din nou au loc schimburi de adrese cu Inspectoratul Şcolar 
Regional Iaşi, Biroul Mobilizări, cu Consiliul Interşcolar şi Cercul de Recrutare Teritorial, în 
legătură cu pregătirea în detaliu a evacuării liceului, în doua variante: pe CFR şi coloane auto - 
hipo, iar cealaltă numai pe jos. Sunt date informaţii în legătură cu numărul de funcţionari care 
urmau a fi evacuaţi, numărul de familii, greutatea arhivei ce mai trebuia evacuata, numărul de 
bagaje pentru care se solicita vagoane, căruţe sau autovehicule. După declanşarea ofensivei 
sovietice pe frontul de Est, în vara anului 1943, mareşalul Ion Antonescu a hotărât elaborarea 
măsurilor de evacuare din zonele de est şi nord-est ale ţării. Consiliul de Miniştri, în şedinţa din 
22.IX.1943, prin vocea Conducătorului statului, afirma că această măsură însemna prudenţă şi 
nu pierderea încrederii în victorie. „Noi, spunea mareşalul, trebuie să ne pregătim pentru cele 
mai rele situaţiuni”. 

La 27 septembrie 1943, Şeful Marelui Stat Major, generalul Ilie Şteflea, a primit ordin 
de a studia şi întocmi toate lucrările care ar fi necesare în cazul eventualei evacuări din 
Transilvania, Basarabia, Bucovina şi Moldova. Elaborarea programului era făcută de Marele 
Stat Major, iar executarea lui revenea Ministerului Afacerilor Interne şi Prefecturilor de judeţ. 
Planurile de evacuare elaborate, pentru a nu provoca panica, au fost codificate şi au avut 
caracter „Strict secret”. Astfel, ”Operaţiunea 1111” reprezenta planul general, „Operaţiunea 
1111 A” reprezenta planul evacuării Transilvaniei, iar „Operaţiunea 1111 BM”, reprezenta 
planul evacuării Bucovinei, Basarabiei şi Moldovei.  

De coordonarea acţiunii la nivel ţară era desemnat colonelul Gheorghe Mosiu28. La 
nivelul judeţului, Prefectura a elaborat şi ea un plan de acţiune, Cercul Militar Teritorial având 
sarcina tehnică de realizare a lui, împreună cu alţi factori locali, desemnaţi în programul 
aprobat29. 

                                                 
26 Idem, D. 9/1943, f. 11. 
27 Cu aceiaşi comunicare, nr. 2837 din 8 decembrie 1943, adresata Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi, se propune 
pentru decorații şi prof. Felicia Bindei, Maria Manoleascu, Sotir Simionescu, Elvira Chiroiu – cu “Coroana Romaniei” 
în grad de cavaler. Helmina Petrache, secretara , era propusă si ea “Serviciul Credincios”, clasa III-a. 
28 S. Balanovici, Operatiunea 1111. Evacuarea din Moldova 1944, Editura Axa, Botosani, 2005, pp. 17 - 19. 
29 ANRSJBT, Fond Prefectura Botoşani, D. 157/1944, f. 6. 
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Cercul Militar Teritorial comunica, pe 19 februarie 1944, că „şeful lucrărilor de eva-
cuare pentru liceu este Maria Manolescu, directoarea, şi că Gh. D. Ticălău, directorul Liceului 
Comercial de Băieţi din Botoşani, este persoana însărcinată cu îndrumarea şi executarea 
lucrărilor de evacuare şi plasare a liceului „Carmen Sylva”30. De asemenea, Inspectoratul 
Şcolar Teritorial Iaşi comunica, prin adresa nr. 6750 din 3 martie 1944, că „pentru instituţia 
dumneavoastră, în caz de evacuare, a fost desemnat Liceul de fete Arad”. Din 9 martie 1944 au 
început pregătirile intense pentru evacuarea oraşului Botoşani. La început, pentru prima etapă a 
evacuării s-au înscris 8.795 persoane, ca apoi foarte repede numărul acestora să ajungă la 
22.433 persoane, pentru întregul judeţ31. Era rezultatul cunoaşterii din literatură, din presa, 
radio, din relatările refugiaţilor şi răniţilor reveniţi în familie, a realităţilor din lumea comunistă 
şi totodată teama de o dramatică vendeta, de o replică dură, faţă de faptul ca românii au 
cooperat cu armata germană şi au trecut Nistrul. 

Loviturile puternice date de Armata Roşie Wehrmachtului au constrâns pe germani la 
„replieri” succesive, astfel că, în urma Operaţiunii Uman – Botoşani (5 martie – 17 aprilie 
1944), trupele sovietice au intrat pe teritoriul României şi îndată în Botoşani, după Dorohoi32. 
La 26 martie 1944, Ripicenii şi Movila Ruptă au fost ocupate (eliberate!) de armatele sovietice; 
acest lucru a determinat accelerarea măsurilor de evacuare. Mijloacele puse la dispoziţie 
(trenuri de persoane şi de marfă, mijloace auto şi hipo) erau insuficiente, ceea ce a dus la supra-
aglomerarea trenurilor, iar şoselele ce duceau spre sudul şi vestul ţării, erau pline de convoaie 
de trăsuri, căruţe şi care încărcate, de refugiaţi, ce se amestecau cu coloane de militari şi moto-
rizate ale armatei române şi germane, ce se îndreptau spre front iar altele se întorceau pentru 
refacere33. La 6 aprilie 1944, armatele sovietice au intrat în Dorohoi, oraş ocupat fără nici o 
împotrivire, iar la 4 octombrie a fost numit prefect învăţătorul Alexandru D. Faliboga, originar 
din satul Vlăsineşti34. În ziua de 7 aprilie 1944, trupe ale Armatei Roşii au intrat în oraşul Boto-
şani, acesta fiind predat de o conducere instituită aprioric, cu scopul de a asigura continuitatea 
funcţionarii instituţiilor vitale ale urbei. Această administraţie era formată din Carol Artberger, 
primar, I. Bitterman, şef de poliţie, ing. I. Wechsler, şef serviciu tehnic, T. Witner, şef srviciul 
muncii etc. Prefectul Judeţului Botoşani a fost numit de sovietici Dumitru Rusu35. Această 
echipă era subordonată comandamentului militar sovietic. 

O vreme s-a vorbit şi s-a scris despre „bucuria eliberării” mai devreme a acestei părţi de 
ţară, de faptul că aici s-a început, înainte de legiferare, reforma agrară din martie 1945 şi s-au 
adoptat „normele noi ale democraţiei” etc. Mai apoi s-au publicat studii şi lucrări, s-au susţinut 
teze şi lucrări de grade didactice, dar după 1970 şi cu insistenţă spre 1990, s-a afirmat cu ironie 
şi sarcasm, în diferite reuniuni ale profesorilor de istorie, despre acest teritoriu aşa-zis eliberat, 
ca fiind „Paşalâcul de la Botoşani” (afirmaţiile acestea au fost făcute la Botoşani, în întâlnirile 
cu profesorii de istorie – științe sociale, de renumiţii istorici Vasile Cristian, Ioan Caproşu, 
Dumitru Rusu şi Ioan Agrigoroaiei). 

Revenind la evacuare, în ziua de duminică, 26 martie 1944, la orele 6 dimineaţa, Ghi. 
Ticăloiu a înştiinţat şcolile şi liceele că „au sosit vagoanele”, deşi era numai unul!, şi că „tre-
buie luate în primire”. Datorită precipitării, panicii provocate de înaintarea trupelor sovietice, 
autorităţile locale au scăpat de sub control această acţiune, fapt ce a determinat, pentru liceu, ca 
o avere de zeci de milioane de lei să fie lăsată pradă invadatorilor (mobilier, biblioteci, colecţii 
muzeale, hărţi geografice şi istorice, picturi originale, oglinzi de cristal, aparate de fizica şi 
chimie, animale, alimente etc.). Evacuarea s-a desfăşurat cu multe greutăţi şi peripeţii, făcându-
se şi mari cheltuieli financiare. Liceul s-a instalat la Cermei, judeţul Arad. Inspectorul financiar 

                                                 
30 ANRSJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 1/1940, f. 257. 
31 Ştefan Ciubotaru, Monografia oraşului Botoşani, p. 42. 
32 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, p. 422. 
33 Ştefan Ciubotaru, op. cit., p. 43. 
34 Ionel Bejenaru, Dicţionarul botoşănenilor, p. 100. 
35 Gazeta de Botoşani, IV, nr. 1376 din 1-2 iulie 1995. 
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Viorel Popovici, care a verificat gestiunea unităţii pe exerciţiul financiar 1943-1944, în zilele 
de 17-23 august 1944, constata că cheltuielile de evacuare s-au ridicat la suma de 38.851 lei36. 
Liceul „Carmen Sylva” primea aici adresa nr. 20.637/1944, a Inspectoratului Şcolar Regional 
Iaşi (refugiat la Piteşti, str. Şerban Vodă, nr. 87), ce prevedea că „toate lucrările pregătitoare 
deschiderii noului an (corigente, examene particulare, examene de admitere), la şcolile la care 
nu s-au făcut încă, se amâna din ordinul ministrului, pentru intervalul de la 15 septembrie la 1 
octombrie 1944, pentru şcolile din întreaga ţară”. 

Teoretic, încadrarea liceului nu avea modificări, dar cadrele erau dispersate, deoarece 
majoritatea lor erau plecate în refugiu, fie la părinţi, fie la rude sau în alte părţi, încercând să 
lucreze unde era nevoie. Astfel, Felicia Bidnei preda l. română la Liceul Comercial din Piteşti, 
Elena Ene lucra la Liceul de Fete din Câmpulung-Muscel, A. Horga conducea o cantină a 
orfanilor de război din Garnizoana STIRBE, Ch. Sibi preda franceza la cursurile preparatoare 
liceale din comuna Zlatna, Adela Petrovici a predat la Şcoala Primară din comuna Bârseşti / 
judeţul Vâlcea, L. Gustiuc preda la Liceul de Băieţi din Slatina etc. Alte cadre didactice au lu-
crat ca surori voluntare de Cruce Roşie în diferite spitale. La 17 octombrie 1944, Liceul infor-
mează în scris Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, că s-a mutat la Piteşti, la Şcoala Normală de 
învăţătoare, din data de 5 octombrie. Ce se întâmplase? La 23 august 1944 a avut loc lovitura 
de stat, prin care Romania trecea alături de Coaliţia antihitleristă, formată din Uniunea 
Sovietică, SUA şi Marea Britanie. Apropierea localităţii Cermei de graniţa maghiară, iminenţa 
unui atac germano-ungar determina Consiliul Interşcolar Botoşani, din refugiu, să ceară, la 7 
septembrie 1944, Ministerului aprobarea de retragere a şcolilor refugiate în Vest în alte zone 
ale ţării. Răspunsul s-a primit târziu, pe 21 septembrie 1944, prin ordinul special nr. 47.928 al 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Cultelor, când armatele maghiare erau deja retrase. Acum 
directorul Liceului Laurian, Bidnei, obţine de la CFR Arad 2 vagoane, cu ajutorul cărora 
transporta personalul didactic, administrativ şi de serviciu al Liceului „Carmen Sylva”, ca şi a 
celorlalte licee (Liceul Laurian, Liceul Comercial de Fete etc.) la Piteşti, cu un tren de marfă37. 

Gheorghe Sinculescu, inspector în Corpul de Control Financiar al Ministerului Educa-
ţiei Naţionale, în baza delegaţiei Casei Şcoalelor, prezent în zilele de 30 şi 31 decembrie 1944 
la sediul Liceului „Carmen Sylva”, evacuat în Piteşti, constata că „averea liceului, atât cea 
salvată în urma invaziei armatei maghiare, în comuna Cermei, judeţul Arad, unde şcoala se afla 
în refugiu, ci şi cea luată de trupele maghiare în retragere, aşa cum reiese şi din declaraţiile şi 
piesele de la dosarul în cauză, s-a pierdut”38. 

Prin dispoziţia ministerului nr. 186.569 / decembrie 1944, directorul sau un delegat 
trebuia să plece, fără familie, la Botoşani, pentru a studia posibilităţile de funcţionare a liceului. 
Comitetul Eforiei Liceului ”Carmen Sylva”, în şedinţa sa din 2 ianuarie 1945, stabileşte ca 
delegat pe profesorul Bindei, director al Liceului A.T. Laurian, căruia i s-a încredinţat şi suma 
de 20.000 lei, pentru cheltuieli de transport şi întreţinere. 

În această vreme, Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, prin adresa nr. 24.917/1944 (strict 
confidenţial), cere liceului să se înainteze, tot confidenţial, recomandat – expres, pe adresa 
personală, a semnatarului adresei, un tabel cu toate cadrele didactice, din care să reiasă în ce 
partid politic au militat, dacă au activat în vreo organizaţie politică sau paramilitară, legionară, 
fascistă, sau „au servit prin orice mijloace scopurilor organizaţiilor dictatoriale, dându-se pentru 
fiecare, în mod precis, în ce consta învinuirea, indicându-se cazuri concrete şi posibil contro-
labile”. Directoarea Maria Manolescu a cerut profesoarelor declaraţii scrise din care reieşea că 
nimeni nu a făcut politică, sub nici o formă şi nu au acţionat în vreun partid. De reţinut este 
faptul că, de pe acum, se încerca întocmirea unor evidenţe, înregistrarea unor fapte şi acţiuni cu 
caracter politic, pentru o viitoare răzbunare, pedepsire şi eliminare a cadrelor didactice, în 
„noua ordine” ce se înstăpânea39. 

                                                 
36 I. Mihai, S. Nistorică, I. Onofrei, Istoria Liceului “Laurian”, p. 168. 
37 ANRDJBT, Fond Liceul „Carmen Sylva”, D. 3 /1941, f. 18. 
38 Idem, f. 23. 
39 Idem, D. 1/1944, f. 205.  
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La 6 martie 1945 a fost impus, prin intervenţia brutală a Kremlinului, Guvernul D-r 
Petru Groza, marcând instaurarea la putere a regimului comunist. Acesta a inaugurat prin poli-
tica sa drumul către lichidarea oricărei forme de opoziţie democratică, a drepturilor şi liber-
tăţilor cetăţeneşti, guvernul impus de Vâşinski Regelui Mihai I, se autointitula, cu o formulă 
înşelătoare, „de largă concentrare democratică”; în fapt era o schimbare de regim40. A început 
lichidarea treptată a oricărei opoziţii democratice şi instaurarea regimului de „democraţie 
populară”. Ocupaţia sovietică, realizata cu consimţământul Marii Britanii şi SUA, a favorizat 
această derulare a evenimentelor, resimţite în toate domeniile de activitate. 

În învăţământ, structurile şi conţinutul nu au putut fi modificate imediat, dar presiunile 
au devenit tot mai puternice, în ciuda eforturilor majorităţii cadrelor didactice de a menţine 
tradiţia valoroasă a şcolii româneşti. 

Plecarea Liceului „Carmen Sylva” către Botoşani s-a făcut în ziua 6 aprilie 1945, cu trei 
vagoane acoperite şi unul descoperit, împreună cu liceele teoretic „A.T. Laurian” şi Comercial 
de Fete, după ce s-au obţinut autorizaţiile de călătorie CFR, de la şeful poliţiei oraşului Piteşti 
şi s-au dobândit adeverinţe de vaccin cu ser, contra tifosului exantematic, ce bântuia atunci în 
Moldova. Călătoria a fost plină de peripeţii, greutăţi şi riscuri, a durat până pe 20 aprilie 1945. 
Personalul liceului, care însoţea zestrea recuperată, era format din Helmina Petrache, secretara, 
N. Petrache soţul acesteia, Ana Petrache, fiică şi elevă, Ecaterina Sireteanu, supraveghetoare de 
ordine, Vasile Rotaru, om de serviciu, Dorina Rotaru, soţie şi femeie de serviciu, Ilie Burceag, 
om de serviciu, cu soţia Alexandrina, femeie de serviciu şi cei doi copii ai lor. 

În şedinţa Comitetului Şcolar din 30 aprilie 1945, la care participa preot Sotir Simionescu, 
Sabina Botez şi Maria Manolescu, în procesul – verbal încheiat se consemnează că la întoarce-
rea din refugiu purceii de la internat rămaşi, în valoare de 2.584 lei, nu mai sunt, iar alimentele 
din magazie, în valoare de 137.731 lei, au dispărut şi ele. Se hotărăşte închiderea acestor con-
turi, motivul dispariţiei acestor valori fiind faptul că „în această regiune au avut loc operaţiuni 
de război”41. Cu privire la starea localurilor, procesul verbal consemnează: a). localul din 
strada Unirii este deteriorat şi devastat; unii pereţi şi unele plafoane sunt stricaţi şi respectiv 
căzute; toate geamurile sunt sparte, acoperişul deteriorat; instalaţia de apă, canal şi cea electrică 
nu mai există şi de asemenea nu mai exista nici un fel de mobilier; b). localul din Bulevardul 
Eminescu este deteriorat şi devastat; lipsesc uşile, geamurile, instalaţia electrică şi de apă. În 
clădire ploua, plafoanele sunt căzute, mobilierul şi materialul didactic nu mai exista; c). Sala de 
gimnastică este devastată, toate aparatele lipsesc; d). clădirea ce a servit ca bibliotecă este şi 
aceasta distrusă şi devastată. Din aceste cauze, pentru o vreme, Liceul „Carmen Sylva” îşi 
desfăşoară cursurile în cadrul Liceului „A.T. Laurian”, dimineaţa. Tot în şedinţa din 30 aprilie 
1945, în prezenţa reprezentantului prefecturii şi a ofertanţilor lucrărilor de reparaţii, se ia în 
discuţie oferta cea mai favorabilă şcolii. La urmă se hotărăşte ca lucrările efectuate să fie 
recepţionate peste 40 de zile, începând cu 2 mai 194542. 

În ziua de 3 iunie 1945 are loc Adunarea Generală a Comitetului Şcolar al Liceului 
„Carmen Sylva”, la care participa 45 de membri şi unde se aproba contul de gestiune pe exer-
ciţiul bugetar 1944/1945 şi proiectul de buget pe anul financiar 1945/1946; se aproba, de ase-
menea, cheltuirea fondului, destinat construcţiei unui nou local, în suma de 774.753 lei, şi a 
fondului de rezervă, de 2.068.187 lei, pentru repararea localurilor liceului. Se aproba apoi noile 
taxe şcolare şi se aleg noi membri ai Comitetului, în următoarea componenţă: E. Grigoriu, Ghi. 
Alexandrescu, Rozner – avocat, Balan – preot, R. Moscovici (Camera de Comerţ), Dumitru 
Crupenschi, membri. C. Apostol este desemnat cenzor. Din partea cadrelor didactice, sunt alese 
ca membri: Sotir Simionescu, Sabina Botez şi Maria Manolescu. În sesiunea din iunie 1945 s-
au prezentat şi au reuşit la bacalaureat 23 eleve, iar la cea din octombrie 4 eleve, deci au luat 

                                                 
40 Florin Constantiniu, op. cit., p. 457. 
41 ANRDJBT, Fond Comitetul Şcolar al Liceului de Fete “Carmen Sylva”, Registrul de procese - verbale al 
contabilităţii pe anii 1934-1945, procesul - verbal din 30 aprilie 1945, p. 16.  
42 Idem, Procesul - verbal din 30 aprilie 1945, p. 17. 
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bacalaureatul 27 eleve (taxa pentru susţinerea bacalaureatului era de 25.000 lei). Conducerea 
liceului se conformează ordinelor ministerului, organizând examene pentru elevele particulare, 
integrale sau parţiale, în perioada 15-30 septembrie 1945, de asemenea sunt aplicate indicaţiile 
de a fi înscrise în clasa I-a, cu precadere, eleve ce provin de la ţară. Cadrele didactice şi elevele 
participă la manifestările organizate pentru primirea trupelor române în Garnizoana Botoşani, 
în ziua de 5 septembrie 1945 (şcolile convocate s-au adunat în curtea Liceului Laurian). S-a 
participat la un Tedeum, s-a defilat apoi s-au ascultat diverse cuvântări şi programul muzical al 
fanfarei militare. Acţiunea s-a încheiat cu o retragere cu torţe. 

Printr-o circulară cu conţinut amplu, semnată de Ştefan Voitec, Ministrul Învăţămân-
tului, sunt primite dispoziţiile obligatorii ale Ministerului Educaţiei Naţionale, valabile pentru 
anul şcolar 1945/1946. În esenţă ele prevedeau: înfiinţarea gimnaziilor unice „pe tot cuprinsul 
ţării”, în special în oraşe şi în centrele rurale, cu condiţia să existe localul necesar, mobilier 
corespunzător şi un corp didactic calificat; sunt apoi indicate norme noi de comportare, pentru 
profesori, elevi şi directori de unităţi; sunt de asemenea precizări cu privire la folosirea 
programelor şi manualelor, a fondului de cărţi de la bibliotecă, modalitatea de întocmire a 
orarului, de funcţionare a internatelor; se stabileşte structura anului şcolar şi modul cum se face 
notarea elevilor şi calculul mediilor; se atrage atenţia ca zilele deosebite sa fie sărbătorite „în 
spirit nou democratic”, cu o mai largă contribuţie a elevilor şi a profesorilor. În anul şcolar 
1945/1946 şi-au desfăşurat activitatea un număr de 31 cadre didactice, din care 12 definitive şi 
titulare, 4 definitive, dar cu titlu provizoriu, şi 15 suplinitoare. Inspectoratul Şcolar Regional 
Iaşi înaintează liceului mai multe liste cu operele literare ce trebuiau retrase din circulaţie din 
cauza „cuprinsului lor dăunător, bunelor raporturi dintre Romania şi Naţiunile Unite”. Lista 
cuprinde titluri ce-i aveau ca autori pe Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu, Ion Antonescu, 
Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Simion Mehedinţi etc.43. 

Liceul ”Carmen Sylva” intra în anul şcolar 1946/1947 cu mari sechele datorate răz-
boiului şi refugiului. În istoria Europei, anul 1947 a fost decisiv, marcând încheierea tratatelor 
de pace, după cel de-al Doilea Război Mondial, înlăturarea ultimelor obstacole în calea 
instaurării regimului socialist, în ţările aflate în zona de dominaţie sovietică; se materializau, în 
fapt, înţelegerile realizate în anii 1942-1943 de Marile Puteri44. În ţară, societatea românească 
se confrunta cu o problemă foarte importantă, cea a inflaţiei, nivelul preţurilor cu amănuntul 
crescând de 8.000 ori, faţă de anul 1938, iar costul vieţii de peste 5.000 ori; acum statul a rea-
lizat o reformă monetară, care a deposedat de mari sume de bani pe unii cetăţeni, dar şi pe 
speculanţi. Tot în acest timp, ţara este confruntată cu o secetă cumplită în anii 1945/1946, care 
a generat o penurie de produse de primă necesitate, încurajând specula şi bursa neagră45. La aceste 
neajunsuri se adăuga epidemia de tifos exantematic, distrugerile războiului, sărăcia, starea 
deprimantă a populației. După 4 ani de război şi alţi 2 ani de lipsuri şi privaţiuni, populaţia era 
în bună parte demoralizată, preocupată de problemele materiale ale zilei de mâine. Sunt unele 
ajutoare primite din partea SUA, mai consistente, şi URSS, aproape simbolice46. 

Anul şcolar 1946/1947 începea cu un număr de 635 eleve înscrise, din care 486 în clase 
bugetare şi 149 în clase extrabugetare. Alături de valoroase cadre didactice, cu experiență şi 
rezultate, ca Charlotte Sibi, Sabina Botez, Elena Ene, Maria Manolescu, Maria Stamatin, 
Valentina Mihăilescu, a venit în colectiv o personalitate ce va onora din plin liceul. Este vorba 
de profesoara Ileana Darie, născută la 5 februarie 1909, în Botoşani, mama fiind învăţătoare, 
iar tatăl profesor, director de ziar, primar şi prefect al judeţului, în perioada interbelică. A avut 
ca profesori la Universitatea din Bucureşti pe Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu, Tudor Vianu, 
P.P. Negulescu, Nae Ionescu, C. Rădulescu-Motru etc.47. 

                                                 
43 Idem, Fond Comitetul Şcolar al Liceului de Fete “Carmen Sylva”, D. 1/1945, ff. 2-3. 
44 Florin Constantiniu, op. cit., p. 442; N. Baciu, Agonia României. 1944- 1948, Editura Dacia, Cluj, 1999, p. 121. 
45 ANRDJBT, Fond Inspectoratul Şcolar Judeţean, D. 12/1946, f. 31. 
46 Romania, viaţa politică în documente, 1947, Arhivele Statului din Romania, 1994, Bucureşti, p. 11. 
47 Mihai Matei, „Ileana Darie Turuşancu”, în Viaţa, IV, nr. 122 / februarie 2003, Botoşani. 
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La cererea Inspectoratului Şcolar Regional Iaşi, liceul trimite o situaţie cu apartenenţa 
politică a tuturor cadrelor didactice, a personalului administrativ şi de serviciu, la data de 3 
iunie 1947, cu adresa nr. 681. Apartenenţa politică este exprimată prin declaraţii semnate, 
apartenenţa ce exprima ataşamentul dobândit prin instruire şi cultură de acest ilustru colectiv 
didactic. Iată-l: a). Partidul Naţional Ţărănesc Anton Alexandrescu – 14; nu fac parte din nici 
un partid – 13; Partidul Social Democrat – 2; Partidul Comunist Român – 2 (reprezentaţi de 
oamenii de serviciu). În conformitate cu Planul de măsuri adoptat de CC al PCR privind înlă-
turarea monarhiei şi proclamarea Republicii, din 29 decembrie 1947, în ziua de 30 decembrie, 
între orele 12-13 Regele a primit în audienţă şeful Guvernului, după care i s-a prezentat, spre a 
fi semnat, actul de abdicare. Actul este apoi supus dezbaterii Consiliului de Miniştri şi, în 
aceiaşi zi, Adunării Deputaţilor, unde s-au aprobat propunerile de înfiinţare a Prezidiumului 
Republicii Populare Române şi alte măsuri, devenite legi48. 

La 5 ianuarie 1948, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 
327.551/1947, transmis prin Consiliul Interşcolar Botoşani la 4 ianuarie 1948, are loc o şedinţă 
operativă la Liceul “Carmen Sylva”, unde se însuşesc următoarele măsuri: a). Îndepărtarea 
tuturor portretelor fostei familii regale, inclusiv al Reginei Elisabeta (care, potrivit indicaţiilor, 
au fost arse); b). Înlocuirea firmelor liceului cu altele, pe care să se înscrie “Liceul Teoretic de 
Fete” Botoșani; c). Insignele şcolare de pe braţ au fost şi ele schimbate (s-a afişat şi un anunţ în 
acest sens pe holul liceului); d). S-a pus în vedere bibliotecarei liceului să scoată şi să depună la 
cancelarie cărţile care se refereau în întregime sau la un membru al fostei dinastii regale49. 

Într-o altă circulară din 8 ianuarie 1948, prezentată Consiliului profesoral, se preciza că 
diriginţii trebuie să comenteze cu elevii: abdicarea Regelui Mihai I, Proclamaţia Guvernului, 
textul legii prin care România este proclamată ”Republica Populară” şi textul legii prin care se 
instituie Prezidiumul Republicii. Tot acum s-a dispus revizuirea manualelor școlare, scoțându-
se portretul Regelui şi textele ce vorbeau de monarhie; s-a stabilit ca elevii să consemneze 
acest eveniment, prin redactarea şi afişarea de articole la gazetele de perete ale claselor şi a 
şcolii50. O altă măsură luată de Consiliul profesoral a fost aplicarea ordinului primit de la Casa 
Şcoalelor, cu nr. 19.845/1948, prin care Comitetele Şcolare se desfiinţează, “atribuţiile lor fiind 
girate de comisiuni interimare, formate din directorul şcolii, un membru titular al corpului di-
dactic, propus de Consiliul profesoral şi doi părinţi ai elevilor”. Murea astfel, cu zile, un orga-
nism ce a servit şcoala, cum nu se putea mai eficient, dovada fiind zestrea materială bogata a 
liceului ce a supraviețuit şi celor două războaie mondiale. La 13 aprilie 1948 se adopta o noua 
Constituţie, după model sovietic, consolidându-se astfel, regimul de “democraţie populară” şi, 
la 3 august 1948, se adopta Legea de Reformă a învăţământului, cu consecinţe cunoscute, unele 
nereparate nici în zilele noastre. În aceste momente istorice nefaste, moare Liceul “Carmen 
Sylva” din Botoşani şi se naşte din el Liceul “Mihai Eminescu”, acum Colegiu Naţional51. 

 
Keywords: “Carmen Sylva” High School; World War II; 1940-1948; female teachers; 

“Theoretical Girls High School”; “Mihai Eminescu High School”; 2000; “Mihai Eminescu” 
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48 România, viaţa politică în documente, 1947, Arhivele Statului din Romania, 1994, pp. 290 - 293. 
49 Arhiva Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, Condica de procese - verbale 1945 - 1947. 
50 ANRDJBT, Fond Liceul “Carmen Sylva”, D. 6/1947, Condica de procese - verbale a Consiliului Profesoral. 
51 Florin Diac, O istorie a învăţământului românesc modern, vol. II,1944 - 1989, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004, p. 
14. 
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“CARMEN SYLVA” HIGH SCHOOL DURING THE SECOND WORLD WAR 
AND ITS DRAMATIC CONSEQUENCES (1940 - 1948) 

 
(Summary) 

 
The calm before the storm of the 1938’s, 1939’s, as well as, the beginning of the 1940’s 

school years, were violently shuddered by black clouds overcasting Europe and, at last, 
Romania. The World War II had broken out. 

Under the circumstances, “Carmen Sylva” High School gave way, twice, the biggest 
school building to the German troops, but, under repairs, it assures the proper conditions for the 
functionality. More than this, it donates important sums of money for the cause of “Regaining 
War”, for orphans and war widows; at the same time, the school involves girls in 
manufacturing different necessary items for soldiers, such as: pyjamas, gloves, collars, shirts. 
Even the female teachers voluntareed as nurses in hospitals from Botoşani and other places in 
the country, being, finally, awarded diplomas, war decorations, which firmly confirmed their 
deep consideration and attachment for the Romanian national ideas.  

Unfortunately, as a consequence of the fact that the communist regime had installed, 
and that the Soviet Union was allowed to control Romania’s major sources of income, 
“Carmen Sylva” High School dies out; however, the “Theoretical Girls High School” is now 
born and, 10 years later, it will emerge into “Mihai Eminescu High School” – bearing the big 
national poet’s name. 
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Gheorghe I. FLORESCU 
 

MEMORIILE LUI N. IORGA,  
ÎNTRE AIDE-MÉMOIRE ŞI DOCUMENT (III)232 

 

 
 Cuvinte-cheie: N. Iorga; Memorii; 1912-1938; Aide-Mémoir; document istoric; co-

mentarii; referinţe; viaţă politică; viaţă cotidiană. 
 
Aşa cum se poate remarca din subtitlurile celor şapte volume de Memorii, intenţia avutǎ 

în vedere de N. Iorga în consemnǎrile sale zilnice a fost aceea de a urmǎri, cu precădere chiar, 
cum a evoluat viaţa politicǎ româneascǎ într-o diviziune relevabilă a secolului XX. Dar nu 
numai atât, bineînţeles. Acestui interval, care a durat 22 de ani, ar trebui sǎ-i adǎugǎm şi inter-
stiţiul 1913-1917, cu prima parte a notaţiilor, tǎinuitǎ încǎ – până când? – la Moscova sau în 
vreun colţ secret al Rusiei. Diaristul şi-a continuat însă demersul sǎu jurnalier şi dupǎ 24 febru-
arie 1938, dată cu care se încheie ultimul volum publicat. Nu ştim ce s-a întâmplat cu notele 
reţinute pânǎ la 27 noiembrie 1940, atunci când viaţa i-a fost curmatǎ, în mod surprinzător şi 
primitiv, deopotrivă. Putem accepta, desigur, cǎ nu mai existǎ nici o speranţă de a fi gǎsite, dar 
e bine totuşi sǎ nu deznădăjduim, continuîndu-ne cǎutările şi aşteptând. 

Am presupus la un moment dat cǎ acea compartimentare reclamatǎ de editarea 
însemnǎrilor, adicǎ împǎrţirea în volume, a fost determinatǎ de un criteriu care a ţinut seama de 
dimensiunile textului. Poate cǎ am greşit, chiar dacǎ un asemenea raţionament nu a fost deter-
minat de un criteriu aleatoriu. Citind unul dupǎ altul titlurile celor şapte tomuri avute în vedere 
vom înţelege, aşa cum am mai observat de altfel, cǎ intenţia memorialistului a fost aceea de a 
creiona direcţiile şi cursul înaintǎrii politice a ţării sale, din mai 1917 pânǎ în februarie 1938. 
Dar nu numai atât, bineînţeles. 

În titulatura primelor douǎ volume, vocabula “memorii” este urmatǎ de o precizare din 
sfera exactitudinii temporale – aceea de “însemnǎri zilnice” –, dându-ni-se a înţelege cǎ avem 
de-a face cu un demers memorialistic. Dar nu unul al aducerilor aminte, ci al consemnǎrilor 
diurne, adică prin întoarcerea în timp, care sǎ permitǎ rstituirea într-o viziune de ansamblu. 

N. Iorga a gândit primele douǎ volume ca pe un tot, dedicate “rǎzboiului naţional” şi 
“luptei pentru o nouǎ viaţǎ politicǎ”. Primul volum trebuia sǎ înceapǎ cu intrarea României în 
confruntarea declanşatǎ în vara anului 1914, deci cu însemnǎrile care se refereau la anii 
rǎzboiului şi la intervalul cuprins între încheierea acestuia şi martie 1920, cu guvernele conduse 
de generalul Constantin Coandǎ, Ion I.C. Brǎtianu, generalul Artur Vǎitoianu şi Al. Vaida 
Voevod, când au fost adoptate o serie de reforme politice şi economice proprii noilor vremuri. 
El a considerat cǎ în primǎvara anului 1920, odatǎ cu venirea la guvern a generalului Al. Ave-
rescu şi a Ligii Poporului, în România a început o perioadǎ ce marca Tristeţea şi sfârşitul unei 
domnii, adicǎ aceea a interludiului averescan, care face obiectul celui de-al treilea volum al 
Memoriilor. 

Urmǎtorul tom, intitulat Încoronarea şi boala Regelui, continuǎ cu guvernarea liberalǎ 
începutǎ în ianuarie 1922. Agonia regalǎ şi Regenţa fac obiectul unui volum distinct, prefaţând 
întoarcerea lui Carol şi Încercarea guvernǎrii peste partide (1931-2), în care a intrat şi guver-
nul condus de memorialist. În sfârşit, perioada 6 iunie 1932-24 februarie 1938 este aceea în 
care au fost reţinute notaţii dintr-un rǎstimp mai îndelungat, nu din întâmplare ori datoritǎ lip-
sei de evenimente relevabile, ci din cauze care au ţinut de implicarea memorialistului în 
preocupǎri care l-au absorbit în totalitate, în defavoarea integritǎţii jurnalului său. 

Perioada 1917-1938 a fost una foarte densă în evenimente definitorii pentru o experienţă 

                                                 
232 Continuare din AMS, XI, 2012, Botoşani, pp. 301 - 324. 
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politică fundamentală: rǎzboiul, sistemul de conferinţe diplomatice internaţionale care a urmat 
acestuia, punerea de acord a noilor realitǎţi româneşti cu cele europene, modernizarea sistemu-
lui politic, adoptarea unei legislaţii care sǎ rǎspundǎ vremurilor etc. Perioada aceasta, rǎmasǎ 
nesondatǎ pânǎ la înţelegerea nedoielnică şi restituirea ei documentatǎ şi clarificatoare – stare 
de fapt care reclama stabilirea înnoirilor şi limitele unui pogres care venea parcǎ de la sine –, a 
fost abandonatǎ odatǎ cu începerea celui de-al Doilea Rǎzboi Mondial, pentru a fi deformatǎ 
apoi, dupǎ 1945, când interesele Moscovei reclamau recurgerea la un asemenea artificiu. Azi, 
nu s-a reuşit încǎ a se elucida ce au însemnat pentru evoluţia de ansamblu a României cele 
douǎ decenii interbelice. 

 
* 

*       * 
 
Însemnǎrile zilnice ale lui N. Iorga nu trebuie abordate ca un racursi al unui timp oare-

care, ce induce o posibilǎ sau chiar o necesarǎ reconsiderare. Fiecare zi are o “poveste” a ei, 
care, pentru restituirea trecutului, este sau poate fi un început, dar şi un sfârşit, bineînţeles. 
Oricare zi devine un “ieri”, însǎ trecutul zilelor nu este acelaşi, iar fiecare zi nu o continuǎ 
numaidecât pe aceea care a precedat-o. Unele zile devin “istorice”, dacǎ marcheazǎ prin ele ce-
va deosebit. Dar cele mai multe rǎmân zile obişnuite, adică echivoce, şi sunt judecate împre-
unǎ, întrucât numai aşa recompun o realitate particularǎ, proprie unui segment temporal dis-
tinct. Totuşi, despre oricare zi se poate scrie ceva, chiar şi o “poveste”. 

N. Iorga nu a consemnat un “dialog cu sine” al fiecǎrei zile, dintre cele cuprinse între 17 
mai 1917 şi 24 februarie 1938. Uneori a stǎruit mai mult asupra unor “aşteptări”, posibile nu-
mai sau devenite chiar evenimente, alteori mai puţin, iar câteodatǎ nu a reţinut nimic despre 
ele. Zilele fǎrǎ însemnǎri nu au trecut pe lângǎ el neobservate şi nici nu au fost zile fǎrǎ un 
“ceva” ce merita a fi notat. Diaristul nu este obligat sǎ noteze câteva cuvinte în dreptul fiecărei 
zile, despre ea ori despre ceva anume, legate de o persoanǎ, un context explicativ sau gândite 
ca o simplǎ glosǎ. Asta nu înseamnǎ cǎ în zilele în care nu a notat acel “ceva” cu tentǎ 
diaristicǎ nu a scris nimic. De regulǎ, el a recurs la consemnare atunci când s-a consumat, re-
almente, un eveniment deosebit sau aşa i s-a pǎrut, dar şi într-o zi când i s-a întâmplat chiar lui 
ceva ce nu voia să fie uitat. 

Însemnǎrile lui N. Iorga nu au un caracter autobiografic manifest şi nici unul inductiv, 
numaidecât, pentru a pleca de la el cu intenţia de a generaliza o stare de fapt sau chiar o supozi-
ţie. Ipostaza sa de memorialist nu se confunda cu aceea de cronicar, de scrib modern, pentru cǎ 
el nu scria numai pentru o posteritate oarecare sau cvasianonimǎ, ci pentru una pe care o între-
vedea, plecând de la realitǎţile timpului sǎu. În primul rând, însă, el nota pentru sine, pentru cǎ 
speranţa sa, mǎrturisitǎ nu o datǎ, a fost aceea ca pe baza acestor însemnǎri sǎ scrie o lucrare 
aflatǎ între istorie şi memorialisticǎ. 

Notele din faza de început a excursului sǎu jurnalier se deosebesc de cele consemnate 
ulterior momentului când a decis a le publica în forma iniţialǎ, dupǎ ce unii dintre contempora-
nii sǎi au procedat astfel, avându-l în vedere, în primul rând, pe Al. Marghiloman. Apoi, Supt 
trei regi şi O viaţǎ de om, aşa cum a fost, editate în 1932 şi 1934, lǎsau a se înţelege aceeaşi 
intenţie. De altfel, în Supt trei regi sunt citate “Memoriile mele”, apǎrute la acea datǎ233.  

Aşa cum era şi de aşteptat, rǎstimpul în care notaţiile au fost mai ample sau mai bogate 
în detalii s-a dovedit a fi acela în care memorialistul a îndeplinit o funcţie politicǎ importantǎ, 
adicǎ aceea de prim-ministru al României, între 18 aprilie 1931 şi 31 mai 1932. Faptul acesta 
nu trebuie sǎ ne conducǎ la prezumpţia cǎ în intervalul respectiv viaţa politicǎ sau realitǎţile 
generale ale României au fost mai consistente în situaţii sau detalii notabile, ci cǎ diaristul a 
avut acces la o sferǎ informaţionalǎ mai largǎ ca altǎdatǎ. În acelaşi timp, trebuie sǎ observǎm 

                                                 
233 N. Iorga, Supt trei regi, p. 271 şi altele. Sunt citate primele volume. 
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cǎ şi amploarea consemnǎrilor era mai evidentǎ, întrucât acela care le reţinea se afla în mijlocul 
evenimentelor timpului sǎu. În plus, scriind despre oricare zi, în calitatea pe care o avea, scria 
şi despre sine. Iar acest detaliu nu era unul oarecare. 

Dupǎ încheierea experienţei ministeriale, care a fost pentru el, înainte de toate, o ispitǎ 
irezistibilǎ, notaţiile zilnice au început sǎ sune altfel, iar cǎtre sfârşitul anului 1932 ritmul lor a 
devenit mai lent şi mai impersonal parcǎ decât altǎdatǎ, iar uneori chiar strǎin cadenţei obişnui-
te. Oboseala guvernǎrii şi modul încheierii ei, ca o practicǎ situatǎ într-o zonǎ a derizoriului, l-
au îndepǎrtat de el însuşi şi de un prezent care îl dezamǎgise. La un moment dat, consemnând 
evenimentele survenite între 16 şi 21 august 1932 nota: “Scriu istoria ultimilor ani din viaţa 
României”234. “Istoria” aceea era Supt trei regi, volum apǎrut în 1932. Treptat, însemnǎrile au 
devenit tot mai sumare, iar subiectele avute în vedere priveau adeseori preocupǎri personale 
sau chiar din aria intereselor extraprofesionale. Dacǎ notele reţinute în cursul anului 1931 însu-
mau un text de 226 de pagini, cele din 1933 nu depǎşeau 69 de pagini. În mod sigur, anul 1933 
nu a fost de trei ori mai liniştit sau mai lipsit de evenimente notabile decât 1931. Viaţa memo-
rialistului, însǎ, a fost mult mai plinǎ în 1931 decât în 1933. Ori, poate, doar aşa i s-a pǎrut lui. 
Oricum, important pentru noi, azi, rǎmâne ce a decis el atunci. Nu este posibil a mǎsura ori a 
cântǎri douǎ zile, însǎ ele pot fi comparate în funcţie de importanţa lor imediatǎ, dar mai ales în 
virtutea consecinţele lor asupra unui viitor mai apropiat sau mai îndepǎrtat. Nu trebuie sǎ 
uitǎm, apoi, niciodatǎ, cǎ valoarea unei mǎrturii jurnaliere nu rezidǎ în dimensiuni, iar semnifi-
caţia ei dobândeşte o greutate anume dupǎ un timp, când vremurile se liniştesc şi se cern, înve-
derând astfel adevǎruri şi semnificaţii care nu se vǎd oricum şi nici nu se înţeleg de la sine. 

Dincolo de accepţiunea documentarǎ a Memoriilor pe care le avem în vedere, nu trebuie 
sǎ uitǎm cǎ ele se cer a fi judecate şi ca literaturǎ şi nu una de circumstanţǎ. N. Iorga a scris nu 
doar studii şi cǎrţi din sfera istoriei, ci şi poezie, teatru etc., iar opera sa mai cuprinde istorie 
literarǎ, note de cǎlatorie, corespondenţǎ, traduceri, o bogatǎ activitate ziaristicǎ etc. 

Scrierile memorialistice au un specific al lor, cu tipare ineluctabile, dar dincolo de mo-
delele obişnuite, ele împrumutǎ, inevitabil, unele accente particulare diaristului. O notaţie pro-
prie sferei politice sunǎ într-un fel anume, iar recurgerea la formule stereotipice pare a fi ac-
ceptatǎ, chiar dacǎ uneori deranjeazǎ. În cazul consemnǎrilor lui N. Iorga, ariditatea notaţiei şi 
reiterarea reflexǎ lipsesc, întrucât noutatea informaţionalǎ şi tematicǎ este permanentǎ, evitân-
du-se astfel repetiţia. Expunerea este antrenantǎ, atrǎgǎtoare, nuanţatǎ cu subtilitǎţi fine şi 
gradatǎ într-un ritm personal, întrucât diaristul consemna, înainte de toate, “ceva” numai pentru 
sine, chiar şi dupǎ ce a decis a-şi publica notele. 

Citite cu atenţie, vom observa cǎ însemnǎrile fǎcute în cursul anului 1937 se deosebesc, 
întrucâtva, ca manierǎ de selecţie a temelor abordate, de cele reţinute în 1917, bunǎoarǎ. Vre-
murile erau altele, bineînţeles, dar nici jurnalierul nu mai era cel de odinioarǎ, din multe puncte 
de vedere. Apoi, mentalitatea epocii Marelui Rǎzboi şi a anilor imediat urmǎtori a fost mult 
diferitǎ de aceea a anilor ’30. Viaţa politicǎ a celor douǎ momente era şi ea diferitǎ, nu doar 
evenimenţial, ci şi ca sferǎ de implicare europeanǎ sau ca diferenţǎ a percepţiei individuale, la 
nivel personal şi naţional. Evitând acuzaţia calomnioasǎ şi blamarea suburbanǎ, practicate 
uneori de mediile politicianiste ale vremii, N. Iorga a avut grijǎ ca în referirile sale diaristice sǎ 
abordeze şi subiecte care nu aveau în vedere numai realitǎţile politice ale unui interval sau ale 
altuia. Acest fapt demonstrează cǎ el era interesat de toate aspectele referenţiale care defineau o 
anumitǎ epocǎ. Viaţa sa nu se consuma doar în biroul personal, de acasǎ ori de la Universitate, 
în fotoliul de la Parlament sau în acela de prim-ministru.  

La 8 iunie 1917, deci într-o zi istoricǎ, aflat în Iaşii studenţiei sale în nişte vremuri tul-
buri, nota: “ardelenii trec dimineaţa; impunǎtori ostaşi cu feţele bronzate şi acel marş apǎsat, 
purtându-şi marile steaguri româneşti. Mǎ surprind la fereastrǎ privindu-i fǎrǎ sǎ mǎ fi trezit 
nimeni. Se duc la prestarea jurǎmântului. Mi se spune cǎ Regele a fost profund emoţionat”235. 

                                                 
234 Idem, Memorii, Vol. VII, p. 21. 
235 Idem, Memorii, Vol. I, p. 33-34. 
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Mergând apoi la Camerǎ, s-a întâlnit cu cineva care i-a spus cǎ “porumbul nu se va face ori nu 
se va coace şi cǎ vom avea foamete”236. Câţi dintre cei prezenţi în sala Teatrului Naţional, unde 
aveau loc şedinţele Adunǎrii Deputaţilor, îşi puneau o asemenea întrebare în acel moment? 
Apoi, la 2 iulie 1917 nota: “Merg la Palat, unde Regele mǎ primeşte imediat. Îi raportez totul, 
ca o datorie de conştiinţǎ, explicându-i şi de ce n-am primit un Ministeriu. Regele spune: 
<<ştiam cǎ ţi se va oferi>>. Nu ştiu dacǎ am un viitor politic, dar sunt fericit cǎ nu am trecutul 
celorlalţi; cu ei alǎturi aş fi jenat eu şi i-aş jena pe dânşii”237. Trei luni mai târziu însemna cǎ 
“misiunea americanǎ […] a vizitat satele noastre. Şi-a arǎtat mirarea cǎ o rasǎ aşa de nobilǎ e 
lǎsatǎ într-o pǎrǎsire aşa de mare; condiţiile de viaţǎ ale ţǎrǎnimii noastre nu sunt mai bune ca 
ale Pieilor Roşii”238. Dupǎ renunţarea la luptǎ, intervenitǎ ca urmare a abandonǎrii României de 
cǎtre aliaţii ei, suferinţa din lumea satelor a cuprins toatǎ Moldova. Doar credinţa le mai atenua 
durerea celor aflaţi în singura provincie româneascǎ rǎmasǎ liberǎ. “Regele, nota Iorga la 4 
martie 1918, a fost la biserica catolicǎ. A stat toatǎ vremea în genunchi şi plângea”239. Apoi, la 
23 aprilie, consemna: “Peste câmpiile arse cad cele dintâiu adevǎrate ploi ale primǎverii”240. 
Un an mai târziu, cineva îi povestea cǎ “la Jiu, odatǎ, ai noştri, recǎpǎtând trei tunuri pierdute, 
le sǎrutau plângând: <<Tunul, tunişorul nostru!>>”241. 

După încă un an, când rǎzboiul începuse a deveni o amintire, tristeţile românilor nu fu-
seseră depăşite: “la o întrunire din Ploieşti, consemna jurnalierul la 25 ianuarie 1920, bǎieţoi 
socialişti încearcǎ sǎ cânte Internaţionala, pe care o înǎbuşim cu <<Deşteaptǎ-te, Române>>”242. 
Peste o lunǎ, adicǎ la 21 februarie 1920, în ziua în care a fost înmormântat Xenopol, observa că 
“un student a fǎcut observaţii jignitoare pentru acei cari au urmat opera lui. Un preot basara-
bean, senator, a mişcat adânc. La cimitir abia un grup de oameni; şi erau doar <<funeralii naţi-
onale>>! Sicriul s-a coborât pe întuneric”243. 

Dar, încet, încet, românii au început sǎ uite rǎzboiul şi sǎ-şi punǎ întrebǎri în spiritual 
unui timp al redeşteptǎrii şi al altor cǎutǎri. “Splendidǎ întrunire la Dacia, nota Iorga la 28 
martie 1920. O mulţime enormǎ. Sunt şi socialişti, cari aplaudǎ mai ales pasagiile contra boga-
ţilor fǎrǎ merit. Mihalache este foarte bine primit. Expunerea popularǎ a lui Lupu are un deose-
bit succes. Fostul deputat Man, preot de la Gherla, care asamǎnǎ izgonirea guvernului Vaida cu 
o a doua cǎdere a Bucureştilor şi vorbeşte, palid de emoţie, de datoria faţǎ de dorobanţul ro-
mân, liberator, dar neliber, stoarce lacrimi. 

În uimirea lumii, care revine de la Şosea, în automobile şi trǎsuri de lux, trecem, cu 
ţeranii de la Niculiţel în frunte, pe Calea Victoriei şi pe Bulevard, în cântece naţionale, pânǎ 
Vaida, care, salutat de mine, ne asigurǎ cǎ, oricare i-ar fi <<tactica>> şi succesul, nu se va 
despǎrţi de democraţia cea adevǎratǎ. Urmeazǎ Agârbiceanu; ceva mai rezervat, Cicio Pop”. În 
ziua urmǎtoare adǎuga: “<<Îndreptarea>> calificǎ adunarea noastrǎ de strânsura a douǎ sute de 
trepǎduşi şi asigurǎ cǎ am fǎcut numai antidinasticism şi bolşevism”244. Pe atunci, incriminǎri 
ca acestea aveau alt sens, iar românii nu erau întru totul conştienţi de gravitatea unor asemenea 
ameninţǎri, care vor deveni cândva realitǎţi dureroase şi strǎine sentimentului naţional. 

Viaţa politicǎ este, adeseori, o confruntare complexǎ şi lipsitǎ, nu o datǎ, de sentimente 
alese, care înfrumuseţeazǎ relaţiile dintre oameni, de care îşi aminteşte fiecare cu bucurie. În 
ziua de 22 aprilie 1920, N. Iorga se afla la Alba Iulia, pentru a participa la congresul Partidului 
Naţional Român din Transilvania. “La Alba-Iulia, nota el, mǎ primeşte cu vorbe în adevǎr 
elocvente protopopul Teculescu. Îi rǎspund cǎ trecutul îl cunosc, dar îmi pare bine cǎ hotǎrâri 

                                                 
236 Ibidem, p. 34. 
237 Ibidem, p. 56. 
238 Ibidem, p. 131. 
239 Ibidem, p. 313. 
240 Ibidem, p. 359.  
241 Idem, Vol. II, p. 203. 
242 Ibidem, p. 327. 
243 Ibidem, p. 340. 
244 Idem, Vol. III, pp. 5-6. 
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ca acelea ce stau sǎ se ia acum mǎ pot asigura în ce priveşte un viitor fǎrǎ care acel trecut ar fi 
o mustrare mai mult”245. Aşa gândea atunci. Mai târziu, însǎ – şi nu prea târziu –, va înţelege cǎ 
a greşit, apreciind astfel momentul respectiv. 

Parcǎ dându-şi seama cǎ aşa va fi, indiferent de speranţele sale, încerca adeseori sǎ 
treacǎ peste aceste nemulţumiri, privind ziua dintr-o altǎ perspectivǎ: “ger cumplit. O adevǎratǎ 
zi de Ianuar. Frunzele au încremenit verzi pe pomi”246. Altǎdatǎ, adicǎ la 12 iunie 1921, cǎlǎ-
torind prin Oltenia, consemna cǎ “pe defileul Jiului, schitul Lainici se prezintǎ profanat de Ger-
mani, cari îl prefǎcuserǎ în grajd şi îşi zgâriaserǎ numele pe picturile altarului”247. Asemenea 
gesturi, greu de uitat şi mai greu chiar de iertat, puteau fi puse, totuşi, pe seama unor vremuri 
anormale, când unii oameni se credeau deasupra lor. Dar, în august 1921, nota cǎ se afla “la 
Breaza, pentru inaugurarea solemnǎ a Casei Naţionale. Mult popor, cam nedeprins cu discipli-
na culturii. Enorm lux. O soţie de învǎţǎtor face pe milionara. Se joacǎ danţuri <<moderne>>. 
Oficialitate multǎ şi mutǎ. Cuvântǎri care nu toate rǎzbat la inima poporului”248. Din când în 
când, printre notele care reveneau mereu asupra aceloraşi realitǎţi politice, se strecura şi câte o 
observaţie ce pare imaginarǎ pe moment, deci strǎinǎ de tema însemnǎrilor, dar totuşi 
adevǎratǎ: “Iarnǎ grea, venitǎ pe neaşteptate”249. Imprevizibile par şi rândurile scrise la începu-
tul lunii iulie 1926: “La Academie, Iacob Negruzzi povesteşte drumul sǎu de şase zile la Berlin 
ca elev de liceu. A vǎzut acolo pe Frederic Wilhelm al IV-lea şi pe Franz-Joseph tânǎr intrând 
la Berlin, supţirel şi admirat de femei, între regele prusian gros, şi solidul lui frate Wilhelm. 
Povesteşte cu elan şi vervǎ la peste optzeci de ani”250. 

Din când în când, amintindu-şi parcǎ, din întâmplare, de el însuşi, diaristul îşi oferea fa-
voarea de a consemna ceva şi despre sine. La 7 noiembrie 1926, de pildǎ, nota: “la Craiova. 
Întrunire cu delegaţii, nu prea mulţi. Arǎt cǎ naţionalismul mieu s-a dovedit în riscurile 
rǎzboiului, ca ţǎrǎnismul în 1907, pe când adversarii miei de azi erau ori aiurea ori nesimţitori. 
Cei de faţǎ sunt adânc mişcaţi. Într-o conferinţǎ iau apǎrarea <<Semǎnǎtorului>> contra detrac-
torilor lui. Seara la banchet, rǎspunzând toasturilor, arǎt cât de mult s-a schimbat ţara, şi prin 
influenţa ideilor noastre. Aceasta trebuie sǎ-i facǎ optimişti. S-au realizat atâtea puncte din 
programele noastre! Dar e bine ca acei ce au emis ideile sǎ şi lucreze. Cred cǎ şi potrivnicii 
noştri se vor convinge cǎ e bine a se face şi aceastǎ încercare. Nu vom muri fǎrǎ a ni fi dat 
partea”251 (subl. Gh.I.F.). Şi nu putem spune cǎ nu şi-a dat-o. Din nefericire, “partea” avută în 
vedere nu a fost întreagǎ, pentru cǎ “potrivnicii” menţionaţi l-au asasinat tocmai atunci când 
neamul amintit mereu avea cea mai mare nevoie de “sfaturile” sale. 

La 9 ianuarie 1933, obosit poate de atâtea eforturi zadarnice, consemna pulsul începutu-
lui de an astfel: “Zi de aşteptare. Liberalii se ţin foarte stǎpâniţi. O formidabilǎ zǎpadǎ se lasǎ 
asupra ţǎrii pânǎ la Dunǎre. Un om din popor spune: <<Se duc ǎştia, vine belşugul>>”252. Dar 
la cinci luni dupǎ aceastǎ prevestire încurajatoare, revenea, îngrijorat de cursul evenimentelor 
internaţionale, la nemulţumirea obişnuitǎ: “evul mediu n-a murit cu totul…”253. Acest adagiu 
întristǎtor, notat ca un refren al unui timp revolut, anunţa parcǎ alunecarea României cǎtre un 
viitor în care asasinatul va lua locul cuvântului şi al faptelor frumoase. 

 
* 

*       * 
 

                                                 
245 Ibidem, p. 14. 
246 Ibidem, p. 73. 
247 Ibidem, 165. 
248 Ibidem, p. 201. 
249 Idem, Vol. V, p. 71. 
250 Ibidem, p. 142. 
251 Ibidem, pp. 163-164. 
252 Idem, Vol. VII, p. 56. 
253 Ibidem, p. 3. 
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Întâmplǎtor sau nu, Memoriile lui N. Iorga au însumat şapte volume, purtându-ne cu 
gândul cǎtre multele sensuri ale acestei cifre. Chiar şi anii avuţi în vedere de memorialist – 
1917-1938 –, adicǎ 21 – sunt un multiplu al aceleiaşi cifre, care ne sugereazǎ sǎptǎmâna, o 
diviziune a tinpului, deci a memoriei şi a istoriei. 

În cele peste douǎ decenii, scrutate de N. Iorga cu gândul de a le schiţa cândva profilul, 
memorialistul a fǎcut însemnǎri în 4660 de zile, care s-au transformat în 2563 de pagini de 
jurnal tipǎrite. E mult, e puţin? Dar ce însemnǎ mult sau puţin în acest caz?... 

 
* 

*       * 
 

Cândva, Memoriile lui N. Iorga, considerate azi un “document” irepetabil şi deosebit de 
preţios pentru cei interesaţi de evoluţia politicǎ a României între anii 1913 şi 1938 – dar nu 
numai de atât, bineînţeles –, vor fi reeditate, neîndoielnic, chiar dacǎ o asemenea obligaţie de 
conştiinţǎ pare a nu ne interesa, încǎ, azi, atât cât ar trebui. 

Din nefericire, va lipsi şi atunci, probabil, o parte importantǎ a însemnǎrilor în discuţie. 
Ele au fost încredinţate în 1917 unui aliat al României, care a garantat cǎ le va pǎstra pentru a 
nu intra în mâinele unui inamic ce invadase o parte a ţǎrii şi ameninţa a o ocupa în întregime. 
Editându-şi, în 1931, însemnǎrile zilnice, N. Iorga îi avertiza pe viitorii “cetitori” cǎ “un întreg 
grup de caiete […] se aflǎ încǎ în mâni duşmane (subl. Gh.I.F.) şi nu ştiu dacǎ vre-odatǎ voiu 
putea sǎ le recapǎt de unde sunt ţinute fǎrǎ drept”254 (subl. Gh.I.F.). Au trecut de atuci, iatǎ, opt 
decenii, iar caietele acelea, atât de preţioase pentru noi, continuǎ a se afla, tot “fǎrǎ drept”, în 
aceleaşi “mâni duşmane”. Parcǎ mai “duşmane” azi ca altǎdatǎ! Între timp, “cazul” a devenit o 
problemǎ internaţionalǎ, împreunǎ cu aceea a tezaurului românesc, depozitat la Moscova, 
nesocotindu-se astfel o procedurǎ legalǎ, convenitǎ la un moment dat între douǎ ţǎri aliate255. 
Nu mult timp dupǎ aceea, referindu-se la anii de început ai Primului Rǎzboi Mondial, N. Iorga 
preciza cǎ, întrucât “însemnǎrile mele pentru acea epocǎ negǎsindu-se azi în stǎpânirea mea”, 
nu era posibil a-şi aminti o datǎ anume256. La 31 octombrie 1917 notase printre altele cǎ “ştirile 
din Rusia sunt neclare. La Moscova maximaliştii au fost scoşi din Cremlin. Acolo era însǎ 
Tezaurul Bǎncii Nationale româneşti, comorile Bibliotecii Academiei şi ale Arhivelor, precum 
şi bietele mele hârtii… Ce se va fi ales din ele!”257. Dupǎ douǎ luni, adicǎ la 6 ianuarie 1918, 
adăuga: “Lǎpedatu vine din Moscova. Banca Naţionalǎ îşi are depozitul în pivniţile Cremlinu-
lui, unde n-au pǎtruns, în lupta de acum douǎ luni, maximaliştii, din cauza intervenţiei Patriar-

                                                 
254 Idem, Vol. I, p. 7. 
255 Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova. Documente, Cuvânt introductiv de Mugur Isărescu, Ediţie de 
Cristian Popişteanu, Marian Ştefan, Bucureşti, Editura Fundaţiei „Magazin istoric”, 1999; Tezaurul României la Mos-
cova. Documente. 1916-1917, Selectate, adnotate şi comentate de Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, Constantin Botoran. 
Coordonare şi studiu introductiv de Viorica Moisuc, Bucureşti, EGl, 1993; Viorica Moisuc, Romania’s Treasure. A 
Present International Problem. Evacuated to Moscow in 1916 and Confiscated by the Soviets, Timişoara, Editura Au-
gusta, 2001; idem, „Tezaurul României evacuat la Moscova, confiscat de Soviete”, în Dosarele Istoriei, Nr. 11, 2001, 
pp. 2-13. Mihail Gr. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti, EGl, 1993 (ediţia originală, Bucureşti, 
1934); C. I. Băicoianu, Istoria politicii noastre monetare şi a Băncii Naţionale, 1914-1920, Vol. III, Bucureşti, 1933; 
Florin Constantiniu, „Surse sovietice despre tezaurul României confiscat în 1918”, în Clipa – Magazinul actualităţii 
culturale româneşti, Bucureşti, Ianuarie 2011. 
256 N. Iorga, Supt trei regi, p. 186. Vezi şi Andrei Pippidi, „De la un război la altul”, în N. Iorga, Scrisori către Catin-
ca, 1900-1939, editate de Andrei Pippidi, cu un cuvânt înainte de Liliana Iorga-Pippidi (Bucureşti, EM, 1991, p. 114), 
unde se precizează că toate caietele din intervalul 1913-16 mai 1917 „au dispărut din 1917, când au fost duse în Rusia, 
într-una din lăzile Tezaurului”, citând-o pe Viorica Moisuc (Tezaurul României evacuat la Moscova în 1916-1917, Bu-
cureşti, 1975), care „menţionează, după inventar, „un pachet manuscrise de N. Iorga”, predat odată cu diferite odoare 
bisericeşti şi valori de altă provenienţă, în lada nr. IV din cele depuse de Al. Tzigara-Samurcaş la Mitropolia din Iaşi. 
Ele au părăsit ţara la 28 iulie 1917” (Al. Lapedatu, Scrieri alese, ed. Ioan Opriş, Cluj-Napoca, 1985, pp. 230, 236). 
Doar o parte din însemnările anului 1913 au fost publicate de către autor, împreună cu articolele sale din aceeaşi vre-
me, în 1914, sub titlul Acţiunea militară a României. 
257 N. Iorga, Memorii, Vol. I, p. 161. 
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hului Tihon, care fǎgǎduise, în caz de înfrângere a cadeţilor, sǎ-i facǎ a evacua cuprinsul locu-
lui sacru. Documentele sunt la Cherson. Gârboviceanu pǎstreazǎ la el capul lui Mihai Viteazul. 
În Decembrie Lǎpedatu a cerut readucerea documentelor Academiei Române cu trenul ameri-
can, aşa-zis de <<Cruce-Roşie>>, care ni aducea Arhiva Legaţiei, piesele secrete şi un trans-
port de hârtie-monedǎ. Consiliul de miniştri a rǎspuns cǎ sǎ le lase acolo. 

Drumul n-a fost prea greu. La graniţa cu Ucraina, calea feratǎ fiind distrusǎ, a trebuit sǎ 
treacǎ printr-o pǎdure. Lǎpedatu s-a aliat unor ofiţeri francezi, cu cari era şi un cǎpitan rus în 
uniformǎ de soldat. <<Tovarǎşii>> au apǎrut. <<Mâinele în sus!>>. Cǎpitanul s-a executat cel 
dintâiu (ca şi dǎunǎzi, în Basarabia, un maior Trǎilescu şi alt ofiţer al nostru). Un maior francez 
a încrucişat braţele. Erau sǎ-l împuşte. Când s-a spus cine sunt cǎlǎtorii, agresorii…au fǎcut 
scuze”258.  

Interesul afişat faţǎ de chestiunea “tezaurului” şi grija pentru “bietele mele hârtii” lǎsau 
a se înţelege cǎ soarta însemnǎrilor evacuate la Moscova nu-i era indiferentǎ. Chiar şi faptul cǎ 
decisese a apela la aceastǎ soluţie demonstra cǎ notele respective aveau pentru el o valoare 
deosebitǎ şi nu numai sentimentalǎ, cu atât mai mult cu cât erau imposibil de reconstituit, cu-
noscut fiind faptul că atmosfera unui moment nu poate fi retrǎitǎ oricând şi oricum, printr-o 
repetiţie momentanǎ. 

Mulţi ani dupǎ aceea, revenind asupra confruntǎrii de la Mǎrǎşeşti, va observa cǎ “victoria 
aceasta, scump plǎtitǎ, a unei armate eroice n-a avut însǎ consecinţa unei conştiinţi de victorie în 
lumea politicǎ”, deoarece reprezentanţii acesteia au început sǎ pǎrǎseascǎ ţara. “Rǎmas singur, va 
observa Iorga, vedeam zilnic, […] cum camioanele porniau spre Rusia pânǎ şi articole de 
gospodǎrie. Se duceau într-acolo, poate ca sǎ nu le mai revedem niciodatǎ, comorile de artǎ ale 
mǎnǎstirilor, arhivele ţerii, cele mai preţioase din manuscriptele şi documentele Academiei, ta-
blourile lui Grigorescu şi ce aveau mai bun particularii. D. Al. Lǎpedatu, care a trecut apoi şi el 
peste Prut, m-a îndemnat sǎ adaug atâtea din scrisele mele, din ale altora, la care ţineam foarte 
mult, precum o scrisoare a lui Tudor Vladimirescu, o serie de traduceri de poesii populare fǎcute 
de Regina dupǎ o versiune francesǎ a mea şi câteva lucruri de mare preţ pentru mine”259. 

În împrejurǎrile de atunci, când rǎzboiul era departe de a se fi încheiat, iar Rusia se con-
frunta cu evenimente politice imposibil de controlat, soarta tezaurului românesc a scǎpat de sub 
controlul oficialitǎţilor ruseşti. N. Iorga, interesat în mod direct de aceastǎ chestiune, nota la 19 
ianuarie 1918, cǎ “reprezentanţii Aliaţilor ar fi pecetluit la Moscova Tezaurul nostru, ridicând 
steagul american”, fǎrǎ a preciza ce schimbǎri interveniserǎ între timp şi care era semnificaţia 
“steagului american”260. Aflatǎ la Iaşi, ca şi Iorga, Regina Maria însemna la 31 ianuarie 1918 
cǎ “azi am primit vestea cǎ bolşevicii ne-au declarat rǎzboi şi-au pus mâna pe tezaurul nostru şi 
pe toate bijuteriile mele, care sunt la Moscova. Ministrul nostru Diamandi a fost alungat din 
Petrograd, nu ştiu încǎ unde”261. 

La 26 ianuarie 1918, Sovietul Comisarilor Poporului al R. S. F. S. Ruse a decis cǎ “toate 
relaţiile diplomatice cu România înceteazǎ”, iar “tezaurul României, aflat în pǎstrare la Mosco-
va, se declarǎ intangibil pentru oligarhia românǎ. Puterea sovieticǎ îşi asumǎ rǎspunderea de a 
pǎstra acest tezaur pe care îl va preda în mâinele poporului român”262. Iatǎ cum, dintr-o datǎ, 
fostul nostru aliat îşi aroga dreptul de a decide asupra tezaurului României, împotriva tuturor 
normelor diplomaţiei europene. Guvernul României devenea dintr-o datǎ “oligarhia românǎ”, 
pentru care tezaurul naţional ajungea “intangibil”, urmând a fi restituit “poporului român” de 
cǎtre “puterea sovieticǎ”! De ce? Când? În ce condiţii? Ruşii nu-şi puneau întrebări, atât timp 
cât aveau în mâini o armă… Pe cine interesa atunci asemenea “detalii”, care nu aveau vreo 
legǎturǎ cu o stare de fapt autenticǎ, din punct de vedere politic şi diplomatic? Singura “norma-

                                                 
258 Ibidem, p. 234. 
259 Idem, O viaţă de om, aşa cum a fost, II, Bucureşti, 1934, p. 281. 
260 N. Iorga, op. cit., p.251. 
261 Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, Vol. III, Ediţia a IV-a, (Iaşi), Editura Moldova, 1996 , p. 304. 
262 Relaţii româno-sovietice. Documente, Vol. I, 1917-1934, Bucureşti, EE, 1999, p. 16. 
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lizare” a acestei încǎlcǎri flagrante a tuturor principiilor diplomatice ale vremii a reprezentat-o 
declaraţia adoptatǎ la Moscova de guvernul R. S. F. S. Ruse şi de cel al R. S. S. Ucrainiene, 
transmisǎ guvernului român şi celorlalte state beligerante, la 25 mai 1919, referitoare la soarta 
tezaurului României evacuat în Rusia. Potrivit acestui act convenţional, care nu mai ţinea sea-
ma de documentul emis la 26 ianuarie 1918, “guvernele muncitoreşti-ţǎrǎneşti ale Rusiei şi 
Ucrainei îşi declinǎ orice rǎspundere faţǎ de soarta viitoare a diferitelor valori aduse pe timpul 
guvernului ţarist în Rusia şi care aparţin guvernului român, Bǎncii Naţionale Române, altor bǎnci 
româneşti, precum şi moşierilor şi capitaliştilor români”263. “Declaraţia” în cauzǎ, semnatǎ de 
G. V. Cicerin şi Cristian Racovski, era una tipicǎ pentru mentalitatea noilor lideri ai Moscovei 
şi pentru evoluţia ulterioarǎ a raporturilor Rusiei bolşevice cu România. 

N. Iorga nu a încetat niciodatǎ sǎ spere cǎ va veni o zi în care chestiunea tezaurului ro-
mânesc va fi elucidatǎ şi când el va intra în posesia manuscriselor sale, a documentelor, a 
cǎrţilor şi a tuturor valorilor artistice şi ştiinţifice evacuate la Moscova în anii Primului Rǎzboi 
Mondial. Din nefericire, a murit, iar tristul şi chiar durerosul “diferend” tot nu şi-a aflat rezol-
varea264. La 2 mai 1922, însemna cǎ “la Geneva s-a pus în programul memorandumului cǎtre 
Rusia şi Basarabia şi Tesaurul”265. Este adevǎrat cǎ în mai 1922, la conferinţa menţionatǎ de 
Iorga, consacratǎ discutǎrii chestiunilor economice post-1918, Ion I.C. Brǎtianu a propus intro-
ducerea, în memorandumul adresat Moscovei, a interzicerii propagandei subversive, a recu-
noaşterii frontierei Nistrului şi a restituirii tezaurului evacuat în Rusia, în 1916 şi 1917266. 

Interesat în continuare de soarta pierderilor suportate de România prin confiscarea teza-
urului şi a inestimabilului patrimoniu naţional de cǎtre Rusia, N. Iorga nu a încetat sǎ spere în 
recuperarea unui prejudiciu care avea în vedere şi o parte a însemnǎrilor sale. Aflat la Lyon, 
nota, la 22 ianuarie 1923, cǎ “Herriot afirmǎ siguranţa sa cǎ Rusia îşi va plǎti datoriile dupǎ o 
refacere care se va sǎvârşi în câţiva ani. […] E gata sǎ intervie la Moscova pentru liberarea co-
morilor noastre ştiinţifice”267. Oficialul francez se întorsese nu demult din Rusia şi probabil cǎ, 
discutându-se despre acea vizitǎ, s-a ajuns şi la cazul “pierderilor” româneşti. Édouard Herriot 
nu era strǎin de “opera” de injustiţie a bolşevicilor şi, plecând de la inechitatea gestului lor, se 
arǎta convins cǎ “litigiul” în cauzǎ putea fi soluţionat pe cale diplomaticǎ. N. Iorga, la rândul 
sǎu, continua şi el sǎ spere în recuperarea a ceea ce pierduse în 1917, refuzând a crede cǎ Mos-
cova îşi însuşise un “drept” întru nimic justificat ca pe o decizie imprescriptibilǎ. La 8 februarie 
1923, revenind asupra aceluiaşi subiect, el nota cǎ “Duca mi-a expus stadiul negociaţiilor cu 
bolşevicii. La Lausanne s-a prezintat Cicerin, diplomat expert, cu cǎutǎtura nesigurǎ, apoi Ra-
covschi, acesta ras, gras, voios. S-a luat de vorbǎ cu un ziarist, care i-a vorbit de opinia de la noi 
cu privire la ura lui contra României. A protestat. A petrecut la noi cei mai buni ani din viaţa 
lui, a întemeiat un partid; deşi Bulgar de origine, în fond e Român; soţia lui e Româncǎ; Brǎ-
tianu l-a închis pe dânsul, el a închis pe Diamandi. Rusia e mare: Basarabia nu e chestie esen-
ţialǎ pentru dânsa. 

De aici s-a ajuns la negocieri între Duca şi Cicerin. Acesta a început cu amabilitǎţi, cu 
declaraţii publice, în conferinţǎ, în momentul discuţiilor asupra Strâmtorilor, cǎ vrea pace, cǎ 
doreşte în special sǎ fie pace între Rusia şi România. Apoi s-a ajuns la întrevederi, în care 
Cicerin a fost adus sǎ spuie ce vrea: tezaurul. În schimb s-ar renunţa la Basarabia, dar, din cau-
za curentelor de opinie publicǎ, n-ar vrea s-o admitǎ de la început. Deci sǎ înceapǎ negocieri, 
din care sǎ rezulte acest punct. Din partea lui, Duca nu vrea sǎ arate cǎ ar cumpǎra cu tezaurul 
posesiunea Basarabiei. Ar fi deci de cǎpǎtat de la Ruşi o asigurare secretǎ prealabilǎ. Pentru 
aceasta, Cicerin vrea sǎ consulte guvernul sǎu. Aici stau lucrurile”268. Aşa cum era de presupus, 

                                                 
263 Ibidem, p. 43. 
264 Cf. Bianca Valota Cavallotti, Nicola Iorga, Napoli, Guida Editori, 1977, p. 198. 
265 N. Iorga, op. cit., Vol. III, p. 303. 
266 Cf. Emilian Bold, Ilie Seftiuc, România sub lupa diplomaţiei sovietice (1917-1938), Iaşi, EJ, 1998, p. 18.  
267 N. Iorga, op. cit., Vol. IV, p. 43. 
268 Ibidem, p. 52-53. 
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nici la Lausanne nu s-a realizat ceva din ceea ce a sperat România, deci nici aşteptǎrilor lui N. 
Iorga nu li s-a rǎspuns cât de cât promiţǎtor269. 

Deşi chestiunea însemnǎrilor sale, evacuate la Moscova, nu a fost abordatǎ ca una 
distinctǎ în aceastǎ discuţie, N. Iorga continua sǎ spere în recuperarea caietelor atât de des 
amintite, care aveau pentru el o importanţǎ aparte, din multe puncte de vedere. Şase ani mai 
târziu, aflat la Veneţia, la întrunirea Comitetului internaţional al istoricilor, unde era prezent şi 
“tânǎrul sovietist Friedmann, care, fireşte, dǎ luptǎ cu burghezii”, atacându-i “pe italieni şi pe 
toţi ceilalţi <<capitalişti>>, cari continuǎ sǎ fie amabili cu dânsul”, Iorga însemna, în ziua de 8 
mai 1929, cǎ “am prezintat biroului cererea cǎtre Comitetul naţional sovietic de a ni se restitui 
documentele, manuscriptele şi obiectele de Muzeu. Lhéritier, secretarul, a fost de pǎrere sǎ nu 
ridic verbal chestia pentru a nu-mi atrage de odatǎ un refuz”. 

Autoritǎţile politice şi organismele ştiinţifice ruseşti au profitat în continuare de solici-
tudinea lumii diplomatice şi academice europene, tratând diferendul cu o superioritate repre-
hensibilǎ, chiar vexatorie pentru o naţiune europeanǎ. În anul urmǎtor, N. Iorga revenea asupra 
aceleiaşi cereri, expediind din Cambridge, la 29 august 1930, o scrisoare adresatǎ preşedintelui 
Comitetului Internaţional de Istorie, Halvdan Koht, profesor la Universitatea Christiania din 
Norvegia, în care îl informa cǎ “fiind deja constituitǎ o comisie pentru utilizarea Arhivelor, cu 
participarea unui reprezentant al Rusiei sovietice, vǎ rog sǎ binevoiţi a-i repartiza plângerea 
Arhivelor Statului din România şi a Academiei Române împotriva deţinǎtorilor ilegali, de la 
Moscova, a documentelor din secolele XIV-XX, scoase din aceste depozite şi constituind baza 
tuturor cercetǎrilor privind istoria veche sau modernǎ a ţǎrii al cǎrui delegat sunt. Interesul 
ştiinţei, pe care comisia nou creatǎ îl serveşte, cere ca aceste milioane de documente sǎ nu mai 
fie, împotriva oricǎrui drept, expuse distrugerii în beciurile de la Kremlin, unde au fost trimise 
în timpul rǎzboiului ca depozit ştiinţific sacru într-o ţarǎ prietenǎ.  

Un delegat român va fi la dispoziţia comisiei”270. 
Întrucât intervenţiile sale în vederea reluǎrii discuţiilor cu Moscova în chestiunea tezau-

rului şi a arhivelor României nu s-au încheiat cu o încercare de soluţionare a acestui diferend, 
N. Iorga revenea, la începutul anului 1931, asupra aceluiaşi subiect, cu speranţa readucerii lui 
în actualitatea acelui timp. Diplomaţia imperialǎ apela, ca întotdeauna, la politica de amânare 
sau eludare a litigiilor care aveau în vedere interesele ruseşti, pentru a permanentiza astfel un 
privilegiu inventat sau impus cu forţa. La 7 februarie 1931, N. Iorga consemna cǎ “la Camerǎ 
comunic lui Manoilescu, pentru a o transmite Regelui, propunerea lui Ciotori de a negocia cu 
Sovietele. S-ar putea întrebuinţa ca pretext reclamaţiile Academiei, Museelor, Arhivelor. Şi 
Manoilescu are informaţii despre asemenea intenţii ale Ruşilor”271. Cu aceastǎ intervenţie, viito-
rul prim-ministru revenea încă o dată asupra unei chestiuni ardente a diplomaţiei româneşti, a 
cǎrei soluţionare era disimulatǎ mereu şi escamotatǎ de politica de forţǎ şi falsitate a Kremlinului. 

Reluarea fortuitǎ a acestui dialog, niciodatǎ încheiat, şi intenţiile afişate ca o preocupare 
personalǎ nu aveau vreo şansǎ de izbândǎ. Anii treceau neobservaţi, ca întotdeauna, iar însuşi-
rea de cǎtre Rusia a imensului patrimoniu evacuat de România în Rusia, pentru a se preîntâm-
pina astfel jefuirea lui de cǎtre ocupantul german, tindea sǎ devinǎ un fapt presupus a fi accep-
tat tacit şi abandonat sine die. Chiar dacǎ N. Iorga nu era singurul oficial român care înţelegea 
politica tergiversǎrii, practicatǎ de Rusia, diplomaţia României nu a stǎruit atât cât ar fi trebuit 
şi în permanenţǎ pe lângǎ organismele internaţionale competente, pentru a se recupera pierde-
rea tezaurului, a comorilor de artǎ, a actelor de arhivǎ şi a documentelor româneşti evacuate la 
Moscova. Prezent la Varşovia, ca participant la Congresul internaţional de istorie, Iorga a ţinut 
sǎ ajungǎ “la Biblioteca Naţionalǎ, pentru a vedea manuscriptele”, identificând asfel “o scrisoa-

                                                 
269 Cf. Valeriu Florin Dobrinescu, Relaţii româno-engleze (1914-1933), Iaşi, p. 115 şi urm.; Emilian Bold, Răzvan 
Ovidiu Locovei, Relaţii româno-sovietice (1918-1941), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 99. 
270 N. Iorga, op. cit., Vol. V, p. 342. Vezi şi Idem, O viaţă de om, aşa cum a fost, 1984, pp. 505, 514; Idem, Corespon-
denţă, Vol. II, Ediţie, note şi indici de Ecaterina Vaum, Bucureşti, EM, 1986, p. 237. 
271 N. Iorga, Memorii, Vol. VI, p. 50. 
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re a lui Duca-Vodǎ şi un colţ de Moldovǎ într-o hartǎ polonǎ din secolul al XVI-lea, de curând 
gǎsitǎ într-o legǎturǎ”. În aceeaşi zi, adicǎ la 25 august 1933, l-a vizitat pe “ministrul de 
Agriculturǎ, care-mi dǎ semnul amintitor al luptei purtate contra Ruşilor de legionarii cari s-au 
format la Galaţi, ca amintire pentru servicii ce le-aş fi putut face la Iaşi”. Mişcat de asemenea 
gesturi emoţionante, care i-au amintit de anii Primului Rǎzboi Mondial, istoricul nota cǎ “dis-
cut cu Cǎdere zilele când regele Ferdinand era sǎ fie prins de bolşevici. […] El crede cǎ lucru-
rile Academiei s-ar putea recǎpǎta; Litvinov i-ar fi dat aceastǎ asigurare. S-ar putea lucra şi prin 
poloni”272. Însă, aşa cum era de aşteptat, prin “asigurarea” avansatǎ de M. Litvinov, Rusia 
continua a-şi pune în practicǎ subterfugiul amânǎrii şi al seducţiei machiavelice, evitând astfel 
ca refuzul categoric sǎ atragǎ dupǎ sine complicaţii de ordin diplomatic. Încǎ o datǎ, Iorga se 
afirma ca personalitatea cea mai perseverentǎ în încercarea de a fi soluţionat legal diferendul 
creat de refuzul Rusiei de a restitui toate bunurile româneşti evacuate la Moscova în timpul 
rǎzboiului din 1914-1918. 

Un an mai târziu, adica la 28 iulie 1934, el consemna cǎ “Ministrul Germaniei, Schulen-
burg, vine sǎ-şi iea rǎmas-bun. Stǎm mai mult timp de vorbǎ. A fost înştiinţat telegraphic nu-
mai acum trei zile cǎ trebuie sǎ meargǎ la Moscova. […] Îl rog sǎ cerceteze depositul nostru de 
istorie şi artǎ”273. Incriminând lipsa de decizie afişatǎ, în general, de oficialii români în chestiu-
nea tezaurului, se cuvine sǎ observǎm cǎ chiar dacǎ România ar fi acţionat cu mai multă 
insistenţǎ în încercarea de a soluţiona “diferendul” ei cu Rusia, rezultatele unei asiduitǎţi relua-
te mereu nu ar fi fost mai fructuoase. Însǎ, “dosarul” acetei sustracţii incalificabile – ocolim şi 
azi cuvântul rapt, din considerente care ţin de sfera civilităţii – ar fi devenit mai voluminos şi 
mai cunoscut pe plan internaţional. 

Oferindu-i-se ocazia de a discuta un subiect care-l obseda încǎ din 1917, Iorga a profitat 
de o întrevedere cu Andrei Ostrovski, pentru a readuce în atenţia “ministrului Sovietelor” o 
neînţelegere care continua a rǎmâne suspendatǎ, deşi raporturile ruso-române fuseserǎ modifi-
cate pânǎ la restabilirea unor relaţii diplomatice fireşti între cele două ţări, în iunie 1934. La 12 
decembrie 1934, istoricul a fost vizitat chiar de ministrul rus, “om crescut în Franţa, care mǎr-
turiseşte cǎ, dupǎ lunga lui şedere, şi pe lângǎ Racovschi, acolo, a trecut doar câteva luni prin 
Caucas ca sǎ vie apoi aici (soţia lui, medic, originarǎ din Bǎlţi, ar fi Evreicǎ). 

Îl ieau înainte, spunându-i cǎ avem comun şcoala francesǎ. El începe un discurs în care-
mi dǎ din bielşug laude ca om de Stat şi profesor de <<drept>>. […] Ajungem a vorbi despre 
istoricii lor, Lappo-Danielevschi, Pocrovschi (evit pe Rostovţev). Se trece la depozitele noastre 
în Rusia! (subl. Gh.I.F.). El aduce etalonul metrului, transportabil. Celelalte obiecte cuprind 
sute, mii de vagoane. Vor veni la timp: Litvinov se ocupǎ de aceasta. N-au nici un interes pen-
tru dânşii. Îi spun cǎ Lǎpedatu, care le-a dus, le-ar putea aduce înapoi. Poate şi cutare funcţio-
nar de la Academia Românǎ: Damian Bogdan. Îi spun ce lucruri importante pentru mine am 
acolo (subl. ns.). Sunt sigur cǎ obiectele de la mǎnǎstiri s-au topit: de luat mǎcar fotografii! 

Laudǎ pe Pocrovschi: onest, a mǎrturisit singur serviciile aduse la 1877 supt Plevna de 
Români. 

Vorbeşte de marile colecţii de documente socialiste ce fac ei şi continuǎ a face. […] 
Dimineaţa, Ostrovschi a vǎzut pe Lǎpedatu. Şi acolo a fost vorba de obiectele noastre”274. 
În 1935, dupǎ numeroase încercǎri rǎmase fǎrǎ rezultat, Rusia a restituit, finalmente, 

unele lǎzi “conţinând arhivǎ, documente istorice, opera de artǎ” etc.275. La 28 iunie 1935, N. 
Iorga consemna – dupǎ şedinţa publicǎ din acea zi a Academiei Române – cǎ “se constatǎ cǎ 

                                                 
272 Idem, Vol. VII, p. 107-108. 
273 Ibidem, p. 174. 
274 Mihail Gr. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti, ECR, 1934 (ediţie nouă, Bucureşti, Editura 
Saeculum I. O., 2000); Acad. G. Oprescu şi colaboratorii, Studii asupra Tezaurului restituit de U. R. S. S., Bucureşti, 
Editura Academiei, 1958; Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova. Documente, Cuvânt introductiv de 
Mugur Isărescu, 1999, p. 74; Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, Constantin Botoran, eds., Tezaurul României la Mosco-
va. Documente (1916-1917), 1993. 
275 N. Iorga, op. cit., p. 174. 
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Sovieticii au oprit vechile noastre tipǎrituri, cum, de altfel, n-au restituit nimic din obiectele de 
preţ. Au oprit şi actele Siguranţei Statului. Biata mea lǎdiţǎ, cu ani întregi din aceste note, cu 
documente, cu traducerea de Regina a poesiei populare, a dispǎrut. Se va fi îngrijit de dânsa 
Racovschi”276 (subl. Gh.I.F.). 

Dacǎ pânǎ atunci mai credea cǎ oficialitǎtile diplomatice moscovite vor accepta într-o zi 
sǎ înapoieze României ceea ce-i confiscaseră în mod ruşinos în 1917, fǎrǎ absolut nici o justifi-
care legalǎ, dupǎ tertipul degradant din 1935 au dispǎrut toate speranţele care priveau soluţio-
narea oficială a acestui diferend. Iorga s-a vǎzut obligat sǎ consimtǎ cǎ nu-şi va mai vedea 
vreodatǎ “lǎdiţa cu note”, la care ţinea atât de mult. Şi nu numai atât. 

Totuşi, acceptând aceste retrocedǎri târzii, Rusia recunoştea, ca pe un sous-entendu, cǎ 
solicitǎrile mereu reluate de România, în chestiunea bunurilor evacuate la Moscova în anii 
Primului Rǎzboi Mondial, erau întru totul justificate, întrucât tezaurul, obiectele de artǎ, bunu-
rile personale etc. se aflau în ţara vecinǎ, o fosta aliatǎ în 1916-1917, care a eludat adevǎrul atâ-
ţia ani, fǎrǎ a-şi fi cerut vreodatǎ scuze pentru un asemenea gest dezonorant. Aceastǎ confirma-
re, eludată atâta timp, era ea însǎşi o reuşitǎ pentru diplomaţia româneascǎ, relansând asfel 
speranţa soluţionǎrii unei vechi şi grave lipse de înţelegere, care era de fapt o sfidare imperială, 
întru nimic justificată şi mai ales primitivă. 

În încercarea de rezolvare a chestiunii pe care o avem în vedere, nu era implicat, dupǎ 
statul român, bineînţeles, numai N. Iorga. În martie 1935, bunǎoarǎ, Constantin Argetoianu 
nota printre altele cǎ Miroslaw Arcizevski, ministrul Poloniei în România, “pretide cǎ atitudi-
nea inamicalǎ a lui Titulescu faţǎ de Polonia e politicǎ personalǎ a ministrului nostru de exter-
ne, iar nu o politicǎ impusǎ de Paris, cum s-a pretins. Titulescu s-a bǎgat pânǎ în gât cu Sovie-
tele, de la care vrea sǎ obţinǎ ceva, fie restituirea Tezaurului fie <<un papier>> oarecare cu 
privire la Basarabia (subl. Gh.I.F.) – cu un cuvânt un succes care sǎ compenseze înfrângerile 
suferite pe alte terenuri”277. Aşa cum se întâmplǎ de regulǎ în diplomaţie, orice gest al unui ofi-
cial este privit prin prisma interesului naţional. Pe ministrul polonez nu-l interesa tezaurul 
României, ci numai eventualele repercusiuni ale acestui “caz” asupra intereselor ţǎrii sale. 
Când Polonia va avea probleme asemǎnǎtoare, nu peste mulţi ani, cu tezaurul ei, aceeaşi argu-
mentaţie va fi instrumentatǎ în mod diferit. Dar România nu s-a gândit nici o clipǎ sǎ procede-
ze ca Rusia, în 1917, cu tezaurul Poloniei. 

Diplomatul Raoul Bossy îşi va aminti cǎ în vara anului 1935 a vizitat Rusia, ajungând, 
nu pentru prima datǎ, la Leningrad, unde, preciza el, “la Ermitaj dau de o replicǎ – 
nemenţionatǎ în iconografiile publicate la noi – a celebrei pânze a lui Frans Francken cu portre-
tul lui Mihai Viteazul. […] Tabloul – care provenea din colecţia de la Pavlovsk a Marelui Duce 
Constantin Constantinovici – a fost dǎruit ulterior lui Iorga de cǎtre autoritǎţile sovietice pentru 
a-l despǎgubi de pierderea <<lǎdiţei cu documente>> pe care o trimisese în 1917 la Moscova 
împreuna cu tezaurul Bǎncii Naţionale. Iorga a oferit tabloul Academiei Române, care l-a ex-
pus în sala ei de şedinţe”278.  

Gestul se cuvine a fi menţionat ca o recunoaştere târzie şi o expiere moralǎ a unui pre-
judiciu iremediabil, şi nu numai de ordin moral, provocat României. La 23 aprilie 1937, N. 
Iorga însemna cǎ “la mine, Ostrovschi, cu un delegat al directorului Museului Ermitagiului. Îmi 
aduc tabloul de acolo al lui Mihai Viteazul la Curtea lui Rudolf. Uimire… Ostrovschi îmi face 
un discurs solemn în faţa celuilalt, care nu spune un singur cuvânt, dar îmi aduce o amabilǎ 
scrisoare”279. În cele din urmǎ, Ostrovschi a fost invitat la Academie, unde Lapedatu i-a mul-
ţumit pentru gestul sǎu frumos şi neaşteptat280. Apoi, în ianuarie 1938, când “rechemarea lui 

                                                 
276 Ibidem, p. 262. 
277 Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul I, 2 februarie 1935 – 31 decembrie 1936, Ediţie şi indice de 
Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1998, p. 38. 
278 Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918-1940), Volumul I, 1918-1937, Ediţie şi studiu introductiv de 
Stelian Neagoe, Bucureşti, EH, 1993, p. 256. 
279 N. Iorga, op. cit., p. 414. Nu ştim despre ce scrisoare este vorba. 
280 Ibidem, p. 414. 
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Ostrovschi a devenit oficialǎ: fostul ministru al Sovietelor, nota Constantin Argetoianu, a fost 
primit ieri de Rege, în audienţǎ de plecare. Ostrovschi e însǎ otrǎvit rǎu: n-ar vrea sǎ mai plece 
de la noi, ştiind ce-l aşteaptǎ la Moscova – dar are o fetiţǎ rǎmasǎ acolo, şi tremurǎ pentru zilele 
ei. Aşa se întoarce roata lumii, şi toate se plǎtesc pânǎ la cele din urmǎ”281. Şi N. Iorga, la rândul 
sǎu, consemna la 25 ianuarie 1938 cǎ Ostrovschi se pregǎtea “pentru plecare. Nu e rechemat, ci a 
demisionat de mai multe luni. […] Îl rog sǎ-mi caute notele pe care le va fi luat Racovschi. Aces-
ta e, spune el, într-un orǎşel. – Internat? – Nu. – Dar cariera-i e zdrobitǎ. – Da”282. 

În mod sigur, acesta nu a fost ultimul demers întreprins de N. Iorga pentru a-şi recupera 
“notele” la care ţinea atât de mult. Dar cei care i le-au “subtilizat”, într-o manierǎ nedemnă, 
absolut dezonorantǎ, nu s-au întrebat niciodatǎ cum va privi lumea civilizatǎ o asemenea 
practicǎ incalificabil. A murit fǎrǎ a-şi revedea “caietele” pe care nu le-a uitat niciodatǎ, 
întrebându-se mereu: “Ce se va fi ales de ele!”283. Aceeaşi întrebare ne-o punem şi noi, astǎzi, 
continuând a crede cǎ acele caiete vor fi, în sfârşit, “gǎsite” şi se vor intoarce în ţarǎ, pentru a fi 
editate aşa cum şi-a dorit întotdeauna N. Iorga… 

 
* 

*       * 
 

Notele zilnice ale lui N. Iorga amintesc uneori de o transcriere a unor gânduri care au 

                                                 
281 Constantin Argetoianu, op. cit., Volumul IV, 1 ianuarie - 30 iunie 1938, Ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, EMa, 
2002, p. 54. Vezi şi p. 49. 
282 N. Iorga, op. cit., p. 453. Nici în 1956, când Moscova a mai renunţat la câte „ceva” din ceea ce-şi însuşise în 1917, 
„însemnările” lui N. Iorga nu au fost restituite (Cf. Tezaurul Băncii Naţionale a României la Moscova. Documente, p. 
74. La 1 ianuarie 1958, G. T. Kirileanu îi scria lui Gheorghe Ungureanu, abia întors din U RSS, remarcând „bucuria 
celor văzute în arhivele de-acolo. Mă întreb, continua el, dacă ai dat de urma celor depozitate de N. Iorga, între care 
sunt şi caietele cu însemnări zilnice ale lui, caiete pe care i le dăruisem eu pe când i-am propus să-şi înceapă însemnări-
le” (G. T. Kirileanu, Corespondenţă, Ediţie îngrijită, note, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Mircea Handoca, 
Bucureşti, EM, 1977, p. 299). 
283 N. Iorga, Memorii, Vol. I, p. 161. După ce timp de 18 ani, diplomaţia rusească a tratat o chestiune atât de importantă 
şi delicată ca pe una inventată ad-hoc, dintr-o dată a acceptat-o ca adevărată şi încă nu una oarecare, înapoindu-ne ceva 
din ceea ce era al nostru, pentru a ne linişti şi a pretinde că au soluţionat „cazul”. România nu a încetat niciodată să 
considere un diferend atât de important şi de grav ca rezolvat, prin recurgerea la nişte tertipuri vexatorii, aşteptând şi 
sperând că istoria o va ajuta cândva. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, problema tezaurului a revenit în actua-
litatea diplomaţiei bucureştene (Cf. Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri, 1939-1947, Bucureşti, EE, 2003, p. 202 şi 
urm.). Apoi, după încheierea păcii şi ocuparea României de către Kremlin, subiectul a fost tabuizat, sperându-se că, 
astfel, va fi abandonat. Dar nici de această dată nu s-a întâmplat aşa ceva. Când împrejurările internaţionale au permis 
întoarcerea la imuabila durere, vechiul deziderat a redevenit, încă o dată, actual. În septembrie 1965, „Nicolae Ceau-
şescu, […] efectuând prima sa vizită la Moscova în calitate de lider, a apreciat necesar să ridice deschis, cu brutalitate 
chiar, în faţa conducerii de la Kremlin (Leonid I. Brejnev, Alexei N. Kosîghin, Andrei A. Gromîko, Iuri V. Andropov 
ş. a.) problema Tezaurului” (Idem, Paradigme ale tragediei Basarabiei, Bacău, Editura Vicovia, Editura Babel, 2011, 
p. 265. Vezi fragmente din stenograma discuţiilor purtate între 4 şi 11 septembrie 1965, pp. 272-274, 280-282). La 
revenirea în ţară, în ziua de 11 septembrie 1965, au fost discutate rezultatele vizitei, ocazie cu care N. Ceauşescu a 
subliniat că „le-am ridicat (ruşilor – n. Gh.I.F.) problema restituirii Tezaurului care se găseşte la ei din 1916”, pentru ca 
în ziua următoare să se declare contrariaţi, „spunând că le-am provocat o mare surprindere, nedumerire că noi le-am 
ridicat o asemenea problemă de acum 50 de ani, că e vorba de un lucru care s-a produs între ţar şi guvernul regal, că ei 
au studiat problema”, ajungând la concluzia „că aceasta ar duce la dezlănţuirea patimilor cu urmări grave, că cel mai 
bine ar fi să încheiem toată problema aceasta şi să nu se mai ridice” (Ibidem, pp. 284, 288-291). Ultima dată când N. 
Ceauşescu a revenit asupra problemei tezaurului a fost aceea oferită de şedinţa plenară a Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 13 noiembrie 1989, când a fost dezbătut raportul ce urma a 
fi prezentat la Congresul al XIV-lea al PCR, din 20-24 noiembrie 1989. Prezidând şedinţa, N. Ceauşescu preciza că se 
referea la „o problemă, care nu urmează s-o punem la Congres, nici public, deocamdată, dar faţă de care trebuie să 
adoptăm o poziţie mai clară. […] Va trebui să discutăm cu Uniunea Sovietică această problemă în perioada imediat 
următoare. […]. În 1965, în întâlnirea pe care am avut-o cu Brejnev, am discutat, de asemenea, problema aurului şi a 
tezaurului nostru, pe care România îl are în Uniunea Sovietică şi despre care există un Decret semnat de Lenin, prin 
care se spune că aparţine poporului român şi că va fi restituit atunci când în România va fi puterea muncitorilor şi 
ţăranilor” (Ibidem, p. 319). După căderea comunismului, subiectul tezaurului a fost reluată, formal numai, în şedinţa 
Senatului României din 3 noiembrie 2003, când s-a discutat, în grabă, chestiunea Tratatului Româno-Rus din 4 iulie 
2003, ce urma a fi ratificat (Ibidem, pp. 342-344).  
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fost reţinute cu intenţia de a frapa, cândva, mintea cuiva pentru o clipǎ, fǎrǎ a mai provoca, 
apoi, numaidecât, aceleaşi reacţii afective. Adeseori, asemenea licǎriri, enigmatice numai în 
aparenţǎ, ne solicitǎ luarea aminte tocmai atunci când nu ne aşteptam, uitându-le, după aceea, 
insesizabil, pentru totdeauna, fǎrǎ a ne da seama. Existenţa zilnicǎ a lui N. Iorga era aceea a 
unui om absorbit, invariabil, de azi şi de ieri, cele douǎ timpuri cu care se confruntǎ în perma-
nenţǎ cineva interesat de spectrul zilei de mâine, prefaţat de istorie. Preocupat, fǎrǎ încetare, de 
seducţia şi elucidarea a ceea ce a fost, el se trezea, pe neaşteptate, confruntat cu o aducere-
aminte sau o reflecţie care trebuiau consemnate imediat, pentru a nu se pierde, fǎrǎ speranţa de 
a i se mai releva altădatǎ. Conştient de aceastǎ primejdie, greu sau chiar imposibil de evitat, a 
decis într-o zi sǎ-şi noteze gândurile de o clipǎ, care-l vor ajuta, poate, mâine, sǎ readucǎ în 
actualitate “ceva” sau sǎ înţeleagǎ “sensul” imanent al unei strǎfulgerǎri, rǎmasǎ, încǎ, o tainǎ. 
Cu timpul, aceste notaţii şi-au modificat amploarea şi sensul, poate chiar şi înţelesul de început, 
impunându-se, totuşi, ca o mǎrturie ce se justifica prin sine. El nu a renunţat, în timp, la intenţia 
de început, recurând, nu o singurǎ datǎ, la notaţiile zilnice. Aşa cum am mai arǎtat, vǎzând cǎ 
unii dintre contemporanii sǎi şi-au editat confesiunile jurnaliere, transformate de timp în depo-
ziţii sau probaţiuni cu valoare de document, a acceptat ideea, recurgând la un exerciţiu asemǎ-
nǎtor. Mai mult decât atât, însemnǎrile sale s-au transformat, în anumite contexte, în adevǎrate 
dări de seamă, nu numaidecât zilnice, care se apropie mai mult de înscris decât de notaţia 
jurnalierǎ, care rămâne, adesea, o fulguraţie ce dispare în următoarea clipă. 

Memoriile sau însemnǎrile zilnice ale lui N. Iorga sunt consultate, azi mai ales, ca o sur-
sǎ informaţionalǎ, nu ca o rememorare – gen “a fost odatǎ…” – a unui trecut la care ne place sǎ 
ne întoarcem, ca la o poveste adevaratǎ. 

Autorul acestor note nu a fost interesat, mai întâi, de forma sau de modalitatea con-
semnǎrii, ci de autenticitatea evenimentului sau a faptei reţinute astfel, pentru cǎ ele urmau a fi 
reluate şi restructurate, într-o altǎ manierǎ, într-un context anume, ca informaţie neîndoielnicǎ. 
Cu aceastǎ remarcǎ, nu vrem sǎ spunem cǎ Iorga nu a fost interesat în mod expres de forma 
însemnǎrilor sale zilnice. Am şi stǎruit asupra acestui fapt, întotdeauna relevant, observând 
chiar cǎ memorialistul a transformat în literaturǎ adevǎratǎ fapte şi întâmplǎri zilnice provoca-
toare, adesea, de admiraţie, dar şi de reacţii adversative. Pentru Iorga, scrisul era un adevǎrat 
credo şi nu putea fi decât unul exemplar.  

Nu toţi cei care s-au referit la Memoriile lui N. Iorga le-au citit cu aceeaşi intenţie şi au 
scris despre ele fǎrǎ a ţine cont de eventualele rezerve sau insatisfacţii personale. Am şi con-
semnat câteva reacţii care au fost determinate de mâhniri întâmplǎtoare ale unor individualitǎţi 
menţionate la un moment dat. Însǎ cei care au scris despre însemnǎrile zilnice avute în vedere, 
atunci când toate deveniserǎ o amintire, le-au judecat privindu-le din altǎ perspectivǎ, aceea pe 
care o permite îndepǎrtarea de moment şi de farmecul indelebil al documentului. Nu trebuie sǎ 
uitǎm cǎ românii nu au avut acces, timp de peste patru decenii, la aceste Memorii, tǎinuite de 
“intelectuali” strǎini de România adevǎratǎ, care le-au interzis, transformându-le într-o acuzaţie 
sui-generis şi secretizându-le în virtutea unor interese particulare. “Aliaţii” care şi-au însuşit în 
1917 o parte a însemnǎrilor avute în vedere printr-un gest de o brutalitate degradantǎ, au “de-
cis”, dupǎ încheierea celui de-al Doilea Rǎzboi Mondial, ca partea publicatǎ a Memoriilor lui 
Iorga sǎ nu mai poatǎ fi cititǎ de români. Iar azi, împotriva tuturor aparenţelor, Moscova 
continuǎ a refuza sǎ restituie României ceea ce ne-a sustras în 1917, ca fostǎ aliatǎ într-un 
rǎzboi devenit al întregii Europe. 

Indiferent de nefericitul destin al acestor Memorii, valoarea şi semnificaţia lor pentru 
români a rǎmas aceeaşi, sporind chiar, cu timpul, iar ei continuǎ sǎ aştepte, încǎ, ziua când li se 
va oferi favoarea de a le parcurge în întregime, fǎrǎ restricţii ideologice sau de altǎ naturǎ, 
impuse de „aliaţii” de altǎdatǎ, deveniţi strǎinii şi potrivnicii lor de facto. 

Nota generalului Al. Lupescu, adǎugatǎ în 1931 primului volum al Memoriilor avute în 
vedere, este un semn de preţuire a lor şi o grijǎ pentru orice adaos ori detaliu care le-ar întregi 
exactitatea informaţionalǎ. Despre ele s-a vorbit mult, atât înainte de publicare, cât şi dupǎ. Iar 
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în ultimele douǎ decenii au reintrat în actualitatea ştiinţificǎ, deşi întârzierea neînţeleasǎ a 
reeditǎrii lor pare a fi determinatǎ de o indiferenţǎ caracteristicǎ deformǎrii postcomuniste sau 
poate refuzului conjunctural al acelora care direcţioneazǎ istorigrafia româneascǎ actualǎ. 

Dupǎ o întrevedere cu Carol al II-lea, care a avut loc la 2 decembrie 1931, N. Iorga no-
ta: “La Regele. Îmi vorbeşte de Memoriile mele. Corecteazǎ cǎ el n-a voit niciodatǎ un Guvern 
de generali, ci numai întrebuinţarea câte unui general unde trebuie”284. Observaţia aceasta nu 
era una lipsitǎ de importanţǎ, chiar dacǎ se referea la un detaliu intenţional, de natură interpre-
tativă. Dar faptul cǎ Suveranul României parcursese primele douǎ volume ale Memoriilor în 
discuţie, nu mult timp dupǎ apariţia lor, propunând o singurǎ observaţie, spune multe despre 
autenticitatea şi valoarea lor. La 21 decembrie 1932, fostul prim-ministru consemna cǎ “la 
Senat, Sassu se plânge cǎ l-am presintat, în “Supt trei regi”, ca aplaudându-mǎ la 1907 <<supt 
bancǎ>>. A aplaudat fǎţiş şi a fost mustrat de D.A. Sturdza şi de Pherekyde, care i-a amintit cǎ 
la Camerǎ nu e o salǎ de conferinţi, ci o arenǎ de luptǎ”285. Sǎ ne amintim apoi cât de rǎu inten-
ţionat şi brutal chiar s-au rostit, la adresa Memoriilor lui N. Iorga, C. Argetoianu şi Al. Tzigara-
Samurcaş286. Dar şi Camil Petrescu, acela care şi-a permis sǎ punǎ sub semnul întrebǎrii calita-
tea aceloraşi însemnǎri, plecând de la deziluzia cǎ numele sǎu nu apǎrea printre cele menţiona-
te de jurnalier287. 

Judecate cu alte gânduri şi nu cu intenţia de a reproşa ceva, Henri Prost observa cǎ “lec-
tura jurnalului sǎu – al lui N. Iorga (n. Gh.I.F.) – ne permite a ne face o idee despre munca sa 
formidabilǎ”288. Mai aproape de zilele noastre, însă, adicǎ la 13 februarie 1984, Mircea Zaciu 
considera cǎ Memoriile lui N. Iorga “sunt fǎrǎ vlagǎ, eliptice, neorganizate, marcate de 
raptusuri psihologice, aşa cum era şi autorul lor”289. Citind aceste surprinzǎtoare desconsideraţii, 
repetate cu preeminenţǎ şi precipitare – deşi îi erau adresate, totuşi, lui N. Iorga –, ne-a sur-
prins, înainte de toate, maliţiozitatea cǎutatǎ a unui diarist din alte timpuri, care îşi nota şi el 
gândurile de o clipǎ ca pe o reacţie a unei posteritǎţi prezumţioase. Probabil cǎ jurnalierul clu-
jean a parcurs doar din curiozitate cele şapte volume pe care le avea în vedere, fără a fi destul 
de introdus în evoluţia politicǎ a epocii survolate de marele istoric. Este posibil, de asemenea, 
ca el sǎ se fi aşteptat ca notele zilnice avute în vedere sǎ-i ofere ceva ce cǎuta el cu înfrigurare, 
rǎmânând dezamǎgit atunci când nu a “descoperit” ceea ce spera. Oricum, “rapturile psihologi-
ce”, pentru care îl denega pe un memorialist emblematic, vor ridica multe semne de întrebare 
cunoscǎtorilor acestor însemnǎri şi a perioadei avute în vedere de ele. Şi nu numai. Reacţia lui 
Mircea Zaciu pare a fi aidoma cu ceva căutat, pentru a-şi etala nişte superiorităţi excesive, 
însoţite de o maliţie gratuită.  

Memoriile lui N. Iorga ar trebui sǎ poatǎ fi citite, azi, de oricine, indiferent de conside-
rentul care ar suscita o asemenea intenţie290. Din nefericire, cele şapte volume au ajuns de mult 
o raritate, dupǎ un rǎzboi devastator, acela din 1939-1945, şi mai ales dupǎ ocuparea României 
de cǎtre ruşi, când cǎrţile marelui jurnalier au fost confiscate, interzise şi distruse cu o premedi-
tare demonicǎ de cǎtre “ocupantul eliberator”. Azi, tot mai puţini români ştiu cǎ Iorga şi-a 
publicat Memoriile, iar cei care şi-ar propune, eventual, sǎ le citeascǎ nu vor avea posibilitatea 

                                                 
284 N. Iorga, op. cit., Vol. VI, p. 245. 
285 Idem, Vol. VII, p. 48. 
286 Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, Volumul V, pp. 255-256; Volumul VI, p. 323-324. 
287 Camil Petrescu, op. cit., p. 145-146. 
288 Henri Prost, Destin de la Roumanie (1918-1954), Paris, Éditions Berger – Levrault, 1954, p. 15. Vezi şi ediţia 
românească, Bucureşti, Editura Compania, 2006, p. 48.  
289 Mircea Zaciu, Jurnal, III, Bucureşti, Editura Albatros, 1996, p. 28. 
290 Cf. Gheorghe I. Florescu, „Germania şi germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918)”, în Zargidava. Revistă de 
istorie, VII, Bacău, 2008, pp. 101-119. Partea a doua a acestui text, intitulată „Die Deutschen in den Erinnerungen 
von Nicolae Iorga. 1917-1918”, a fost publicată în Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik 
aus dem 19. Und 20. Jahrundert als Geschichtsquelle, Herausgegeben von Krista Zach in Verbindung mit Cornelius R. 
Zach, München, IKGS, Verlag, 2005, pp. 121-144; Valeriu Florin Dobrinescu, „Probleme ale politicii externe a Ro-
mâniei interbelice reflectate în „Memoriile” lui N. Iorga”, în Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, eds., Nicolae Iorga, omul 
şi opera, Bacău, Editura „Plumb”, 1994, pp. 124-132. 
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de a ajunge la ele fără un efort suplimentar şi demoralizator. 
 

* 
*       * 

 
Memoriile lui N. Iorga sau “însemnǎrile zilnice”, cu sensul de aide-mémoire, sunt o car-

te care pare ori chiar s-a scris de la sine, ca o aducere-aminte zilnică sau ca un semn distinctiv, 
un reper pentru un “cândva”, apropiat sau îndepartat, dar necesar, incontestabil. Impresionante 
ca volum şi deconcertante ca referinţe, Memoriile la care ne referim reprezintǎ un demers apar-
te al unui istoric ilustru, pentru care între trecut şi prezent pot apǎrea incongruenţe virtuale, 
întotdeauna trecǎtoare, întrucât permanente sunt numai contingenţele fireşti şi ineluctabile. 
Dar, „documentul” in sine este un excurs necesar şi cursiv, chiar atractiv, ca o „poveste” fru-
moasă despre un timp la care trebuie să ne întoarcem mereu. În cele mai multe cazuri, aceste 
notaţii nu sunt doar simple înregistrǎri de evenimente sau fapte petrecute într-o zi anume, ci şi 
gânduri, reflecţii, străfulgerări ale unor ispite sau incursiuni într-un ieri trecut şi un mâine ine-
luctabil. Privite astfel, aceste Memorii ni se înfǎţişeazǎ ca fiind una dintre cele mai interesante 
cǎrţi pe care ni le-a lǎsat N. Iorga. 

Din nefericire, izbucnirea, în 1939, a unei noi conflagraţii mondiale, care a modificat 
dramatic viitorul României, prefaţând şi asasinarea abominabilǎ a lui N. Iorga, s-a repercutat 
într-o manierǎ defavorizantǎ asupra destinului Memoriilor avute în vedere. Marginalizate şi 
abandonate pentru un timp lung, ele au fost secretizate şi incluse la un moment dat într-un 
Fond “S”, pentru a fi interzise şi neantizate astfel. În virtutea Articolului 16 din Convenţia de 
Armistiţiu, s-a decis “imediata îndepǎrtare din comerţ şi uzul public a cǎrţilor, revistelor, 
hǎrţilor precum şi a diferitelor reproduceri grafice ori plastice, care contravin bunelor relaţii 
dintre România şi Naţiunile Unite, conform legii Nr. 364 din 2 Mai, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 102 din 4 Mai 1945”291. Treptat, în anii 1945 şi 1948, au fost scoase din circulaţie un 
mare numǎr de cǎrţi, printre care şi Memoriile lui N. Iorga292. Încercând a-şi justifica nemaiîn-
tâlnita intruziune, deşi nu îndrǎznea nimeni sǎ deschidǎ o asemenea discuţie, oficialitǎţile co-
muniste ale vremii pretindeau cǎ “zidul care a fost ridicat între ţara noastrǎ şi Uniunea 
Sovieticǎ, în epoca dintre cele douǎ rǎzboaie mondiale, a îngǎduit fascismului român ca şi celui 
internaţional sǎ falsifice, pânǎ la cea mai grosolanǎ minciunǎ, realitatea. Prin toate mijloacele 
posibile de propagandǎ, poporul român era asaltat cu diferite <<sfaturi>> asupra atitudinii pe 
care trebuia s-o aibǎ împotriva primului Stat Socialist din lume”293. Pentru a se preveni aseme-
nea “deviaţii criminale”, ocupantul moscovit a interzis românilor sǎ mai citeascǎ Memoriile lui 
N. Iorga, din care aveau posibilitatea de a afla şi cât de mult s-a strǎduit marele istoric sǎ-şi 
recupereze notele din anii 1913-1917, evacuate la Moscova, pentru a nu cǎdea în mâinile ocu-
pantului german, dar însuşite de bolşevicii ruşi, împreunǎ cu tezaurul României. 

În toate biografiile lui N. Iorga, dar şi în multe lucrǎri monografice dedicate României, 
Memoriile marelui istoric ocupǎ, aşa cum este firesc, un loc distinct, ca surse informaţionale. 
Primul care le-a utilizat a fost chiar autorul lor, scriind Supt trei regi. La 25 martie 1936, nota 
cǎ l-a vizitat Eugen Wolbe, care “ar vrea sǎ-i însemn eu ce i-ar fi util pentru biografia regelui 
Ferdinand în <<Memoriile>> mele”294. În 1940, Gh. I. Georgescu a publicat o bibliografie a 

                                                 
291 Ministerul Propagandei. Comisia pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de Armistiţiu, Publicaţiile scoase din 
circulaţie până la 1 august 1945, Bucureşti, 1945. 
292 Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România. 1945-1989, Coordonator ştiinţific Paul Caravia, Cuvânt înainte 
Academician Virgil Cândea, Bucureşti, EE, 2000, p. 266; Cf. Ionuţ Costea, István Király, Doru Radosav, Fond Secret. 
Fond „S” Special. Contribuţii la istoria fondurilor secrete de biblioteci din România. Studiu de caz. Biblioteca Cen-
trală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, EDa. 
293 Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucurei, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948, p. 5. 
294 N. Iorga, Memorii, Vol. VII, p. 325. Vezi şi Eugen Wolbe, Ferdinand I. der Begründer Grossrumäniens. Ein 
Lebensbild, Verbano-Verlag Locarno-Leipyig, 1938, passim. Ediţia română: Ferdinand I, întemeitorul României Mari. 
O biografie, Traducere din germană de Maria şi Ion Nastasia, Bucureşti, Humanitas, 2004.  
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participǎrii României la rǎzboiul din 1914-1918295, în care erau recomandate şi primele douǎ 
volume ale Memoriilor lui N. Iorga, adicǎ cele care aveau în vedere intervalul 1917-1918. 
Peste 14 ani, apoi, prefaţându-şi lucrarea Destinul României (1918-1954), Henri Prost atrǎgea 
atenţia asupra faptului cǎ “nu te mai poţi duce în România decât dacǎ te conformezi la modul 
absolut doctrinei comuniste. Şi chiar dacǎ ai putea ajunge acolo, cum te-ai informa? Biblioteci-
le au fost <<curǎţate>> de cǎrţile, ziarele şi periodicile privitoare la fostele regimuri sau sus-
ceptibile sǎ contravinǎ ideologiei comuniste şi politicii moscovite. Toate arhivele pǎstrate au 
fost distruse. Personalitǎţile care ar fi, în mod normal, apte sǎ depunǎ mǎrturie asupra istoriei 
ţǎrii n-o mai pot face”296. Ca unul care cunoştea perfect realitǎţile comuniste din România, unde 
trǎise între 1931 şi 1950, Henri Prost recomanda celor interesaţi de istoria acestei ţǎri o sumarǎ 
listǎ bibliograficǎ. Primul titlu sugerat era Memorii, de N. Iorga297.  

Dupǎ ce au ocupat România, subordonându-şi istoriografia acestei ţǎri şi deformând-o 
pânǎ la o falsificare primitivǎ, la Moscova a apǎrut, printre altele, în 1971, o Istorie a Români-
ei298, care se voia, bineînţeles, un “îndreptar” adresat cercetǎtorilor români din acest domeniu. 
În chiar primul capitol, rezervat evoluţiei României în anii “avântului revoluţionar post-1917”, 
era citat “renumitul istoric şi om politic reacţionar burghez român N. Iorga”299, care consemnase 
în Memoriile sale, la 22 martie 1918, cǎ “la ţarǎ e nelinişte. Pe la munte demobilizaţii arǎ pe 
moşia boiereascǎ”300. Îngrijorat de ameninţarea evenimentelor care se petreceau în Rusia, istori-
cul se arǎta neliniştit de pericolul extinderii şi în România a dezastrului cu care se confrunta 
ţara vecinǎ. Un caz izolat, care nu era totuşi similar cu haosul bolşevic, ridicând însǎ unele 
semne de întrebare, nu era în nici un caz o ameninţare naţionalǎ. A pune, apoi, semnul egalitǎţii 
între situaţia din România şi cea din Rusia anului 1918 însemna a denatura o realitate pânǎ la 
insinuarea unei analogii posibile între incompatibilitate şi consimilitudine. Continuând în acest 
fel, dintr-o mistificare în alta, istoriografia sovieticǎ încerca sǎ justifice confiscarea tezaurului 
şi a tuturor bunurilor româneşti evacuate în anii Primului Rǎzboi Mondial în Rusia şi ocuparea 
României, în 1944. Duplicitatea mergea atât de departe încât “istoricii” sovietici îl citau pe N. 
Iorga alǎturi de Lenin şi de propagandiştii comunişti, apǎruţi în România dupǎ 1945, subrogând 
astfel românilor modelul istoriografic rusesc. Scoţând din context câte o afirmaţie care avea în 
vedere o posibilǎ ameninţare, prezentatǎ drept o realitate generalizatǎ, aceastǎ Istorie a Româ-
niei era de fapt o demonstraţie evidentǎ a falsurilor practicate de istoriografia sovieticǎ301. O 
asemenea practicǎ antiştiinţificǎ era recomandatǎ şi de consideraţiile finale, unde i se rezerva 
istoricului român o “atenţie specialǎ”, derizorie şi reprehensibilǎ, în primul rând302. 

Deşi s-au referit de mai multe ori la Memoriile lui N. Iorga, “istoricii” sovietici au evitat 
sǎ menţioneze refuzul Moscovei de a-i înapoia istoricului român caietele cu însemnǎri din anii 
1913-1917, cǎrţile, documentele personale şi obiectele de artǎ evacuate în Rusia. Despre tezau-
rul României, diplomaţia ruseascǎ refuza sǎ mai vorbeascǎ, lǎsând impresia că nici nu ar fi 
auzit de un asemenea vechi “diferend”! 

Dacǎ, un timp, istoriografia românǎ a “evitat” a-l cita pe N. Iorga – “istoric şi om politic 
reacţionar burghez” –, întrucât prezenţa “armatei eliberatoare sovietice” pe teritoriul României 
dicta discursul istoriografic, treptat, s-a revenit la o încercare de recuperare şi normalizare, 
iniţiative amputate, însǎ, şi chiar proscrise, cu “vigilenţǎ”, de canoanele istoriografiei comunis-

                                                 
295 Gh. I. Georgescu, Contribuţii la bibliografia războiului pentru întregirea neamului, Bucureşti, Tipografia „Cuvântul 
Românesc”, 1940, p. 30. 
296 Henry Prost, Destinul României (1918-1954), Traducere de Valer Moga şi Valeria Pioraş, Ediţie îngrijită, notă 
asupra ediţiei, note şi indice de Valer Moga, Bucureşti, Editura Compania, 2006, p. 25. Ediţia princeps a apărut la 
Paris, în 1954, la Éditions Berger-Levrault. 
297 Ibidem, p. 26. 
298 Istoriia Rumînii, 1918-1970, N. I. Lebedev (otvetstvennâi redaktor), Moskva, Izdatelstvo „Nauka”, 1971. 
299 Ibidem, p. 16. 
300 N. Iorga, Memorii, Vol. I, p. 330. 
301 Cf. Istoriia Rumînii, p. 104, 146, 196. 
302 Ibidem, p. 315. 
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te. Viaţa şi opera ilustrului istoric au ajuns totuşi a fi, treptat, teme care au fǎcut obiectul mai 
multor studii şi cǎrţi apǎrute înainte de 1990. Şi, aşa cum era de aşteptat, Memoriile sale, eluda-
te sau chiar uitate ani şi ani, au revenit în actualitatea istoriograficǎ româneascǎ. În 1975, de 
pildǎ, a apǎrut lucrarea România în anii primului rǎzboi mondial. Contribuţii bibliografice, în 
care erau înregistrate şi primele douǎ volume ale Memoriilor lui N. Iorga303. Doi ani mai târziu, 
a fost publicat volumul intitulat Nicola Iorga, semnat de Bianca Valota Cavallotti, care cita 
Memoriile marelui istoric, atrǎgând atenţia asupra valorii lor informaţionale304. 

Şi, cu toate cǎ atmosfera pǎrea a se fi modificat întrucâtva, în anul 1978, când a fost 
editatǎ Enciclopedia istoriografiei româneşti305, unde Ştefan Ştefǎnescu a semnat un text re-
zervat lui Nicolae I. (sic!) Iorga, Memoriile sale nu au fost menţionate. 

O atenţie aparte a acordat aceloraşi Memorii Nicholas M. Nagy-Talavera, în monografia 
intitulatǎ Nicolae Iorga. A Biography, apǎrutǎ în 1996, unde a menţionat, în mod special, “cele 
şapte volume de Memorii”, recurgând în multe cazuri la informaţiile oferite de ele306. 

Tot în 1996, Ion Mamina şi Ioan Scurtu ne-au oferit “o carte de istorie politicǎ şi în acelaşi 
timp un instrument de lucru”, aşa cum pretindeau ei, intitulat Guverne şi guvernanţi (1916-1938), 
în care, aşa cum era şi de aşteptat, lui N. Iorga i-a fost rezervat un text special, citându-i-se, în 
Bibliografia selectivǎ finalǎ, şi Memoriile, Vol. I-VII307. Apoi, în 2008, a fost editat un Dicţionar 
biographic de istorie a României – o primǎ încercare a genului –, în care N. Iorga a beneficiat de 
o notǎ semnatǎ de Stan Stoica, unde sunt amintite şi unele “lucrǎri memorialistice”, fǎrǎ ca Me-
moriile sǎ fie menţionate, în mod expres, ca o realizare ilustrativă a marelui istoric român308.  

 
* 

*       * 
 

Pentru N. Iorga, scrierile memorialistice au reprezentat întotdeauna o sursǎ bibliograficǎ 
distinctǎ şi predilectǎ chiar. O aemenea propensiune a fost confirmatǎ, înainte de toate, de 
faptul cǎ el însuşi şi-a însuşit la un moment dat ipostaza de memorialist, pentru care notaţia 
jurnalierǎ a reprezentat o exigenţǎ curentǎ, începând cu 1913 şi, poate, aleatoriu, chiar mai 
devreme. În timp, a apelat mereu, aşa cum am văzut, la informaţia oferitǎ de asemenea surse 
referenţiale, pe care le-a utilizat fără reticenţe, atunci când nu ridicau semne de întrebare asupra 
autenticitǎţii lor. Notaţia sa diurnalǎ a fost reţinutǎ întotdeauna cu gândul la acela care va în-
cerca, odatǎ, sǎ reconstituie curgerea adevǎratǎ şi întreagǎ a unei diviziuni temporale, cu evi-
denţierea specificitǎţii ei, conferitǎ de identitatea proprie unei generaţii. Notele zilnice ale lui 
N. Iorga sunt nişte gânduri cu valoare de automǎrturisire, ale cuiva care le consemna cu gândul 
de a se întoarce la ele cândva. Şi, aşa cum am văzut, chiar a apelat la acele însemnări, nu doar o 
datǎ şi nici întâmplǎtor. 

Atunci când le-a publicat, a avut în vedere, îndeosebi, semnificaţia lor documentarǎ 
pentru cei care vor scrie istoria timpului respectiv. Demersurile memorialistice sufǎr, în gene-
ral, povara apǎsǎrii momentului sau a circumstanţei conjuncturale, lunecând, adeseori, către o 
literaturizare situaţională sau chiar un poncif ocazional. În plus, tiranizat de succederea 
dezlǎnţuitǎ câteodată a evenimentelor unei zile, jurnalierul este pândit fǎrǎ încetare de asaltul 
detaliilor factologice, greu de evitat fǎrǎ a ceda din când în când seducţiei lor. Pentru oricare 
autor de note diaristice este foarte important cadrul existenţial, societatea şi ambientul în care 
se mişcǎ, nu doar ca martor trecǎtor, ci mai ales ca participant, vremelnic sau decizional, impli-

                                                 
303 Coordonator de ediţie colonel Gheorghe Stoean, Bucureşti, EMil, 1975, p. 51. 
304 Bianca Valota Cavallotti, op. cit., passim. 
305 Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, EŞE, pp. 183-184. 
306 Iaşi, The Center for Romanian Studies, p. 362 şi altele 
307 Bucureşti, Editura Silex, 1996, pp. 191-192, 259. 
308 Coordonator: Stan Stoica, Cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Iorga, Nicolae, Bucureşti, Editura Meronia, 
2008, pp. 287-290. 
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cat deci în derularea inefabilǎ a unei diviziuni din sfera tradiţională a duratei. Pentru cineva 
care priveşte o societate sau un timp numai ca observator sau martor zilnic, vor rǎmâne necu-
noscute sau neînţelese întru totul multe coordonate structurale ale “subiectului” avut în vedere. 
Nu este la îndemâna oricui capacitatea de a scruta momentul din unghiul cel mai potrivit şi de a 
sesiza şi reţine numai ceea ce este esenţial şi se va impune deci ca etalon al viitoarelor demer-
suri analitice, dar şi concluzive, desigur, sau măcar ca termen de comparaţie. 

N. Iorga a început sǎ-şi noteze primele gânduri despre oamenii unor vremuri şi faptele 
lor, însoţite întotdeauna de consideraţii interogative, într-un moment în care ţara sa intra, alǎturi 
de întreaga Europǎ, într-o nouǎ erǎ, aceea care va începe odatǎ cu sfârşitul Primului Rǎzboi 
Mondial. Atât vârsta, cât şi statutul sǎu social şi identitatea ştiinţifică îl îndreptǎţeau sǎ-şi 
însuşeascǎ ipostaza de martor şi interpret al trecerii timpului sǎu, apelând la însemnarea zilnicǎ. 
Letopiseţul sǎu nu e al unui copist harnic şi corect, ci al mărturisitorului care investigheazǎ mai 
întâi şi abia dupǎ aceea consemneazǎ fapte şi consecinţe la care se va întoarce, în viitor, pentru 
a limpezi derularea unui moment ori context tumultuoase şi tulburi, adeseori. 

Încǎ nu s-a scris tot ce trebuia, dintr-o perspectivǎ generalizatoare şi lipsitǎ de orice parti 
pris, despre Memoriile lui N. Iorga. Nu toţi istoricii au apelat la aceste Memorii în mod tendenţi-
os, cu scepticisme preconcepute, încadrându-le, automat, în categoria lucrǎrilor pro domo, con-
vinşi fiind cǎ N. Iorga nu a recurs la notaţia diaristicǎ pentru a o folosi în scopuri escamotante sau 
pentru a-şi justifica eventuale falsuri interpretative. Refuzul Moscovei de a restitui manuscrisul 
notelor de început demonstreazǎ faptul cǎ ele reprezintǎ un document de valoare, care nu poate fi 
pus la îndoialǎ.  

Acuzaţiile unor contemporani, care s-au rostit asupra Memoriilor în discuţie, nu erau de-
terminate de judecǎţi suscitate de litera şi de spiritul însemnǎrilor sau de probitatea lor, ci de 
unele reacţii personale, cantonate în zona învrǎjbirilor obişnuite sau chiar a învinovǎţirilor 
marginale. Fǎrǎ a considera necesarǎ o respingere permanentǎ a acestor învinuiri pernicioase, 
N. Iorga a apelat nu o datǎ la Memoriile sale pentru a restabili adevǎruri invulnerabile309. Nu a 
ezitat, apoi, atunci când a fost nevoie, sǎ recurgǎ la memoriile contemporanilor sǎi, precum 
cele ale unor Maiorescu, Take Ionescu, Marghiloman, Averescu, Al. Tzigara-Samurcaş etc.310. 
De asemenea, a utilizat informaţiile oferite de lucrǎrile asemǎnǎtoare ale contelui Hutten-
Czapski, ale lui Pétin, Bülow, Sarrail, Mackensen, Ludendorff, Falkenhayn etc.311. 

 
*  

*       * 
 

Memoriile lui N. Iorga pot fi privite, într-un anume sens, ca un virtual testament spiritu-
al al unei individualitǎţi pilduitoare, atât prin existenţa sa exemplarǎ, cât şi printr-o operǎ greu 
comparabilǎ, ca valoare ştiinţificǎ şi dimensiuni, cu a altor contemporani de-ai sǎi. Aceste 
însemnǎri zilnice reprezintǎ, alǎturi de Acţiunea militarǎ a României, Supt trei regi şi O viaţǎ 
de om, aşa cum a fost, un demers unic în memorialistica româneascǎ, care nu a fost încǎ resti-
tuit integral, iar în ceea ce s-a reeditat la un moment dat nu s-au putut evita canoanele cenzurii 
comuniste, adicǎ reprehensibilele croşete şi intruziunile recriminatorii, puse în practicǎ prin 
omisiuni inhibitive. Se ştie cǎ cenzurarea unei pagini scrise este sinonimǎ cu o mutilare, cu 
sens de turpitudine. O asemenea intruziune conştientizatǎ deformeazǎ un text, modificându-i 
sensul, deci şi semnificaţia intrinsecǎ. 

Nu trebuie sǎ uitǎm cǎ memorialistica lui N. Iorga nu este una de factura acelora care 
divulgǎ maliţiozitǎţi indecente ori dedesubturi compromiţǎtoare, cu intenţii vindicative ori 
denigratorii. Diaristul a încercat sǎ consemneze evoluţia politicǎ – şi nu numai – a ţǎrii sale, cu 
ritualurile ei complexe şi mai ales cu urmările cunoscute azi. Cine va parcurge Memoriile lui 

                                                 
309 Cf. N. Iorga, Supt trei regi, pp. 261-262; Istoria Românilor, Volumul III, p. 346. 
310 Idem, Istoria Românilor, Volumul X, pp. 334, 347. 
311 Ibidem, passim. 
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N. Iorga, nu numaidecât cu gândul de a le compara cu alte încercǎri asemǎnǎtoare ori de a 
identifica presupuse carenţe intenţionale ale notaţiei, va descoperi, finalmente, pe istoricul care 
avea în vedere în permanenţǎ neamul sǎu şi ţara sa, cu izbânzile şi nereuşitele lor dintodeauna. 
Însemnǎrile acestea reluau, zilnic, cu o statornicie impresionantǎ, ca pe un credo cu sens de 
automărturisire, întrebǎrile care aveau în vedere înaintarea permanentǎ a unui neam. Ele ne 
dezvǎluie, cu limitele inerente unui demers personal, România anilor 1917-1938, dar în egalǎ 
mǎsurǎ ni-l relevǎ şi pe autorul lor. Referindu-se la diaristica lui I. G. Duca, George Călinescu 
observa în 1934 că acesta „se poate compara totuşi cu N. Iorga, prin putinţa de a se desprinde 
în chiar focul acţiunii de prezent şi a se transforma în memorialist. Şi Iorga trǎieşte azi, dar 
vede cu ochiul de mâine, ceea ce îl aruncǎ peste timp, într-o rǎcealǎ observatoare de mare cali-
tate artisticǎ”312.  

Fiind vorba despre nişte note în care era înregistratǎ temperatura zilnica a unui timp 
aflat mereu într-o ebuliţie înnoitoare, dar şi într-o deteriorare inevitabilǎ parcǎ şi totuşi 
surprinzǎtoare, Iorga a avut tǎria de a nu renunţa la consemnarea particularitǎţilor care caracte-
rizau o realitate atât de diversǎ şi de aceea deconcertantǎ, în favoarea consemnǎrii detaliilor 
insolite, care îi delecteazǎ pe amatorii de situaţii captivante, fǎrǎ a sesiza caracterul lor momen-
tan şi aleatoriu. El nu a renunţat niciodatǎ la adevǎrul clipei, în favoarea licǎrului divagant, care 
îl fascineazǎ pe privitorul întâmplǎtor sau pe amatorul de inedit circumstanţial şi senzaţii tari. 
“Valoarea unor memorii, observa ilustra diaristǎ care a fost Regina Maria, constǎ în sinceritate, 
nu în mǎiestrie”313, adică în actul consemnării fidele, pur şi simplu. Memorialistica autenticǎ nu 
fabuleazǎ, ci transcrie şi conservă o realitate, sublimând-o în permanenţă şi aşezând-o mereu 
între document şi istorisire. Subiectele reţinute de N. Iorga în Memoriile sale sunt foarte diver-
se, chiar şi atunci când au în vedere aceeaşi tematicǎ – viaţa politicǎ din România –, întrucât 
ele ne restituie o realitate complexă, nu-şi propun sǎ divagheze pe marginea aceloraşi supoziţii 
temporare şi prestabilite. Notaţia jurnalierǎ a lui N. Iorga are o specificitate distinctǎ, decupând 
momentul, cu gândul la ce va urma, la o pildǎ, o luare-aminte ori o întrebare. Tonul general al 
însemnǎrilor şi temperatura lor sunt caracteristice ale imediatului sau, câteodatǎ, ale urgenţei, 
dar, în egală măsură sau îndeosebi, şi ale viitorului, pentru a nu se pierde prospeţimea şi pereni-
tatea reacţiei autentice, prin obişnuita deformare temporalǎ şi prin îndepǎrtarea de momentul 
impulsului iniţial. Mesajul acestor decupaje pilduitoare nu era legat numaidecât de o datǎ anu-
me şi nu-şi propunea a ebruita o faptǎ sau un eveniment, ci a identifica o stare de spirit, care se 
va repercuta asupra viitorului. Frusteţea notelor este una specificǎ observatorului rutinat şi 
perspicace, dar şi capabil sǎ se mire şi sǎ discearnǎ, cu competenţǎ, identificând esenţialul, cu 
adevǎrurile sale imanente, actuale, dar şi sugestiile privitoare la viitor. Aspectul frazei nu este 
unul obişnuit prescripţiei, ci întrebǎrii posibile, chiar dacǎ notaţia incumba şi un gând estimativ. 

Memorialistica lui N. Iorga a fost şi continuǎ a fi preţuitǎ şi azi, dar nu atât cât ar merita 
şi ar trebui, îndeosebi. Necunoaşterea ei se va repercuta, mai devreme sau mai târziu, asupra 
înţelegerii trecutului unui neam. Multe dintre frazele consemnate de el odinioară au încǎ ecoul 
unor strigǎte care trebuie ascultate şi azi, pentru a nu repeta greşeli peste care trecem adeseori 
cu indiferenţǎ, fǎrǎ a ne gândi la gravitatea unor consecinţe oricând posibile, emendabile azi, 
dar nesfârşit de pǎgubitoare mâine. 

La 16 iulie 1932, neliniştit de ascensiunea Gǎrzii de Fier, jurnalierul îi mǎrturisea cuiva cǎ 
“nici în vremile cele mai întunecate ale evului mediu omenirea n-a fost atât de jos”314. Întristat de 
faptul cǎ în alegerile abia încheiate nu fusese învestit cu demnitatea de deputat, pentru a avea 
astfel prvilegiul de a se pronunţa asupra prezentului ţǎrii sale, ajuns la o rǎspântie primejdioasǎ, se 
consola cu gândul cǎ fiind senator de drept nu va lipsi din cel mai înalt forum reprezentativ al 
ţǎrii. “Bine cǎ e mǎcar aceastǎ posibilitate de a spune, la întâmplare, şi eu un cuvânt!”315.  

                                                 
312 G. Călinescu, „I.G. Duca, scriitor”, în I.G. Duca, Portrete şi amintiri, Ediţia a V-a, Bucureşti, EH, 1990, p. 8. 
313 Regele Ferdinand I. Amintiri de pe la cei ce l-au apropiat, Sub îngrijirea lui G. Budişteanu, 1933. 
314 N. Iorga, Memorii, Vol. VII, p. 12. 
315 Ibidem. 
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Asemenea însemnǎri prevesteau, parcǎ, sfârşitul – primitiv şi incriminator, pentru totdea-
una – al aceluia care a repetat mereu “un cuvânt!”, întru cunoaşterea trecutului şi predicţiunea 
viitorului naţiunii sale. Dar, împotriva firescului şi chiar a aşteptǎrilor proprii unui timp primejdi-
os, N. Iorga a fost omorât, în mod grotesc, la 27 noiembrie 1940, tocmai într-un moment când 
prezenţa sa era mai necesarǎ decât oricând printre cei care erau chemaţi sǎ se pronunţe asupra 
viitorului României. Ultima însemnare diaristicǎ pe care o cunoaştem, dintre cele editate, poartǎ 
data de 24 februarie 1938. În urmǎ cu şapte ani, fusese suprimat, la fel de sǎlbatic, I. G. Duca, o 
altǎ importantǎ personalitate politicǎ a vremii, nu departe de locul supliciului aceluia care nu a 
cutezat a-şi rosti credo-ul pe care l-a pǎstrat întotdeauna deasupra rostului din urmă al propriei 
sale fiinţe. 

Dincolo de brutalitatea dezumanizantǎ din care se revendicǎ, sfârşitul tragic al lui N. Iorga 
este relevant pentru un timp anistoric şi pentru o biografie greu comparabilă. Iar când vorbim 
despre Memoriile sale, nu putem sǎ le judecǎm decât raportându-le, în permanenţǎ, la semnifica-
ţia unui canon expiator. Strigându-şi zilnic îngrijorarea provocatǎ de soarta ţǎrii sale, ameninţatǎ 
de pericole devenite inevitabile, N. Iorga şi-a acceptat destinul ca pe un dat, deci şi sfârşitul, venit 
prea repede, înainte de a fi consemnat, poate, ceea ce s-a întâmplat în antipenultima zi a toamnei 
anului 1940, cu care s-a încheiat viaţa sa, irepetabilǎ şi de neasemuit, chiar. 

Scriind despre timpul al cǎrui martor atent a fost, istoricul s-a avut în vedere, se înţele-
ge, şi pe sine, întrucât viaţa sa a fost o componentǎ intrinsecǎ şi firească deci a zilelor pe care 
le-a trǎit. Memoriile lui N. Iorga rǎmân, de aceea, un document unic al unei vremi şi al unei 
conştiinţe care nu pot fi uitate. 

 
*  

*       * 
 

O culturǎ, o literatură şi o istoriografie cu o memorialisticǎ bogatǎ au fost întotdeauna 
deschise unui dialog al actualităţii cu trecutul şi viitorul, deopotrivă, fǎcut posibil şi stimulat de 
un prezent exigent cu sine şi conştient de grija primordialǎ a cunoaşterii adevǎrului între ieri şi 
azi. Pe lângǎ memorialistica din ultimele decenii, conjuncturalǎ şi supusă, evident, unei preve-
deri patologice, în raport cu orizontul de aşteptare zilnică, trebuie sǎ observǎm cǎ au apǎrut, 
între timp, şi ediţii princeps sau reditǎri ale unor amintiri şi demersuri diaristice notabile. Sur-
prinzǎtor, într-un anume sens, dar benefic, înainte de toate, pentru prezent şi viitor, deopotrivǎ, 
aceastǎ ispitǎ restitutivǎ continuǎ încǎ. Se pare cǎ, finalmente, am ajuns a accepta cǎ memoria-
listica este un text mǎrturisitor, necesar, prin el însuşi ori prin ceea ce ne poate oferi întru elu-
cidarea identităţii unei individualitǎţi, dar şi întru cunoaşterea unui subiect, a unui proces isto-
ric, a unui timp etc. 

Ar fi încă multe de spus pe marginea unui asemenea gând, oricând actual, atâta vreme 
cât, iatǎ, au trecut deja peste şapte decenii de la apariţia ultimelor douǎ volume ale Memoriilor 
lui N. Iorga şi nimeni nu are în vedere o republicare a lor, mai mult decât necesarǎ. Se îndoieş-
te, oare, azi, cineva, de faptul cǎ o nouǎ ediţie a celor şapte tomuri, ajunse de mult o raritate 
bibliograficǎ, datoratǎ cenzurii comuniste, iar apoi unui “refuz” absurd al vremurilor din urmǎ, 
este o stringenţǎ a acestui început de secol? S-ar pǎrea cǎ nu! Şi totuşi, însemnǎrile zilnice ale 
unei personalitǎţi anevoie comparabilă, din multe puncte de vedere, continuǎ a rǎmâne abando-
nate într-o indiferenţǎ ce frizeazǎ deriziunea şi iresponsabilitatea, condamnabile în egală măsu-
ră. Îndepǎrtându-ne, mereu, cu neprevedere, dar mai ales cu ignoranţǎ, de o asemenea scriere, 
ne înstrǎinǎm de trecutul şi de identitatea noastrǎ, deci şi de noi înşine! 

Rusia, aliata României într-un interval important al Primului Rǎzboi Mondial, a refuzat 
şi continuǎ sǎ amâne, încǎ, restituirea însemnǎrilor zilnice ale lui N. Iorga din anii 1913-1917, 
deşi un asemenea gest, care învedereazǎ o mentalitate morbidǎ, contravine unui adevǎr ine-
branlabil. Datoria României, care e de fapt o obligaţie de conştiinţă, ce continuǎ a fi şi o res-
ponsabilitate irepresibilǎ faţǎ de trecutul naţional, este aceea de a recupera manuscrisul în-
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semnǎrilor zilnice ale marelui istoric român, aflate şi azi la Moscova sau într-un loc neştiut încă 
de noi. A proceda altfel, ne-am însuşi păcatul de a fi indiferenţi faţǎ de trecutul românesc, re-
nunţând la o depoziţie consemnată de N. Iorga, în nişte vremuri tulburi, pentru noi, cei de azi, 
şi pentru România dintotdeauna. Oricine va parcurge, vreodatǎ, însemnǎrile zilnice ale marelui 
istoric va înţelege cǎ trecutul naţional nu este o întâmplare şi nici o poveste, la care sǎ 
renunţǎm într-o zi sau sǎ le uitǎm, inexplicabil, fǎrǎ a ne abandona pe noi înşine, deci şi propria 
noastră identitate. 

Oprindu-ne aici cu aceste consideraţii avansate pe marginea însemnǎrilor zilnice ale lui 
N. Iorga, se cuvine sǎ amintim cum şi-a încheiat el O viaţǎ de om, aşa cum a fost, adicǎ 
adevǎratele sale memorii. La 25 septembrie 1933, într-o zi de toamnǎ, aflându-se la Vǎlenii de 
Munte şi simţindu-se eliberat de osteneala unui impresionant demers mǎrturisitor, recunoaştea 
cǎ însemnase acolo tot ceea ce trebuia spus despre sine, pânǎ la acea vârstǎ. Privindu-şi viaţa 
de la înǎlţimea la care ajunsese atunci, nota, pentru sine, dar mai ales pentru cei care vor veni 
dupǎ el, vreodatǎ: “Şi aşa stau, la şaizeci şi doi de ani ai miei, sigur şi tare, mândru, drept îna-
intea conştiinţii mele şi a judecǎţii vremurilor”316 (subl. Gh.I.F.). Aceste gânduri zguduitoare 
erau, dincolo de tulburǎtorul adagio pe care îl rememorau, o mǎrturisire cu valoare de avertis-
ment pentru vremurile de atunci şi, deopotrivǎ, pentru cele care vor urma. Anticipându-şi parcă 
sfârşitul, care îi va purta pe toţi românii cu gândul cǎtre marile drame din trecutul neamului lor, 
N. Iorga îşi avertiza conaţionalii, cu şapte ani înainte de sfârşitul sǎu abominabil, cǎ el a stat 
întotdeauna “drept” în faţa „conştiinţii” sale “şi a judecǎţii vremurilor”, deci a istoriei. Cu 
aceastǎ mǎrturisire ar fi trebuit sǎ-şi încheie, cândva, Memoriile. Dar, sesizând noul l’air de 
temps, care va schimba, nu peste mult timp, cursul lumii, el, care a scrutat toatǎ viaţa trecutul, 
pentru a întrevedea viitorul, ne-a încredinţat acest gând înainte de un “sfârşit” care va rǎmâne 
mereu un pǎcat de neuitat, fǎrǎ a putea fi ispǎşit, deci, vreodatǎ, de neamul sǎu. 

În cei şapte ani pe care i-a mai trǎit, nu a mai repetat vreun avertisment asemǎnǎtor, deşi 
spectrul unei alte drame de dimensiuni continentale continua sǎ întunece toate zǎrile Europei. 
Justificându-şi, parcǎ, un asemenea comportament, el declarase, la 14 decembrie 1915, în cel 
dintâi discurs rostit de la tribuna Camerei Deputaţilor, dupǎ declanşarea Primului Rǎzboi Mon-
dial, adresându-se acelora care se pretindeau a fi slujitorii marilor idealuri naţionale, cǎ “Omul 
care de ieri şi-a cǎpatat idealul, acela îl strigǎ. Omul care l-a avut în toatǎ viaţa lui, acela îl 
şopteşte; pǎgânul care a cǎlcat înâia oarǎ pragul bisericii, acela rǎcneşte credinţa sa cǎtre 
Dumnezeul blând al creştinilor, iar acela care l-a pǎstrat în sufletul sǎu gǎseşte cǎ şi şoptirea 
uşoarǎ a unui cuvânt de închinare este o îndrǎznealǎ”317 (subl. Gh.I.F.). 

Gândul notat apoi la 25 septembrie 1933 – într-un anotimp al bilanţurilor –, ca încheiere 
a “poveştii” vieţii sale de pânǎ atunci, ar fi trebuit sǎ-l aflǎm, poate, în notaţia jurnalierǎ 
reţinutǎ în acea zi de toamnǎ, care nu putea fi decât una frumoasǎ, ca altǎdatǎ. Ziua aceea, una 
oarecare pentru mulţi dintre contemporanii sǎi, era pentru N. Iorga una cu o valoare simbolicǎ 
aparte. Mǎrturisirea fǎcutǎ atunci, tocmai când românii sărbătoreau Înǎlţarea Cinstitei Cruci, 
trebuie înţeleasǎ ca o „ridicare” personalǎ simbolicǎ, nu ca o consemnare zilnicǎ oarecare. 
Confesându-se jurnalului sǎu, în seara acelei zile, el remarca gestul unui om politic care “înain-
tea a cincizeci de tineri pelerini, […] presintǎ <<morala creştinǎ>> ca o îndreptare statornicǎ a 
vieţii sale”318. Cititǎ în trecere ori scoasǎ din context, aceastǎ luare-aminte ar putea pǎrea fǎrǎ 
vreo legǎturǎ cu reflecţia aşezatǎ la sfârşitul mǎrturisirilor din O viaţǎ de om, aşa cum a fost. 
Dar nu e aşa. Cele douǎ notaţii trebuie citite întotdeauna împreunǎ. Gândul cu care şi-a încheiat 
el “povestea vieţii” l-a urmǎrit şi dupǎ aceea, surprins întrucâtva atunci când un contemporan 
de-al sǎu îşi aroga o veleitate care era deasupra identitǎţii sale zilnice. 

Cine va citi, aşadar, Memoriile lui N. Iorga va trebui sǎ se întoarcǎ numaidecât şi nu 
doar întâmplător la mǎrturisirea cu care istoricul îşi încheia “povestea vieţii”, pentru a înţelege 

                                                 
316 Idem, O viaţă de om aşa cum a fost, 1984, p. 537. 
317 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, 14 decembrie 1915, p. 58. 
318 N. Iorga, Memorii, Vol. VII, p. 115. 
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cum şi-a dorit-o el şi cât a reuşit sǎ-şi respecte adevǎratul crez al propriei sale existenţe. Iar 
cine va scrie, mâine, despre viaţa lui, privitǎ prin prisma propriilor Memorii, care s-au revendi-
cat întotdeauna a fi şi continuǎ a rǎmâne un testament imuabil, impresionant şi întru totul pildu-
itor şi azi, încă, va trebui sǎ nu uite nici o clipǎ jertfa cu care a fost curmată, cu trei zile înainte 
de sfârşitul toamnei anului 1940, “o viaţa de om, aşa cum a fost”. “Sfârşitul” lui N. Iorga, unul 
primitiv şi abominabil, cu repercusiuni nemărginite pentru neamul său, a fost o oblaţiune, cu 
sens de avertisment, adresat unui timp bolnav. Opera sa trebuie cunoscutǎ de fiecare generaţie, 
cu gândul la îndemnurile pe care ni le-a adresat el de dincolo de taina unei vieţi încheiate înain-
te de vreme. Privite într-un anume fel, aceste Memorii par a fi fost gândite de acela care le-a 
consemnat atâţia ani ca o adevǎratǎ cruciadǎ a sa cu o lume şi un timp care se îndreptau cu 
inconştienţă cǎtre zările unui eşec inevitabil. El nu a fost înfrânt de potrivniciile unei epoci 
anormale, nici de un “inamic” declarat şi recunoscut, indiferent cine ar fi fost acela, ci de nişte 
indivizi aflaţi la marginea societǎtii umane. Cei care au procedat aşa au curmat o viaţǎ, a cuiva, 
dar nu au reuşit să compromită finalitatea pildei acesteia. Dimpotrivǎ, procedând în acest fel – 
imund şi inuman – ei au atras atenţia asupra unei cauze, glorificând-o şi oferind-o ca pildǎ 
viitorului şi învingǎtorilor, care erau aşteptaţi dintotdeauna şi nu se putea sǎ nu vinǎ într-o zi. 

 

Keywords: N. Iorga;Memoirs; 1912 - 1938; Aide - Mémoir; historical document; 
comments; references; political life; daily life. 

 
 

THE MEMOIRS OF N. IORGA, BETWEEN AIDE - MÉMOIR 
AND DOCUMENT (III) 

 
(Summary) 

  

Nicolae Iorga’Memoirs, published in seven volumes in the years 1931, 1932 and 1939, 
represent an important journal work. These volumes include all the notes taken by him daily in 
the period of May 17, 1917 – February 24, 1938. The Memoirs was considered one of the most 
important historical documents even at the very moment of the printing. The pages of these 
volumes enable the historian of today and others to discover information and important 
comments for a deeper understanding of that period, and also references to the political parties 
and their programs, politicians, government ahd its accomplishments etc. The notes about politics 
that we analyze are also essential for observing the general development of Romania in a funda-
mental period of its modern history. 

 Iorga’Memoirs are very precious for those who are interested in learning about the real 
life in Roumania after 1912. They are also important for those who study N. Iorga’s personality 
and the manner of his Memoirs, that, structurally, varies between aidé-memoire and historic do-
cument. 
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NICOLAE IORGA: O MONUMENTALĂ OPERĂ DE 
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Cuvinte-cheie: Nicolae Iorga; Oameni cari au fost; I.L. Caragiale; George Călinescu; 

Vladimir Streinu; portretist; moralist; artist; caracter uman; portret uman; personalitate; amintire. 
 

Primul portretist din istoria presei româneşti a fost I. L. Caragiale. N-a avut continuitate 
pe acest tărâm, aşa cum, în general, n-a avut în domeniul publicisticii, după cum a observat 
Şerban Cioculescu1, dar cele câteva portrete ale unor oameni politici, ca şi paginile scrise la 
moartea lui Eminescu cu titlul În Nirvana atestă un portretist care stăpâneşte o bogată claviatu-
ră, o forţă pamfletară ieşită din comun, o posibilitate de a defini în mişcare omul, o pătrundere 
psihologică şi stăpânirea tuturor mijloacelor de expresie ale genului. Portretul lui Dimitrie A. 
Sturdza2 este mai degrabă un pamflet care disecă modul de a fi al unuia dintre cei mai proemi-
nenţi oameni publici ai vremii care atât în viaţa politică, cât şi în cea culturală avea o influenţă 
şi o putere ieşite din comun. „Bigot, netolerant, fanatic, e în stare să prigonească toată viaţa pe 
un om cu spiritul liber”. Definirea portretului moral se realizează prin comparaţii esenţiale: „La 
D. Sturdza, mişcările intime sufleteşti de evlavie au un caracter fioros: e un amestec de rabin 
habotnic, de neînduplecat inchizitor şi de jacobin jurat. Om mărginit şi nedrept, pornit totdeau-
na, nu din sentimente, ci din resentimente, d-sa nu iubeşte atât ceva, pe cât poate urî altceva; şi 
culmea urii o are, nu pentru cel ce nu iubeşte ceea ce iubeşte d-sa, ci pentru cel ce nu poate urî 
ceea ce d-sa urăşte”. Arta paradoxului este dusă aici pe culmi. Portretul nu rămâne într-o gamă 
fundamental negativă. Recunoaşte meritele omului politic: „Dar d. Sturdza e desigur onorabil, 
îşi iubeşte, fireşte, patria şi neamul, e netăgăduit om conştiincios şi priceput la lucru, punctual 
şi sobru, bun creştin şi bun tată de familie”. Dar pe lângă arta paradoxului, Caragiale o posedă 
şi pe cea a relativizării: „Însă toate aceste calităţi dau, din nenorocire, naştere unui enorm şi 
nesuferit defect. D-sa crede că ele îi dau dreptul să le tăgăduiască altuia, din momentul ce nu se 
manifestează şi la acela în acelaşi mod ca la d-sa, din momentul ce acela nu vrea să facă aceiaşi 
paradă ca d-sa din ele”. 

Portretul este structurat pe contrastul dintre calităţi şi defecte. Cele din urmă le anihilează 
pe cele dintâi. Dar mai ales Caragiale posedă arta de a demonstra cum toate însuşirile lui D.A. 
Sturdza, om de stat care ocupa posturi-cheie în structurile guvernamentale şi academice, se me-
tamorfozează într-o activitate de funcţionar mărunt, lipsit de perspectivă, de concepţie, de viziu-
ne: „Spirit îngust, îndărătnic şi tipicar, ca ministru al instrucţiunii publice, socoteşte până la minu-
tă absenţa profesorilor, citeşte singur temele de la toate şcoalele, verificând până la a şaptea zeci-
mală notele examinatorilor, şi una din măsurile pedagogice de seamă pe care le impune directori-
lor e să ia la goană din preajma şcoalelor rahagii, bragagii şi simigii”. Cum se întâmplă nu o dată 
la Caragiale, enumerarea aparent impasibilă duce personajul în zonele absurdului. 

La polul opus se situează portretul intitulat În Nirvana publicat la 20 iunie 1889, în con-
secinţă doar la cinci zile de la moartea poetului Mihail Eminescu. Cum atunci ziarele se anteda-
tau, înseamnă că I.L. Caragiale a scris acest necrolog în mai puţin de trei zile de la aflarea tra-
gicei veşti. Ceea ce pentru un autor chinuit de demonul perfecţiunii, torturat de aflarea expresi-
ei celei mai potrivite pentru a spune ceea ce gândea reprezintă un adevărat record. Şi totuşi 
nimic convenţional, nimic patetic, nimic grandilocvent, nimic din recuzita obişnuită în aseme-
nea împrejurări3. 

                                                 
1 Introducere la I.L. Caragiale, Opere, V, Articole politice şi Cronici dramatice, Bucureşti, 1938, p. XXVII. 
2 Vezi textul în ediţia citată, pp. 122-126. 
3 Articolele scrise cu prilejul morţii lui Eminescu sunt republicate în Corpusul receptării critice a operei lui Eminescu, 
Secolul XIX, ediţie critică de I. Oprişan şi Teodor Vârgolici, Editura Saeculum, 2002, pp. 250-313. 
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Comparaţia între articolul lui I.L. Caragiale şi ceea ce s-a scris cu prilejul morţii lui 
Eminescu – în afara Amintirilor lui Alexandru Vlahuţă – arată că I.L. Caragiale se situa mult 
deasupra epocii sale. Portretul lui Eminescu începe şi se desfăşoară în gama memorialistică. 
Dar nu pentru a vorbi despre sine, ci pentru a pune în valoare trăsăturile fizice şi morale ale 
poetului. Aducerile aminte sunt esenţiale pentru conturarea profilului celui ce-i fusese prieten 
şi pe care îl văzuse în complexitatea contradictorie a fiinţei lui: „Aşa l-am cunoscut atunci, aşa 
a rămas până în cele din urmă momente bune; vesel şi trist; comunicativ şi ursuz; blând şi as-
pru, mulţumindu-se cu nimica şi nemulţumit totdeauna de toate…”. Nu se omit nici factorii ge–
netici, adică momentele care aruncau anumite umbre asupra familiei poetului, toate amintite 
pentru a combate opinia prin care se lasă „a se crede că nenorocirea lui Eminescu a fost cauzată 
de un viciu”. Nimic lacrimogen, nimic sentimental în acest necrolog în care Caragiale nu-şi poate 
ascunde durerea în faţa soartei triste a celui care „a suferit multe, a suferit şi de foame. Da, dar 
nu s-a încovoiat niciodată: era un om dintr-o bucată, şi nu dintr-una care se găseşte pe toate 
drumurile”. Portret complex din care nota polemică îndreptată împotriva societăţii nu lipseşte, 
În Nirvana reprezintă un adevărat model al genului. 

Atunci când a apărut Istoria literaturii române de la origini până în prezent4 s-au relie-
fat darurile de portretist ale lui G. Călinescu. Într-adevăr, în paginile acestei capodopere a lite-
raturii române, G. Călinescu se vădeşte nu numai un exigent critic, dar şi un portretist care in-
cludea genul în exegeza istorico-literară. Portretul celor ce au căzut sub incidenţa privirii sale, 
fie Mihail Sadoveanu, fie Octavian Goga, fie N. Iorga, fie Mateiu Ion Caragiale, reprezintă o 
dimensiune esenţială pentru definirea operei. Finalul capitolului dedicat lui Mihail Sadoveanu 
este grăitor în acest sens: ”Omul însuşi personifică în chipul cel mai izbitor opera: voinic, trup 
mare, cap voluminos, gesturi cumpănite de oier, vorbire îmbelşugată, dar prudentă şi monolo-
gică, ocolind disputa; însă lăsarea în jos a gurii, zâmbetul împietrit al feţii aduc pe faţă o nepă-
sare felină; ochii nelămuriţi, reci, venind de departe şi trecând peste prezent, sunt ai unei rase 
necunoscute”. 

Portretul profesorului N. Iorga, aşa cum l-a văzut studentul G. Călinescu, reprezintă o 
pagină de virtuozitate artistică demnă de marele prozator G. Călinescu. A fost singurul care a 
reuşit să contureze spectacolul ieşit din comun al prezenţei lui N. Iorga la catedră. 

N. Iorga îşi face apariţia ca un personaj fabulos aparţinând lumii basmului: „N. Iorga 
avea multe afinităţi cu zmeul din poveste. După cum buzduganul acestuia îşi preceda stăpânul 
izbind în poartă, în uşă, spre a se aşeza singur în cui, tot astfel glasul profesorului Iorga se au–
zea indistinct pe scări şi pe culoare, înainta intensificându-se viforos, apoi intra adus de un val 
de studenţi retardatari în mijlocul sălii cucernice. La sfârşit, apărea şi N. Iorga identificându-se 
cu autorul glasului”. În viziunea portretistului G. Călinescu, N. Iorga este omul-spectacol. 
Schimbările bruşte ale vocii şi gesturilor, ale atitudinii faţă de sală, faptul că „deşi conferinţa 
prezenta cea mai strânsă coeziune, N. Iorga părea că şi-o improvizează dintr-un material de 
ocazie” se repercutează asupra celor din sală: „respiraţia tuturor rămânea tăiată de curiozitate şi 
teamă, o nelinişte încordată apăsa pretutindeni, iar toamna ai fi putut auzi ritmul lent al ploaiei 
lovind pe acoperişuri, sau bolboroseala monotonă a streşinilor”. G. Călinescu reconstituie acest 
spectacol unic urmărind deopotrivă reacţia amfiteatrului, a unuia sau altuia dintre cei ce îl pri-
veau fascinaţi pe acest profesor nepereche. Finalul portretului este de-a dreptul apoteotic: „În 
sentinţe biblice se ridica deasupra patimilor mărunte, se închidea în negura de fum a unei înăl-
ţimi inaccesibile şi întocmai ca Moise, spărgând tablele legii aduse unui popor netrebnic, tu-
nând asupra sălii profeţii grozave, fugea întunecat de o justă mânie, în aplauzele ropotitoare ale 
auditoriului”. 

Tot un portret în mişcare este şi cel cu care G. Călinescu începe capitolul dedicat lui 
Mateiu Ion Caragiale. Autorul Crailor de Curte-Veche se află la antipodul lui N. Iorga din 
toate punctele de vedere. Savantul era întruchiparea omului social care nu trăia decât în viaţa 

                                                 
4 Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1941. Citatele noastre după ediţia Al. Piru, EM, 1982. 
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unanimă şi pentru viaţa colectivităţii, pe când fiul lui I.L. Caragiale era prototipul omului sin-
guratec, rupt de semenii săi, impunând o distanţă solemnă faţă de toţi cei ce-l înconjurau. Per-
pessicius, care îi prefaţează cel dintâi volum al Operelor5, trasează în câteva rânduri acest por-
tret moral al lui Mateiu Ion Caragiale: „Pe Mateiu Caragiale l-am întrezărit, în puţinele prilejuri 
ale cunoştinţei noastre, oarecum de pe celălalt trotoar. De pe celălalt tărâm n-ar fi aşa de im-
propriu spus, până într-atât omul era de distant, sobru, grav şi taciturn”. G. Călinescu realizează 
un adevărat portret balzacian, reproducând în toate amănuntele vestimentaţia bărbatului pe care 
îl văzuse cu „câţiva ani în urmă, trecând prin Piaţa Sf. Gheorghe” şi care „prin înfăţişarea lui 
atrăgea numaidecât atenţia”. Portretul ar putea să reprezinte primul capitol al unui roman. Asu-
pra identităţii personajului descris cu minuţie a cărui „faţă rasă era contractată, prin lăsarea 
muşchilor obrajilor în jos, într-o morgă solemnă”, „ghetele subţiri, corecte, încheiate anacronic 
cu nasturi, călcau de-a dreptul pe zăpadă, iar melonul şi demi-paltonul băteau în verdele lucru-
rilor prea vechi, prea lustruite”, deşi ţinuta omului „era de o corectitudine înţepată de mare 
gală” - trecătorii emiteau mai multe ipoteze. 

„Contrastul între acest om ciudat şi restul trecătorilor era aşa de izbitor încât te gândeai 
pe dată la un boier scăpătat, inadaptabil, la unul din acei aristocraţi arheologici şi plini de ce-
remonii care înfruntă mucegaiul anilor”. Dar în acelaşi timp, „nu puteai să nu te gîndeşti atunci 
la unul din acei servitori bătrâni de mare aristocraţie”. După cum „putea fi un majordom în 
concediu duminical”. Până la urmă, niciuna din ipoteze nu se dovedea valabilă: “Majordomul 
însă era Mateiu I. Caragiale”. Aşa cum Balzac spunea că scriitorul trebuie să fie concurentul 
stării civile, prin acest magistral portret, G. Călinescu l-a concurat pe Mateiu Caragiale. 

Portretul reprezenta la G. Călinescu deopotrivă unul din contraforţii analizei critice. 
Cel care pe parcursul a patru decenii în publicaţiile conduse de el Sămănătorul, Neamul 

Românesc, dar şi în alte periodice, a creat cea mai vastă galerie de portrete din istoria presei 
româneşti a fost N. Iorga. Nu cantitatea impresionează, ci calitatea, deoarece N. Iorga contu-
rează prin aceste portrete o doctrină socială, naţională, o direcţie culturală. Fiind legate de un 
moment – încetarea din viaţă, aniversarea, apariţia unei cărţi etc. – aceste portrete trăiesc din-
colo de momentul tipăririi lor în ziar şi se înscriu în istoria presei şi a gândirii româneşti ca un 
sistem moral coerent şi ca piscuri ale genului.  

N. Iorga nu a afirmat un ideal uman abstract. Oamenii spre care se îndrepta simpatia sa 
nu sunt nici întruchipările imaginaţiei, nici ale unei idei livreşti. Toţi aceşti „oameni cari au 
fost” au avut o existenţă atestată istoric, iar fapta lor s-a înscris într-un fel sau altul în evoluţia 
societăţii. Nu aparţin numai galeriei de eroi ai istoriei, ci sunt – cei mai mulţi – contemporani ai 
lui N. Iorga. Îşi împletiseră fapta cu a lui şi îşi desăvârşiseră opera până cu o zi înainte, trăiseră 
alături de cei ce citeau rândurile lui Iorga, fuseseră inamicii sau prietenii lor, drumurile li se 
încrucişaseră. 

Idealul uman al lui Iorga îşi avea izvorul în viaţa cotidiană, vădind încă o dată esenţa 
gândirii sale care, refuzând un sistem prestabilit, nevoind să fie tributarul unei doctrine, o clă-
dea pe a sa din datele realităţii naţionale şi sociale, din tradiţia populară, din fapte care de cele 
mai multe ori nici nu ieşeau în evidenţă spectaculos în timpul existenţei pământeşti a acestor 
truditori ai unui ogor ce dădea an de an roade bogate răspândite apoi spre binele obştii. A con-
tribuit la formarea acestei perspective asupra omului şi repulsia pe care i-o stârnise încă din 
tinereţe romantismul şi idealurile – nu numai artistice, ci şi morale – ale acestui curent. Trăsă-
tura dominantă a eroului romantic era în concepţia sa individualismul pe care îl detecta în per-
sonalitatea lui Hasdeu: „Fiindcă potrivit cu cel dintâi mediu al său polon şi rusesc – a învăţat la 
Universitatea din Harkcov şi a venit la noi ca tânăr format –, el avea ca normă a vieţii roman-
tismul lui Puşchin şi Lermontov, individualismul războinic, care dispune capricios, cum vrea 
fără milă, dar cu atâta genială plăcere, de tot: teorii, idei, sentimente, lucruri, oameni”6. 

                                                 
5 Mateiu Ion Caragiale, Opere, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1936, p. I. 
6 B. P. Hasdeu în Oameni cari au fost, vol. 1. 
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De aici trebuie să pornim atunci când vrem să înţelegem structura idealului său moral, 
originalitatea lui în contextul gândirii şi culturii româneşti, locul aparte în cadrul curentelor 
filosofice care şi-au propus să dea o imagine a omului, un înţeles al acestei noţiuni. Pentru că 
idealul său uman era funciar, organic şi consecvent antiromantic. Aşa se explică viziunea sa 
asupra lui Byron, de pildă : „furtunosul reprezentant al unei stări de suflet, violente, dar trecă-
toare”. În perspectiva lui N. Iorga (portretul este scris în 1924), Byron nu e luptătorul care se 
jertfeşte cu o superbă generozitate unei cauze nobile, ci orgoliosul care prin astfel de acte îşi 
pune în evidenţă propria personalitate: „Supraom, cuprinzând vultureşte totul cu priviri de 
îndrăzneală şi de sfidare, călător călcând împărăteşte ţărâna tuturor regiunilor şi spintecând re-
zistenţa oricăror obiceiuri tradiţionale, astfel porni tânărul englez având o singură călăuză: 
steaua, necontenit întunecată de negura pasiunilor, a egoismului său imens. Astfel a răscolit tot 
ce poate încăpea în domeniul poeziei, dar nu s-a oprit cu credinţă şi iubire nicăieri”7. 

De altfel, galeria de portrete a „oamenilor cari au fost” dovedeşte dacă nu o repulsie, în 
orice caz inaderenţa categorică a lui Iorga faţă de tipul revoluţionarului. Vorbeşte de câteva 
asemenea figuri precum Buharin sau Troţchi atunci când ispăşesc excesele unor revoluţii pe 
care la început le-au condus pricinuind moartea a milioane de nevinovaţi. 

Revoluţionarii care s-au jertfit pentru poporul lor – precum Horia, Cloşca şi Crişan - îi pri-
lejuiesc bineînţeles cuvinte de caldă solidaritate, dar în acelaşi timp şi de prevenire asupra folosi-
rii demagogice a numelui lor în perioada dintre cele două războaie. Nu numai literatura romantică 
a anului 1848 a fost privită cu un accentuat spirit critic, dar şi revoluţia ca atare. Fapt observat de 
Gh. I. Brătianu care arată că „generaţia luptătorilor de la 1848 nu şi-a aflat întotdeauna în scrisul 
său dreapta sa preţuire”. Excepţie fac Mihail Kogălniceanu şi Alexandru Ioan Cuza. Cum spunea 
în Istoria Românilor când vorbea despre Încercarea revoluţionară în 1848 şi nu de revoluţie: „Ko-
gălniceanu nu avuse aproape nici o parte în mişcarea moldovenească isprăvită prin exiluri şi 
prigoniri. Se vedea la marele creator cultural, la cel mai cult şi mai în stare de iniţiative din tinere-
tul românesc incapacitatea şi a deciziunii şi a organizării. De aici caracterul naiv, împrăştiat şi 
menit unei răpezi căderi a lui 1848 în Moldova. Alte împrejurări vor trebui să ridice din nou la 
suprafaţă pe acela care gândea aşa de mult pentru întreaga sa generaţie”8. Aceste împrejurări vor 
fi legate de lupta de unirea principatelor şi împroprietărirea ţăranilor. Şi atunci admiră curajul, 
bărbăţia lui dându-l de exemplu peste decenii, transformând personalitatea sa într-un simbol. 
Fragmentul pe care îl vom reproduce (portretul e publicat la 29 iunie 1906)9 atestă o dimensiune 
pe care va trebui să o reţinem atunci când discutăm idealul său uman. 

Dacă în sfera percepţiei sale morale nu a intrat tipul revoluţionarului nu înseamnă că 
Iorga a manifestat simpatie pentru conformist, pentru cel împăcat cu soarta ţării chiar atunci 
când ea nu era fericită. Dimpotrivă, a admirat omul de curaj atunci când stătea împotriva unui 
curent social de ordine negativă, când urmărea curmarea unor stări de lucruri ce leza poporul, 
societatea, ţara. Atunci lăuda, exalta fapta curajoasă, sacrificiul: „Că nu e un om politic vrednic 
de acest nume meşterul care ştie să câştige duşmanii, să ocolească piedicile, să cruţe munca şi 
să scape de primejdie. Ci este numai acela care, văzând o neclintită şi luminoasă ţintă, merge 
îndrăzneţ către dânsa, înfruntând duşmanii, mişcând din loc piedicile, primind în piept primej-
diile, cu siguranţa că, pierind chiar în cale, tot drumul ce a putut să-l facă câştigat pentru urma-
şii ce vor veni neapărat după vitejia lui. Aşa a judecat Kogălniceanu”. Asemenea a fost şi dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza, pe care Kogălniceanu l-a slujit cu credinţă şi devotament, deoa-
rece ideile lor erau convergente: „un înţelegător al celor mai înalte ideale, în stare să ţie, pentru 
apărarea lor, pieptul înaintea duşmanilor, un vrednic campion al ţării, a cărei demnitate a ex-
primat-o în cuvinte de mândrie ce nu se pot uita. Aceste pentru ceilalţi prieteni, oropsiţi şi 
patria cărora le-a dat, cu ajutorul altora, dar cu riscul său – situaţii şi onoruri, mica proprietate 
rurală, pământurile mănăstireşti, o armată şi o conştiinţă de mândrie pe care n-o aveau”10. Nu 

                                                 
7 Amintirea lui Byron în Oameni cari au fost, vol. 1. 
8 Istoria Românilor, vol. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1938, p. 127. 
9 Oameni cari au fost, vol. 1. 
10 Vezi Statuia lui Cuza-Vodă în Oameni cari au fost, vol. 1. 

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



Valeriu Râpeanu, Nicolae Iorga: O monumentală operă de moralist şi de artist 

 
 

 
299 

 

numai eroismul câmpului de bătălie, ci şi eroismul vieţii de fiecare zi: de la demersul cărturaru-
lui până la acţiunea energică a omului politic, cu condiţia ca ea să meargă în consens cu nevoile 
de progres ale poporului, cu idealurile ţării. 

 N. Iorga privea cu multă suspiciune programele, proiectele, urmărind materializarea prin-
cipiilor, aplicarea lor. Iar aprecierea era în funcţie de valoarea socială, de modul în care folosesc 
obştei, de repercusiunile lor asupra colectivităţii. De aceea, lăuda în 1939 – „un om de bine” 
pentru că „La dânsul gând şi faptă erau tot una. Faptă în mijlocul poporului (…) şi pentru popor”. 
N. Iorga disocia ceea ce era util pe plan social, imperios necesar pentru îmbunătăţirea soartei 
celor mai năpăstuiţi de ceea ce reprezenta doar emfază, vorbă de paradă, reformă lipsită de fond, 
de eficienţă şi de necesitate: „şi în mijlocul atâtor prefaceri îndreptăţite şi neîndreptăţite, a atâtor 
creaţiuni, în parte fără viitor, a atâtor jertfe pentru lucruri necugetate sau netrebnice, uneori, în 
mijlocul acestei revoluţii culturale zgomotoase, risipitoare şi încrezute, el (doctorul I. Felix – 
n.VR) vedea că faptul care s-a uitat mai mult e prezenţa în România a peste patru milioane de 
ţerani săraci, foarte întunecaţi la minte şi ameninţaţi de toate bolile trupului şi ale sufletului”. 

În istoria afirmării conceptelor despre om în gândirea românească11 doctrina iorghistă 
stabileşte un adevărat cod practic pornit de la realităţi şi raportat la necesităţi sociale caracteri-
zat prin inexistenţa influenţelor livreşti şi a trimiterilor la un ideal anterior sub orice formă ar fi 
fost exprimat. Singura sursă este cea a codului nescris popular despre care a vorbit pe larg în 
câteva conferinţe. 

Iorga avea înaintea ochilor individul şi nu prototipul, destinul uman aşa cum s-a definit 
într-un cadru istoric şi nu principiul ideatic. Pentru el valoarea exemplară a unui om, reuşita 
sau nereuşita era integral condiţionată de modul în care acesta a răspuns unor necesităţi naţio-
nale şi sociale. Prin ce se putea îndeplini acest deziderat? Prin aşezarea vieţii sub semnul mun-
cii. Aşa cum spunea Mihai Berza12, esenţialul gândirii lui Iorga cu privire la rostul vieţii era 
credinţa că „Viaţa trebuie să fie continuă afirmare, faptă”. Iar fapta trebuie să fie o rezultantă a 
datoriei. Aceasta e piatra-unghiulară a sistemului său etic. În funcţie de împlinirea datoriei, 
Iorga validează semnificaţia unui destin uman: „Fiecare, în afară de optimismul sau pesimis-
mul obişnuit, are de făcut un singur lucru: datoria lui, datoria lui întreagă, orice s-a alege de 
dânsul după ce şi-a făcut datoria, pentru că nu interesează acel care-şi face datoria ci interesea-
ză datoria care s-a făcut. Acest lucru, aşa de dulce şi de greu, care este datoria, nu se capătă 
prin formule filosofice, prin idei abstracte, printr-o pregătire şcolară”13. 

De aceea, tipul uman spre care s-a îndreptat simpatia era cel ce împlinea o faptă pusă în 
slujba unei datorii sociale şi morale. Astfel, „Doctorul Felix a fost pretutindeni şi totdeauna, 
omul datoriei sale. Aceasta e încă destul de rar la noi”, iar Andrei Bârseanu era „prin talentul 
său discret, prin blândeţea purtărilor sale, prin stricta îndeplinire a tuturor datoriilor sale şi, nu 
mai puţin, prin dovezile repetate că nu pune nimic mai presus de interesele şcolii, culturii, 
naţiei, cărora le-a făcut danii însemnate din puţinul său avut, era o podoabă, o mândrie a Ro-
mânilor din acel bătrân oraş”. Când aceste două noţiuni se conjugau atunci Iorga dădea vieţii 
omului care a fost o valoare exemplară. O asemenea pildă constituia un îndemn, o posibilitate 
de a coaliza energii, de a canaliza eforturi pe drumuri fertile, dar şi o mustrare nemiloasă adre-
sată celor ce alegeau drumuri contrarii. 

Care erau oamenii spre care se îndrepta admiraţia sa? Eroi din Pantheonul istoriei pre-
cum un Mihai Viteazul? Genii literare cum au fost Eminescu şi Caragiale? Artiştii deveniţi 
simbol al sufletului naţional precum Nicolae Grigorescu? Militarii care au condus bătălii istori-
ce precum Alexandru Averescu sau Eremia Grigorescu? Inventatori ca Aurel Vlaicu? Savanţii 
                                                 
11 Pentru aceasta, a se vedea: M. Ralea, Explicarea omului, în Scrieri I, EM, 1972; Tudor Vianu, Idealul clasic al 
omului, EM, 1934; Ion Biberi, Individualitate şi destin. Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1945, 2 volume etc. 
12 Până în prezent studiul profesorului Mihai Berza, „Nicolae Iorga, moralist”, apărut în RI, XXXII, numerele 1-12, 
ianuarie - decembrie 1946, pp. 8 - 36, rămâne cea mai complexă definire a sistemului etic al lui N. Iorga. A fost repu-
blicat în Nicolae Iorga 1940-1947, de Valeriu Râpeanu, Editura Gramar, 2002, vol. II, pp. 178-197.  
13 “Optimismul moral”, în Sfaturi pe întunerec - Conferinţe la radio, Editura Casa Radio, 2001, ediţie Valeriu şi Sanda 
Râpeanu, pp. 46-50. 
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acoperiţi de recunoaşteri universale ca Ion Cantacuzino, Victor Babeş, G. Ţiţeica? Mari desco-
peritori şi capete încoronate, oamenii faptelor spectaculoase şi ai performanţelor? Fără îndoială 
toţi aceştia sunt prezenţi, dar pentru că opera sau fapta lor nu a stat sub semnul gratuităţii, al 
autoidolatriei, al gestului strălucitor în sine, ci au pus în valoare o direcţie fertilă a vieţii naţio-
nale, au întruchipat o aspiraţie umană, au simbolizat gânduri şi fapte, au dinamizat şi călăuzit 
mulţimile spre lucrul paşnic de fiecare zi sau le-au condus în bătălii prin care ţara şi-a cucerit 
libertatea şi independenţa. Chiar şi cele mai strălucite vieţi, cele încununate cu simbolul mari-
lor fapte, erau încadrate şi valorificate de Iorga în mediul social şi naţional unde acestea au luat 
naştere, s-au afirmat şi spre binele cărora au acţionat. În studiul din care am citat istoricul Mi-
hai Berza sublinia această trăsătură a gândirii lui N. Iorga. „Trecutul nu oferă însă numai o 
admirabilă lecţie de muncă. Creatorii nu sunt indivizi singuratici, sihastri făurindu-şi versul în 
adânc de pădure sau pe culme de munte, gânditori iscodindu-şi cugetul din înaltul turnurilor de 
fildeş. Ei sunt oameni ce aparţin unei societăţi de la care îşi primesc puterile şi asupra căreia se 
revarsă rodul străduinţei lor. Spre această societate sunt îndreptate, mai presus de orice, gândurile 
acelui ce s-a deprins a străbate căile grăitoare ale trecutului14. 

Noţiunea de creaţie nu se restrângea în concepţia lui Iorga doar la sfera literaturii şi ar-
tei, ci îmbrăţişa tot ceea ce se producea pentru binele şi progresul social, tot ceea ce asigura noi 
trepte de evoluţie în viaţa unei colectivităţi. La el creaţia era sinonimă cu fapta, Iorga n-a aşezat 
o linie de demarcaţie între creaţia spirituală şi cea materială care în concepţia lui formau un tot. 
Esenţial pentru el era valoarea socială, modul în care orice operă din domeniul literaturii, artei, 
medicinii, tehnicii, arhitecturii, agriculturii, al organizării publice, administrative, al iniţiative-
lor edilitare s-au răsfrânt asupra vieţii societăţii, au fost utile oamenilor şi au dat posibilitatea 
punerii în valoare a potenţialului lor intelectual, moral şi material. Elocvent în acest sens este 
portretul inginerului Anghel Saligny care „a fost unul din corifeii unei generaţii spornice, al 
mănunchiului de creatori căruia-i datorăm atât din ce are şi din ce poate astăzi ţara […]. Ei 
aveau credinţa adâncă a necesităţii creaţiei. Nu erau atunci hotarele vaste ale României Mari şi 
nesfârşitele mijloace pe care le oferă astăzi o admirabilă situaţie în lume. În cuprinsul mic însă 
s-au făcut planuri mari, şi ele au legat numele lui Saligny de podul de peste Dunăre şi de alte 
memorabile înfăptuiri”. 

Comentatorii cei mai avizaţi ai galeriei de portrete Oameni cari au fost au relevat la apa-
riţia primelor două volume atenţia acordată existenţelor modeste15, care şi-au dus viaţa sub 
semnul muncii lipsite de spectaculozitate, anonimă chiar. Această realitate schimbă – după 
părerea lui G. Călinescu – chiar imaginea pe care o aveau contemporanii asupra structurii per-
sonalităţii lui Iorga, el apărând acum un om „de mare sociabilitate şi de o mare simpatie pentru 
aproape”. Şi adăuga: „Când vezi cum d. Iorga, decenii întregi s-a oprit cu condeiul său asupra 
tuturor acelora, oricât de mărunţi, însufleţiţi de un gând de cultură, cum a ştiut să găsească un 
cuvânt de laudă şi pentru cel mai umil, înlăturând cu omenie punctul de vedere critic, când îl 
vezi în legătură cu tot ce provinciile alipite au dat în câmpul cărturăriei de sus până. jos, când 
vezi că nimic pornit din buna intenţie de a face ceva bun nu-i scapă, înţelegi de ce omul acesta 
a fost iubit şi este, în ciuda presupuselor sale toane. Atâta omenie presupune fireşte abdicarea 
de la critică, dar aici, în câmpul culturii, unde e vorba de a îndemna, nici nu se cere cântar. D. 
Iorga e un temperament constructiv, iubitor de fapte (…). Articolele d-lui Iorga sunt pornite 
toate din simpatie pentru faptele care mişcă inima şi din antipatie pentru criticism”16. 

Această solidaritate a lui Iorga cu mulţimea celora ce au trudit cu abnegaţie şi râvnă, 

                                                 
14 M. Berza, articolul citat, în volumul N. Iorga 1940-1947, p. 183. 
 15 Această pasiune pentru o cuprindere totală a fenomenului românesc s-a manifestat din perioada în care se afla la 
conducerea revistei Sămănătorul şi a continuat tot timpul vieţii când redacta însemnările de la rubrica intitulată Croni-
ca. Aici erau semnalate pozitiv sau negativ articole din publicaţii, broşuri, cărţi, conferinţe etc. Unite cu însemnările 
din RI şi Revista de Studii Sud-Est Europene, toate aceste notiţe constituie un impresionant şi unic repertoriu al vieţii 
culturale româneşti timp de aproape patru decenii. 
16 Vezi G. Călinescu, Opere, Publicistică, II, 1933-1935, ediţie coordonată de N. Mecu, pp. 1049-1054. Articolul a 
apărut la 15 septembrie 1935. 
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uneori pierduţi în cine ştie ce mic oraş sau sat, oameni ai datoriei până la capăt, nu a scăpat lui 
Vladimir Streinu: „Dar întâia valoare de viaţă a conştiinţei d-lui Iorga este, fără îndoială, sen-
timentul creştinesc al rezervei – al umilinţei care în noua sa carte se dovedeşte străvezie ca un 
abur, ridicat din simpatia pentru cei modeşti, cei umili, cărturari obscuri fără răsplata publică, 
pentru furnicile spiritului aşa zicând”17. Mai târziu, cu prilejul împlinirii a douăzeci şi cinci de 
ani de la moartea savantului, Vladimir Streinu reia această judecată introducând o nuanţă faţă 
de ceea ce spusese în 1934, şi anume considerarea acestei atitudini drept o laudă a mediocrită-
ţii. „Cele cinci volume de Oameni cari au fost conţin aşadar o doctrină a omului cumsecade, a 
scumpei mediocrităţi, a moralei publice, a frumuseţii vieţii de familie, a respectului bătrâneţii şi 
tot ce, fără filistinismul pe care el nu-l percepea, poate să consolideze traiul tihnit al societăţilor 
sănătoase şi prospere18. Fără îndoială, citarea de către Vladimir Streinu a unor nume uitate de 
care se leagă contribuţii cu o valoare locală poate să justifice impresia, dar fapta acestora – şi 
nu numai a lor – nu era judecată necritic. Iorga afla accentele necesare pentru a circumscrie 
valoarea fiecăruia. Lăuda – şi niciodată nu se dezicea – o viaţă trăită după regulile bunei cuvi-
inţe, a respectării unor principii etice străvechi, o viaţă în care modestia, lipsa de trufie, armo-
nia dintre criterii şi fapte erau urmate în chip consecvent. După. primul război mondial şi mai 
ales în deceniul al patrulea apare o notă evident moralizatoare. 

Multe dintre paginile închinate acestor oameni şi în special celor ce au întruchipat tipul 
animatorului, a celui ce depăşeşte graniţele propriei specialităţi pentru a întreprinde fapte folo-
sitoare societăţii – sunt profesiuni de credinţă şi auto-portretizări deghizate. Lăuda pe cei care, 
precum geologul Grigore Ştefănescu, făceau parte: „dintre acei oameni cu nesfârşită iubire 
pentru cultură, cu nobil entuziasm pentru specialitatea lor, cu o înţelegere pentru nevoile inte-
lectuale ale unui neam ce trece peste marginile unei singure ştiinţe”. Iorga răspundea indirect şi 
imputărilor ce i se aduceau de a fi depăşit limitele domeniului său de activitate. De aceea, rele-
va fapta celui care ca şi el nu rămânea închis între pereţii specialităţii: „Nu s-au închis în labo-
ratorii, nici în biblioteci, ci pe toate căile, prin conferinţe, prin cursuri, prin convorbiri, prin 
cărţi, manuale de şcoală, reviste, ziare, au trezit societatea la viaţa potrivită cu civilizaţia mo-
dernă. Ce greutăţi au întâmpinat, putem judeca după cele care astăzi19 se întâmpină (…). Nu-
mai că dorinţa de a folosi celor cu o neîndestulătoare cultură a slăbit simţitor de atuncea, şi 
specialiştii mai mult sau mai puţin bine instalaţi stau prea sus pentru a vedea în ce necunoştinţă 
trăieşte poporul său”. Astfel, tipul uman pentru care a manifestat cea mai vie simpatie a fost cel 
dăruit şi cu calităţi de animator. Paradoxal – el, cărturarul, a cărui adolescenţă şi tinereţe s-au 
consumat în biblioteci şi arhive, nu-şi făcuse un ideal din tipul intelectualului ce şi-a petrecut 
toată viaţa între zidurile cărţilor şi documentelor. Elogiind munca de migală „cum n-a mai 
făcut altul” a lui Grigore Creţu la manuscrisele Bibliotecii Academiei care avea: „să străbată 
mii de pagini pentru a-şi face câteva rânduri de însemnări cu privire la un cuvânt”, sublinia şi 
consecinţele asupra structurii sufleteşti a omului ce vieţuise claustrat: „Trăind aşa singuratec, în 
familia sa, între cărţile sale, în mijlocul notelor sale, ajunsese un mizantrop. Abia răspundea la 
ce-l întrebi şi în fiecare vorbă parcă bănuia intenţia de a descoperi secretele lui”. 

Portretele vădesc un fapt trecut cu vederea atunci când se defineşte natura talentului lui 
N. Iorga: înzestrarea cu o putere de penetraţie psihologică ieşită din comun, aptă să releve cele 
mai profunde şi mai tăinuite trăsături ale unui om ce-i era bine cunoscut, puţin cunoscut sau de-
a dreptul necunoscut ca persoană, ci numai prin opera sau fapta lui. În toate cele trei ipostaze se 
vădea aceeaşi posibilitate uluitoare de a citi dincolo de aparenţe şi de a afla explicaţii unor 
atitudini, a unui mod de a fi, a unei comportări. Din însumarea acestor două calităţi, istoric total 
şi istoric psiholog, galeria de portrete se configurează ca un adevărat roman al unor existenţe 
paralele la prima vedere, dar care se interferează în viziunea sa asupra societăţii româneşti. 
Caracterul lor predominant este autenticitatea, lipsa oricăror artificii menite să înfrumuseţeze 

                                                 
17 Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, Fundaţia Regală pentru literatură şi artă, 1938, p. 133. 
18 Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, EM, 1974, vol. III, p. 107, ediţie de George Muntean. 
19 Articolul era scris în 1911. 
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realitatea. Omul este mai înainte de toate om în portretele lui N. Iorga, şi nu acea personalitate 
ideală pe care au transmis-o cărţile, „imaginarul colectiv”, sau care a fost impusă printr-o meş-
teşugită urzeală. 

Esenţială în delimitarea structurii psihologice a lui N. Iorga e dovada că savantul se si-
tua la antipodul mizantropiei, ca şi al entuziasmului factice. De aceea, portretele sale nu consti-
tuie doar simple consideraţii protocolare şi condescendente aduceri aminte, ci aprecieri judici-
oase asupra structurii şi valorii operei şi situări ferme ale omului în fluxul istoriei naţionale şi 
universale. Cele mai multe portrete conţin judecăţi definitive, emblematice care conturează o 
imagine esenţială prin conciziunea şi plasticitatea lor. De aceea o caracterizare a oricărui om 
portretizat de N. Iorga nu poate face abstracţie de imaginea pe care ne-a dat-o acest neîntrecut - 
până astăzi – maestru al genului. 

Portretele sale contribuie la înţelegerea mai nuanţată a gândirii lui N. Iorga. Încă din 
1890, pe când avea nouăsprezece ani, începe să cunoască Occidentul aflat în plină „revoluţie 
industrială” manifestându-şi inaderenţa sufletească faţă de mecanizarea şi tehnicizarea vieţii 
moderne. Dar N. Iorga nu a rămas insensibil la pilda acelor oameni prin care se împlinea pro-
gresul material al societăţii. Astfel a pus în evidenţă spiritul de iniţiativă al celor care, precum 
Emil Costinescu sau P. S. Aurelian, au contribuit la: „crearea unei economii naţionale româ-
neşti”, a profesorului Nicolae Basilescu numit „un american fără noroc în România”, care „a 
vrut în patriarhala Românie să ajungă mare fabricant, creator de viaţă, întemeietor de oraşe ca 
în acea Americă al cărei spirit îl avea desigur, cu toate că niciodată nu i-a călcat piciorul pe 
acolo”; a proprietarului de hoteluri Stănescu, lăudat şi pentru că a pornit „dintre săracii acestui 
pământ” şi „a făcut ca dânşii: a adâncit cât a putut de mult brazda care îi fusese dată în samă”. 
Hărnicia era una din calităţile care, unită cu slujirea ţării dădea valoare unei vieţi: „un om har-
nic a murit şi care a crezut în naţia lui”. Acesta era Radu Porumbaru, care „într-o vreme de 
lipsă a curajului pentru întreprinderi româneşti, prin români, şi pentru români, un om şi jumăta-
te, muncitor ca un bulgar, tăcut ca un englez şi întreprinzător ca un fiu autentic al Americii. 
Rareori am văzut pe cineva mai bucuros de a crea, de a organiza şi de a cârmui”. 

Aprecia activitatea spornică pentru binele colectivităţii şi pe omul „de muncă pe care-l 
mulţumeşte numai rodul silinţelor sale oneste”. Pe asemenea însuşiri se ridica sistemul său de 
valori: „Un om discret, muncitor” care era „numai ştiinţa şi conştiinţă”, „a fost un om de bine 
şi de muncă al ţării”. Revin ca un laitmotiv aprecieri precum: „cinstitul şi harnicul străjer al 
cărţilor” (Ion Bianu); „ofiţerul fără frică a fost un cetăţean cinstit şi corect”(General Budiştea-
nu), „un bătrân a cărui viaţă întreagă a fost numai dorinţa de a şti, plăcerea de a comunica, 
sentiment pentru binele obştesc şi modestă hărnicie în serviciul patriei” (Teodor Burada). 
Aprecia „viaţa de modestă muncă” şi pe cei care au încercat „suprema mulţumire a lucrului 
neamului”, întruchiparea gândului şi nu strălucirea lui stearpă, materializarea iniţiativelor şi nu 
vorbele pe care le trâmbiţau, rezultatele acţiunii şi nu intenţiile. 

Portretele lui nefiind simple consemnări de circumstanţă, reprezintă adevărate radiogra-
fii spirituale datorită cărora N. Iorga stabileşte coeficientul de importanţă socială a fiecărui om 
care a fost. Punea în evidenţă idealismul unor personalităţi precum Spiru Haret, Iosif Vulcan, 
Ion Mincu, care au luptat pentru „interesul superior al ţării” şi care au transmis „sufletul lor 
instituţiei pe care au condus-o”. Aprecia îndeosebi „fapta în mijlocul poporului şi pentru po-
por”, imagine la care ţinea îndeosebi şi care constituia un adevărat laitmotiv al acestor portrete. 
În clipa supremei încleştări, şi anume primul război mondial, a scris alături de zilnicele articole 
prin care nu înceta să predice încrederea în biruinţa finală – portrete despre cei ce s-au jertfit pe 
câmpul de luptă sau despre cei care au murit pentru îngrijirea celor răniţi şi aflaţi în suferinţă. 

Acest sistem de valori etice l-a făcut pe N. Iorga să respingă imaginea eroului ce nu ţi-
nea seama de cei din jur crezând că se poate dispensa de prezenţa celor mulţi şi a cărui acţiune 
eludează sensul dezvoltării sociale şi politice a ţării. Spunea cu prilejul comemorării lui Mihai 
Viteazul în 1909: „nici un om mare nu e aşa de mare, încât el singur să poată îndeplini o operă 
mare. Omul cel mai mare are nevoie de cei mai mici, de dorinţa de muncă, de setea de jertfă a 
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lor… Oamenii mari însă cresc în puteri prin valoarea morală a societăţii în care trăiesc”. Drama 
unor personalităţi începe din momentul în care acestea nu-şi mai află reazemul în conştiinţa 
populară: „Nenorocirea lui Mihai Viteazul fu că el se găsi de la o vreme singur cu conştiinţa 
lui, cu încrederea lui în sine, cu vitejia şi mândria lui”. Semnificaţia personalităţii lui Aurel 
Vlaicu nu stă în temeritatea spectaculoasă a faptei lui, în performanţele tehnice, ci în faptul că 
un popor întreg „toţi acei iobagi de ieri, setoşi de libertate, de lumină, de neatârnare”, l-au 
privit ca „pe un vestitor al biruinţei, al apoteozei victorioase”. 

Filele pe care Nicolae Iorga le-a scris cu prilejul încetării din viaţă sau a comemorării 
unor oameni de seamă sau a unor modeşti truditori pe ogorul datoriei n-au nimic din convenţi-
onalismul genului, nu poartă pecetea exagerărilor pioase. Dimpotrivă, ceea ce le caracterizează 
este luciditatea, o pătrunzătoare apreciere a omului care a încetat de a mai fi, dar a cărui viaţă 
oferă prilejul unor învăţăminte ce pot lumina drumuri viitoare. 

Nu puţine sunt portretele care trasează drame umane. În acest sens este relevant cel mai 
profund şi cutremurător portret din câte s-au scris în literatura română: cel prilejuit de moartea 
istoricului Nicolae Ionescu, a cărui viaţă, în ciuda unor reuşite sociale – a fost profesor univer-
sitar, senator, ministru – a constituit un eşec pe care Iorga îl surprinde cu o acuitate psihologică 
de scriitor genial. Eşecul acestui „meşter al cuvântului”, şi anume al „cuvântului – sterp” este 
pus de Iorga pe seama contratimpului în care omul politic, profesorul, oratorul s-a aflat cu 
evoluţia şi cu necesităţile ţării. 

N. Iorga cenzura nu numai o dată entuziasmul factice cum proceda în portretul doctoru-
lui C. Istrati căruia îi reproşa că: „la cea dintâi atingere cu acele realităţi care mai cereau atâta 
muncă, el credea că a şi isprăvit cu dânsele”. Că nu a girat mediocritatea ne-o dovedesc apreci-
erile lui asupra unui om despre care: „rău nu va putea să spuie nimeni despre dânsul; binele e 
legat de o viaţă absolut corectă, dar care nu s-a cheltuit pentru nici un scop mai înalt”. 

Tot astfel, deşi pe C. Stoicescu îl considera un „reprezentant distins al vieţii politice 
dominante astăzi”, portretul său este asemănător cu cel al lui Nicolae Ionescu, formulările fiind 
de-a dreptul drastice, categorice, lipsite de echivoc: „în istoria contemporană a României nu-
mele fostului ministru, în trei rânduri, nu se va pomeni. N-a avut nici o idee care să-i aparţie în 
aşa chip încât să nu poată fi despărţită de amintirea lui. Elocvenţa lui era elocvenţa generaţiei 
lui: pregătită, solemnă, fardată; foarte plăcută, dar, dacă nu în acel moment, măcar a doua zi 
fără urmări”, „a jucat şi el odată roluri prime într-o piesă proastă care se va uita”. Iar cât priveş-
te inactivitatea unor oameni energici, aceasta era asemănătoare cu o adevărată trecere pe tărâ-
mul nefiinţei: „O, ce lungi i se vor fi părut acele câteva zile de boală şi marginea patului va fi 
fost pentru el marginea sicriului”. 

Mircea Eliade a fost cel dintâi care a observat faptul că „niciodată nu este mai zguduit ma-
rele suflet al profesorului Iorga ca în faţa morţii. Poate că numai aşa se explică imensa d-sale 
muncă, formidabila afirmare şi creaţie, entuziasmul său neobosit: prin nevoia de a exalta şi pro-
mova viaţa, nevoia de a afirma o prezenţă vie în faţa morţii. Căci în faţa morţii unui om – mai cu 
seamă un om iubit şi scump – emoţia d-lui Iorga se depersonalizează, creşte până la uitarea de 
sine. Nu mai vorbeşte un om, atunci, ci vorbeşte patima pentru nemurire, setea de viaţă veşnică, 
dincolo de hotarele morţii. Ca şi marile sale discursuri politice, portretele d-lui Iorga sunt profeti-
ce, adică clarvăzătoare, esenţiale, relevând o realitate pe care inteligenţa şi intuiţia normală nu o 
pot întrevedea”20. 

Într-adevăr, aceste portrete – necrologuri şi articole cu caracter aniversar – reprezintă 
cea mai amplă, cea mai profundă şi cea mai organică meditaţie asupra morţii din câte s-au scris 
în cultura noastră. Dar nu pornind de la o idee care urma să se dezvolte într-un sistem, ci luând 
cunoştinţă de faptul că oamenii încetaseră să mai fie şi din acel moment despre ei se vorbea la 
trecut. Moartea declanşa meditaţii asupra vieţii. Fiecare portret reprezintă o înfruntare între 

                                                 
20 Textul lui Mircea Eliade este publicat cu prilejul apariţiei primului volum al seriei celor patru din Oameni cari au 
fost şi a apărut în revista „Criterion”, an I, nr. 2 / 1 noiembrie 1934, p. 6, reprodus în volumul nostru: Nicolae Iorga, 
Mircea Eliade. Nae Ionescu, Editura Arta Grafică, 1993, p. 159-160, ediţia a II-a. Editura Lider, 1999, pp. 209-210. 
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realitatea morţii venită mai devreme sau mai târziu şi permanenţa vieţii care se perpetuează 
numai în măsura convertirii ei în faptă. În acest sens chiar şi ideea lui G. Călinescu privitoare la 
abolirea spiritului critic în aprecierea oamenilor care n-au avut o operă ieşită din comun nu 
poate să fie integral validată într-atât fiecare cuvânt scris sub impresia nu o dată răscolitoare a 
trecerii în nefiinţă a celui cunoscut sau necunoscut reprezenta o judecată de valoare, adeseori 
exprimată metaforic. 

Pentru că N. Iorga vădeşte o adevărată virtuozitate în structurarea fiecărei aprecieri. Şi 
aceasta datorită însuşirilor sale artistice ieşite din comun. Acel „talent” despre care vorbea nu 
numai o dată, acea „frumuseţe” în scrierea istoriei pe care o invoca încă din 1897 se împlinesc 
în portretele sale la nivelul cel mai înalt al expresiei literare. Iorga demonstrează virtuţile sale 
de scriitor, în pagini în care locul comun, grandilocvenţa, consideraţii de natură protocolară se 
manifestau şi se manifestă cu voia sau fără voia autorului. 

Fără să ne înscriem pe tărâmul ipotezelor, putem considera arta portretistică a lui Iorga 
ca o împlinire a maturităţii sale literare. Debutând în 1890, el tipăreşte cele dintâi portrete în 
1903. Aproape la cincisprezece ani de la publicarea primelor sale articole, N. Iorga a ajuns la 
această conciziune după un exerciţiu destul de îndelungat pe tărâmul cronicii literare, al artico-
lului de atitudine politică şi culturală, al impresiilor de călătorie, al studiului de sinteză literară 
şi istorică, al pamfletului. Portretul reprezintă o încununare a tuturor acestor modalităţi de ex-
presie. Putem vorbi de o adevărată modernitate a construcţiei portretelor la Nicolae Iorga, în 
sensul că unele dintre cele mai sesizante relevă contratimpul social, iluzia realizării unor con-
strucţii, în care din ce în ce mai puţini credeau, acesta rămânând pe măsura timpului nu numai 
singurul lor partizan, dar devenind pur şi simplu ridicol. Numeroase sunt paginile în care N. 
Iorga pune în evidenţă neîmplinirea unor destine, chiar dacă locul în ierarhia socială, titlurile, 
distincţiile arătau o reuşită. Fiecare destin este văzut de N. Iorga în ceea ce are el particular, în 
împrejurările concrete, diferite de la om la om, care şi-au pus amprenta asupra unui drum. 

Portretistul N. Iorga nu posedă doar arta reconstituirii istorice din câteva trăsături de pe-
nel, ci vădeşte o pătrundere psihologică ieşită din comun, reliefând totdeauna adevăruri esenţia-
le, dincolo de aparenţe abil întreţinute. „Omul care a fost” nu era doar un exponent social, nu 
întruchipa doar un moment al istoriei naţionale sau universale, ci reprezenta un destin individual. 

Nuanţele sufleteşti sunt mereu prezente, punând în evidenţă particularităţile omului care 
a fost, originalitatea prezenţei sale şi caracterul aparte al faptei atunci când este cazul. Amănun-
tul revelator nu lipseşte, ci dimpotrivă este evidenţiat, având o valoare semnificativă. Chiar şi 
formulele rituale de îngropăciune şi de aducere aminte (nu puţine din aceste portrete sunt cu-
vântări ţinute la ceremonii funebre sau la festivităţi aniversare) se metamorfozează în caracteri-
zări psihologice, descrieri ale structurii operei, judecăţi ale locului pe care personalitatea res-
pectivă o are în contextul domeniului ilustrat sau a istoriei naţionale. Exemplu tipic în acest 
sens este discursul la înmormântarea pictorului Nicolae Grigorescu. 

Vestea tristă sau data aniversară declanşează memoria voluntară şi atunci reapar imagini 
trăite sau livreşti, fapte văzute sau auzite, întâmplări la care a participat sau le cunoaşte din ceea 
ce au spus şi au scris alţii. Toate apar năvalnic pe ecranul memoriei. Dar odată declanşat acest 
proces, N. Iorga reţine din noianul amintirilor numai ceea ce este revelator, ceea ce se subli-
mează fie într-o cavalcadă epică, fie într-o melopee. Gama artistică a portretistului N. Iorga 
este infinită. Nu există ipostază a omului pe care el să n-o redea şi să n-o transfigureze: de la 
triumf la destrămare fizică, de la apoteoză creatoare la decrepitudine morală. 

Moartea care îi găseşte pe unii de mult morţi, precum Nicolae Ionescu, imaginea „celui 
ce fusese odată Eminescu”, întâlnit pe străzile Iaşiului şi Botoşanilor în anii definitivei înnegu-
rări a minţii sale sau a doamnei Elena Cuza, demnă, senină, de o nobilă luciditate în ciuda 
vârstei, suferinţei şi puţinătăţii trupeşti, sunt numai câteva exemple din multele care pot fi date 
pentru a atesta extraordinara capacitate a lui N. Iorga de a înfăţişa ipostazele unui sfârşit de 
viaţă, auspiciile sub care acesta s-a desfăşurat. Totul înscris în structura societăţii în care acesta 
s-a format, pe care a înrâurit-o într-o mai mică sau mai mare măsură cu care a mers paralel sau 
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în contratimp. Portretele atestă faptul că N. Iorga a fost înzestrat cu arta scriitorului desăvârşit, 
apt de a retrăi şi de a sintetiza în formule exemplare avatarurile unei existenţe, de a-i pune în 
evidenţă sensurile, de a înfăţişa posterităţii ceea ce rămâne din truda unei vieţi sau ceea ce a 
devenit, încă de atunci, caduc. 

Portretele care alcătuiesc această galerie unică în istoria literaturii române intitulată Oa-
meni cari au fost sunt în egală măsură operă de moralist şi de artist. Concepţia moralistului capătă 
valori expresive definitorii şi perene datorită înzestrărilor ieşite din comun ale prozatorului. 

Talentul scriitorului a pus în lumină adevărul istoric. Originalitatea gânditorului a fost 
relevată de temperamentul artistului. Sistemul moral a devenit o realitate prin stilul de o gran-
doare bine temperată. Pe bună dreptate, Vladimir Streinu le socotea „poeme unice în realitatea 
lor literară”. Iar G. Călinescu avea să spună la sfârşitul cronicii din care am cita: „A scrie fraza 
cea mai savantă, cea mai aptă de a fi descompusă în clasa de retorică şi studiată şi totuşi a înlă-
tura orice miros de stil, într-atâta expresia aceasta e forma firească a rostogolirii gândurilor, iată 
marele merit a dlui Iorga”. 

Oameni cari au fost reprezintă prin toate aceste însuşiri ale gândului şi ale artei o operă 
monumentală aparţinând deopotrivă presei şi literaturii române. 

 
Keywords: Nicolae Iorga; A Men who were; I.L. Caragiale; George Călinescu; Vladimir 

Streinu; portraitist; moralist; artist; human character; human portrait; personality; memory. 
 
 

NICOLAE IORGA: A MONUMENTAL WORK OF 
MORALIST AND ARTIST 

 
(Summary) 

 
This contribution is the Introduction of Nicolae Iorga’s A Men who were, 3 vols, Bu-

charest, 2012, the complete edition of the romanian historian’s book of original human evoca-
tions. In Introduction, Valeriu Râpeanu analysed and presented N. Iorga’s analist and portrait-
ist aptitudes of the human personality, proved by historian in his human evocations during 
three decades. The hundreds of local, national and international personalities were evoked by 
the romanian moralist, who introduced in romanian literature a new form of human portraiture: 
no-forgetting memory-evocation. 
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Cătălin LUCA 
NICOLAE IORGA  

ŞI CURENTELE CULTURAL-SOCIALE ALE IAŞIULUI 
 

Cuvinte cheie: Nicolae Iorga; Iaşi; curente culturale; Junimism; Sămănătorism; Socia-
lism; Naţionalism; elită socială; elită intelectuală. 

 
a. Nicolae Iorga şi mişcarea junimistă  
 
Asupra relaţiei lui Nicolae Iorga cu mişcarea junimistă a Iaşilor s-a speculat mult, fără 

ca studii cu adevărat convingătoare să fie dedicate acestui aspect. Se pare că Iorga a apreciat 
mult, totuşi, “bunul simţ în literatură”, introdus de Junimea, crezând mult, totodată, în valoarea 
revistei Convorbiri literare1. 

Ţinând cont de faptul că formarea sa, în spiritul Iaşiului dominat de junimişti, la acea 
vreme, nu putea să se sustragă acestei influenţe, am putea presupune că cele peste 1.250 cărţi şi 
25.000 articole scrise de savant de-a lungul vieţii, dintre care La Place des Roumains dans 
l’histoire universalle, plus numeroasele volume privind istoria literaturii române, de la origini 
până în secolul XX, au ceva din acest spirit novator, în cultura română. Liviu Papuc, în artico-
lul “Junimismul lui Iorga”, apreciază faptul că Nicolae Iorga, deşi a publicat sporadic, în Con-
vorbiri literare, preferând alte publicaţii, a luat poziţii importante în alte publicaţii ale junimiş-
tilor ieşeni, de exemplu în gazeta Era nouă, patronată de Petru Missir2. 

Astfel este articolul “Rolul Junimii în literatură”, în care Iorga face următoarele apreci-
eri: “Ideea predomnitoare astăzi, în toate cercurile literare, aceea care se pare că ajunge la 
puterea de dogmă, e că Junimea, prefăcându-se în partid politic, ar trebui să abdice de la 
suveranitatea literară avută până acum prin cei mai distinşi membri ai săi. Timpul Convorbiri-
lor a trecut, îţi spune orişicare, şi lucrul cel mai bun ar fi ca bătrâna revistă să nu se îndărăt-
nicească a trăi, să nu se ambiţioneze a se erija într-o supremaţie literară, care-i scapă pe zi ce 
trece, şi încheindu-şi activitatea şi făcându-şi testamentul în folosul unui moştenitor - neexis-
tent încă - să lase condeiul celor mai tineri, ca o revistă bătrână şi cuminte ce ar trebui să fie. 
În caz contrar, ea e silită să vegeteze, publicând articole fără miez şi cugetând cu jale la tim-
purile de aur, când un articol de Creangă stătea alături de o poezie a maestrului de limbă 
Alecsandri şi a strălucitului prooroc al deznădejdii, Eminescu, când se alegea între bucăţile de 
valoare. Şi azi...veşnica pomenire (...) Convornirile reprezintă bunul simţ în literatură. Gân-
diţi-vă la ce era literatura românească atunci când - acum 25 de ani - cercul Maiorescu a 
început să purifice aerul, încărcat de miasmele scribomaniei fără frâu, şi veţi vedea ce au 
putut face Convorbirile şi recunoştinţa ce le-o datorăm noi care, scriitori ai zilei de azi, avem 
o limbă care nu e nici a lui Pumnul, nici a lui Cipariu ci a lui Alecsandri, limba lui Eminescu, 
limba lui Creangă. Mulţumită iarăşi revistei cercului Junimii, azi trăim mai în larg ăîn lumea 
literelor şi nu suntem în primejdie a fi mâhjiţi din când în când de atingerea neplăcută a unuia 
din acei bohemes ai condeiului, care scot versurile din mănecă şi scriu proză de cafenea pe 
colţul meselor de biliard. 

Convorbirile au fost ca o suflare de vânt răcoritor într-un văzduh îngreunat de miasme: 
fără altă armă decât bunul simţ, Domunl Maiorescu a curăţit literatura noastră de 
hipernaţionalism, şovinism, limbă ultranaţionalism şi elucrubraţii nesănătoase (...) O curăţire 
nouă şi sănătoasă trebuie făcută şi aceasta n-o poate face nici o altă revistă decât Convorbiri-
le – vom vedea sub ce condiţii. Nici o altă revistă bunul simţ curat, singurul trebuitor pentru 
această misiune de igienă literară: Contimporanul, aproape de apus, reprezintă bunul simţ 

                                                 
1 Vasile Vaida, Dumitru D. Rădăuceanu, Biserica Sfântul Nicolae - Copou, ctitorie a lui Nicolae Iorga, Edit. Trinitas, 
Iaşi, 2002, p. 18. 
2 Liviu Papuc, “Junimismul lui Iorga”, în revista Convorbiri literare, vol. 139, septembrie 2005, nr. 9, p. 85. 
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socialist, toate celelalte, câte au fost serioase şi viabile, au fost numai o parte din acest bun 
simţ. (...) Trebuie amintit domnului Maiorescu şi altora că au avut odată un condei, un condei 
minunat şi energic, care împungea ca un cuţit şi înfiera pe cei pretenţioşi şi seci, un scalpel, 
care tăia în carne vie şi care astăzi, între două şedinţe ale Camerei, rugineşte”3. 

Personalitatea savantului pornit de la Botoşani şi Iaşi se va răsfrânge într-o vastă activi-
tate, prin urmare, de refacere a locului pe care Junimea l-a avut în viaţa culturală românească. 
În fond, el era dator, Junimii, şi politicii acesteia de încurajare a elementelor valoroase, ce 
puteau aduce beneficii ei şi culturii române. Astfel se explică rolul hotărâtor pe care l-a avut 
A.D. Xenopol, profesor la Universitatea ieşeană, în promovarea tânărului Iorga, cu intime 
relatii în rândul intelectualilor locali şi cu evidente veleităţi de mentor in cadrul recent înteme-
iatei ,,Societăţi ştiinţifice şi literare", în al cărei organ publicistic, Arhiva, avea sa tipărească N. 
Iorga începând cu 1890. A.D. Xenopol are, de altfel, ideea organizarii unui banchet în cinstea 
lui Iorga (24 decembrie 1889), la care a participat întreg corpul profesoral al Universităţii, în 
frunte cu rectorul N. Culianu4, şi tot el aranjează tânărului absolvent o audienţă la junimistul 
Th. Rosetti, ministru al Cultelor şi Instrucţiunii, pe atunci, aflat la Iasi în ianuarie 18905. ,,Fără 
să mă întrebe nimeni - mărturiseşte Iorga – dacă vreau să fac politică şi în ce club am de gând 
să mă înscriu, fără să mi se ceară nici un fel de servicii pe viitor, mi s-a promis ajutor pentru a 
merge în Italia"6, fapt îndeplinit, cu maximă promptitudine, şi prin mijlocirea lui Iacob Ne-
gruzzi. Că ajutorul acordat de junimişti – N. Culianu, Şt. Vârgolici, I. Caragiani s.a. – a fost de-
zinteresat, este doar o aparenţă. S-a evidenţiat deseori politica Junimii de atragere a elemente-
lor capabile şi promiţătoare, din punct de vedere intelectual, de a le acorda stipendii şi a le 
plasa în poziţii ce controlau diverse pârghii ale statului. Fără îndoială că Iorga avea merite 
excepţionale, dar un alt congener al său, Ovid Densuşianu, ce a reuşit aceeaşi performanţă – de 
a termina facultatea în doar un an şi jumatate (1893) – ocupând şi el, apoi, o poziţie dominantă, 
în panteonul culturii române, nu s-a bucurat de aceleaşi onoruri şi facilităţi, chiar dacă tatăl său, 
Aron, era profesor la Facultatea de Litere din Iaşi; se afla, însă, de cealaltă parte a baricadei 
junimiste. 

Prin intermediul lui Tasu începe să publice, din februarie 1890, în Lupta, gazeta condu-
să de G. Panu, şi tot prin acesta cunoaşte pe Ion Luca Caragiale, proaspat căsătorit cu Alexan-
drina Burelly şi stabilit, temporar, în Iaşi. Este un moment în care, prin intermediul primei 
generaţii de junimişti, Iorga realizează legături profitabile, pentru viitorul carierei sale. În orice 
caz, spiritul junimist nu a contravenit, niciodată, orientării spirituale a lui Iorga, inclusiv în ce 
priveşte viziunea asupra problemelor concrete ale istoriei; astfel, Junimea se opunea antisemi-
tismului, subiect fierbinte, în epocă, “considerându-l un afront la adresa inteligenţei umane”7. 

 
b. Nicolae Iorga şi mişcarea socialistă  
 
În studiul “Tinereţea socialistă a lui Nicolae Iorga”, A. Kareţchi a încercat să surprindă 

influenţa pe care se presupune că a exercitat-o, asupra lui Iorga, mişcarea socialistă a Iaşilor8. 
Practic, mişcarea socialistă apare în paralel şi în strânsă legătură cu aceea muncitorească, aici 
deosebindu-se gânditorii socialişti apropiaţi de marxism de aceia ce aveau drept principal scop 
lupta împotriva nedreptăţilor şi a sărăciei, precum C. Dobrogeanu-Gherea. 

Atmosfera din Botoşanii din care venea Iorga era una propice noului suflu, datorită acti-
vităţii exercitate de I. Nădejde şi V.G. Morţun, cu influenţă mare asupra tinerilor de la Liceul 

                                                 
3 Nicolae Iorga, apud Liviu Papuc, op. cit. p. 85. 
4 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, EM, Bucureşti, 1984, p. 114. 
5 Ibidem, p. 115. 
6 Ibidem, p. 116. 
7 N. M. Nagy-Talavera, Nicolae Iorga: o biografie, Edit. Institul European, Iaşi, 1999, p. 54. 
8 A. Kareţchi, “Tinereţea socialistă a lui Nicolae Iorga”, în Centenar Iorga, omul şi opera, volum îngrijit de N. Grigo-
raş şi Gh. Buzatu, EJ, 1971, p. 29. 
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A. T. Laurian9. Ulterior, în Iaşi, fiind organizat un mic cerc “revoluţionar”, avea să activeze, 
înlăuntrul său, şi tânărul Iorga, predispus fiind, la aşa ceva, de starea sa materială precară, de 
sărăcia pe care era nevoit să înfrunte, zi cu zi. După cum avea să afirme el însuşi, mai târziu, 
ceea ce l-a tras, la acea vreme, la mişcarea socialistă, era sâmburele de umanitate pe care îl 
conţinea, compasiunea afişată faţă de suferinţele nedrepte ale celor simpli10. De Constantin 
Dobrogeanu-Gherea a fost destul de apropiat, corespondând, chiar, pe când se afla în străinăta-
te, la moartea sa scriind cu nostalgie; nu era decât un slab ecou, acesta, al participărilor sale la 
şedinţele cercului socialist, din strada Păcurari, din anul 1888, sau al şedinţelor ad-hoc de la 
berăria Zimbru, sau a lecturilor timpurii din Capitalul lui Marx, de la vârsta de numai 17 ani, 
ca şi activităţilor de stradă, prin care el însuşi a împărţit exemplare din Revista socială. Nicolae 
Iorga, în anii tinereţii sale ieşene, a ajuns chiar să susţină o conferinţă, într-o şedinţă a cercului 
socialist din Păcurari, care s-a bucurat de reale aprecieri11. 

Bineînţeles, aceste manifestări sunt, prin ele însele, mult prea timpurii, pentru a putea 
vorbi de nişte coordonate definitorii istoricului şi savantului Nicolae Iorga, însă, prin influenţa 
exercitată, în anii formării lui, a cărei dovadă o constituie chiar modul în care i-a marcat memo-
ria (desăvârşită, de altfel), putem aprecia că, încă de la o fragedă vârstă, a manifestast o vie 
aplecare către rezolvarea problemelor concrete, ale mediului social, ceea ce l-a ferit de o canto-
nare exclusivă în mediul academic, oferindu-i şansa de a se menţine, după cum el însuşi mărtu-
riseşte, în afara “pedantismului intelectualilor satisfăcuţi de ei înşişi şi a trufiei prosteşti a 
oamenilor ajunşi”12. 

 
c. Nicolae Iorga şi mişcarea sămănătoristă  
 
Născut dintr-o familie de intelectuali şi crescând într-o tristă sărăcie, lui Nicolae Iorga i 

se revelat, încă de timpuriu, ceea ce avea să fie sensul vieţii lui: o căsătorie mistică cu propria 
ţară. Or, asta însemna ca locul central pe care cultura unui neam îl are în viaţa lui să se bucure 
de preţuirea cuvenită, motiv pentru care s-a implicat, personal, inclusiv în viaţa literară româ-
nească. Pentru el, curentele literare trebuiau să fie mai mult decât simple mode, altfel nu fiinţau 
decât ca simple glume: “Ce cred eu despre literatura noastră? Ce am crezut întotdeauna. Că 
trebuie să fie a noastră, de la noi, pentru noi. Fireşte că, precum o personalitate trăieşte totuşi 
într-un mediu, aşa şi un popor trăieşte în omenire, cu toate urmările ce are acest fapt. Curente 
literare? În afară de curentul de la Sămănătorul nu pot recunoaşte nici unul ca într-adevăr 
existent. Aşa zisul simbolism? S-a prostit naţia aceasta într-atâta, încât nu mai poate râde de 
deşănţările minţilor pe dos sau ale dibacilor şarlatani?”13. 

Se poate afirma că Nicoale Iorga nu are o părere tocmai bună în privinţa operelor litera-
re ce încercau să aducă, cu orice preţ, un suflu novator în cultura noastră tânără şi neexperi-
mentată, considerând că influenţa franceză nu a avut un efect benefic pentru începătorii care 
voiau doar să copie stilul literaturii franceze. O altă influenţă cu care Iorga nu este de acord 
este influenţa politică, a partidelor. Pentru el, literatura trebuia să se inspire din faptele petrecu-
te în realitate, adevărata literatură constituind relatarea a ceea ce simţim, ce vedem, ce se petre-
ce în jurul nostru. Curentele trebuie să ilustreze o legătura între societate şi literatură, constru-
ind totodată raporturi cu tehnologia sau ştiinţa.  

  Literatura, pentru Iorga, a fost şi va rămâne aceeaşi, cu o vocaţie istorică deliberat 
asumată. În această ordine de idei, este interesantă relaţia dintre sămănătorism şi poporanism, 
ce se va înfiripa, în epocă, cu toate că Iaşiul nu a fost implicat întru totul, în evoluţia ei. Astfel, 

                                                 
9 Ibidem, p. 31. 
10 Ibidem, p. 32. 
11 Ibidem, p. 35. 
12 Nicolae Iorga, Supt trei regi, Tiparul „Datina Românească”, Bucureşti, 1932, p. 83. 
13 Idem, “Un cuvânt pentru această carte”, cuvânt înainte la Victor Iamandi-Adrian, Poporanismul literar al Vieţii 
Româneşti, Tipografia Naţională, Iaşi, 1913, p. 3. 
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poporanismul, crede Iorga, nu este decât continuarea ideilor naţionaliste de la ,,Sămănătorul“. 
Nu exista ceva mai bun decât ,Viaţa Românească, revista ieşeană ai cărei membri s-au impli-
cat, de la început, într-un proiect cultural-social de anvergură. 

Poporanismul a apărut în anul 1906, odată cu apariţia revistei Viaţa Românească. Înşişi 
membrii revistei au afirmat că ,,poporanismul” este o concepţie ce priveşte o bună desfăşurare 
a vieţii fiecărui individ, că nu este nici o şcoala, şi nici un curent literar. Vechii reprezentanţi ai 
poporanismului erau socialişti care nu îşi doreau alceva decât un ideal, o rază de fericire sau 
poate chiar de siguranţă. Nicolae Iorga afirmă că ei se deosebesc de direcţia literară a ,,Sămă-
nătorismului”, deşi niciodată nu a putut aduce acele diferenţe. Însă înşiruirea semnificaţiilor 
poporanismului poate continua: în politică, era un sentiment ce îndemna la revendicări politice 
şi economice, în vreme ce în cultură era un sentiment ce îndemna la jertifirea întru valorile 
ţărănismului. Bineînţeles, pornind de la interpretările date acestor termeni, şi nu numai, au 
existat foarte multe contraziceri. 

Unul din îndemnurile după care trebuia să se inspire scriitorul era acela ca ,,scriitorul să 
aibă o atitudine de simpatie faţă de clasa ţărănească”14. Or, o astfel de opţiune nu putea să nu-
i placă lui Iorga, cunoscute fiind pledoariile lui repetate pentru împropieătrirea, pentru emanci-
parea socială, economiocă şi culturală a esenţei poporului român, clasa muncitorilor pământu-
lui. Alţii susţineau însă că nu e nevoie ca un scriitor să îmbrăţişeze această simpatie, pentru 
ţărani, spre a se bucura de simpatia ,,poporanismului”. 

În anul 1909 Garabet Ibrăileanu dă o nouă definiţie poporanismului: ,,de ce nu şi simpa-
tia pentru ţăran, atunci când e vorba de dânsul, cel puţin lipsa de antipatie”15. Diferenţa între 
definiţia dată mai sus, de acelaşi Ibrăileanu, şi aceasta, constă în aceea că un antonim, pentru 
simpatie, nu pare a fi sufient, spre a pune capăt polemicii. 

O altă afirmaţie este aceea a lui C. Şărcăleanu: ,,muncitorii şi ţăranii socialişti nu pot fi 
poporanişti”16. Termenul “popor” nu nu include doar ţărănimea, ci toate clasele sociale, la un 
loc, care alcătuiesc un popor. Şărcăleanu vorbeşte despre popor ca despre un concept universal, 
fără a face deosebire de naţionalitate. Trebuie totuşi să ţinem cont de faptul că Viaţa Româ-
nească numeşte, concepţia naţionalistă, ,,poporanism”; conducătorii Vieţii Româneşti au încer-
cat, practic, să-şi motiveze acţiunile pornind de la realităţile naţionale. Raporturile lui Iorga cu 
această revistă corespundea, aşadar, convingerilor sale mai largi, fapt ce se observă din orice 
pagină a sa. Profesorul filozof Octavian Vuia povesteşte că, după ce i-a căzut în mână cartea lui 
Iorga, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, apărută în 1905, aceasta ,,i s-a întipărit adânc în 
minte”, spunând despre ea: ,,nu m-a părăsit niciodată în peregrinările mele (...). Iorga, pe bu-
nă dreptate, nu vorbeşte de gânduri, spirit sau cugetare, ci de suflet”17. 

Rămâne, totuşi, ca un fapt de necontestat, adevărul că, în tot veacul trecut, Iorga a mili-
tat îndeosebi la Sămănătorul şi la Neamul Românesc, acest ,,adevărat homo universale de tip 
renascentist” urmărindu-şi ţelurile cu stoicism, chiar dacă a avut parte de multe ,,rezistenţe, de 
vrăjmaşi şi de meschine obstacole”18. 

Din anul 1903, când Iorga devine liderul mişcării literare ce a preluat numele revistei li-
terare Sămănătorul, începe şi influenţa decisivă, a sa, asupra evoluţiei literaturii române: “Să-
mănătorismul nu a avut o viaţă lungă, dar i-a furnizat lui Iorga standardele critice pentru tot 
restul vieţii”19. Sămănătorul îşi avea numele de la titlul unui tablou pictat de Nicolae Grigores-
cu, care se inspirase, la rândul lui, dintr-o poezie semnată de Alexandru Vlahuţă, prin care 
acesta îşi exprima speranţa că seminţele aruncate în brazdă, de pionierii culturii române, vor 
prinde rădăcini, vor da, în cele din urmă, roade. După intrarea sa în redacţie, Iorga imprimă, 

                                                 
14 Victor Iamandi-Adrian, Poporanismul literar al Vieţii Româneşti, Tipografia Naţională, Iaşi, 1913, p. 28. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 37. 
17 Vasile Vaida, Dumitru D. Rădăuceanu, op. cit., p. 21. 
18 Ibidem. 
19 N. M. Nagy-Talavera, op. cit., p. 120. 
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revistei, un spirit combativ, pe direcţia naţionalismului de tip eminescian. Până în 1906, când 
îşi dă demisia de la conducerea revistei, Iorga a fost perceput ca o fire deosebit de autoritară, 
dat fiind că nu era dispus să facă nici o concesie, nici o abatere de la ţelurile şi direţia propuse. 
E drept, nu de puţine ori el a promovat lucrări lipsite de valoare, doar pentru că se înscriau pe 
linia naţionalismului său cultural20, dar a avut şi acţiuni de răsunet, în epocă, precum critica 
vehementă îndreptată asupra acelor reprezentaţii teatrale în limba franceză, pe care le găzduia 
Teatrul Naţional. 

Revista Sămănătorul nu a fost concepută de Iorga ca o revistă pur literară, ea urmărind 
şi o reformă morală şi spirituală, o unitate culturală a întregului popor român, urmată de cea 
politică. Străbătând, de la un capat la altul, articolele lui Iorga, aparute în Sămănătorul, ajun-
gem să înţelegem că, pentru Iorga, societatea este un fenomen sufletesc, o armonie a gândurilor 
şi a simţurilor. El considera că societăţii româneşti îi lipseşte elementul moral, simţul datoriei. 
El cere ca educaţia să fie pentru toţi, nu numai pentru cei privilegiaţi. Este convins că ţăranul 
este cel care a dus întotdeauna tot greul ţării şi, din această cauză, el trebuie să se bucure de 
această cultură, pe care tot el a menţinut-o, prin limba populară. Dacă Iorga a recomandat viaţa 
ţărănească, drept izvor de inspiraţie, este pentru că locuitorii satelor au, în portul, datinile, în 
graiul lor, tot ceea ce trebuie pentru a da unei opere literare culoare, energie, individualitate. De 
altfel, Iorga foloseşte, în limbajul său, o limbă oarecum populară, el se adresează cititorilor 
într-o limbă ce poate fi uşor înţeleasă, folosind un ton acuzator şi în acelaşi timp provocator. 
Doreşte răspândirea culturii române şi, în acelaşi timp, renunţarea la franţuzismele care au 
împânzit elita intelectuală. 

Lupta pentru reabilitarea ţăranului şi a culturii române răsună din toate articolele publi-
cate de Iorga în Sămănătorul şi nu numai. Ulterior, la Iaşi, i-a venit, lui Nicolae Iorga, “ideea 
fondării unui ziar care să devină purtătorul de cuvânt al noului spirit. Ziar care va apărea nu 
mult după aceea: Neamul Românesc”21, ziar ce va fi finanţat, parţial, de către aristocraţie, de 
exemplu de către familia Ştirbei, pe care o caracteriza ca prietenă statornică a ţăranilor. Primul 
număr din Neamul Românesc a apărut pe 10 mai 1906, sărbătoare naţională şi regală, în acelaşi 
timp, el fiindu-i dedicat, cu acest prilej, Regelui Carol I. Ulterior, în vremea răscoalei ţăranilor 
de la 1907, Iorga a luat apărarea ţărănimii, fiind desemnat drept instigator al acesteia, nevoit 
chiar de a-şi suspenda cursurile universitare şi de a nu-şi mai părăsi domiciliul, din cauza ame-
ninţărilor, fiind păzit chiar de studenţi şi de către poliţie, spre a i se sigura securitatea. Este încă 
un exemplu despre hotărârea ce-i era caracteristică, despre preţul pe care era dispus să-l plă-
tească pentru idealurile afirmate în atâtea rânduri: idealuri naţionale, înainte de toate. Ulterior, 
când a înfiinţat, în 1910, Partidul Naţionalist Democrat, Iorga nu a făcut decât să ducă mai 
departe aceste idealuri, în direcţia unei mai eficiente modalităţi de acţiune socială, de imple-
mentare a reformelor despre care vorbea atât şi de atât de mult timp. 

 
d. Nicolae Iorga şi mişcarea naţionalistă  
 
Nicolae Iorga niciodată nu a uitat Iaşul, despre care spunea că este ,,un muzeu naţional 

şi o datorie sfântă”, printre zidurile sale ,,sălăşluind comori de artă şi istorie naţională”. Ca om 
politic el nu a dat cât poate se aştepta, dar a făcut, pentru Iaşi, cam tot ce i-a stat în putinţă, deşi 
el a fost, în primul rând, un om de cultură, o cultură ce nu putea să nu reflecte, prin realizările 
ei, coordonatele spirituale ale Iaşilor. C.W. Forester, într-un studiu recent, îl califică pe Nicolae 
Iorga ca având ,,profesia principală de politician”, afirmând că abia “a doua sa profesie a fost 
aceea de cronicar”22. Până şi renumitul dicţionar La Petit Larousse en Couleurs îl numeşte pe 
Iorga mai întâi ca om politic şi mai apoi ca istoric23. Ca om politic, Iorga a fost preşedinte de 

                                                 
20 Ibidem, p. 123. 
21 Ibidem, p. 125. 
22 Vasile Vaida, op.cit. p. 20. 
23 Ibidem. 
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Consiliu (1931-1932), Ministru de stat şi Consilier al regelui (1938-1940). Activitatea lui Ior-
ga, în politică, n-a putut învinge mentalitatea oportunistă, de castă, a intelectualităţii române 
din acea vreme. Iorga a întâmpinat adversităţi prin concepţia sa mai mult spirituală, decât poli-
tică, asupra vieţii naţionale, şi prin simţul lui critic. Ţinând seama de rolul acestei personalităţi, 
în făurirea României moderne, şi luând aminte de ce a reprezentat Iaşiul, pentru acest savant, 
ne luăm permisiunea să prezentăm câteva păreri despre Iorga şi aşa-zisul său naţionalism. 

Într-o lucrare extrem de echilibrată, despre viaţa lui Nicolae Iorga, Nicolae Iorga - O 
biografie , Nicholas M. Nagy-Talavera, ocupându-se de naţionalismul din Europa de Est, face 
şi o temeinică analiză a operei şi conceptelor privind naţionalismul lui Iorga. Pentru a pune 
punct acestor ,,păreri”, să aflăm părerea lui Nicholas M. Nagy-Talavera, despre Iorga: ,,Naţio-
nalismul lui Iorga era un naţionalism cultural. Preocuparea lui fundamentală era cultura: 
sufletul, spiritul şi cultura, deci mentalitatea naţiunii. Deşi greu de definit, aceste trăsături sunt 
esenţiale. Pentru el, concepţia de naţiune era hotărâtoare în interpretarea lumii şi în înţelege-
rea propeiei ţări şi a altora. (...) Iorga respingea şovinismul. El făcea întotdeauna distincţie 
între un <<naţionalism defensiv>> şi unul <<sinucigaş>>, considerând nazismul, rasismul şi 
Legiunea, ca făcând parte din ultima categorie şi respingându-le. Iorga considera că naţiona-
lismul său cultural este compatibil cu umanitatea. Din punct de vedere teoretic, el îi considera 
pe români ca un fel de <<specie periclitată>> a căror apărare devenea o <<Lege Supre-
mă>> căreia totul i se supunea. Dar această <<Lege Supremă>> eminesciană era permanent 
defensivă”24. 

E drept, pentru Iorga, “adevăratul naţionalism înseamnă dragoste faţă de naţiunea ta 
mai presus de cea faţă de orice altă naţiune. Să iubeşti ceea ce este bun şi firesc la o naţiune; 
nu păcatele şi relele naţiunii”25, dar asta nu înseamnă ură, aversiune faţă de celelalte naţionali-
tăţi. ,,Rasismul – continuă Nicholas M. Nagy-Talavera – era o aberaţie dezgustătoare pentru 
Iorga, care nu făcea parte din firea sa”. Autorul cărţii este născut la Budapesta şi işi petrece o 
parte din copilărie în Transilvania. A urmat liceul la Budapesta până când, în 1944, Guvernul 
Ungariei i-a adunat pe evrei în tabere de concentrare, trimiţându-i apoi în lagăre naziste. Tână-
rul Nicholas a fost repartizat la Auschwitz, unde avea să-l găsească sfârşitul conflagraţiei. Du-
pă aceea, autorităţile sovietice în complicitate cu cele ungare l-au trimis la muncă forţată în 
U.R.S.S. pentru 25 de ani. După un periplu de 6 ani, este ,,retrocedat’’, în noiembrie 1955, Un-
gariei. Eliberat condiţionat, în 1956, o ia la fugă şi se opreşte tocmai în S.U.A., unde îşi dă 
masterul şi apoi doctoratul în istorie în 1967. Acest om de excepţie este din 1991 profesor 
emerit la California State University, Chicago. 

Cartea lui N. M. Nagy-Talavera este rezultatul a peste zece ani de muncă prin biblioteci 
şi arhive publice. El este un ,,admirator înfocat al lui Iorga”, după cum scrie Treptow, în Cu-
vântul înainte. Iată ce spune Nagy-Talavera: ,,Dacă un evreu manifestă interes faţă de istoria şi 
cultura românească sau faţă de poporul român, Iorga îl primea cu braţele deschise (...) Acesta 
este motivul pentru care Brătianu şi liberalii îl urau din tot sufletul”. După 1918, Iorga a de-
venit susţinătorul evreilor. El a fost hotărât împotriva violenţei. Oricum, Iorga a făcut-o, în 
primul rând ca istoric, politicianul fiind pe locul doi. 

Nicolae Iorga a fost un advesrsar al oricărei dictaturi, şi, chiar dacă sprijinea Dictatura 
Regală, i s-a împotrivit de multe ori. În timpul lui Carol II-lea, cu toate greşelile acestuia, N. 
Iorga l-a considerat pe rege drept simbol al unităţii naţionale. Acelaşi asiduu exeget consem-
nează: ,,Iorga este extraordinar de neînzestrat pentru politică. În ciuda marilor lui eforturi, 
cea mai importantă contribuţie a lui Iorga la politica ţării sale a fost faptul că şi-a dat seama 
de la bun început de pericolul nazist şi de cel sovietic”26. 

Cu câteva zile înainte de comemorarea morţii savantului, C. Stănescu remarca, în ziarul 
Adevărul, din 25.XI.2000, absenţa, de la Târgul de carte ,,Gaudeamus”, a scrierilor lui Nicolae 

                                                 
24 Nicholas M. Nagy-Talavera, op.cit., p. 82. 
25 Ibidem, p. 86. 
26 Ibidem, p. 73. 
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Iorga. Spune C. Stănescu: ,,Nicăieri nu l-am găsit pe profesorul, istoricul, scriitorul, gazetarul, 
memorialistul şi omul politic cu acest nume. Cel mai fecund scriitor al nostru, gazetarul cel 
mai viforos de după Eminescu, e absent de pe galantarele Târgului; anul 2000, anul contestă-
rii lui M. Eminescu, se încheie pecetluind şi cea de-a doua moarte, a lui N. Iorga”. Aceasta se 
poate explica şi prin faptul că anumiţi şi nu puţini ,,exegeţi de vânătoare”, ai lui Iorga şi Emi-
nescu, i-au aşezat, nu o dată, în catalogul ,,reacţionarilor”. Pe Iorga, aşa cum s-a mai arătat, l-au 
trecut în ,,rândurile marilor antisemiţi”, iar pe Eminescu l-au declarat protolegionar şi deci 
lipsit de valoare, ca gânditor politic. patriotism pe care aceşti contestatari nu au cum să-l egale-
ze. Cine ar putea uita că la Iaşi, în şedinţa Camerelor reunite, în 14/27 decembrie 1916, Iorga a 
lansat pateticul apel ,,rezistenţă până la capăt”? I-a fost dat, Iaşului, să primească şi să trans-
mită vibrantul Apel al marelui Nicolae Iorga: ,,Se mai îndreaptă asupra noastră ochiul de ură 
al străinului care vrea să ştie cum suferim de rana pe care a făcut-o, şi acestui străin, la urmă, 
trebuie să-i răspundem. Trebuie să-i răspundem că suntem hotărâţi să mergem până la capăt, 
în credinţă că, dacă s-a ridicat vreodată o religie pe lume, dacă s-a vorbit de dreptate şi ideal, 
nu se poate cu nici un chip, ca şi înaintea celei mai sălbatice forţe organizate, să piară dreptu-
rile unui popor de a trăi pe pământul în care nu este un fir de ţărână care să nu fie acoperit de 
cel mai nobil sânge”. Practic, nicicând, în cursul evenimentelor dintre 1916-1918, nu au fost 
expuse în cuvinte mai vibrante, mai simple şi, totuşi, mai convingătoare, decizia fermă a Ro-
mâniei libere de a se opune triumfătorilor de moment, până la atingerea ţelului pentru care a 
intrat în luptă. Acest discurs al savantului a fost imediat tipărit şi împărţit soldaţilor din prima 
linie de luptă. Ziarul Opinia, referindu-se la acest discurs, scria că a fost, este şi va rămâne 
crezul românimei de pretutindeni. 

Bineînţeles, viziunea teoretică a lui Nicolae Iorga nu avea cum să nu se facă prezentă şi 
în planul de acţiune imprimat partidului său. Într-o plegere publică din 1922, el afirma: “Doc-
trina naţionalistă, care a servit ca bază alcătuirii uni nou partid, de vreo douăzeci de ani, nu 
este, fără îndoială, o doctrină nouă. Cred că în devenirea unei societăţi nici nu e prea bine ca 
noutăţi din cale afară de noi să se situeze în afară de nevoile tradiţionale de dezvoltare secula-
ră ale poporului (...) Kogălniceanu a fixat principiul naţionalismului-democrat în întregime; 
noi n-am avut să facem altceva, acum vreo douăzeci de ani – douăzeci de ani, dacă vorbim de 
cultură, zece ani, dacă vorbim de organizaţia noastră politică – decât să înviem doctrina lui 
Mihail Kogălniceanu, mai mult decât a lui Bălcescu, fiindcă cercul de cunoştinţe al lui Kogăl-
niceanu şi puterea lui de intuiţie erau incomparabil superioare celor ale lui Bălcescu. N-am 
avut decât să scoatem din nou la iveală această doctrină, pe care o cred mântuitoare, de sub 
grămada, deopotrivă apăsptoare, a unor teorii falsificate şi foarte dăunătoare, în practică, 
înseşi teoriei pe care Mhail Kogălniceanu o aruncase”27. 

Importanţa deosebită a operei lăsată moştenire posterităţii, de către Kogălniceanu, avea 
să fie evocată, de către Iorga, şi într-o comunicare din octombrie 1918, ţinută în şedinţa Aca-
demiei Române, pe care o încheie cu aceste cuvinte: “într-o clipă de boală, de oboseală şi de 
deznădejde, el îşi făcea, la Râpi, în ziua de 15 august 1861, şi testamentul, după “douăzeci şi 
doi de ani de când a servit ţării sale”, recomandându-şi familia Adunării ţării, “amicilor” ca 
şi “potrivnicilor politici”, şi, la urmă, şi Domnului, pe care-l roagă “să se gândească la sluj-
bele ce i-am făcut în timpuri grele”. Şi încheie astfel: “Adio, Românie, fii unită măcar după 
moartea mea!”. Peste trei ani soarta îi dădea favoarea de a impune unei clase politice fără 
simţul realităţilor, ca şi fără lumina unui ideal superior, împroprietărirea ţăranilor, marele 
său titlu de glorie. Când îl pomenim, astăzi, înaintea amânduror marilor probleme ale vieţii 
lui, trezite înaintea noastră peste morminte şi ruine, avem nevoie, mai mult decât oricând, de 
spiritul lui...”28. 

                                                 
27 Nicolae Iorga, Doctrina naţionalistă, în Doctrinele partidelor politice: prelegeri publice organizate de Partidul 
Social Român, Bucureşti, 1922, pp. 33; 37. 
28 Idem, Despre Mihail Kogălniceanu, Şedinţa din 14 octombrie 1918, în Analele Academiei Române, Seria II, Tom. 
XVII, pp. 30-231. 
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Continuitatea istorică a întregii opere cultural-politice a lui Nicolae Iorga ni se relevă, 
prin prisma acestor documente şi mărturii, dintr-o perspectivă mult mai potrivită adevărului ei. 
Nu rămâne decât ca ea să mai fie şi preţuită şi readusă în actualitatea memoriei şi conştiinţei, 
într-o manieră care să-i permită să rodească. 

 
Keywords: Nicolae Iorga; Iaşi; cultural currents, Junimism, Sămănătorism, Socialism, 

Nationalism, social elite; intellectual elite. 
 
 

NICOLAE IORGA AND CULTURAL-SOCIAL 
CURRENTS OF THE IAŞI 

 
(Summary) 

 
This study intends to present some ideological aspects of the disputes regarding the 

present and the future of the Romanian culture, as well as the approaches of actual historical 
issues, which involved Nicolae Iorga during his stay in Iaşi. 

If the socialist ideology influenced him only tangentially, in the early period of his life, 
from the contact with this movement Nicolae Iorga gained only a humanist feeling regarding 
the perspective on the lower classes of society, the junimist movement strongly founded its 
principles in the conscience of the historian. Without remaining dependent of this movement, 
Iorga used his critical spirit to approach matters of history and culture in a multilateral way, 
avoiding fanaticism and idolatry. 

The polemics of the sămănătorist movement involved in a large extent Nicolae Iorga, al-
though it had little connections with Iaşi, as the other ones had, we insisted in revealing them 
due to their role in the establishment and strengthening of the historical and cultural vision of 
the famous historian. Nicolae Iorga is closely linked with the nationalist movement, not only 
because he founded it but mostly because of the role it had in the movement of national eman-
cipation in the crucial moments of the First World War. 
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Dan PRODAN 
 

IORGA DUPĂ IORGA. NOUTĂŢI EDITORIALE 
DESPRE VIAŢA ŞI OPERA TITANULUI ROMÂN 

 
 Prezint în continuare câteva apariţii editoriale recente despre viaţa tumultuoasă şi acti-

vitatea complexă, multi-sectorială a geniului născut la Botoşani cu 142 de ani în urmă. 
 
▬► Alexandru Zub, N. Iorga. Studii şi note istoriografice, Muzeul Brăilei - Editura Is-

tros, Brăila, 2012, 334 p. 
 

Cartea acad. Alexandru Zub, N. Iorga. Studii şi note istoriografice, Muzeul Brăilei - 
Editura Istros, Brăila, 2012, 334 p., se înscrie în galeria contribuţiilor reprezentative, emblema-
tice, despre Titanul născut la Botoşani, în 1871. Lucrarea prezentată în aceste pagini ale revis-
tei Luceafărul este o culegere de reflecţii ale istoricului ieşean despre opera istoriografică a lui 
N. Iorga, închegate între ele prin tematica capitolelor cărţii şi prin subiectele studiilor şi artico-
lelor conţinute. Acestea din urmă au fost publicate iniţial în diferite periodice zonale şi naţiona-
le, cărţi de autor, culegeri tematice, volume omagiale, în perioada 1969 - 2010. De onoarea 
colaborării cu acad. Alexandru Zub s-au bucurat şi câteva periodice botoşănene, pe care le voi 
nominaliza la momentul potrivit. Cartea se deschide cu un Cuvânt înainte (pp. 7 - 8), continuă 
cu patru capitole tematice (Personalia, Bibliographica, pp. 9 - 40; Paralele, analogii, pp. 41 - 
86; Idei, teme, conexiuni, pp. 87 - 220; Generalităţi, sinteze istorice, pp. 221 - 322), se încheie 
cu un Indice (doar antroponimic!, pp. 323 - 332) şi cu Sumarul în limba franceză, paginat greşit 
în Cuprinsul românesc (la p. 325 în loc de p. 333!) şi aşezat incomod (ar fi trebuit plasat la 
începutul cărţii, după sumarul românesc, la pp. 7 - 8). 

Gândul lui Alexandru Zub la o restituţie monografică Nicolae Iorga, nerealizată încă, 
dar pentru care existau totuşi „cărămizile” istoriografice fondatoare, „Este motivul pentru care 
am socotit că studiile, eseurile, notele diseminate de-a lungul anilor în revuistica de specialita-
te, ca şi în presa culturală, ar putea fi adunate într-un volum cu un anume folos sub multiple 
aspecte pentru studioşii trecutului nostru” (p. 8). 

Secţiunea I, Personalia, Bibliographica, reuneşte reflecţiile autorului despre Casa căr-
turarului de la Vălenii de Munte (pp. 11 - 14), N. Iorga (Note epistolare) – (pp. 14 - 29), Un 
mare istoric despre o mare tragedie, respectiv vulcanul rural din 1907 (pp. 36 - 38), Răscoala 
ţărănească din 1907 (pp. 38 - 39), O viaţă de om, o istorie de idei (pp. 39 - 40). Trei dintre 
articolele acestei prime secţiuni (n-rele 1, 4, 6) au fost publicate iniţial în periodicele botoşăne-
ne Clopotul, XXV, n-r 2610 / 4 septembrie 1969; Caiete botoşănene, III, n-r 4 / aprilie 1985 şi 
IV, n-r 2 / februarie 1986. Din corespondenţa primită de N. Iorga în tragicul an 1907 amintesc 
scrisoarea lui A. Callimachi din 7 aprilie, în care proprietarul moşiei de la Stânceşti – Botoşani 
îi oferea istoricului urmărit un adăpost sigur la conacul său rural şi se întreba, apoi, retoric şi 
acuzator: „Dar pentru ce aceste măsuri caraghioase în contra dumitale? Poporul a vrut să 
scrie şi el pagina sa de istorie asupra acestei domnii şi, nefiind academică, se vede că s-a 
supărat văcarul pe sat” (p. 22). Unele din aceste reflecţii s-au închegat pe marginea unor apa-
riţii editoriale de şi despre N. Iorga, publicate între 1970 – 1986. 

Paralele şi analogii, grupate în secţiunea a II-a, intre istorici din generaţii şi şcoli istori-
ce diferite, între poetul nepereche - istoricul nepereche, ambii botoşăneni, între patrioţi inco-
ruptibili, ucişi de legionari, între personalităţi cehe, reflectate în scrierile lui N. Iorga - iată tot 
atâtea binomuri istorice, în care primul termen este N. Iorga, analizate de Alexandru Zub. Ast-
fel, relaţiile dintre N. Iorga şi preot Constantin Bobulescu, oglindite în scrisori inedite (pp. 43 - 
47), reflectă deschiderea marelui istoric erga omnes, în procesul complex al recuperării valori-
lor folclorice, bisericeşti, artistice etc. Paralela comparatistă dintre Kogălniceanu şi Iorga (pp. 
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47 - 57) a evidenţiat studiile celui de-al doilea despre activitatea istoriografică a primului, cât şi 
punctele de contact / elementele preluate între cele două personalităţi. N. Iorga şi V. Pârvan 
(pp. 58 - 61) „(…) au ştiut să colaboreze la această mare operă, care e conştientizarea de sine 
a unei naţiuni, să-i restituie temeiurile demnităţii şi să o fortifice în voinţa ei de a se manifesta 
liber” (p. 61). Neamul românesc a fost numitorul comun al activităţilor specifice desfăşurate 
de-a lungul vieţii lor de sinteza literară - ziaristică nepereche, Mihai Eminescu, urmată de sin-
teza istorică nepereche, Nicolae Iorga, ambele născute la Botoşani, la o distanţă de 2 km. Între 
I.D. Ştefănescu şi N. Iorga: consideraţii de metodă (pp. 71 - 78), ambii istorici ai artei româ-
neşti laice şi religioase, au existat identităţi de metodă a cercetării şi proiecte de colaborare 
ştiinţifică, în ciuda unei sincope din 1934, cauzată de reorientări în afilierea istoriografică. N. 
Iorga şi V. Madgearu, victime ale fanatismului (pp. 78 - 79), patrioţi neclintiţi şi oameni poli-
tici democraţi, constituţionali, au căzut sub gloanţele legionarilor în aceeaşi zi, la 27 noiembrie 
1940, conturând tragic aureola martirajului. N. Iorga a prezentat, în opera sa, personalităţile 
cehe care au devenit prieteni ai poporului român, în primele patru decenii ale secolului al XX-
lea (Figuri de cehi în memorialistică, pp. 79 - 85). 

Secţiunea a III-a este cea mai generoasă în Idei, teme, conexiuni, incluzând 20 de con-
tribuţii, care radiografiază multiplele domenii de introspecţie iorghistă şi rezultatele istoriogra-
fice ale acestei titanice munci, desfăşurate de-a lungul unei „vieţi de om, aşa cum a fost”. Or-
donate inteligent, cele 20 de contribuţii tematice conturează o imagine de ansamblu a operei 
istoriografice a lui N. Iorga. Plecând de la maxima istoricului total conform căreia „istoricul e 
un bătrân prin experienţă al naţiei sale. Dacă nu-l întreabă alţii, el e dator să-i vorbească 
(…)”, Al. Zub a conchis că „Pentru N. Iorga a scrie istorie era o obligaţie ce decurgea din 
aceeaşi convingere a utilităţii ei” (p. 92) – (articolul a apărut în ziarul Clopotul, XXVIII, de-
cembrie 1970). Referitor la Problema izvoarelor istorice (pp. 95 - 103) analizate de istoric în 
procesul investigaţiei istorice, „N. Iorga se înfăţişează astfel şi ca un editor de izvoare istorice 
cu un larg registru de preocupări”, conchide Al. Zub (p. 102). Publicarea unor contribuţii 
despre şi de N. Iorga i-au permis academicianului ieşean să prezinte varii aspecte ale concepţiei 
istorice şi ale preocupărilor istoriografice ale Titanului de la Vălenii de Munte. Istoric al Bizan-
ţului (pp. 103 – 105, în Clopotul, XVIII, 1971), Omagiu Omului şi Operei (pp. 105 – 106, în 
Clopotul, XXVIII, 1972), Locul românilor în istorie (pp. 107 - 110), Personalitatea istorică a 
românilor (pp. 110 - 118), Preocupări de istorie ecleziastică (pp. 130 - 142), Ca să fim mai 
tari… (pp. 142 - 146), Sigiliul Romei (pp. 152 - 156), Opinii sincere şi pernicioase (pp. 195 - 
202), Muncă şi credinţă (pp. 146 - 147), Un istoric al vieţii (pp. 147 - 152), Elogiul faptei (pp. 
157 - 161), Universul muzicii (pp. 190 - 194), Fervoarea creaţiei (pp. 205 - 208), Discurs isto-
ric şi identitate naţională (pp. 208 - 214), Vocaţia militantă a istoricului (pp. 214 – 220, pre-
zentată la Botoşani, la 28 noiembrie 2010) - iată tot atâtea radiografii zonale realizate de Al. 
Zub asupra unor caracteristici ale vieţii şi activităţii multi-sectoriale ale lui N. Iorga. 

Ultima revoluţie burgheză a secolului XVIII, cea franceză, a ocupat un loc aparte în 
preocupările de istorie universală modernă ale lui N. Iorga, care i-a evidenţiat cauzele, i-a ur-
mărit evoluţia şi i-a analizat urmările şi importanţa istorică (Revoluţia franceză: o severă criti-
că, pp. 161 - 189). Prin contribuţiile sale referitoare la revoluţia pornită de la Paris în iulie 
1789, istoricul român a urmărit a revizuire a percepţiei acelui fapt istoric, a locului şi rolului 
său în istoria Franţei, a Europei, a lumii. Astfel, „Secolul XVIII datoreşte revoluţiile sale unei 
false înţelegeri a istoriei”, a afirmat Iorga (p. 165). La sfârşitul acelui veac, „Revoluţia france-
ză nu este decât o consecinţă a raţionalismului adoptat de o întreagă societate” (p. 166), „un 
accident care a rezolvit chestiuni foarte esenţiale puse de multă vreme” (p. 167). „Eu nu cred 
în revoluţii”, a afirmat tranşant şi repetat N. Iorga, declarându-se adversarul deschis al oricărei 
revoluţii şi susţinătorul constant al stabilităţii politice şi a evoluţiei lente, reformatoare, consti-
tuţionale (pp. 174 - 175), evaluând experienţa franceză prin şocul acestei atitudini. „Cele trei 
cuvinte magice” ale revoluţiei franceze: liberté, égalité, fraternité, au jucat un rol mobilizator 
în derularea evenimentelor, au rezumat esenţa unui fapt istoric major, chintesenţă transmisă în 
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alte spaţii, altor potenţiali revoluţionari (pp. 180 - 184). „Fenomen universal de minoritate 
franceză”, revoluţia izbucnită în 1789, în prim proces de formare a naţiunilor, a fost vectorul 
care a indicat direcţia (unică! ireversibilă!) de evoluţie a societăţii europene, şi nu numai, la 
începutul secolului XIX. 

Al. Zub a analizat concepţia istorică a lui N. Iorga în secţiunea a IV-a, intitulată sugestiv 
Generalităţi, sinteze istorice. Prin orizontul geo - temporal abordat, prin concepţia istorică 
profesată, prin instrumentarul utilizat, prin numărul de contribuţii ştiinţifice publicate, prin 
activitatea de profesor universitar, prin teoria aplicată în practică ca şi acţiune naţională etc., N. 
Iorga a fost istoricul total (pp. 223 - 226). Al. Zub a urmărit Evoluţia spiritului critic (pp. 230 - 
243) în România în perioada 1890 - 1940, cu specială privire la N. Iorga, unul dintre triumvi-
rii Şcolii critice româneşti de la 1900 şi port-drapelul acesteia. Dovedind disciplină în activita-
te şi precizie în analiză, asumându-şi un orizont tematic şi rigoare ştiinţifică, utilizând compa-
ratismul ca metodă, adunând şi publicând material istoric, folosind critica ca instrument profe-
sional, clamând şi impunând organizare, perfecţionându-şi continuu stilul, excelând în vocaţia 
sintezei, N. Iorga a dovedit că este istoricul emblematic al Şcolii critice de la începutul secolu-
lui XX. Contribuţia istoricului ieşean a fost publicată în Hierasus, Anuar 1980, III, Botoşani, 
pp. 19 - 30. Metoda regresivă în studiul istoriei (pp. 244 - 251), utilizată dar neteoretizată de N. 
Iorga, încadrându - se în concepţia umană a istoriei, era procedeul de restituţie a trecutului prin 
întoarcerea instinctivă la originile fenomenelor istorice cercetate. Vocaţia sintezei, materializa-
tă în opuri erudite de istorie ale unor popoare, teritorii, state, oraşe, personalităţi, organizaţii, 
idei etc., a atins punctul culminanat sub forma sintezei istorice a umanităţii. Pentru expresia 
din urmă, N. Iorga a introdus termenul de istoriologie, bazată pe permanenţele istorice, asupra 
cărora polihistorul a insistat îndelung. În acest sens, Al. Zub a conchis că „Istoriologia propusă 
de N. Iorga, la timpul său, e o operă de pionier şi de mare maestru al sintezei” (p. 256). Des-
pre Istoriologia umană (pp. 251 - 256) a fost publicată întâi în Caiete botoşănene, IV, noiem-
brie 1986. 

Aflat mereu În căutarea sintezei (pp. 269 - 272), dar şi în scrierea acesteia, „N. Iorga a 
înţeles că nu poate concepe ultimai-i sinteză, Istoriologia, decât ca pe o construcţie dinamică, 
menită a prezenta în definitiv «tragedia acestui neam omenesc»”, a precizat Al. Zub (p. 272). 
Evident, în sintezele sale, Sensul revizuirii (pp. 272 - 274) era foarte bine trasat: cercetare, 
restituire, actualizare, umanizare. Asumându - şi şi profesând ştiinţific şi didactic universitar 
Viziunea dinamică a istoriei (pp. 297 - 306), N. Iorga a plasat studierea, prezentarea şi „lectura 
trecutului sub unghiul permanenţelor, (care) nu era decât o introducere la sinteza mai dinami-
că, mai subtilă, pe care o numea istoriologie”, după cum a apreciat Al. Zub (p. 305). În cadrul 
sintezei dinamice profesate, N. Iorga a acordat un rol important sistemului, permanenţei vieţii 
şi culturii populare ale unui etnos, pe care ”l-am aplicat la istoria Bizanţului, l-am aplicat la 
istoria Imperiului Otoman, pe care a trebuit să o refac, şi pe urmă la istoria generală, cuprin-
zând şi pe cea a Occidentului”, a precizat istoricul total (p. 301). Revizuirea şi restituirea tre-
cutului otomanilor, conform propriei concepţii istorice şi a canoanelor istoriografice de la înce-
putul secolului XX, s-au materializat în sinteza Geschichte des osmanischen Reiches, nach der 
Quellen dargestellt, vol. I – V, Gotha, 1908 – 1913, devenită centenară, încă actuală, încă ge-
neratoare de idei creative, care ar merita hotărât o traducere în limba română, spre gloria auto-
rului, a turcologiei osmanistice, a ţării unde s-a născut.  

Toate elementele prezentate anterior s-au încadrat în Concepţia umană a istoriei (pp. 
307 - 317), în care autorul şi unitatea de măsură a realizărilor, dar şi a deziluziilor, a fost omul, 
despre care tot ce era vrednic şi accesibil de a fi cunoscut trebuia reconstituit şi povestit oame-
nilor. Sinteza iorghistă, integratoare, umană, dinamică, critică, militantă, o „lecţie de integrali-
tate” veritabilă, solidă, mobilizatoare (pp. 317 - 322), sub forma Istoriologiei umane, a fost 
suprema moştenire lăsată de N. Iorga urmaşilor săi, istorici români şi străini, dovedind încă o 
dată, dacă mai era nevoie, Actualitatea operei polihistorului român (pp. 264 - 266) – (contribu-
ţie prezentată în cadrul Simpozionului comemorativ Nicolae Iorga, Botoşani, 9 decembrie 
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2008). Al. Zub nu putea ignora analiza caracteristicilor şi a evoluţiei celor două Şcoli istorice 
(pp. 274 - 282) specifice istoriografiei române în a doua jumătate a secolului XIX: Şcoala 
romantică de la 1850 – 1880 şi Şcoala critică de la 1900, ilustrată de triumviratul D. Onciul - I. 
Bogdan - N. Iorga. În concluzie, de la Romantism, prin Junimismul pozitivist, la Criticism – 
iată drumul sinuos, anevoios, al istoriografiei române între 1850 – 1900, cu preluări şi continui-
tăţi fireşti, necesare, dar şi cu rupturi şi eliminări ireversibile.  

Dacă N. Iorga a contestat, la 1900, şcoala şi concepţia istorică romantică, începând cu 
1930 Magistrul a fost contestat de un grup de tineri istorici, grupaţi în Şcoala nouă de istorie 
şi în jurul noului periodic al acesteia, Revista Istorică Română (vol. I, 1931, Bucureşti). Între 
reprezentanţii emblematici ai celor două grupări, N. Iorga şi C.C. Giurescu, s-a derulat o pole-
mică ştiinţifică, în limite academice, cu provocări bilaterale, de pe urma cărora, paradoxal, toţi 
au avut de câştigat: fiecare şcoală istorică şi-a consolidat poziţia în câmpul istoriografic româ-
nesc, „corifeii” lor au elaborat două sinteze reprezentative de istorie românească, scrisul istori-
ografic românesc a evoluat benefic pe două coordonate: cea naţională, românească (C.C. Giu-
rescu şi comilitonii săi); cea universală, cu rădăcini naţionale (N. Iorga şi discipolii săi). Evi-
dent, au fost şi intersecţii istoriografice naţional - universal, asupra cărora se va insista cu altă 
ocazie. Atât N. Iorga (cu Istoria Românilor, 10 vol., 1936 - 1939, Bucureşti), cât şi C.C. Giu-
rescu (cu Istoria Românilor, 3 vol. cu 5 părţi, 1935 - 1946, Bucureşti), dovedind vocaţia sinte-
zei, au excelat în această direcţie. In fond, două variaţiuni (concepţii, sinteze) pe aceeaşi temă 
(istoria românilor) – (O polemică şi două sinteze, pp. 282 - 297).  

Sensibil la suflul sintezei, Al. Zub a prezentat vol. I, ediţia a II-a, 1989, al Istoriei Ro-
mânilor de N. Iorga, ca prim produs al Marii sinteze de restituţie (ediţia a II-a, coordonatori: 
Gh. Buzatu şi Victor Spinei) – (pp. 258 - 259). Nu trebuie ignorate nici ecourile personalităţii, 
operei şi concepţiei sale istorice în străinătate, în special în Italia. Acolo, nepoata sa postumă, 
Bianca Valota Cavallotti, a publicat două cărţi despre şi de ilustrul său bunic: Nicola Iorga, 
Guida Editori, Napoli, 1977, 312 p.: Nicolae Iorga, Considerazioni generale sugli studi storici, 
saggio introductivo e cura di Bianca Valota Cavallotti, Milano, Edizioni Unicopli, 1990, 356 p. 
Al. Zub le-a prezentat cititorilor într-un constant efort de informare şi restituire (Intre patosul 
cunoaşterii şi nevoia de acţiune, pp, 226 - 230; Generalităţi istorice, pp. 266 - 269). Pentru 
Botoşani şi botoşăneni, N. Iorga a fost, este şi va fi Un simbol inalterabil (pp. 256 - 258, con-
tribuţie tipărită în Caiete botoşănene, V, n-r 10 / octombrie 1987). „N. Iorga rămâne legat, a 
precizat Al. Zub, prin toate fibrele existenţei sale de oraşul în care a văzut lumina zilei şi căru-
ia a căutat a-i spori lumina prin restituirea unei tradiţii de cultură şi deopotrivă prin îndem-
nuri la creaţie permanentă” (p. 258). 

În cadrul cărţii semnate de Al. Zub, unele repetiţii nu au putut fi evitate, tocmai datorită 
caracteristicilor conceptual - tehnice ale contribuţiei. Dar ele nu sunt deranjante ci, dimpotrivă, 
constructive, pentru că fixează principalele coordonate ale concepţiei istorice şi ale operei 
istoriografice ale lui N. Iorga. Contribuţia academicianului ieşean nu conţine nici un articol 
referitor la N. Iorga - turcolog, aspect faţă de care, personal, manifest o „simpatie istoriografi-
că” constantă. Dar niciodată nu este prea târziu… Consider că lucrarea lui Al. Zub este ultima 
treaptă către sinteza închegată Nicolae Iorga, pe care istoricul ieşean o va oferi specialiştilor şi 
cititorilor interesaţi de subiect în viitorul apropiat. Aşteptăm cu speranţă şi încredere această 
monografie să ne bucure ochii şi spiritul. Identific aici o datorie a fiecăruia: a acad. Al. Zub de 
a scrie monografia, împărtăşindu - ne şi nouă cunoştinţele sale despre conjudeţeanul său (dar şi 
al nostru!); a noastră, a cititorilor, de a şti şi de a transmite mai departe conturul personalităţii 
botoşăneanului, românului, universalului N. Iorga. Peste Titanul renascentist nu trebuie să se 
aştearnă uitarea… Ca şi cum N. Iorga ar fi ucis a doua oară…  

 
▬► Alexandru Stănciulescu-Bârda, N. Iorga, concepţia istorică, cu o prefaţă de acad. 

Ştefan Pascu, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2011, 369 p. 
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O nouă carte se adaugă celor deja editate referitoare la teoria şi sistemul istoric conce-
pute şi promovate de Nicolae Iorga în jumătatea de secol istoriografic pe care a onorat-o ca cel 
mai mare istoric al românilor. Mă refer la sinteza elaborată de preot prof. d-r Alexandru Stăn-
ciulescu - Bârda, N. Iorga, concepţia istorică, cu o prefaţă de acad. Ştefan Pascu, ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2011, 369 p. Contribuţia istoriografică include o 
Notă explicativă a autorului (pp. 7-8), o Prefaţă (pp. 9-13) semnată de răposatul acad. Ştefan 
Pascu, scrisă la „Cluj, 28.X.1981” (!!!), un Tabel cronologic (pp. 15-51), cinci capitole temati-
ce (pp. 52-312), o Postfaţă (pp. 313-319), rezumate în limbile franceză (pp. 320-325), engleză 
(pp. 326-331) şi germană (pp. 332-338), o Bibliografie selectivă (pp. 339-350), Indice de nume 
(351-362), Indice de locuri (pp. 363-366), Cuprins (pp. 367-369). 

Nota explicativă a autorului prezintă evoluţia sinuoasă a lucrării de la manuscris la tipă-
rire, dar este umbrită de Prefaţa anacronică a lui Ştefan Pascu, inutil păstrată în carte, în condi-
ţiile în care autorul a regândit şi a rescris în totalitate contribuţia sa, conform spiritului istorio-
grafic post-decembrist. Tabelul cronologic expune sintetic principalele coordonate ale vieţii, 
activităţii multiple şi complexe şi operei multi-direcţionale ale polihistorului universal născut la 
Botoşani. 

Capitolul I analizează Izvoarele operei complexe istoriografice a lui N. Iorga, prezen-
tând influenţele istoriografiilor antică (pp. 55-59), medievală (pp. 60-61), renascentistă (pp. 61-
64), iluministă (pp. 64-75), modernă (pp. 76-100), contemporană (pp. 123-128) universală şi 
românească (pp. 101-122, 129-135) asupra contribuţiilor istoriografice ale savantului român. In 
Concluzie (pp. 136-142), autorul a conchis că N. Iorga a sintetizat curente şi orientări istorio-
grafice diverse ale secolelor XVII-XIX, într-o concepţie istorică originală, personală, pozitivis-
tă criticistă, cu diverse reminescenţe idealiste, cu un puternic accent practic-aplicativ. În cadrul 
acestei concepţii istorice se individualizează diferite direcţii de manifestare: integrarea istoriilor 
naţionale în istoria universală; identificarea confluenţelor dintre popoare şi elaborarea unei 
sinteze de istorie universală; dinamica universală evoluează către o istorie globală, ce include 
sintetic istoriile naţionale ale popoarelor şi statelor lumii; particularizarea forţelor motrice ale 
dinamicii şi evoluţiei sociale; descoperirea, editarea, interpretarea şi utilizarea izvoarelor istori-
ce de diferite categorii; forma şi stilul de prezentare a contribuţiilor istoriografice; rolul anga-
jant, militant, al istoricului în contextul social-politic-cultural-ideologic. 

În capitolul următor, al II-lea, Ştiinţa Istoriei (pp. 143-184), prof. Alexandru Stănciules-
cu-Bârda a analizat receptarea şi prezentarea istoriei ca ştiinţă în concepţia istorică şi în istorio-
grafia lui N. Iorga. În viziunea polihistorului român, „Istoria este o expunere sistematică fără 
scopuri străine de dânsa, a faptelor de orice natură, dobândite metodic, prin care s-a manifes-
tat, indiferent de timp şi loc, activitatea omenirii”. N. Iorga a introdus conceptul permanenţe-
lor istorice, reprezentând evoluţiile umane-instituţionale seculare şi / sau milenare, cu caracter 
de maximă sinteză şi generalitate (p. 152). Domeniul de cercetare a istoricului, în viziunea lui 
N. Iorga, îngloba identificarea, publicarea şi interpretarea izvoarelor istorice. Capacitatea de 
interpretare a surselor istorice se manifestă în articolele, studiile şi sintezele pe care istoricul le 
elaborează şi le pune la dispoziţia persoanelor preocupate de trecut şi a intereselor superioare 
ale naţiunii. Orizontul istoriografic al lui Nicolae Iorga s-a extins continuu, de la simplul articol 
de o pagină la sintezele naţionale sau continentale de sute de pagini, toate trepte necesare către 
sinteza generală (Istoriologie umană), pe care polihistorul a început să o scrie în 1940, când 
moartea tragică şi prematură l-a răpit de la masa de lucru (pp. 156-159).  

Cunoaşterea istorică era relativă în timp şi spaţiu, adevărul istoric fiind valabil doar 
temporar, pentru o anumită zonă geografică, pentru o anumită perioadă istorică, până când noi 
izvoare istorice şi o interpretare istorică adecvată reconfigurează concluziile valabile anterior. 
„Istoria trebuie să ne spuie înainte de toate cum a fost în trecut”, a afirmat marele istoric. 
Urmează apoi asumarea învăţămintelor istoriei şi aplicarea acestora. Cercetarea istorică trebuie 
realizată sine ira et studio, fără ură şi părtinire, cu obiectivitate istorică şi acribie ştiinţifică. 
Astfel, istoricul oferă poporului şi societăţii conştiinţa trecutului, pe baza căruia se fundamen-
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tează viitorul (pp. 160-168). Integrarea istoriilor naţionale în istoria universală este dezideratul 
suprem al istoricului, deoarece universalul este alcătuit din elementele particulare complemen-
tare, iar particularul se regăseşte în caracteristicile generale promovate de universal (pp. 168-
175). N. Iorga a evidenţiat caracterul formativ, pedagogic al istoriei, de prevenire în viitor a 
repetării unor fapte şi evoluţii inumane din trecut. „Adevăratul scop al scrisului meu, a afirmat 
profetic N. Iorga, nu este decât să folosească altora prin cunoştinţele ce pot avea şi prin expe-
rienţa ce am putut câştiga, să le spun lucruri care să poată fi de folos şi plăcute” (p. 184). 

Fondul şi forma istorică (pp. 185-227) avute în vedere de N. Iorga constituie subiectul 
capitolului al III-lea al cărţii. Materialul istoric constituie fondul, baza, temelia pe care istoricul 
îl / o investighează pentru a afla pulsul vieţii din trecut. Documentul istoric, de orice categorie 
ar fi, devine şi mai valoros prin abilitatea istoricului de a-l interpreta, a-l încadra în timp şi 
spaţiu, a-l include organic şi obiectiv într-o contribuţie istoriografică. N. Iorga însuşi a fost 
unul dintre cei mai mari descoperitori şi editori de izvoare istorice (pp. 190-197). Pe baza expe-
rienţei sale de jumătate de secol în domeniul anterior amintit, N. Iorga a formulat pentru con-
temporani diverse recomandări: editarea documentelor în ediţii critice; critica internă a docu-
mentelor, pentru a determina autenticitatea şi veridicitatea lor; interpretarea critică şi utilizarea 
documentelor istorice în contribuţii istoriografice; ierarhizarea surselor istorice, în funcţie de 
importanţa şi valoarea lor istoriografică; atitudinea sine ira et studio faţă de documentul istoric 
(p. 199).  

Metoda cercetării istorice elaborată şi aplicată de marele istoric român include câteva 
trepte obligatorii, intercondiţionate: identificarea şi editarea izvoarelor istorice; interpretarea 
critică a acestora; alcătuirea contribuţiilor istorice; publicarea acestora şi introducerea lor în 
circuitul istoriografic; completarea unei bibliografii tematice şi crearea condiţiilor propice 
pentru aprofundarea cercetărilor în domeniul respectiv. Istoricul utilizează spiritul critic doar în 
urma unei bogate experienţe istoriografice personale şi după ce a deprins tehnica radiografierii 
„printre rânduri şi simboluri” a surselor istorice. Forma şi stilul istoriografic influenţează pre-
lucrarea materialului documentar utilizat şi concluziile formulate, realizându-se articularea 
organică internă şi unitatea produsului istoriografic finit. N. Iorga a fost un practician al frazei 
şi al stilului istoric, a copleşit prin cuvântul său cititorii, impresionaţi de verbul vulcanic, neli-
niştit, mereu în căutarea adevărului şi a exprimării simple, accesibile (pp. 222-228). 

Referitor la Dinamica şi determinismul social în istorie (capitolul al IV-lea, pp. 228-
280), N. Iorga a conchis că persoana umană, ca membru al societăţii, este creatoarea tuturor 
valorilor materiale şi spirituale, astfel trebuie situată în centrul preocupărilor profesionale ale 
istoricului. Istoria porneşte şi se întoarce circular la persoana umană, prezentându-i trecutul şi 
promovându-i interesele complexe. Factorii determinismului social-economic sunt diverşi: 
fizic (mediul geografic), spiritual (ideile, conştiinţa naţională, patria, naţiunea, manifestările 
moral-culturale, sistemul de învăţământ), economic (organizarea economică, munca, banii), 
raportul personalităţi /conducători – mase (masele populare sunt motorul istoriei; din rândul 
maselor se ridică uneori, în condiţii subiectivo-obiective specifice, personalităţi care, prin acţi-
unea lor, accelerează ritmul evenimentelor istorice), lupta de clasă (pe care N. Iorga nu a agre-
at-o, preferând modernizarea pe cale paşnică, prin reforme a societăţii), interacţiunea naţional-
universal (influenţa contextului internaţional asupra evoluţiilor societăţilor naţionale; toate 
popoarele şi naţiunile evoluează în cadrul comunităţii internaţionale). 

Rolul şi locul istoricului în context social (capitolul al V-lea, pp. 281-312) s-au manifes-
tat pe mai multe planuri: mesajul general şi ideile specifice ale operei istoriografice; istoricul-
element şi actant ştiinţific, cultural, social, politic, ideologic; istoricul-reper şi formator de 
caractere; istoricul-participant activ la făurirea civilizaţiei; istoricul-vizionar al viitorului pro-
priului popor şi al naţiunilor lumii. 

Postfaţa monografiei (pp. 313-319) sintetizează unitar concluziile formulate de prof. 
Alexandru Stănciulescu - Bârda la sfârşitul capitolelor cărţii sale. Lucrarea sa, reeditată cu 
ocazia aniversării a 140 de ani de la naşterea lui N. Iorga (2011) este o sinteză necesară şi utilă 
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referitoare la crezul profesional, moral, civic, naţional, politic etc. şi contribuţiile istoriografice 
ale titanului născut la Botoşani. Având ea însăşi o „istorie internă”, monografia reflectă nivelul 
cunoştinţelor tematice specifice începutului secolului al XXI-lea, intrând obligatoriu în biblio-
grafia subiectului. Însă unele aspecte trebuiau „rezolvate” în ediţia a II-a: Prefaţa (pp. 7-8) 
răposatului acad. Ştefan Pascu, datată „28.X.1981”, care nu mai corespunde conceptual cu noul 
conţinut şi text al sintezei, din 1995 şi 2011; un alt universitar iorgolog putea fi invitat să scrie 
o prefaţă „actualizată”; „Nota explicativă”, cu rezonanţe restrictive auto-acuzatoare, putea fi 
redenumită mai ştiinţific „Cuvântul-înainte al autorului”; unele note de subsol şi diferite citări 
bibliografice sunt incomplete; lipsa unei iconografii tematice minimale; lista abrevierilor. 

 
▬► Alexandru Stănciulescu - Bârda, Nicolae Iorga, aşa cum l-au cunoscut, Editura 

„Cuget Românesc”, Bârda - Malovăţ - Mehedinţi, 2012, 271 p.  
  
Preot prof. d-r Alexandru Stănciulescu - Bârda a îngrijit şi a editat un nou volum, Nico-

lae Iorga, aşa cum l-au cunoscut, Editura „Cuget Românesc”, Bârda - Malovăţ - Mehedinţi, 
2012, 271 p., în completarea celui publicat anterior, N. Iorga – concepţia istorică, ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2011, 369 p., deja prezentată în paginile revistei 
Luceafărul, anul IV, XI, noiembrie 2012, Botoşani. Cartea de memorialistică epistolară este 
rezultatul fericit al proiectului tematic iniţiat de îngrijitorul volumului încă de prin 1980 şi 
derulat timp de trei decenii. Iniţiativa inspirată a preotului Alexandru Stănciulescu - Bârda, 
prezentată la Simpozionul anual de comunicări al Muzeului Judeţean Botoşani, 20 - 21 noiem-
brie 1986, s-a materializat în timp în primirea a sute de scrisori „memorialistice” de la persoane 
care l-au cunoscut şi au colaborat, mai mult sau mai puţin, cu Nicolae Iorga. Primele ecouri 
memorialistice au fost publicate cu titlul: „Contribuţii la cunoaşterea activităţii şi personalită-
ţii lui Nicolae Iorga”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj - Napoca, 28, 1987 - 
1988, pp. 601 - 610; 29, 1989, pp. 583 - 599, Cluj - Napoca.  

Autorul a prezentat astfel demersul său: „noi adunăm, într-un mod sui-generis, date ca-
re pot constitui adevărate documente peste timp, care probează, incontestabil, popularitatea 
de care s-a bucurat marele cărturar şi istoric în ţara noastră. Sunt date care, adunate la cele 
deja cunoscute, constituie încă un pas în cunoaşterea activităţii şi personalităţii lui Nicolae 
Iorga. Ne-am adresat unor oameni din cele mai diverse colţuri ale ţării şi din cele mai variate 
domenii de activitate, cu rugămintea de a-şi răscoli memoria şi a ne împărtăşi câte ceva des-
pre amintirile care-i leagă de Nicolae Iorga. Încercarea noastră a depăşit aşteptările iniţiale. 
Ea a răscolit jarul uşor acoperit de cenuşa vremii şi a dat la iveală lucruri neaşteptate. Gestul 
tuturor care au avut amabilitatea să răspundă solicitării noastre este un act de cultură şi pa-
triotism, care merită toată lauda” (pp. 5-6). 

Lucrarea memorialistică cuprinde: Prefaţa (pp. 5-19), Tabel cronologic (pp. 11-47) 
despre viaţa şi activitatea complexă ale lui N. Iorga (preluat identic din sinteza autorului, N. 
Iorga – concepţia istorică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2011, pp. 
15 - 51), 7 părţi tematice, inegale ca număr de izvoare istorice letrice şi ca intensitate memoria-
listică: partea I, N. Iorga – omul (pp. 49 – 113), include 24 de emitenţi cu 37 de evenimente 
memorate; partea a II-a: N. Iorga – profesorul (pp. 115 - 171) cu 21 de epistolari şi 26 de 
scrisori reproduse; partea a III-a: N. Iorga – cetăţeanul (pp. 173 - 181), cea mai modestă 
dintre toate, cu 4 memorialişti şi tot atâtea „momente” moral - civice istorisite; partea a IV-a: 
N. Iorga – omul de cultură (pp. 183 - 195), cu 8 referenţi şi 12 scrisori publicate; partea a V-a: 
N. Iorga – conferenţiarul (pp. 197 - 217), cu 16 apelanţi la memorie şi tot atâtea izvoare episto-
lare; partea a VI-a: N. Iorga – omul politic (pp. 219 - 241), cu 13 emitenţi şi 20 de scrisori; 
partea a VII-a: N. Iorga – ecouri postume (pp. 243 - 263), cu 13 corespondenţi şi 15 evocări 
pentru posteritate. Au existat unele cazuri în care un epistolar a oferit diverse informaţii preţi-
oase, încadrate în diferite părţi tematice ale cărţii. Cele 130 de documente epistolare publicate 
sunt extrase, fragmente din scrisorile tematice primite de preotul Alexandru Stănciulescu - 
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Bârda timp de peste 30 de ani şi ordonate în aproape 100 de dosare în arhiva sa personală. 
Cele 130 de scrisori / fragmente de scrisori sau de jurnale trebuie citite cu atenţie, res-

ponsabilitate şi obiectivitate, ţinând cont de caracterul acestor izvoare istorice, puterea şi inten-
sitatea memoriei emitentului, procentul de „subiectivitate” obligatorie incumbat de textul aces-
tor aduceri - aminte, gradul de apropiere / de colaborare a emitentului faţă de N. Iorga etc. 
Evident, nu intenţionez şi nu beneficiez de spaţiul editorial să prezint cele 130 de izvoare me-
morialistice. Invit şi las cititorului plăcerea parcurgerii acestora, pe de o parte, judecarea şi 
evaluarea lor prin propriul lui sistem de valori, pe de altă parte. 

Voi insista însă asupra memorialiştilor botoşăneni şi a amintirilor lor despre Nicolae 
Iorga, Titanul născut la Botoşani, la 5 / 17 iunie 1871, cât şi asupra atitudinii sale faţă de trecu-
tul Imperiului Otoman. Voi completa, de asemenea, excursul meu cu unele „vorbe de duh” sau 
„expresii de duh” rostite de / despre Nicolae Iorga. De exemplu, formator de tinere caractere, 
familist convins fiind, N. Iorga a formulat următorul crez moral - civic: „Când ştii că numele-ţi 
va trece la alţii, nu ţi-e iertat să-l transmiţi cu pată şi scădere. El trebuie să fie întreg şi cinstit, 
adevărata avere lăsată acelora care nu vor moşteni decât aceasta”. Alexandru Petrescu (Cra-
iova), cursant la Vălenii de Munte, a povestit că, întrebat când se odihneşte, N. Iorga a răspuns: 
„Când voi muri, voi avea destul timp să mă odihnesc”. Ghiţă Kirileanu, prieten statornic al 
istoricului, analizând poeziile acestuia, a conchis interogativ: „Domnule Profesor, de ce nu 
scrieţi numai în domeniul în care nu vă întrece nimeni?” (p. 76). Gheorghe Hruşcă, profesor 
pensionar din Vlădeni, jud. Botoşani, a povestit că printre cărţile citite ca elev în clasele prima-
re a fost şi un manual de istorie a românilor, elaborat de N. Iorga. Apoi, fiind student al Titanu-
lui, a învăţat metodă istorică şi pedagogie de la acesta, utilizându-le ulterior în activitatea sa 
profesională la catedră (pp. 141 - 142). Ulterior, a rememorat participarea sa la formaţia de 
dansuri populare a Ligii Culturale, activitate lăudată de N. Iorga (pp. 187 - 188). Prof. univ. d-r 
docent Mircea Petrescu - Dâmboviţa, născut în 1915, student al lui N. Iorga, şi-a amintit că la 
cursurile sale profesorul „deseori făcea referinţe la izvoare, pe care le cunoştea perfect, utili-
zând scurte însemnări pentru unele date de amănunt privitoare la istoria Imperiului Otoman” 
(p. 154). 

Maria Schmidt, pensionară din Botoşani, a sintetizat amintirile sale în propoziţia „La 
Văleni era magistral!”, precizând că: „L-am cunoscut personal pe Nicolae Iorga cu ocazia 
diferitelor conferinţe pe care le ţinea la Botoşani şi apoi, mai îndeaproape, la cursurile de 
vară de la Vălenii de Munte, pe care le-am urmat în anii 1926 - 1927. (…) Îmi amintesc de 
frumuseţea cursurilor pe care le ţinea Nicolae Iorga, de faptul că din toate răzbătea un puter-
nic suflu patriotic. Mulţi profesori universitari, care au audiat pe Nicolae Iorga la Vălenii de 
Munte, spuneau că aşa vibrant vorbea, încât nici la Universitatea din Bucureşti nu ţinea ase-
menea cursuri, într-un limbaj atât de pitoresc, cu argumente atât de convingătoare şi cu o 
logică atât de precisă” (pp. 166, 168). Iosif E. Naghiu, profesor pensionar din Săveni, jud. 
Botoşani, autor al unor contribuţii ştiinţifice despre Magistrul său, publicate în Hierasus, anua-
rul Muzeului Judeţean Botoşani, a explicat că „Despre Nicolae Iorga s-a creat, încă de pe 
când era printre noi, „mitul Iorga” sau „folclorul Iorga”. Iorga a murit, dar „mitul Iorga” a 
trăit şi este mereu augumentat. Am cunoscut pe Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, unde mi-a 
dat o bursă în 1938. Am învăţat foarte multe lucruri din expunerile magistrale, pe care le făcea 
la Vălenii de Munte între 15 iulie şi 15 august. Veneau şi profesori din străinătate, care vor-
beau foarte admirativ despre activitatea multilaterală a lui Nicolae Iorga” (pp. 206 - 207). 

Ion T. Ionescu, general în rezervă, a audiat cursurile de istorie generală ale lui N. Iorga 
la Şcoala Superioară de Război din Bucureşti, în perioada 1925 - 1927. În amintirile sale, fostul 
student al Magistrului a precizat, printre altele, că Profesorul a subliniat faptul că „(…) în arhi-
vele din Istambul se găsesc documente preţioase în legătură cu Ţările Române. Ne-a spus că 
era în curs de perfectare un document pentru schimbul de studenţi turci şi români şi care vor fi 
viitorii cercetători ai arhivelor otomane” (p. 145). Nu ştiu acum la ce tratative universitare - 
culturale româno - turce şi la ce document făcea referire N. Iorga, dar ele circumscriau un dezi-
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derat permanent exprimat de istoricul român, acela de a fi formaţi turcologi români, cercetători 
ai relaţiilor româno - turce, obiectiv reiterat şi în 1928, într-un studiu al său despre „Cronicile 
turceşti ca izvor pentru istoria românilor”. Într-un alt context, pe alte meleaguri, ghidul turc de 
la Topkapı Sarayı Müzesi din Istanbul, o fostă absolventă a Facultăţii de Litere din Bucureşti şi 
studentă a lui N. Iorga, a mărturisit, prin 1980, că „la moartea Domnului Iorga am vărsat la-
crimi ca după o rudă apropiată. A fost un genial istoric al lumii!” (p. 253). Atitudinea şi măr-
turisirile fostei studente a lui Iorga, turcoaică din Dobrogea, sunt sincere, credibile, în condiţiile 
în care în Turcia a fost declarat doliu oficial la uciderea mişelească a polihistorului, cunoscut şi 
respectat istoric al Imperiului Otoman (vezi articolul lui Traian Udrea, „Nicolae Iorga în con-
ştiinţa neamului românesc (decembrie 1940 - vara anului 1944)”, în Hierasus, anuar, III, 
1980, Botoşani, p. 78). 

A. Mihăescu, fost elev al Liceului „August Treboniu Laurian” din Botoşani şi-a amintit 
emoţionat ziua de 28 noiembrie 1940: „Într-o dimineaţă posomorâtă şi rece de noiembrie 1940 
eram în drum spre şcoală, împreună cu doi colegi cu care locuiam pe Calea Naţională la nr. 
56. Pe la mijlocul străzii Cuza Vodă, prin semiîntunericul dimineţii, am văzut arborat pe fron-
tispiciul Liceului „Laurian” drapelul îndoliat. Ştiam că şcoala noastră îşi făcuse o tradiţie din 
a arbora drapelul îndoliat la moartea vreunui dintre foştii sau actualii profesori şi elevi ai săi 
şi ne întrebam nedumeriţi ce s-a putut întâmpla. (…) (Dirigintele nostru) a venit în clasă în 
ţinută de doliu, cu ochii înroşiţi, ca după o noapte nedormită. (…) După câteva momente de 
grea aşteptare, ne-a spus doar atât: 

”- Un minut de reculegere!” 
Cu capul în piept, ca şi cum ar fi vrut să-şi aducă aminte de ceva, cu frumoasa lui voce 

de bas, care gâlgâia de durere, cu ochii plini de lacrimi, ne-a spus cam aceste cuvinte, care 
mă-ngrozesc şi astăzi: 

„- Copii, în această noapte, bandiţii legionari au ucis în mod brutal pe marele nostru 
savant Nicolae Iorga…!”. (…) 

Spre sfârşitul zilei de curs, elevii altor clase mai de jos ne-au adus vestea că a venit po-
liţia legionară. Un camion plin cu derbedei în cămăşi verzi şi înarmaţi, care au fost întâmpi-
naţi la intrarea principală a şcolii de către întregul corp profesoral, în frunte cu directorul I.V. 
Luca (…). La dorinţa lor de a intra, I.V. Luca a răspuns:  

„- Aici e locaş de cultură, nu se intră cu arme!”. 
Huliganii s-au întors fără nici un rezultat (…).” (pp. 255 - 258). 
Marea majoritate a epistolarilor a murit. Au rămas aceste mărturii, adunate cu pasiune şi 

răbdare de preotul Alexandru Stănciulescu-Bârda într-un volum captivant, pentru ca amintiri-
le lor să nu se uite niciodată, iar icoana Sfântului Nicolae Iorga să ne călăuzească mereu 
gândurile, acţiunile, paşii… 

 
▬► Cornelia Bodea, Radu Ştefan Vergatti, Nicolae Iorga în arhivele vieneze şi ale Si-

guranţei regale (1903 - 1914), Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2012, 301 p. 
 
Radu Ştefan Vergatti a îngrijit pentru tipar un lot de documente româneşti, austriece, 

maghiare referitoare la activităţile culturală, naţională, politică, ştiinţifică, didactică ale marelui 
istoric născut la Botoşani, de la începutul secolului XX, din perioada 1903 - 1914. Sursele 
istorice au fost adunate cu migală, răbdare şi pioşenie de acad. Cornelia Bodea (1916 - 2010), 
fosta studentă şi doctorandă a lui Nicolae Iorga de la sfârşitul anilor ’30 ai veacului trecut, iar 
Radu Ştefan Vergatti le - a editat în volumul: Nicolae Iorga în arhivele vieneze şi ale Siguran-
ţei regale (1903 - 1914), Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2012, 301 p. Din acest motiv, cule-
gerea de documente este o dublă restituire a unui deceniu din O viaţă de om, aşa cum a fost, 
atât din partea regretatei cercetătoare moderniste acad. Cornelia Bodea, cât şi din partea lui 
Radu Ştefan Vergatti şi a soţiei sale, avocat d-r Cristina Vergatti. 

Volumul include: Cuprins (p. 5), o Scurtă lămurire, semnată de îngrijitorul cărţii (pp. 7 
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- 11), Listă cu abrevieri (p. 6), Lista documentelor publicate, în ordine cronologică, în număr 
de 114 (pp. 13 – 22), conţinutul documentelor, grupate în două Anexe temporale: I. (1903 - 
1906 - 1909 ) - (83 documente) şi II. (1910 - 1914) - (30 documente). Cauzele grupării docu-
mentelor în două anexe cronologice cred că au fost: Congresul de constituire a Partidului Naţi-
onalist - Democrat (23 - 24 aprilie / 6 - 7 mai 1910), cu preşedinţii Nicolae Iorga şi A.C. Cuza, 
cu ziarul Neamul Românesc; accentuarea luptei naţionale a românilor transilvăneni (Conferin-
ţa naţională a Partidului Naţional Român, la Sibiu, la 5 / 18 aprilie 1910; Memoriul cu 23 de 
puncte al fruntaşilor PNR adresat Guvernului ungar, la 13 / 26 septembrie 1910); revigorarea 
activităţii Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor românilor, care a sărbătorit ulterior, în 1911, 
aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare. Radu Ştefan Vergatti a explicat, în Scurtă lămurire a sa, 
care suplineşte o Introducere la volum, originea cărţii, a schiţat viaţa şi activitatea acad. Corne-
lia Bodea, ardeleancă născută în satul Dud, com. Târnova, Jud. Arad, autoarea culegerii de 
documente, a precizat depozitele documentare unde au fost identificate şi de unde au fost pre-
luate cele 114 surse istorice: din România (Biblioteca Academiei Române; Arhivele Naţionale 
ale României, Serviciul Municipiului Bucureşti) şi din Viena (Haus- Hof- und staatsarchiv; 
Verwaltungsarchiv).  

Fondurile arhivistice tematice cercetate au fost: la Bucureşti: Fondul Direcţia Poliţiei şi 
Siguranţei Generale (FDPSG); Dosarul N. Iorga din FDPSG. La Viena: Fondul 
Dakoromänische Bewegung (Mişcarea daco - românească); Fondul Grossrumänische Tendenzen 
(Tendinţele pentru România Mare); Fondul Grossrumänische Bewegung (Mişcarea pentru Ro-
mânia Mare); Fondul Irreddentische Aktion in Rumänien (Acţiunea iredentistă în România); 
Fond Ministerul de Externe Austro - Ungar / Viena, Dosar N. Iorga. „Sperăm că documentele 
publicate acum, a concluzionat Radu Ştefan Vergatti, să fie un instrument de lucru util în mâna 
cititorilor şi să intereseze oamenii de cultură care, şi cu acest prilej, pot vedea cum truda intelec-
tualilor a fost întotdeauna supravegheată, controlată şi îngrădită de autorităţi. (…) Nicolae Ior-
ga (…) a reuşit să înfrunte cu succes autorităţile şi să determine un progres al idealurilor şi 
luptei tuturor românilor. În acest sens se poate afirma, fără a greşi, că seria documentelor din 
prezentul volum completează imaginea tinereţii de luptător a profesorului Nicolae Iorga, care 
considera atunci că avea o misiune: geneza României Mari” (p. 11). 

Cele 114 documente ale volumului restitutiv pot fi grupate în mai multe tematici: 
1. Atitudinea conducerii Imperiului Austro-Ungar faţă de Liga pentru Unitatea Cultu-

rală a tuturor românilor: statut de funcţionare, organe şi persoane de conducere, activităţi spe-
cifice, măsuri prohibitive, congrese, mitinguri etc.: documentele n - rele 1 - 3. 5, 7, 10, 12, 67, 
73, 83 - 85, 90, 91, 98, 108, 112; 

2. Supravegherea / urmărirea lui N. Iorga de către Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Ge-
nerale (DPSG): concepţia politică, culturală, naţională, activităţi diverse, colaborare cu diferite 
persoane etc.: documentele n - rele 4, 9, 14, 31, 33, 51, 53 - 56, 58 - 61, 64, 69; 

3. România, N. Iorga şi mişcarea naţională a românilor din Imperiul Austro - Ungar: 
documentele n - rele 6, 8, 32, 35, 37 - 40, 63, 77, 79, 97, 102; 

4. Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale (DPSG) despre cursurile de vară de la Vă-
lenii de Munte (jud. Prahova): concepţia proiectului, organizare, desfăşurare, tematica şi ca-
lendarul conferinţelor, conferenţiari şi cursanţi participanţi, ecouri etc.: documentele n - rele 
11, 12, 15, 17 - 21, 23 - 30, 80, 81; 

5. Atitudinea conducerii Imperiului Austro - Ungar faţă de N. Iorga, mişcarea naţiona-
lă a românilor din monarhia dualistă, cursurile de vară de la Vălenii de Munte (jud. Prahova): 
demersuri diplomatice, urmărire poliţienească, expulzarea lui N. Iorga din Bucovina, program, 
idei şi activităţi naţionaliste, pericolul naţionalist român, promovarea românismului de către N. 
Iorga la cursurile de vară, măsuri restrictive anti-româneşti etc.: documentele n - rele 16, 34, 
36, 41 - 50, 57, 65, 66, 71, 72, 76, 78, 82, 86 - 89, 92 - 96, 99 - 101, 103 - 107, 109 - 111, 113, 114; 
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6. Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale (DPSG) despre organizaţii româneşti stu-
denţeşti şi naţionaliste: documentele n - rele 22, 62; 

7. Diverse, tangenţiale cu tematicile de la n - rele 1 - 6: 52, 68, 70, 74, 77. 
Ar fi fost interesant de aflat atitudinea oficială şi oficioasă a conducerilor politice româ-

neşti şi austro - ungare referitoare la: Congresul de constituire a Partidului Naţionalist - Demo-
crat (23 - 24 aprilie / 6 - 7 mai 1910), cu preşedinţii N. Iorga şi A.C. Cuza, cu ziarul Neamul 
Românesc; accentuarea luptei naţionale a românilor transilvăneni (Conferinţa naţională a Parti-
dului Naţional Român, la Sibiu, la 5 / 18 aprilie 1910; Memoriul cu 23 de puncte al fruntaşilor 
PNR adresat Guvernului ungar, la 13 / 26 septembrie 1910. De asemenea, atitudinea lui N. 
Iorga faţă de accentuarea luptei naţionale a românilor transilvăneni (Conferinţa naţională a 
Partidului Naţional Român, la Sibiu, la 5 / 18 aprilie 1910; Memoriul cu 23 de puncte al frunta-
şilor PNR adresat Guvernului ungar, la 13 / 26 septembrie 1910. Dar aceste posibile documente 
lipsesc din prezenta carte. Dacă nu au fost încă cercetate, descoperite şi editate, un istoric mo-
dernist pasionat de temă poate să abordeze subiectul şi în următorii ani să ne ofere un volum de 
documente cu o analiză pertinentă a respectivelor secvenţe ale luptei naţionale româneşti de o 
parte şi de alta a lanţului Munţilor Carpaţi. 

O unitate documentară din această culegere are următoarea structură: prezentarea gene-
rală / rezumatul documentului în româneşte; documentul propriu - zis în germană, română, 
maghiară; depozitul arhivistic de păstrare; traducerea românească a documentului străin; even-
tuale note explicative la subsolul paginii respective. Au fost respectate astfel normele ştiinţifico 
- metodologice de editare a izvoarelor istorice documentare.  

Nu voi insista, cu o singură excepţie, asupra documentelor publicate în această carte. 
Las cititorului interesul, plăcerea şi, evident, interogaţiile apărute în timpul şi la sfârşitul citirii 
atente a prezentei culegeri de documente. Repet, această carte trebuie citită! Cititorul nu trebu-
ie să se mulţumească doar cu prezentarea generală realizată de mine! Excepţia de care vorbeam 
anterior este formată din două documente referitoare la conferinţa susţinută de N. Iorga la Bo-
toşani, la 15 / 28 iunie 1908, cu titlul / tema: „Moldova şi Bucovina noastră”. Susţinerea con-
ferinţei şi forma afişului cu anunţul acesteia au fost perfectate de N. Iorga cu intelectualii boto-
şăneni încă de la începutul lunii iunie 1908. La 7 iunie (s.v.) 1908, I. Barberi din Botoşani a 
solicitat universitarului bucureştean amânarea susţinerii conferinţei pentru 22 iunie / 5 iulie 
1908, motivând că programul zilei de 15 / 28 iunie 1908 era foarte încărcat la Botoşani (sfârşi-
tul anului şcolar 1907 - 1908, serbări şcolare, întruniri ale cadrelor didactice etc.) - (Gheorghe 
Median, Nicolae Iorga şi Botoşanii. Legături epistolare, Editura Agata, Botoşani, 2006, doc. 
nr. 28, p. 47; afişul conferinţei, doc. nr. 38, p. 52). Primul document, o notă informativă a 
DPSG Bucureşti, din 15 / 28 iunie 1908, chiar din ziua conferinţei, a calificat ca „ştire tenden-
ţioasă” informaţia referitoare la conferinţa botoşăneană a lui N. Iorga (doc. nr. 14, p. 50). Dar 
în noaptea de 14 / 15 iunie s.v. 1908 N. Iorga a călătorit cu trenul la Botoşani şi a susţinut con-
ferinţa amintită.  

Al doilea document este raportul ataşatului consular austriac von Wurzian către minis-
trul de Externe austro - ungar Alois Freiherr von Aehrenthal / Viena. Reproduc integral docu-
mentul (doc. nr. 16, p. 53). 

<Traducere în limba română> 
Nr. 33 Iaşi, 11 iulie 1908 
 

Prea nobile Baron! 
 

Am onoarea să comunic cu supunere că, potrivit ştirilor din ziare, naţionalistul profe-
sor universitar N. Iorga, la 28 octombrie a.c. (sic!) la Botoşani, a ţinut o conferinţă cu tema 
„Moldova şi Bucovina noastră”. 

El a arătat că dacă Moldova astăzi este împărţită între mai multe puteri, totuşi românii 
din Bucovina, din Moldova şi din Basarabia sunt părţi ale aceluiaşi trunchi, fapt ce reiese din 
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înfăţişarea şi conformaţia, din portul, obiceiurile şi din datinile lor. Românii ar fi predominanţi 
între celelalte naţionalităţi ale Bucovinei şi toată dezvoltarea acestei ţări li se datorează (!?). 

Din păcate, la românii din amândouă ţările le-ar lipsi sentimentul de apartenenţă co-
mună şi dragoste frăţească. În această privinţă, populaţia ţinutului situat la graniţa Austriei ar 
putea da un exemplu, între cele două ţări ar exista un contact permanent şi conaţionalii de aici 
vizitează des frumoasele regiuni şi monumente de cultură românească din Bucovina. 

La sfârşit, conferenţiarul a îndemnat la reînfiinţarea secţiei Ligii Culturale existentă 
înainte la Botoşani şi a fost consultat despre aceasta. Am raportat, de asemenea, sub acelaşi 
număr la Bucureşti. 

Primiţi… 
 Wurzian 

Domniei Sale, 
Alois Baron de Aehrenthal, etc. etc. etc. 
Viena 
 
Documentul conţine, în primul paragraf, o greşeală evidentă de traducere a datei confe-

rinţei: „an 28. v. Mts” înseamnă „la 28 luna trecută / anterioară” (s.n.), raportată la data do-
cumentului: 11 iulie 1908 (s.n.), şi nu „la 28 octombrie a.c.” (sic!), cum apare, total eronat şi 
fără logică istorico-cronologică, în traducerea românească a raportului consular. 

La traduceri eronate, cum a fost cea anterior prezentată, se adaugă şi alte elemente per-
fectibile ale cărţii: lista documentelor nu conţine traducerea rezumatului într-o limbă internaţi-
onală şi nici trimiterea la pagină; unele documente nu au rezumatul iniţial de prezentare şi nici 
menţionată fila / filele dosarului de arhivă; cuprinsul nu este tradus într-o limbă internaţională; 
unele greşeli de tipar şi de traducere din germană în română; erori de machetare şi de aşezare 
în pagină: de exemplu, doc. de la pp. 108 - 110 trebuie aşezat corect la p. 113; lipsa indicelui 
antroponimic, toponimic, hidronimic; lipsa rezumatului cărţii într-o limbă internaţională; lipsa 
fotocopiilor unor documente reprezentative; lipsa fotografiilor reprezentative ale lui N. Iorga 
din perioada 1903 – 1914. Inexistenţa acestor elemente reduce gradul de accesibilitate şi de 
utilizare rapidă a cărţii în România şi în străinătate. 

Depăşind imperfecţiunile enumerate anterior, rezolvabile relativ uşor într-o eventuală 
ediţie a II-a, cartea prezentată în rândurile anterioare este importantă din mai multe puncte de 
vedere: oferă cercetătorilor şi interesaţilor de istoria modernă românească, iorgologilor, izvoare 
istorice indispensabile pentru studiul unui deceniu foarte agitat din viaţa şi activitatea comple-
xă, multi - sectorială, a lui N. Iorga; publică izvoare istorice inedite despre istoria mişcării 
naţionale româneşti în deceniul anterior declanşării Primului război mondial; conturează mai 
bine imaginea supravegherii de către cercurile conducătoare şi organele represive austro - un-
gare a mişcării naţionale unioniste româneşti din Transilvania şi Bucovina şi a unor lideri ai 
acesteia din România Mică: în cazul acesta, N. Iorga; prezintă informaţii despre activitatea 
operativă poliţienească de supraveghere permanentă a lui N. Iorga şi de întocmire a dosarului 
specific de urmărire; completează evoluţia promovării sentimentului naţional patriotic româ-
nesc prin cultură istorică; contribuie la construirea imaginii veridice, genetice, permanente, a 
lui N. Iorga de APOSTOL NAŢIONAL. Aşteptăm cu nerăbdare, în anii următori, conform 
promisiunii lui Radu Ştefan Vergatti, editarea volumului de documente ruseşti referitoare la N. 
Iorga, la începutul secolului al XX-lea, majoritatea izvoarelor istorice fiind emanaţia Ohranei 
ţariste, care l-a urmărit permanent pe luptătorul unionist, pe omul politic, pe istoricul, pe patrio-
tul, pe omul de cultură român. 
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Lidia ALEXEI 
 

IZVOARE DE INSPIRAŢIE ÎN MUZICA  
LUI GEORGE ENESCU 

 
Cuvinte-cheie: George Enescu, muzică, folclor, sursă de inspiraţie, influenţă populară, 

operă. 
 
George Enescu şi-a conturat personalitatea artistică într-o perioadă de mari transformări 

politico-economice şi social-culturale. Trăind într-o epocă de frământări de curente, petre-
cându-şi o bună parte de timp în apusul Europei, George Enescu a suferit diferite influenţe în 
creaţia sa muzicală. 

Impresionismul francez şi romantismul german i-au cultivat mult paşii în creaţia muzicală. 
Gândirea artistică a marilor clasici:Brahms, Debussy, Cezar Franc, Mozart, Beethoven,Wagner 
precum şi alţii, se simte în unele din lucrările sale, oricât de discrete ar fi ele. Maestrul Enescu 
recunoaşte singur acest lucru când spune :”De bună seamă că am absorbit influenţe franceze într-
o anumită măsură,cu toate că nu eram discipolul acestei şcoli. În altă împrejurare arata: De la 7 
ani trăiesc prin Wagner şi numai prin el. Sunt un impregnat al wagnerismului german. Influenţe 
franceze combinate cu cele germane au dat un nou caracter scrierilor mele”. 

Începându-şi cariera artistică de la o vârstă fragedă şi pentru că muzica românească era 
încă neevoluată la acea vreme, Enescu aspira la influenţele străine în arta muzicală. Totuşi 
legătura puternică cu locurile natale îl determină să se abată din acest drum şi să scrie într-un 
limbaj românesc cu teme autohtone.Curentele apusene îl copleşesc şi apoi revine la specificul 
naţional în care îşi scrie majoritatea lucrărilor. 

Până să ajungă aici a umblat pe întortocheate căi ale gândirii artistice, ca o apă care nu-
şi găseşte albia. Din aceste motive unii critici muzicali străini s-au grăbit să spună că Enescu 
este un incosecvent, un artist nehotărât, care oscilează când spre influenţe străine, când spre 
cele naţionale: ”Nu e tipul francez după maniera lui Debussy, nu e cel german după Wagner”. 
Acestor nedumeriri le-a dat explicaţii artistul român când a spus: ”În fond rămăsesem acelaşi 
băiat cu sufletul duios şi încăpăţânat, care văzuse lumina zilei, acolo departe într-una din 
câmpiile romanestisi căruia nu-i plăcea constrângerea, nici să fie socotit că făcând parte 
dintr-o şcoală fie chiar şi acea unde îşi făcuse studiile muzicale”. 

Crescut la ţară, în mijlocul naturii, Enescu a învăţat, pe lângă limba poporului său şi 
glasul muzical al acestuia. Sensibilitatea lui proprie, gândirea artistică golită de influenţele din 
afară l-au ajutat să-şi contureze încetul cu încetul personalitatea muzicală originală. Aceasta l-a 
determinat să spună: ”Am evoluat repede, deveneam eu însumi. Cu Sonata aIIa şi Octuoar 
simţeam că mă eliberez definitiv.” În creaţia să artistică muzica populară românească a fost 
pentru Enescu o interesantă sursa de inspiraţie. Aceasta ne-o dovedeşte şi faptul că multe din 
lucrările lui Enescu poartă denumirea de „popular”. Cuvântul „român”,”românesc” „este foarte 
frecvent în lucrările sale. Chiar prima lucrare de la vârsta de 5 ani poarta titlul de „Pământ 
românesc”. De asemenea prima lucrare cu număr de opus poartă titlul de „Poema română”. 
Muzica populară şi păstrătorii ei - lăutarii –l-a interesat foarte mult: ”Lor lăutarilor să le mul-
ţumim că ne-au păstrat muzică ca pe un avut mai scump. Numai dânşii ne-au dezgropat-o şi au 
dat-o în păstrare din tată în fiu, cu acea grijă sfântă ce o au pentru ce le e mai scump pe lume 
– cântecul popular”. Despre acest melos popular, Enescu atrăgea atenţia discipolilor săi: 
”Avem un folclor admirabil dar cine vrea să se atingă de e ls-o facă cu multă băgare de sea-
mă, ca nu cumva să-i scuture parfumul”. 

Deşi nu a făcut studii speciale de folclor, deşi nu s-a ocupat în mod deosebit de acţiunea 
de culegere a acestui material valoros, el indemna compozitorii tineri să se apropie cu încredere 
de această sursă inepuizabilă,aşa cum au făcut-o înaintaşii muzicieni. În folosirea elementelor 
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folclorice în creaţia sa, Enescu s-a ghidat după cele trei tipuri de folclor a cântecului popular 
enumerate de Bella Bartok: citatul muzical, crearea de melodii asemănătoare şi transfigurarea 
creatoare.Utilizând de toate aceste trei forme de folclor a cântecului popular, el a creat lucrări 
pline de farmec şi poezie, mereu proaspete, cuceritoare. 

Înmuindu-şi penelul în culorile patriei, Enescu a zugrăvit prin sunete minunatele frumu-
seţi ale câmpiilor noastre, a creat figuri de ciobani, cu blânde mioare, buciumaşi de pe culmile 
însorite ale munţilor. Tot ce a văzut – forme şi culori –, tot ce a cunoscut – oameni şi locuri - 
tot ce l-a interesat şi impresionat – parfum de flori, foşnet de brad ori clipocit de ape, le-a trans-
format în melodii gingaşe,cu care a înţeles să îmbogăţească repertoriul nostru naţional, la vre-
mea aceea destul de sărac. La fel cu pictorii de la Voroneţ şi Suceviţa, cu sculptorii de ;la Ră-
dăuţi ori Putna, artistul nostru a reuşit să redea în fresca muzicală chipul ţării sale dragi. 

Limba în care Enescu vorbeşte despre ţara sa este, aşa cum spune Alfred Mendelson, ”O 
limbă cizelată ,nuanţată, cu umbre întunecate, cu sclipiri ca acele ale apelor de munte cu ne-
sfârşit azur al cerului de vară. Este o limbă pe care o cunoaştem şi o simţim”. 

„Poema română”, este prima lucrare în care Enescu foloseşte folclorul muzical numai 
că citat. în „Rapsodii” compozitorul foloseşte cântecul popular tot ca citat, dar intervine în 
materialul folcloric prin ordinea melodiilor, alternarea lor, suprapunerea, orchestrarea şi repeta-
rea lor, ambele lucrări păstrând caracterul strict naţional. Datorită frumuseţii lor melodice, 
varietăţii lor modale şi ritmice, Rapsodiile generalizează, sintetizează şi scot în evidenţă geniul 
artistic al poporului nostru. 

Cu toate că cele două rapsodii au avut şi au un deosebit succes în ţară şi peste hotare, 
Enescu renunţa la scrierea celei de a treia. El renunţa să folosească folclorul numai că citat. 
Compozitorul simte chemarea intervenţiei mai substanţiale în cântecul popular. Folosindu-se 
de bogăţia folclorului popular,el compune singur melodii noi. Preludiul la unison,o melodie cu 
caracter narativ din Suita I-a pentru orchestră ne oferă un bun exemplu de a crea melodii popu-
lare. Tratarea lor la un nivel superior de concepţie artistică înseamnă un pas mai departe în 
utilizarea materialului folcloric. 

Pe măsură ce au trecut anii şi Enescu a căpătat mai multă experienţă, el scrie o lucrare în 
caracter popular. Aceasta este Sonata a II-a pentru vioară şi pian. Din melosul popular el scoate 
o compoziţie de factură cultă. Cu această lucrare îşi deschide drumul spre muzica universală. 

Dar, aşa cum s-a mai arătat, Enescu nu s-a lăsat captivat de o singură sursă de inspiraţie, 
aşa încât sondează cu atenţie filonul căutărilor artistice şi acumulează cu interes experienţa 
marilor clasici. Fiind abia la vârsta de numai 24 de ani, şi atacând un gen de creaţie destul de 
greu, era normal ca artistul nostru să adopte tradiţiile romantismului ori ale impresionismului 
tălmăcite în operele lui Brahms, Wagner, Shuman, Bethooven, Debbusy ori Berlioz. 

Liric prin excelenţă, Enescu scrie lucrări în care cânta dragostea, suferinţa, neliniştea şi 
aşteptarea, sentimente proprii poetului Clement Marot. Adoptând în mică măsură concepţia 
artistică a lui Ravel, Enescu se îndepărtează puţin de aspiraţiile şi simţămintele poporului ro-
mân. Liedurile sale pe versurile poetului francez concretizează cele arătate mai sus. 

Eliberându-se treptat de orice încorsetare în creaţie, Enescu trece să abordeze teme ma-
jore, rodul unei îndelungate meditaţii filozofice. La baza aceastora sta omul în lupta cu desti-
nul. Aceste teme de dimensiuni mari, nu puteau fi tratate cu elemente folclorice. Limbajul 
simfonic este cel mai potrivit. Evenimentele războiului 1916 1918 i-au inspirat mai multe teme. 
Îngrozit de ororile acestui război Enescu construieşte măreţul edificiul al Simfoniei aIII-a cor şi 
orchestră (compusă în casa tatălui de la Dorohoi). Plină de optimism lucrarea poartă, în parte, 
stilul caracteristic al creaţiei wagneriene. 

Tot pe teme de meditaţie filozofică, cu caracter general uman, sunt şi opera „Oedipe” şi 
poemul „Vox Maris”.În ambele lucrări tema nu este tratată dintr-un unghi de contemplaţie 
mistică caracteristică romantismului la modă, ci văzut de compozitor prin prisma materialismu-
lui dialectic-omul nu este robul destinului El îl învinge chiar şi atunci când trebuie să moară. 
Aşa s-a întâmplat cu „Oedip”. În ce priveşte sursa de inspiraţie, criticii s-au grăbit să indice trei 
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căi de influenţă. Unii au afirmat că la baza construirii acestei monumentale opere stă neoclasi-
cismul lui care a compus şi el un „Oedipe”. Alţii atribuiau lucrarea impresionismului francez 
alimentat de Claude Debbusy, manifestat în operă să Pellias şi Melisande. Unii au susţinut că 
sursa cea mai sigură de inspiraţie recunoscută şi de autor, este muzica dramatică a lui Wagner. 

Concomitent cu elaborarea acestor lucrări pe teme general umane, rezultat al concepţiei 
sale filozofice, Enescu s-a ocupat şi de lucrări cu conţinut naţional. Cu cât compozitorul înainta 
în vârstă, cu cât sfârşitul şi-l simţea aproape, cu atât şi câmpul lui de cercetare artistică se re-
strângea la sursa naţională de folclor: Suita a III - a (Săteasca) şi Impresii din copilărie compu-
se în amurgul vieţii îşi au izvorul în folclorul muzical al meleagurilor moldovene. 

Contopindu-şi linia de gândire cu cea a lui Berlioz ori Strauss, Enescu reuşeşte să creeze 
peisaje ale naturii ţării sale, să zugrăvească tipuri de oameni cu însuşiri caracteristice. Reîn-
toarcerea în satul copilăriei, cu acea fericită viaţă lipsită de griji, i-a mângâiat sufletul şi i-a 
înseninat anii de amurg. Căutând să se adape la izvorul sănătos al cântecului popular, Enescu 
se întoarce prin mijlocirea sunetelor în satul copilăriei, în acel mediu rustic al câmpiilor molda-
ve. Cu forţele slăbite la cei 74 ani de viaţă, încercă să-şi spună şi ultimul cuvânt în creaţia artis-
tică. Simfonia de cameră pentru 12 instrumente constituie marşul funebru al artistului rămân, 
aşa cum Mozart trăind această ultimă nelinişte de viaţă şi-a scris Recviemul sau cum Ceai-
kovski şi-a compus Patetică. 

Făcând o privire generală, referitor la izvoarele de inspiraţie în creaţia muzicală a lui 
George Enescu, putem concluziona că filonul muzicii populare i-a fost principala sursă de 
inspiraţie. Cât priveşte sursa de exprimare, este desigur cea a graiului naţional. Dacă în unele 
lucrări acest limbaj pare să fie universal, ca de pildă cel folosit în sonate, simfonii, lie-
duri,operete etc. aceasta se justifică prin faptul că în lucrările amintite mai sus, intonaţiile po-
pulare nu ar fi reuşit să fie atât de flexibile pentru a putea îmbrăca teme de semnificaţie general 
umane. 

Aşa cum arătau unii muzicologi, Enescu şi-a permis să scrie şi într-un limbaj european 
fără teamă că originalitatea lui va fi câtuşi de puţin diminuată.El a rămas un artist original cre-
dincios poporului său. Folosind folclorul muzical al acestuia s-a străduit să şlefuiască mereu 
acest melos popular creând lucrări care au servit de exempu compozitorilor contemporani. 

Audiind lucrările acestora simţim că Enescu este mereu prezent printre noi, e contempo-
ran şi cu artiştii de azi. 
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THE SOURCES OF INSPIRATION IN THE MUSIC  
OF GEORGE ENESCU 

 
(Summary) 

 
George Enescu’s artistic personality took shape during the political, economical, social 

and cultural changes at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. While 
studying music în Vienna and Paris, Enescu became familiar with the music of great 
composers such aş Mozart, Beethoven, Debussy, Brahms, Cezar Franc, or Wagner, whose 
artistic styles had a powerful influence on him. The two musical trends of the time, the German 
Romanticism and the French Impressionism guided his steps în composing music. Enescu 
himself admits the foreign influence în his work, but strongly states that he was never the 
disciple of any particular musical school în Western Europe aş he remained faithful to his co-
untry, whose musical language he learned and used thoroughly. Enescu was mainly interested 
în and attracted to Romanian folk music. That is why many of his works are labelled „folk”. 
Romanian musical folklore was the main source of inspiration în all his creation. This valuable 
material was used în different ways: he either simply quoted a musical folk piece, or created 
new melodies that resembled tradiţional folk ones, but became unique through creative 
transfiguration. 

At the beginning of his career aş a composer, he used the musical folkore aş musical 
quotes of the original one, which he, however, had the merit of rearranging and orchestrating. 
This is how the Romanian Poema and the two Rhapsodies came to life. 

Evolving towards personal crystallization, aş a composer, Enescu raised from a naţional 
artistic expression to a more generally human and global one. Some of his works deal with 
major themes and thus gain universal value. 

Enescu embraced more sources of inspiration for his further creation, using the ex-
perience of both classical and contemporary composers and adopting a European musical 
language.  

Enescu’s work itself became a source of inspiration for the Romanian composers. 
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Vania ATUDOREI 
 

SOŢIA LUI GEORGE ENESCU A FOST O SCORPIE – 
 MĂRTURII DUREROASE 

  
Cuvinte-cheie: George Enescu, Maruca Cantacuzino, Régis Pasquier, mărturii, soţia – 

scorpie, boală, indiferenţă 
 
În luna mai 2013 s-a desfăşurat, la Montreal, Concursul Internaţional de Muzică, secţia 

vioară. Cu această ocazie mi s-au întâmplat două lucruri neobişnuite şi frumoase.  
L-am întâlnit şi cunoscut pe tânarul şi talentatul violonist belgian Marc Bouchkov, căru-

ia i-am spus din prima zi că el va câştiga marele premiu, ba mai mult, se va intoarce acasă cu 
cel puţin două premii. Şi intr-adevăr a câştigat competiţia şi a luat două premii, şi mi-a şi spus 
că aşa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în viaţă şi că aş putea trăi din preziceri, rămânând 
astfel buni prieteni. 

Şi l-am mai întâlnit şi cunoscut şi pe marele şi distinsul violonist francez, membru al ju-
riului, profesorul Régis Pasquier de la Conservatorul National Superior de Muzică din Paris. 
Cu această ocazie aveam să aflu de la domnia sa, câteva mărturii despre George Enescu, pe 
care il cunoscuse personal la vârsta copilăriei, deoarece tatăl său, Pierre Pasquier, muzician şi 
el, fiind prieten cu George Enescu, l-a dus într-o zi acasă la George Enescu spre a fi audiat.  

„Enescu era deja bolnav, dar a acceptat să ne primească, m-a ascultat, s-a ridicat de pe 
scaun, m-a mângâiat pe cap şi mi-a spus: «Ai mult talent şi uite am să iţi dau sfaturi şi lecţii 
mai ales că eu am mai avut un băieţel ca tine, care avea 11 ani când am început să îl pregă-
tesc, şi pe care l-am ajutat, iar acum este un mare violonist (se referea la marele Yehudi Me-
nuhin), şi m-a acompaniat şi la pian. Era un bărbat distins, frumos, cu ochii mari şi cu privirea 
blândă şi pătrunzătoare, cu o frunte neobişnuit de mare, cu părul dat pe spate, simţeai că ai în 
faţa ta un geniu şi o personalitate uriaşă şi copleşitoare». 

La numai câţiva ani după ce a fost audiat de George Enescu, care i-a dat sfaturi şi lecţii, 
Régis Pasquier avea să obţină, la vârsta de 12 ani în 1958, Premiul I la vioară al CNSMP, iar doi 
ani mai târziu, la 14 ani, este invitat să dea Concerte la New York, unde avea să îl întâlnească pe 
marii muzicieni ai secoului XX – David Oistrah, Isaac Stern, Nadia Boulanger, Pierre Fournier. 

Se adeverise ceea ce George Enescu îi spusese – că va păşi pe urmele unui alt băiat de 
mare talent, de care George Enescu se ocupase, şi anume Yehudi Menuhin. D-l Régis Pasquier 
a fost, mai mulţi ani, solist al Orchestrei Naţionale a Franţei şi cânta pe o vioară Guarneri fa-
bricată în 1734 (ca şi a lui George Enescu, a cărui vioară era un Guarneri fabricat la Cremona, 
în 1731). În repertoriul său, Régis Pasquier are şi sonate pentru vioară de George Enescu. 

Desigur, atunci când a fost acasă la Paris, la George Enescu, în sectorul IX, pe Rue de 
Clichy, la numărul 26-28, etajul 1, Régis Pasquier era mic, avea doar 9 ani. Dar îşi aminteşte ce 
discutau cei din jurul său, muzicienii din Paris care cunoaşteau situaţia familială tragică şi 
penibilă a marelui compozitor român şi supliciul pe care acesta îl indura, stoic, în compania 
soţiei sale, Maruca, timp de peste 15 ani, de la căsătoria lor în 1939 şi până la moartea lui Ge-
orge Enescu în 1955. 

După căsătorie, ea nu a acceptat să fie numită doamna Enescu, ci Alteţa Sa Prinţesa 
Cantacuzino. N-a fost lângă Enescu nici măcar când acesta a murit în camera sa de hotel, în 
noaptea de 3 spre 4 mai 1955, fără lumânare. 

Maruca Cantacuzino fusese dama de companie a Reginei Maria a României, şi pretin-
dea că este Prinţesă, deşi fusese doar prin alianţă – ca urmare a căsătoriei sale precedente, la 
vârsta de 18 ani, cu bogatul prinţ Mihail Cantacuzino, primar la Bucureştilor şi Ministru de 
Justiţie, care avea la Bucureşti „Palatul cu lei” de pe calea Victoriei. 

De altfel, Maruca era o tirană, o sclifosită şi o snoabă, arogantă, plină de vanitate, co-
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modă (se trezea dimineaţa pe la orele 11 şi la amiază, ea lua micul dejun), iar la telefon, dacă 
cineva cerea să vorbească cu doamna Enescu, nici măcar nu răspundea, dar dacă cerea să vor-
bească cu Alteţa Sa, Prinţesa Cantacuzino, ei, da, atunci răspundea imediat. 

Lui Enescu îi şi era frică de ea şi făcea supus tot ce ea îi cerea şi îi satisfăcea toate mof-
turile şi toate capriciile, iar când aveau musafiri, ea nu mergea niciodată să deschidă uşa, ci îl 
trimitea pe el. El deschidea uşa şi îi ruga pe musafiri înainte de a intra, ca să i se adreseze 
Marucăi numai cu titlul de Alteţă, că numai aşa îi place. Ori „Alteţa Sa”, Maruca, nu a fost 
niciodată o adevarată Alteţă, deoarece nu se născuse Prinţesă, ci era fiica unor boieri din Tes-
cani, judeţul Bacău şi se numea Maria Rosetti-Tescanu. 

Maruca era o femeie ce iubea luxul, banii şi petrecerile, iar pentru asta trebuiau bani. De 
aceea îl exploata cât putea pe Enescu ca să dea cât mai multe concerte, lecţii, conferinţe, cur-
suri de Master Class, etc. pentru a face bani chiar şi în ultimii ani ai vieţii sale când avea o 
sănătate şubredă, şi oricum ei niciodată nu îi ajungeau banii, voia cât mai mulţi, şi mai mulţi şi 
mai mulţi. George Enescu i-a mărturisit preotului Vasile Haţeganu de la New-York că : „Am 
ajuns la mila oricui, plin de datorii. Sunt cerşetor în lume”. 

Şi cum, în ultimii ani de viaţă, el nu mai putea cânta la vioară din cauza spondilozei, ca-
re îi afecta grav coloana vertebrală, atunci mergea să dirijeze orchestre. Toată lumea muzicală 
din Paris era la curent de drama şi de exploatarea pe care bietul Enescu o trăia cu despotica şi 
capricioasa sa soţie, dar nimeni nu putea să facă nimic, iar unii se şi întrebau dacă nu cumva 
Maestrul şi-a rătăcit minţile şi este masochist, plăcându-i suferinţa, şi cum este posibil să fie 
subjugat acestei creaturi. Bineînţeles Maruca nu aducea nici un ban în casă, ea numai cheltuia 
şi pentru ea niciodată nimic nu era de ajuns. Îi făcea reproşuri lui Enescu de starea materială 
precară şi de faptul că locuiau în două camere mici cu baie si nu aveau nici bucătarie, iar pentru 
ea vizitatorii erau interesanţi numai dacă Enescu putea să le ofere serviciile sale plătite. 

”Ceea ce se întâmpla cu Enescu era inacceptabil şi incredibil şi revolta pe toţi cei din 
cercurile muzicale ale Parisului – îmi spune profesorul Régis Pasquier, cu durere şi cu revolta 
în glas – şi toata această dramă este incă proaspătă în memoria parizienilor care l-au iubit pe 
Enescu chiar şi acum la 58 de ani de la moartea sa”. 

Numai că românii preferau o istorie de dragoste romanţată şi frumoasă între cei doi, deşi nu 
era deloc cazul, iar francezii erau capabili să fie mai obiectivi şi să judece relaţia lor mai la rece. 

Şi, cea mai flagrantă şi mai cinică dovadă de indiferenţă, cu care Maruca îl trata pe 
Enescu a fost afirmaţia ei în ultimele luni de viaţă ale marelui muzician, (mai ales din vara 
anului 1954 când în urma unui accident vascular cerebral paralizase pe jumătate), că ea nu mai 
poate să ţl ţină acasă pe Enescu, pe motiv că ea nu este nici bucătăreasă, neştiind să gătească şi 
nici infirmiera ca să îl ingrijească. Era deja al doilea accident vascular cerebral al maestrului 
după primul din 1950. De aceea l-a mutat la Hotelul Atala din Paris, la etajul 4, camera 40, un 
Hotel de 48 de camere de patru stele ce aparţinea unui proprietar român pe nume Florescu, 
aflat lângă Champs-Elysée, pe rue Chateaubriand la numarul 10. De altfel şi ultima fotografie a 
lui George Enescu nu este cu Maruca ci cu câinele său Mutzerli. (şi Mozart a fost condus la 
groapă comuna a săracilor din Viena tot numai de catre câinele său). 

I-am făcut surpriza profesorului Régis Pasquier să îi ofer un bust al lui George Enescu şi 
un album cu casa lui George Enescu de la Liveni publicat de Muzeul Judeţean Botoşani şi oferit 
de directoarea Lucica Pârvan. Foarte emoţionat de acest gest, profesorul Pasquier mi-a mai spus 
că el a mai fost în România la Bucureşti la o ediţie a Festivalului ,, George Enescu,, la Ateneul 
Roman unde a obtinut locul I la vioară şi marele premiu ,,George Enescu,, şi că întilnirea cu Ro-
mânia lui George Enescu l-a emoţionat şi l-a marcat mai ales că el l-a întâlnit şi cunoscut pe 
Enescu, a beneficiat de îndrumările lui şi, iată, i s-a oferit marele premiu la Festivalul Internaţio-
nal de Muzică din capitala României, ce îi poartă numele şi, pe aceeaşi scenă a celebrului Ateneu 
Român, unde George Enescu s-a – Ultima fotografie a lui George Enescu pe patul de suferinţă 
din Hotelul în care a murit , alături de câinele s-au reprodus de mai multe ori. 

Slujba de înmormântare a lui George Enescu s-a făcut la Biserica Ortodoxă Română 
„Sf. Mihail şi Gavril” aflată în cartierul latin din Paris pe rue Jean de Beauvais. La aceeaşi 
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Biserică, Maruca a refuzat ca să fie prezentă la parastasul de 40 de zile de la moartea lui Geor-
ge Enescu sub pretextul ca acolo se face politică. Ulterior ,,Alteta Sa,, Maruca a plecat în Elve-
ţia pe malul lacului Leman în oraşul Vevey unde avea să locuiască în luxosul Hotel Palace de 5 
stele „Hôtel des Trois Couronnes” pe rue d’Italie. 

Nu a avut bani ca George Enescu să işi trăiască decent ultimele sale luni de viată în 
schimb a avut bani ca ea să îşi petreacă anii din viată după moartea lui Enescu intr-unul din 
cele mai luxoase hoteluri din Elveţia unde astăzi o cameră costă cam 10 000 $ pe luna. 

Avea să moară 13 ani mai târziu la vârsta de 90 de ani. După moartea soţului ei Mişu, în 
1928, Maruca Cantacuzino l-a preferat pe filozoful Nae Ionescu, mai tânar cu 11 ani decât ea, 
şi nu pe George Enescu. Mai mult, ea a avut tupeul să îşi invite amantul Ionescu chiar în vila 
,,Luminiş,, a lui George Enescu la Sinaia, deşi Enescu era la curent cu această idilă şi era insul-
tat de Ionescu care il facuse pe Enescu : ,,stârpitură,,. Enescu suferea mult. Iar Ionescu a pără-
sit-o pe batrina ,, prinţesa,, dupa 7 ani de ,, iubire,, pentru Cella Delavrancea, ea făcând o de-
presie si o tentativă de sinucidere in 1935, după care s-a internat într-un Spital de Psihiatrie din 
Viena. Printre amanţii Marucăi s-a numărat si Dinu Lipatti. Până şi testamentul lui George 
Enescu, semnat in 15 iulie 1946, a fost schimbat la insistenţele Marucăi cu câteva luni înainte 
de moartea sa, în anul 1954, în acest fel marele compozitor nemaiavând şansa să fie înmormân-
tat în România sa natală aşa cum şi-a dorit. (Agenţi comunişti români conduşi de Corneliu Be-
diteanu au încercat să răpeasca trupul neânsufleţit al lui Enescu pentru a-l aduce în România, 
pretextând că Enescu face parte din patrimoniul României, dar au fost arestaţi de serviciile 
poliţiei secrete franceze şi expulzaţi din Franţa a doua zi ). 

Mormântul lui George Enescu este la cimitirul Père Lachaise din Paris, aflat în stânga 
mormântului compozitorului Georges Bizet în secţiunea 68, la colţul aleiei Ailantes cu avenue 
de la Chapelle. Pe piatra sa de mormânt abia se mai descifrează literele cu mare greutate, sterse 
de vreme, : ,,Georges Enesco, Compositeur, Membre de l’Institut. Commandeur De La Legion 
D’Honneur. 1881-1955.,, Poate ca Guvernul Romaniei prin Ambasada sa din Paris va face 
efortul de a reface piatra de mormint a marelui compozitor. 

 

              
 

Figura 1 
Autograful oferit de d-l prof. Régis Pasquier 

 
 

 
Figura 2 

Ultima fotografie a lui George Enescu 
pe patul de suferinţă din Hotelul în care  

a murit, alături de câinele său 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a V-a: MEMORIALISTICĂ ŞI OMAGIERE  

 
 

 
334 

 

 
 

            
 

Mormântul lui George Enescu din Paris 
(fotografii: Vania Atudorei) 

 
Keywords: George Enescu, Maruca Cantacuzino, Régis Pasquier, wife – shrew, disease, 

indifference. 
 

THE WIFE OF GEORGE ENESCU WAS A SHREW 
– AFFLICTING TESTIMONIES 

 
(Summary) 

 
The author presents the afflicting testimonies of Régis Pasquier, the french musician, 

about the last eight years from George Enescu’s life in Paris. It was a life of poverty, tiring 
activities, disease, solitude, respectless and abuse from his tyrannical wife, Maruca Cantacuzi-
no. Old and ill, neglected by his bad-hearted wife, George Enescu died at Paris, in 1955, and 
was buried in Père Lachaise Cemetery.  
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Emil CARANICA 
 

ENRICO TAMBERLICK, 
UN MARE TENOR DIN SECOLUL XIX NĂSCUT LA BOTOŞANI 

 
Motto: ,,Arta cântatului trebuie să aibă trei scopuri: 

expresie spirituală, frumuseţe muzicală şi pe cât posibil 
 reprezentarea perfectă a individualităţii artistice”. 

Giulio Caccini 
 

Cuvinte-cheie: Enrico Tamberlick, Botoşani, tenor, carieră, roluri, compozitor, teatru, 
tehnică interpretativă. 
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1. INTRODUCERE 
 

O reprezentare perfectă, sau aproape perfectă, în accepţiunea termenului de artă a cântu-
lui, aici intrând totalitatea caracteristicilor vocale înăscute – forţă, calitatea emisiei vocale, 
frumuseţea şi puritatea glasului, calitatea timbrului vocal, emisia sunetului, calităţile faciale 
native (forma, rezonatorii etc.), cât şi a caracteristicilor vocale, dobândite prin învăţare, însuşi-
rea tehnicilor vocale de la maeştri şi înaintaşi, perfecţionate mai apoi întreaga viaţă prin exerci-
ţii, tehnica respiraţiei, susţinute periodic, regulat, alternate cu o viaţă ordonată, fără excese - a 
avut marele tenor din secolul al XIX-lea Enrico Tamberlick născut, se pare, pe meleaguri boto-
şănene, la Andrieşeni, după cum susţine Grigore Posluşnicu în a sa ,,Istorie a musicei la ro-
mâni”, apărută în 1928 la Editura Cartea Românească.  

De ce Tamberlick? În primul rând pentru că planează asupra sa posibilitatea, aproape 
certă, că marele cântăreţ de mai târziu va fi văzut lumina zilei într-o zi de 16 martie 1820 pe 
meleaguri botoşănene. Apoi Enrico Tamberlick a fost unul dintre cei mai mari tenori ai vremii 
sale, dacă nu cel mai reprezentativ. Prin întreaga sa carieră în teatrul liric desfăşurată geografic 
pe două continente (Europa şi America) şi cronologic o mare perioada de timp – între 1837-
1881, patruzecişipatru de ani, ceea ce este enorm ca durată pentru un cântăreţ de operă, cu sute 
de spectacole şi zeci şi zeci de roluri pe toată întinderea vocii tenorale (de la tenor liric, până la 
cel dramatic), fac din Tamberlick o personalitate de prim rang, aproape mitică în lumea şi în 
istoria operei, a dramei lirice universale.  

Comparat cu tenorii din ziua de astăzi, Enrico Tamberlick a fost un colos, un fenomen 
unic, o legendă şi un exemplu aproape fără termen de comparaţie pentru urmaşii săi – doar 
Enrico Caruso şi Giovanni Dimitrescu să-l fi egalat. Glasul cu infinite posibilităţi de exprimare 
în mai multe registre vocale, rezistenţa sa, jocul actoricesc de excepţie fac din Tamberlick un 
etalon al artei cântului din sec.XIX şi nu numai. Personalitatea lui charismatică vrăjea publicul 
de pretutindeni şi-l făcea căutat de marii compozitori ai timpului care ştiau că distribuirea lui 
Enrico Tamberlick în rolurile principale ale operelor lor constituia o garanţie a succesului.  

Dragostea pentru genul liric, pentru marii interpreţi ai genului m-au făcut să mă apropii 
cu iubire, pioşenie şi respect profund de acest titan din trecut al artei cântului - artă unică, mag-
nifică şi înălţătoare, adevărat balsam al spiritului şi inimii. 

Tamberlick face parte dintr-o lungă serie de interpreţi români de operă care începând cu 
Eufrosina Vlasto Popescu Marcolini, Elena Theodorini, Nuovina, Giovani Dimitrescu, Hari-
cleea Darclee, Grigore Gabrielescu. Dimitrie Popovici-Bayreuth, Traian Grozăvescu, Jean 
Athanasiu etc. continuă până în zilele noastre o superbă tradiţie a şcolii româneşti de canto. Din 
1837, până astăzi, peste 450 de cântăreţi români au făcut o frumoasă şi nemuritoare carieră 
internaţională. 

Enrico Tamberlick, dacă admitem că a fost român – şi avem toate datele întrunite să 
admitem aceasta – este un deschizător de drum de mare calibru. 

 
2. EPOCA, MEDIUL DE FORMARE, CONTEMPORANII 

 
 Enrico Tamberlick s-a format într-o epocă efervescentă de înflorire, de apogeu a stilului 

,,belcanto”, şi apoi de trecere spre epoca romantică în artă şi marea, rafinata ştiinţă a cântului 
vocal. După epoca sau perioada renaşterii în muzică, când îşi fac apariţia pe scenele teatrelor 
lirice din Italia cântăreţii castraţi, ,,evirati”, aceste personaje mutilate cu bună ştiinţă, posesori 
ai unei tehnici vocale indescriptibile, neverosimile şi de neconceput în ziua de astăzi, barocul 
inaugurează epoca, stilul ,,belcanto”, stil care a ştiut să împletească armonios, tehnica suprau-
mană a castraţilor cu sentimentul profund. 

Compozitorii belcantişti, atât de iubiţi de Tamberlick, au ştiut să ofere melomanilor şi 
bucuria inimii, nu numai a urechilor, printr-o tehnică desăvârşită. Fără îndoială, aşa cum marii 
compozitori din belcanto se constituiau în demni urmaşi ai marilor renascentişti – Monteverdi, 
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E. Peri, Caccini - cântăreţii epocii belcanto erau continuatorii maeştrilor castraţi, consideraţi de 
neegalat până în zilele noastre. 

Carlo Broschi (,,Il Farinelli”), cel mai mare cântăreţ din toate timpurile, cu virtuozitatea 
sa miraculoasă şi-a pus fără îndoială amprenta asupra viitorilor solişti, exerciţiile sale, tehnica 
sa fiind foarte cunoscută în epocă, fiind predată elevilor de pedagogii epocii respective şi, ast-
fel, era transmisă de la o generaţie la alta, de la maestru la discipol spre perpetuare. 

Mai mult ca sigur, şi profesorii lui E.Tamberlick i-au transmis datele acestui fabulos stil 
de cânt viitorului mare tenor de talie mondială. Altfel nu se explică tehnica sa uluitoare, uşurin-
ţa cu care trecea de la registrul acut la cel grav, de la vocea de piept la cea de cap ,,falsetto”, de 
la operele belcantiste la cele romantice, verdiene de mai târziu. El şi-a însuşit temeinic arta 
cântului vocal, preluând din trecut tehnica acrobatică de mare virtuozitate a castraţilor, îmbi-
nând-o cu tehnicile stilului baroc belcanto, caracterizat printr-o amplă construcţie melodică 
îmbogăţită cu subtile trăsături expresive, cu puternice şi accentuate tendinţe de interpretare 
dramatică, eroică. Canto fiorito sau fiorituri (melisma e fiorettature), adevărat extaz liric, ştiin-
ţa afectelor, cântatul ornamentat, foarte expresiv, caracterizat prin apogiatura, tril, mordentul 
erau fără îndoială cunoscute marelui tenor, altfel n-ar fi putut evolua cu atâta succes în operele 
marilor compozitori belcantişti Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti şi Giacomo Rossini. 

Ca o concluzie, Enrico Tamberlick s-a format în plină epocă în care strălucea stilul belcanto.  
A început, fireşte ca orice tenor tânăr, cu roluri lirice ,,di grazia” în care vocea flexibilă, 

bine instruită în tehnicile sus numite, atingea corzile cele mai sensibile ale inimii sfârşind - ca 
şi viitorii săi urmaşi - Caruso, Corelli, Pertile, să interpreteze roluri dramatice, eroice cu acea 
voce de maturitate care posedă în cel mai înalt grad tremolo, vibrato, andeggiando sau 
andegriamento. Ca mai toţi cântăreţii vechi şi preţioşi, şi Enrico Tamberlick posedă, datorită 
studiului perseverent şi de mare intensitate, ,,Canto sul fiato”. Adică acel cânt bazat pe o bună 
ştiinţă a respiraţiei, pe coloana de aer reală, care susţine şi stabilizează vocea, dar şi imaginară 
care trece prin tot corpul. Toţi marii cântăreţi din trecut, spre deosebire regretabilă de cei de 
astăzi, cântau ,,sul fiato” – o caracteristică majoră a epocii. Astfel se explică longevitatea, 
rezistenţa şi marile succese în vastul repertoriu abordat de Tamberlick. 

Tamberlick a fost contemporan cu tenori care aveau personalităţi ieşite din comun în 
ceea ce priveşte arta cântului – demni rivali – care posedau, ca şi el, o excepţională şcoală a 
cântului, tehnică briliantă, fin şlefuită de mari maeştri şi experienţe multiple pe grandioase 
scene lirice. Pe vremea aceea foarte greu găseai un tenor de slabă calitate. 

Teatrele de tradiţie, scenele operelor, se băteau pe marile voci care erau din belşug. Ri-
valitatea era benefică şi constructivă pentru tenori, profitabilă pentru impresari dar şi bucurie a 
publicului – mare cunoscător la vremea aceea a muzicii de foarte bună calitate. Atunci se putea 
vorbi într-adevăr de o adevărată concurenţă, de mari tenori cu o aură legendară care au rămas 
în conştiinţa melomanilor, în cronicile muzicale contemporane în istoria teatrului liric italian şi 
universal. Cu atât mai mare este meritul, nimbul de glorie în posteritate, amintirea interpretări-
lor, jocul scenic şi charisma lui Tamberlick cu cât a avut rivali demni de numele său. 

Tenorii cei mai reprezentativi ai epocii, contemporanii cu care şi-a împărţit scenele şi 
gloria din timpul vieţii, şi apoi cea postumă, au fost: Carlo Baucarde (1820-1883), Antonio 
Giuglini (1826-1865), Gaetano Fraschini (1816-1887), Emanuele Carrion (1817-1876), Louis 
Gueymard (1822-1880), Italo Gardoni (1821-1882), Jean Adolfe Bocquin adică Enrico 
Calzolari (1823-1888), Lodovico Graziani (1820-1885), Augusto Broggi (1820- ?), Pasquale 
Brignoli (1824-1884). Toţi au fost mari, unii legendari ca şi Tamberlick, au ilustrat o epocă a 
cântului pur, frumos, o epocă de aur şi numai alături şi împreună cu ei a intrat în posteritate 
Enrico Tamberlick ca şi mare interpret de operă. Fără o rivalitate pe măsură, fără termeni de 
comparaţie similari nu te poţi ilustra pe tine însuţi ca artist, ca şi creator de valori perene, uni-
versale. El a trăit într-o epocă care i-a permis să ajungă marele Tamberlick având contemporani 
de excepţie cu care a putut concura la un nivel de valoare foarte înalt. 
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3. TENORUL, LOCUL ŞI ROLUL SĂU, ARTA TENORULUI 
 

Tenorul este piesa principală a unui ansamblu liric, el este vedeta, starul, constituie 
atracţia spectacolului. El şochează, atrage şi captivează auditoriul de operă – mai ales dacă într-
un tenor se întrupează toate calităţile cerute unei apariţii scenice de mare calitate. Frumuseţea 
chipului, statura maiestoasă, dublată de o ţinută scenică perfectă, calităţile vocale în cel mai 
înalt grad, arta actorului tenorul fiind în acelaşi timp artist cântăreţ şi actor el interpretând o 
dramă lirică, el este personajul magnetic care atrage atenţia publicului transmiţând prin voce, 
interpretare scenică, trăire dramatică intensă, efluviile magice ale muzicii. Este cel mai adesea 
chemat la rampă o dată, de două ori, de n ori dacă este cazul. El este iubit şi apreciat dacă este 
în formă şi reuşeşte să captiveze publicul, hulit împroşcat de ocări şi diverse obiecte dacă nu 
este în formă. Tenorul este piesa de rezistenţă a unui spectacol. Are rolul principal scris de 
compozitor, în special pentru el, deţine de cele mai multe ori cheia succesului de public, de 
presă, penetrarea în posteritate a unei opere, a unui spectacol liric.  

Arta tenorului este complexă, foarte dificilă, necesită anumite calităţi fizice native, vo-
cale, interpretative, necesită rezistenţă la efort susţinut continuu pe toată durata unei vieţi dedi-
cate scenei, actului creator, abilitate, abţinere de la excese, tact, comportament adecvat în ca-
drul ansamblului, har. Marii tenori sunt rari de aceea sunt foarte puţini aceia care încă din tim-
pul vieţii intră în legendă.  

Tamberlick se numără printre aceştia. 
Este o adevărată artă să devii tenor, să te menţii, să evoluezi la standarde înalte, să te 

formezi şi nu în ultimul rând să te retragi la timp de pe scenă, lăsând în urma ta o umbră de 
neşters. Pe umerii tenorului apasă o sarcină grea – dar nu întotdeauna a fost aşa. În epoca bel-
canto clasificarea vocilor, aşa cum o cunoaştem noi astăzi, nu a existat. Erau preferaţi cântăreţii 
care aveau voci capabile de interpretări de mare virtuozitate. Tenorul pur, aşa cum este astăzi 
cunoscut, era în epoca belcantistă inexistent. O excepţie a fost Giovanni Battista Rubini. Tipu-
rile de voci din belcanto erau castraţii, sopranele, altistele, tenorii baritonali şi başii. Un bun 
tenor belcantist era acela care cânta pe o ţesătură înaltă foarte pretenţioasă. Fără nicio îndoială 
Enrico Tamberlick poseda toate datele de a putea fi un bun tenor al epocii sale, aşa cum a şi 
dovedit-o din plin pe parcursul întregii sale cariere interpretative. 

 
4. TEHNICA DE CÂNT SPECIFICĂ EPOCII 

 
Despre tehnica de cânt specifică epocii am mai vorbit pe parcursul lucrării. Trebuie 

amintit aici că mai toţi marii interpreţi ai epocii, nu doar tenorii, erau învăţaţi de către profeso-
rii lor câteva lucruri esenţiale necesare producerii în arta cântului de înaltă virtuozitate cum ar 
fi: acea ,,nobila maniera di cantare” bazată pe ornamentarea motetelor şi madrigalelor, intensi-
ficarea tehnicii şi a rolului interpretativ al cântăreţului, stilul fiorito (melismme e fiorettature) 
dulceaţa şi delicateţea sunetului vocal, crearea emoţiei scenice, gruppetto, trillo, mordente, 
coloratura, tremolo, vibrato, messa di voce, portamento, tehnica respiraţiei pe toate cele trei 
registre majore: registrul de piept (voce di petto), registrul mediu (meza voce), registrul de cap 
(falset/falsettone), tonaţia corectă cu diferenţierea celor trei registre, cultivarea timbrului prin 
folosirea justă a rezonatorilor care dă o culoare specifică vocii corect impostate sub îndrumarea 
unui bun maestru de cânt. 

Enrico Tamberlick a beneficiat din plin de experienţa pedagogilor de la care şi-a însuşit 
o tehnică vocală fără cusur, o artă a interpretării specifică epocii cu elemente moştenite de la 
marii virtuozi din trecut, artă pe care şi-a perfecţionat-o fără nici un dubiu pe parcursul înde-
lungatei sale cariere. 
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5. LOCUL NAŞTERII (PREZUMTIV), COPILĂRIA, IZVOARE 
 

Enrico Tamberlick, de multe ori, apare învăluit într-o aură de mister, de legendă. Datele 
despre locul său de naştere sunt puţine dacă nu rarisime. În general, viaţa marilor personalităţi, 
şi aici nu fac excepţie cântăreţii de operă, este marcată de puncte albe care lasă loc presupune-
rilor, variilor interpretări. Face parte, se pare, dintr-o reţetă a succesului această mistificare, 
mitizare, mister ce învăluie, voit sau mai puţin voit, viaţa oamenilor cu adevărat însemnaţi care 
au marcat epocile istorice în manifestările lor specifice. Arta lirică nu este ocolită de aceste 
lacune, interpretări, semne de întrebare care aşteaptă răspuns sau se substituie în răspunsuri mai 
mult sau mai puţin veridice. 

Cele mai multe dicţionare lirice îl dau pe E. Tamberlick ca născut la Roma, în anul de 
graţie 1820, luna martie, ziua 16. Calendarul Muzicii Universale apărut la Bucureşti la Editura 
Muzicală, ediţia 1966, sub semnătura lui Jack Bratin, susţine aceasta, fără a uita să precizeze şi 
varianta nativităţii româneşti a intrepretului făcând trimitere la ,,Istoria musicei la români” a 
lui Grigore Posluşnicu, care indică şi locul naşterii – comuna Andrieşeni, judeţul Botoşani. 
Grigore Posluşnicu1 susţine ferm, ca şi în monumentala lucrare sus amintită, că Enrico 
Tamberlick s-ar fi născut la Botoşani, neuitând însă să precizeze şi varianta naşterii la Roma 
sau a unei origini străine, alta decât cea română sau italiană. 

Ionel Bejenaru2 reiterează originea botoşăneană a tenorului, citându-l pe Posluşnicu, cu 
precizarea că Enrico Tamberlick s-ar fi născut în satul Uriceni (astăzi satul Nicolae Bălcescu, 
comuna Flămânzi). 

Muzicologul Viorel Cosma susţine originea romană (italiană) a tenorului, iar doctorul 
Ştefan Poen, care a scotocit cu acribie arhivele italiene, îndrăgostit fiind de operă şi pasionat 
căutător de valori româneşti a genului liric, susţine, fără dubii că Tamberlick a fost român. Şi 
unii specialişti italieni susţin că Enrico Tamberlick ar fi de fapt român, că s-ar fi chemat Nichi-
ta Toma şi doar cariera şi-a început-o şi desăvârşit-o în Italia. Greu de spus, greu de dovedit. 
Până nu avem o dovadă clară a unui act de botez într-un registru al unei biserici româneşti sau 
catedrale romane, o mărturie proprie în vreo corespondenţă sau mărturiile unor contemporani 
nu putem afirma nimic sigur. 

Fireşte, poate fi român sau foarte bine poate să se fi născut la Roma – ambele variante 
sunt plauzibile şi ne putem da cu presupusul la infinit. Cert este că el aparţine patrimoniului 
cultural italian şi universal – însă viitorul, strădaniile căutătorilor în arhive, făcute cu înalt 
profesionalism vor dezlega în viitor enigma naşterii marelui tenor – în Botoşani sau la Roma. 

Se pune întrebarea dacă Tamberlick a mai avut un frate pe nume Achile şi dacă acesta s-
a născut în Moldova? Faptul că la vreo 12 ani de la decesul tenorului s-au ivit moştenitori din 
România după cum susţine revista muzicală italiană ,,Il mondo artistica”, acesta nelăsând prin 
testament averea celor trei copii (două fiice şi un fiu), spune multe. Nu revendici averea cuiva 
dacă nu ştii că ai vreo şansă de a o obţine, graţie gradului de rudenie cu cel decedat. 

Dacă admitem însă că Tamberlick s-a născut la Botoşani, acesta cu siguranţă a avut o 
copilărie mai mult decât nefericită. Rămas orfan, conform informaţiilor lui Posluşnicu, probabil 
de ambii părinţi, micuţul Toma Cosma, pe atunci, se angajează servitor, grăjdar, supus - cum se 
poate bănui - tuturor vexaţiunilor din partea patronilor hotelului botoşănean, în curtea căruia se 
aflau grajdurile. Nu i-a fost deloc greu să se despartă de acele locuri insalubre pentru a urma 
trupa de operă italiană a lui Domenico Castiglia în peregrinările sale prin Moldova apoi prin 
oraşele italiene. 

 
 
 

                                                 
1 Grigore Posluşnicu, în ,,Revista Moldovei”, anul VI – nr.1, 2, 3, Botoşani, 1927 (passim); 
2 Dicţionarul Botoşănenilor, Editura Moldova, Iaşi, 1994. 
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6. ADOLESCENŢA, FORMAREA, PROFESORII 
 
Enrico Tamberlick şi-a petrecut adolescenţa cu siguranţă în Italia după ce, în prealabil, a 

colindat cu trupa italiană prin multe oraşe moldoveneşti (dacă admitem că a fost român) unde 
s-a familiarizat cu rolurile din operele repertoriului acestor trupe şi bineînţeles cu limba italia-
nă, limbă frumoasă şi melodioasă făcută parcă pentru operă. Probabil, ca mulţi alţi tenori, 
Tamberlick a fost corist, până la clarificarea vocii pe registru de tenor. Cu siguranţă la începu-
turi a fost ,,tenore di grazia”, mai apoi tenor liric. Ajuns în Italia, primele lecţii serioase, siste-
matice le-a luat în compania unor profesori de canto specializaţi şi competenţi care nu au făcut 
decât să modeleze, să şlefuiască diamantul nativ al vocii lui Tamberlick.  

Italia vremurilor acelea era plină de profesori de canto, mai ales la Neapole, denumit 
,,Patria muzicii, patria melodiei” şi a marilor compozitori şi cântareţi de renume. Nu întâmplător 
s-a oprit Tamberlick la Neapole, la profesorul Zirilli şi apoi la Borgno, mare pedagog al timpului. 
Continuându-şi studiul aprofundat al artei cântului, poposeşte la Bologna unde, în compania 
profesorului Giacomo Guglielmi, îşi desăvârşeşte tehnica sofisticată de cânt. Punctul final al 
desăvârşirii artei vocale este oraşul Milano – visul oricărui cântăreţ - unde Tamberlick, în compa-
nia maestrului De Abella se pregăteşte, în fine, să debuteze pe scena italiană de operă ca şi cântă-
reţ. Probabil acum se simţea deplin stăpân pe sine, pe emoţiile sale, pe tehnica vocală, gata să 
înfrunte ,,groapa cu lei” a arenelor pretenţioase a teatrelor din Peninsulă. A considerat şi maestrul 
său că tânărul aspirant poate debuta cu succes într-una din operele ce se jucau atunci. 

Debutul survine pe 20 decembrie 1837, la Roma, la Academia Filarmonica Romana, în ope-
ra ,,Guglielmo Tell”, de Gioachimo Rossini, în rolul lui Arnoldo, extrem de greu pentru vârsta sa. 

Personal mă îndoiesc că la acea vârstă putea aborda un asemenea rol de mare forţă pe 
care tenorii evită să-l abordeze chiar şi la apogeul carierei, riscându-şi vocea. Însă în epoca 
respectivă, în plin belcanto, partitura tenorului scrisă de Rossini pe o ţesătură înaltă, creează 
vocea de contratenor – un fel de voce tenorală asemănătoare cu a castraţilor sau a sopranelor de 
coloratură specifică adolescenţilor şi doar aşa se explică distribuirea lui Enrico Tamberlick într-
un asemenea rol la o asemenea vârstă fragedă. El era la vremea debutului un ,,tenorino”, cu 
voce naturală înaltă ca şi ultimul său maestru, fostul tenor Giacomo Guglielmi, care l-a pregătit 
cu siguranţă bine în vederea debutului fără probleme într-un asemenea rol dificil. Neputând 
avea acces la presa vremii şi neexistând vreo monografie sau traducere românească a lui E. 
Tamberlick nu putem şti dacă acesta a avut sau nu succes în această primă încercare, în acest 
botez al focului. 

În anul următor, încarnează rolul lui ,,Genaro” din opera lui Gaetano Donizetti ,,Lu-
crezia Borgia”şi apoi, din nou, ,,Arnoldo” din Guglielmo Tell. Se pare deci că a avut succes 
din moment ce a fost redistribuit. Adevăratul debut are loc la Teatrul Del Fondo, din Napoli, în 
1841, deci la 21 de ani, în rolul Tebaldo din opera I.Capuleti e I Mantecchi de Vincenzo Bellini 
sub pseudonimul Enrico Danieli.  

În stagiunea 1842-1843, de la Teatrul San Carlo din Napoli, debutează sub pseudonimul 
Enrico Tamberlick, în opera ,,I. Quindici”, fiind membru al Companiei de operă Luigi Bardere 
la 19 martie 1842. De aici încolo cariera prodigioasă a marelui tenor se desfăşoară neîntrerupt 
până la retragerea sa de pe scenele lirice – survenită la Malaga în decembrie 1881 - în însorita 
Spanie sub cognomenul devenit mai mult decât celebru: Enrico Tamberlick, unde întruchipează 
rolul lui ,,Rodolfo” din opera ,,La Traviata” de Giuseppe Verdi. 

O carieră fulminantă, de 44 de ani, sub un pseudonim sonor, faimos şi arhicunoscut în 
toată lumea! 

Există multe legende privind cognomenul E.Tamberlick, cea mai vehiculată, cel puţin în 
România, fiind cea legată de pasiunea pentru jocul de cărţi, mai precis de la cartea de joc, numită 
de cunoscători, AS sau Berlic, de aici Toma Berlick devenit mai apoi Tamberlick. Se poate spune 
şi aşa. Nu ştim nimic sigur. Debutul fiind promiţător, atât din partea presei de specialitate cât mai 
ales din cea a publicului, Enrico Tamberlick şi-a început ascensiunea în lumea liricului. 
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7. APOGEUL CARIEREI, CRONOLOGIA SPECTACOLELOR 
 
Multiple roluri de mare dificultate punctează de acum înainte cariera celebrului cântăreţ. 

Din 1842 până în 1845, când abordează pentru prima dată un rol într-o operă verdiană - 
,,Ernani”-, la teatrul S.Carlos din Lisabona, până pe 1 ianuarie 1845, Tamberlick străbate Italia 
interpretând de preferinţă roluri din repertoriul de belcanto – Bellini, Donizetti, şi de alţi com-
pozitori mai puţin cunoscuţi în opere la fel de puţin cunoscute şi mai puţin jucate astăzi din 
lipsa marilor voci. 

Din 1845, cariera sa a devenit internaţională călătorind mult în Europa şi cele două 
Americi unde s-a produs într-o serie de spectacole cu mare succes pe scenele cele mai cunoscu-
te ale teatrelor de operă.  

O cronologie foarte precisă care aparţine unui specialist de marcă în domeniul operei 
vechi şi a interpretărilor din trecut, pe nume Tom Kaufman – va fi prezentată la final în anexele 
cărţii. Parcurgând această cronologie, se poate spune că: Enrico Tamberlick are o periodicitate 
a spectacolelor fabuloasă care frizează normalul. El nu era un om, ci veramente un fenomen. 
An de an, fără întreruperi, aproape lună de lună, cântă pe diverse scene, roluri cu o frecvenţă a 
apariţiilor indescriptibilă. El devenise o maşină de cânt, trăia pentru cânt, respira muzică. 

Rar am mai întâlnit la vreun cântăreţ o asemenea frecvenţă şi o asemenea alternanţă de 
roluri – poate doar la Giovanni Dimitrescu, Julian Gayare sau la Caruso. El nu mai era un om 
ci devenise un robot muzical perfect, complex şi inimitabil. Superbă voinţă, constituţie de oţel, 
forţă şi dăruire. De altfel din multele fotografii, desene, picturi ce-l reprezintă ne dăm seama ce 
forţă degaja acest om în realitate. Frumos, cu un chip clasic, parcă făcut să încarneze chipuri de 
eroi, un trup bine proporţionat, puternic, armonie perfectă între harul divin din glas, chipul de 
medalie şi corpul atletic, Enrico Tamberlick este prototipul de tenor clasic, fără cusur, cum rar 
sau foarte rar ne este dat să vedem astăzi. Astfel se şi explică cariera sa fabuloasă, succesul său 
perpetuu, posteritatea legendară. A fost unic în felul său şi de aceea a magnetizat auditoriul 
fiind atât de căutat de compozitori şi de publicul de pretutindeni. 

 
8. ROLURI DE REFERINŢĂ 

 
Unul din punctele de referinţă ale lui Tamberlick este varietatea rolurilor. De la cele le-

jere, lirice cu accente poetice line, până la cele dramatice, eroice a cântat întreaga gamă a genu-
lui liric cu aceeaşi măiestrie, cu acelaşi profesionalism, cu aceeaşi seriozitate, neîntrerupt. Nea-
vizaţilor li se pare o mutaţie stranie abordarea de către un tenor a tuturor rolurilor cu grade de 
dificultate diferite. Tenorii de geniu, din categoria cărora face parte şi Enrico Tamberlick, pot 
face acest lucru. Li se mai spune ,,tenore assoluto”. Aşa au fost Rubini, Gabrielescu, Dimitres-
cu, Gayare, Campanini, Caruso, Stagno etc. Sunt într-adevăr puţini, însă supradotaţi, şi cu o 
muncă susţinută, cu un efort imens, cu o dragoste pentru arta cântului ieşită din comun, ei au 
atins performanţe care par de neegalat. 

Să treci cu aceeaşi uşurinţă de la Guglielmo Tell la Beatrice di Tenda, de la Otello de 
Rossini, la Traviatta de Verdi, de la Rigoletto la Don Giovani, nu-i lucru uşor. Doar cei înzes-
traţi o pot face. A fost un Radames de excepţie, un Manrico de vis. 

De altfel, Tamberlick a cântat, pentru prima dată în istoria operei, streta, cabaleta 
celebrisimă ,,Di quella pira” din Trubadurul verdian cu acele contra DO-uri pe care Verdi nu 
le-a scris, dar pe care Tamberlick le-a introdus spre deliciul publicului meloman. De atunci nu 
se concepe interpretarea acestei arii fără acele acute, introduse genial de marele tenor. Era 
emoţionant în ,,Luisa Miller”, atunci când interpreta aria ,,Quando le sere al placido”, iar în 
,,Forţa Destinului” electriza publicul. 

La 42 de ani, pe 10 noiembrie 1862, îşi face debutul absolut în rolul ,,Alvaro” – din ope-
ra ,,Puterea destinului”, de Verdi – la Sankt Petersburg, pe scena Teatrului Imperial, urmând 
tradiţia marilor cântăreţi italieni prezenţi aici: Rubini, Tamburini, Frezzolini, Mario, De Bassini 
etc. Enrico Tamberlick interpretează şi Imnul Naţiunilor compus de Verdi şi dirijat de Costa. 
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Peste tot, în toate marile teatre de operă unde a evoluat, şi-a cântat partitura cu aceeaşi 
măiestrie uimind publicul, indiferent de dificultatea rolurilor, de marea lor diversitate şi com-
plexitate stilistică. Norma, Tancredi, L,Avaro, Semiramide, La Cenerentola, Il Re di Lahore, 
La Vestale, Il Profeto, Glio Ugonotti, Faust, L, Ebreea, Poliuto, Fidelio - opere mari, cu roluri 
grele, diferite ca stil de interpretare, cu abordări actoriceşti scenice diferite - au fost opere de 
referinţă în cariera marelui tenor, triumfale interpretări, fulminante succese, culmi de măiestrie 
în actul de creaţie, rămase în memoria cronicarilor şi a publicului spectator ca etaloane ale 
perfecţiunii artei cântului vocal. 

 
9. COMPOZITORI 

 
Enrico Tamberlick rămâne îndeobşte cunoscut ca şi interpret al operelor belcantiste ale 

lui Bellini, Donizetti, Rosini. Dar să nu uităm că el a fost un mare interpret verdian. Titanul din 
Busetto – Giuseppe Verdi l-a apreciat foarte mult, a făcut premiera operei ,,Forţa Destinului” 
cu el, l-a distribuit în numeroase roluri ale operelor sale. Însă Tamberlick a colaborat şi cu alţi 
compozitori contemporani, astăzi unii mai puţin cunoscuţi, ale căror opere nu se mai cântă – fie 
din cauza dificultăţilor tehnice şi lipsa marilor voci care în trecut abundau, fie din cauza calită-
ţilor îndoielnice ale unor opere, fapt care a făcut să fie scoase de pe afişele spectacolelor ne-
maifiind populare. 

În general, ca şi mare cântăreţ, Tamberlick a fost apreciat la justa sa valoare de către 
compozitori, lucru ştiut că marile voci fac şi o reţetă bună operei care altminteri nu s-ar putea 
reprezenta cu succes în faţa publicului consumator. Colaborarea dintre tenor şi compozitori a 
fost fructuoasă spre câştigul amândurora şi mai ales al melomanilor care umpleau până la refuz 
lojele marilor arene lirice. 

 
10. ŢĂRI, ORAŞE, TEATRE UNDE A EVOLUAT 

 
Cariera îndelungată, punctată cu numeroase succese dar şi insuccese (niciun artist nu 

poate fi egal pe parcursul întregii vieţi artistice), s-a desfăşurat pe două continente în numeroa-
se ţări pe varii scene de operă, într-o multitudine de teatre de operă şi săli de concert. 

Spania Franţa, Anglia, Rusia, Portugalia, Brazilia, Mexic, Cuba sunt doar câteva dintre ţă-
rile unde a evoluat celebrul tenor pe scenele unor prestigioase teatre lirice. Roma, Napoli, Lisa-
bona, Madrid, Barcelona, Londra, St.Petersburg, Rio de Janeiro, Ciudad de Mexico, Havana, 
Paris, Malaga sunt oraşele care au avut privilegiul de a-l găzdui şi de a-l asculta în toată splendoa-
rea vocii sale pe Enrico Tamberlick. Teatre mari, simboluri ale artei lirice universale cum ar fi: 
Teatro del Fondo, San Carlo, San Carlo din Lisabona, Teatro del Circo din Madrid, Teatro Prin-
cipal din Barcelona, Covent Garden, Imperial din St. Petersburg, Lirico Fulminese din Rio, 
Teatro Real din Madrid, Nacional din Mexic, Tacon din Havana, Italiens din Paris, Cervantes din 
Malaga etc., au găzduit stagiuni întregi trupele de operă în care s-a produs tenorul atât de apreciat 
şi iubit de publicul iubitor de operă. Enrico Tamberlick a colindat lumea ducând pretutindeni 
mesajul artei sale lirice lăsând posterităţii amintirea unor producţii de operă rămase în legendă 
precum şi vocea cu timbrul inconfundabil plin de nuanţe şi trăiri paroxistice. 

 
11. APUSUL CARIEREI 

 
Ultimele spectacole, spre sfârşitul glorioasei şi îndelungatei cariere interpretative ale lui 

Tamberlick, au avut loc la Madrid – Teatro Real, pe 11 februarie 1878, Roger de Fluor compu-
să de Chapi, 14 februarie 1880 Teatro Real, în Il Re di lahore şi în sfârşit La Traviatta – de-
cembrie 1881 în Teatrul Cervantes din Malaga Spania, după care a părăsit definitiv scena. 

Este inevitabil şi firesc ca odată să se întâmple şi retragerea din lumina rampei. Marii 
cântăreţi, ca şi marii sportivi, ştiu când să se retragă, simţind că organul vocal oboseşte, îmbă-
trâneşte, natural, survine declinul şi sfârşitul ca şi erou de scenă. De obicei, cântăreţii inteli-
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genţi se retrag atunci când trebuie de pe scândura scenei evitând astfel ridicolul, huiduielile 
publicului nemulţumit, evoluţiile lamentabile de la final. Anatomic organul vocal nu te mai 
ajută, oricât te-ai strădui, în ciuda vastei experienţe căpătate şi a şcolii de cânt parcurse. 

Enrico Tamberlick a fost un caz fericit. El s-a retras la timp, posedând o tehnică vocală 
care i-a permis să evolueze la standarde înalte o perioadă îndelungată, comparabil cu alţii. 
Căsătorit fiind, cu două fete şi un băiat de întreţinut, adunând o avere fabuloasă pentru vremea 
aceea, el s-a retras în vila sa de din Paris, îngrijindu-se de familie, administrându-şi cu chibzu-
inţă banii agonisiţi devenind profesor de canto – din păcate pentru foarte puţin timp. După 
numai opt ani la 14 martie 1889, în vârstă de 69 de ani, marele Tamberlick se stinge din viaţa 
pământeană, trecând la cer în corul îngerilor. A fost înhumat la Paris în celebrul cimitir al mari-
lor personalităţi ,,Pere Lachaise”, lăsând în urmă amintirea unei voci de excepţie, unică, fru-
moasă şi robustă şi a unui om deplin realizat în plan artistic. 

… Din acel moment începea Legenda. 
 

12. MOŞTENIREA, URMAŞII, LOCUL OCUPAT  
ÎN ARTA CÂNTULUI ÎN POSTERITATE 

 
Tamberlick a lăsat o moştenire bogată urmaşilor şi aici mă refer strict la cea artistică. 
Exemplul său viu, voinţa, puterea de muncă şi dăruirea pe sacrul altar al artei, tenacita-

tea, tehnica în arta cântului vocal, indicaţiile şi sfaturile preţioase, studiile de canto oferite 
tinerilor aspiranţi din care vreo câţiva au şi ajuns mari cântăreţi, documentele şi imaginile care 
ne înfăţişează un personaj impunător, mândru, împlinit, frumos, elegant, un adevărat dandy, 
mărturiile contemporanilor de marcă, colegi, critici, compozitori sunt doar câteva din ,,como-
rile” lăsate de către marele tenor. 

Fernando Valero (1852 sau 1854-1914) supranumit şi ,,micul Gayare” l-a avut maestru 
pe Tamberlick ca şi pe marele Julian Sebastian Gayare. De la ambii a moştenit un stil melodios, 
sublim de interpretare, stilul belcanto, stilul sec. XIX aşa cum se poate auzi şi sesiza din puţi-
nele sale imprimări pe discuri la începutul anilor 1900. 

Se vorbeşte de Francesco Tamagno (1850-1905), primul Otello verdian, ca de un adevă-
rat urmaş al lui Tamberlick, având în vedere similitudinile de interpretare mai ales în registrul 
acut. Din fericire posedăm mai multe imprimări pe discuri de 78 r/m ale lui Tamagno. 

Mai mult decât Tamagno, tenorul Antonio Aramburo (1838-1912) - care a lăsat posteri-
tăţii câteva rare şi preţioase mostre de cânt în stilul belcanto, pe cilindri de ceară - este asemuit 
ca tehnică, stil, manieră, culoare cu marele tenor italian de origine română E.Tamberlick. 

Toţi exegeţii spun că Aramburo seamănă mult la interpretare cu Tamberlick (şi aici mă 
refer la acei foarte bătrâni la începutul anilor 1900 care au avut privilegiul să-i fi ascultat pe 
amândoi). Prestigioasa casă de discuri Symposium a pus în vânzare un disc compact în 2002 – 
Symposium 1306 ,,Rare & Unique Early Cylinders” (1900-1903), în care se regăsesc printre 
altele şi înregistrările lui Aramburo. Fabulos document, într-adevăr rar şi unic. Oricine vrea să-
şi facă o idee despre felul de a cânta a marilor interpreţi din trecut ar trebui să-l asculte. Ca şi 
pe Tamagno, A. Garulli, Francesco Marconi, Enrico Caruso (primele înregistrări), Alessandro 
Bonci, Fernando de Lucia, Giuseppe Anselmi etc. 

Locul ocupat în arta cântului de înaltă clasă, a cântului în stil, a cântului ca şi mare virtuo-
zitate şi mare artă este fără îndoială unul principal, primordial în ceea ce-l priveşte pe artistul 
tenor şi cântăreţ Enrico Tamberlick. El a fost fără îndoială un virtuoz , un mare artist cântăreţ al 
epocii sale şi nu numai. A lăsat o amprentă de neşters în muzică, în arta interpretării vocale. 

A fost un colos, un titan, o personalitate foarte puternică – un om şi un artist complet. Vo-
cea sa unică, repertoriul vast de opere şi roluri abordate ne dau imaginea unui adevărat star al 
operei timpului său. Timbrul vocii, tehnica ireproşabilă, jocul scenic de excepţie fac din 
Tamberlick un exemplu de urmat şi un etalon. Cu greu mai găsim în istoria cântului pe cineva 
care să-i semene. Oameni asemenea lui sunt rari. După el au fost puţini tenori legendari. Caruso 
poate, Gigli, Schipa şi mai aproape de noi Mario del Monaco, Daniele Barioni, Luciano Pavarotti. 

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



 AMS, XII, 2013, SECŢIUNEA a V-a: MEMORIALISTICĂ ŞI OMAGIERE  

 
 

 
344 

 

Păcat că până la momentul de faţă nu s-au descoperit înregistrări ale celebrului tenor, 
însă n-ar fi imposibil … T.A. Edison inventează fonograful în 1877. Înregistrări unice şi rari-
sime ale marilor interpreţi de demult se mai află pitite în neştiute colecţii particulare. Astfel 
Italo Campanini, Eloy Silva au câteva înregistrări. Poate într-o zi se va descoperi vreo urmă 
înregistrată a vocii lui Enrico Tamberlick , aşa cum s-a descoperit o înregistrare cu vocea lui 
Tolstoi sau Victor Hugo.. 

Din cele peste 15300 de înregistrări făcute pe cilindri şi discuri de78 r/m, conform 
,,Historical Records”, ale lui Roberto Bauer s-au înregistrat pe discuri cel mult 300 iar pe disc 
compact 600. Viitorul poate oferi surprize în acest domeniu al arheologiei muzicale. Tot aşa se 
credea că Hariclea Darclee, Elena Theodorini, Giovanni Dimitrescu n-au făcut înregistrări până 
într-o zi când s-au descoperit discurile. La fel s-a întâmplat şi cu Emilio de Marchi – primul 
Cavaradosi, sau cu marele tenor polonez Jean de Reszke. 

De curând au apărut (puţine ce-i drept) înregistrări pe cilindri Mapleson. 
 

CONCLUZII 
 
Enrico Tamberlick, celebrul interpret de operă – născut sau nu – la Botoşani, rămâne o 

figură emblematică a teatrului liric. Amprenta lăsată de el în scurta-i trecere prin lumea aceasta 
nu se va şterge niciodată. Cântăreţ de excepţie, simbol, legendă, mit – a marcat epoca sa prin 
apariţiile scenice, prin voce, prin joc, prin puternice emoţii şi sentimente transmise prin inter-
mediul rolurilor de anvergură abordate. Contemporanii l-au idolatrizat, l-au purtat în triumf, au 
căutat să-l imite, să înveţe de la el ce înseamnă să fii un mare artist de cânt, cum trebuie să te 
comporţi pe scenă şi în afara ei, cum trebuie să te antrenezi pe tine şi vocea ta pentru a fi la 
cote maxime în toate spectacolele abordate de-a lungul unei îndelungate cariere. 

Tamberlick a fost şi a rămas un tenor de frontispiciu. Dumnezeu a pogorât în inima tru-
pului său cu har, pe care el l-a revărsat ca pe un fluviu de armonie şi frumuseţe vocală asupra 
publicului iubitor şi trăitor din cele scumpe ale operei. Tamberlick a fost, este şi va rămâne un 
mare tenor, un mit al artei tenorale, un pisc greu de atins şi imitat. 

Enrico Tamberlick a avut şi o viaţă personală paralelă cu cea din lumina reflectoarelor. 
El a fost căsătorit cu doamna Francesca Ballarona (1830-1884), căsătorie ce a rodit frumos un 
număr de trei copii: Augusta Tamberlick (1849-1918)- căsătorită devine Xavier Calezowska, 
Francoise Tamberlick (1850-1884) şi Alfred Tamberlick (1860-1915). 
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ENRICO TAMBERLICK – A GREAT TENOR OF THE XIX-TH CENTURY,  
BORN IN BOTOŞANI 

 
(Summary) 

 
Enrico Tamberlick was a great romanian tenor of the XIX-th century, born in Botoşani 

in 1820, dead in Paris in 1889 and buried in Père Lachaise Cemetery. The author describes the 
life, the career, the family of romanian young singer Nichita Toma, with italian scene name, 
Enrico Tamberlick (1837 - 1881). The romanian – italian tenor was a genial singer, with an 
original sing scene technique, with a strong collaboration with famous opera houses, theatres, 
composers, musicians. Enrico Tamberlick has interpreted leading parts from famous operas, on 
the great stages of Europe. 

 

 
 

Enrico Tamberlick la tinereţe 
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Enrico Tamberlick la maturitate 
 
 
 
 

       
 

Enrico Tamberlick în Otelo 
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AchileTamberlick 
fratele tenorului 

Francesca Tamberlick Ballarona 
soţia tenorului (1830-1884) 

 
 

 
CONTEMPORANI AI TENORULUI 

 
 

           
 

Pasquale Brignoli  
(1824-1884) 

Gaetano Fraschini  
(1816-1887) 
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Antonio Giuglini  
(1826-1865) 

Carlo Baucardé  
(1820-1883) 

 
 
 
 

              
 

Louis Gueymard  
(1822-1880) 

Italo Gardoni  
(1821-1882) 
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Lodovico Graziani  

(1820 –1885) 

 
 

 
 

Mausoleul Familiei Tamberlick 
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Florica NECHIFOR 
 

ACADEMICIAN DR. MIHAI CIUCĂ 
130 DE ANI DE LA NAŞTERE 

 
Cuvinte-cheie: Săveni, Jud. Botoşani, Mihai Ciucă, doctor, academician, model profe-

sional, model civic 
 

 
 

Profesorul Mihai Ciucă s-a născut pe 18 august 1883 la Săveni, judeţul Dorohoi, în fa-
milia unor tineri învăţători pe care tradiţia locală îi consemnează ca şi ”părinţi fondatori” ai 
şcolii săvinene: Platon Ciucă, pe atunci director de şcoală şi Elena Ciucă (născută Istrate). 
Alături de fratele său academicianul Alexandru Ciucă  

A urmat şcoala primară la Săveni, gimnaziul la actualul Colegiu Naţional „A.T. Lauri-
an” din Botoşani, apoi liceul ”Costache Negruzzi” din Iaşi. După terminarea liceului s-a înscris 
la Facultatea de medicină din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1907, angajându-se apoi ca 
medic la Spitalul Militar. Între timp, din 1905, lucrează benevol în Laboratorul de medicină 
Experimentală fondat în 1901 de savantul Ion Cantacuzino şi începe, singur sau cu diverşi 
colaboratori, să facă experimente şi cercetări privind bolile infecţioase, imunologia, dovedind 
astfel vocaţia sa de cercetător şi interesul pentru domeniul microbiologiei, al bolilor infecţioase 
în special. 

Pentru a se specializa în domeniul microbiologiei, igienei şi bolilor infecţioase va lucra în 
cadrul Institutului de seruri şi vaccinuri, fondat şi condus de Ion Cantacuzino şi în cadrul labora-
torului de microbiologie condus de Victor Babeş. În campania armatei române la sud de Dunăre, 
în 1913 şi apoi în Războiul de reîntregire naţională din 1916-1918 este înrolat ca medic militar şi 
va avansa până la gradul de colonel în rezervă, primind şi importante distincţii militare româneşti 
şi străine printre care Virtutea militară şi Legiunea de onoare. La finalul războiului care pentru 
restul lumii rămâne Primul Război Mondial, doctorul Mihai Ciucă participă la Congresul de Pace 
de la Paris militând pentru recunoaşterea Unirii înfăptuită în anul 1918. 

Scurta perioadă de pace care a urmat permite doctorului Mihai Ciucă să înceapă şi carie-
ra de universitar. Obţine titlul de doctor în medicină şi intră în învăţământul superior întâi ca 
asistent la Facultatea de medicină apoi, la recomandarea mentorului său, savantul Ion Cantacu-
zino, este desemnat profesor de igienă în cadrul aceleiaşi facultăţi, în 1921. 
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”În şedinţa Academiei Române din 25 mai 1936, savantul Gheorghe Marinescu reco-
mandă alegerea lui Mihai Ciucă printre membrii corespondenţi ai Academiei, argumentând că 
<Mihai Ciucă, profesor de bacteriologie la Facultatea de medicină din Bucureşti, unde se 
mutase între timp şi subdirector la Institutului de seruri şi vaccinuri, s-a distins prin cercetări-
le sale de patologie şi medicină experimentală, încât a fost însărcinat cu diferite misiuni ştiinţi-
fice şi anchete epidemiologice în diferite ţări din Europa şi Asia>. În 1938, la propunerea 
eminentului savant Emil Racoviţă, Mihai Ciucă este ales membru activ al Academiei, în locul 
rămas vacant prin moartea academicianului Gheorghe Marinescu. ” (articol semnat de profe-
sorul Victor Dughilă în Monitorul de Botoşani din 3 septembrie 2007). 

Activitatea de cercetare este dublată de cea de militant activ în sensul eradicării bolilor 
teribile pe care le studia, respectiv holera, tuberculoza, scarlatina, difteria. Doctorul Mihai 
Ciucă a introdus în ţara noastră vaccinarea antituberculoză şi a participat direct la luarea şi 
aplicarea măsurilor de combatere a holerei şi a malariei pe teritoriul României. În campania 
antimalarică din anii 60 au fost antrenate peste 1.500 de persoane, iar conducerea ştiinţifică a 
aparţinut prof. dr. Mihai Ciucă. 

A făcut parte din misiunile internaţionale care, sub girul Ligii Naţiunilor, apoi al ONU 
au contribuit la eradicarea unor teribile maladii infecţioase, în primul rînd a malariei, sau la 
restrângerea altora pe continentul african dar şi în state europene, as iatice, pe continentul nord-
american. A organizat în Europa şi Extremul Orient cursuri internaţionale de malarie, sub aus-
piciile Ligii Naţiunilor. Pe baza lucrărilor sale a fost numit secretar general al Comisiunii In-
ternaţionale de malarie. A creat la Iaşi un institut model pentru studiul parazitului malarian, iar 
oraşul său natal, Săveni, a fost până în anii 70 un centru activ de depistare şi tratare a epidemii-
lor, respectiv a bolilor infecţioase. 

„Dacă nu aş munci, aş pieri – mărturisea profesorul Ciucă în 1968. Munca a fost în-
totdeauna mediul meu de cultură, ca să mă exprim în termeni de specialitate pentru mi-
crobiologie." 

A murit la 20 februarie 1969, câteva luni după această declaraţie ce rezumă practic în-
treaga viaţă, exemplară, rodnică, plină de sens, de conţinut, viaţa unui om cu adevărat mare. 
Om care a dovedit că într-adevăr, motto-ul propus pentru liceul care îi poartă numele începând 
din 1992 îi poate motiva pe elevi şi pe dascăli deopotrivă: ”Labor omnia vincit improbus”. 

Punând numele marelui savant pe frontispiciul liceului nostru, ne-am asumat o datorie 
morală: să onorăm prin faptele, prin rezultatele noastre, pe cel care este patronul nostru spiritu-
al, mentorul şi exemplul viu al succesului prin necontenită străduinţă, talent şi pasiune: acade-
mician doctor Mihai Ciucă. Născut în Săveni…  

 
Keywords: Săveni, Botoşani Departament, Mihai Ciucă, doctor, academician, 

professional model, civic model. 
 
 

ACADEMICIAN D-R MIHAI CIUCĂ 
130 YEARS FROM HIS BIRTH 

 
(Summary) 

 
The author describes the life, work and career of Mihai Ciucă (1883 - 1969), doctor and 

professor in Bucharest, academician, professional and civic model.  
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Dan PRODAN  
 

TURCOLOGUL MIHAI MAXIM – SEPTUAGENAR 
 

 
 

 
 

Profesorul Mihai Maxim, cel mai mare turcolog al generaţiei sale, îmbină în propria-i 
persoană trei obiective - direcţii ale activităţii sale complexe, multilaterale, de aproape cinci 
decenii: prima, ştiinţifică, prin cercetările în arhive, biblioteci, depozite de izvoare istorice, 
muzee etc., prin articolele, studiile, cărţile publicate (în total peste 150 de contribuţii), partici-
parea la congrese, simpozioane, conferinţe, colocvii, mese rotunde etc. tematice. A doua, di-
dactică, prin activitatea formativă universitară (formator al tinerilor turcologi din ultimul sfert 
al secolului XX şi de la începutul secolului XXI) în România şi în străinătate: cursuri, semina-
rii, doctorate, îndrumări, prefaţări şi recenzii de carte turcologică etc. A treia, managerială - de 
promovare a turcologiei şi a imaginii României în lume, ca preşedinte al Laboratorului de 
Studii Otomane, din 1993 transformat în Centrul de Studii Turco-Otomane, iar din 2003 în 
Centrul de Studii Turce al Facultăţii de Istorie-Filozofie, din 1990 al Facultăţii de Istorie a 
Universităţii din Bucureşti; ca director al Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din 
Istanbul, cu rang diplomatic de ministru-consilier; ca director al periodicelor de turcologie 
Caietele Laboratorului de Studii Otomane, Bucureşti, I, 1990; II, 1993; Romano-Turcica, Is-
tanbul-Bucureşti, I, 2003. 

Mihai Maxim s-a născut la 9 noiembrie 1943 la Vorniceni, jud. Dorohoi, ulterior, din 
1968, jud. Botoşani. După şcoala generală absolvită în localitatea natală (1950-1957), a urmat 
Liceul Internat „Constantin Negruzzi” din Iaşi (1957-1961), fiind unul dintre cei mai bine 
pregătiţi şi mai merituoşi bacalaureaţi ai celebrului liceu. Student al Facultăţii de Istorie a Uni-
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versităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1961-1963), a fost propus pentru iniţiere, ulterior 
specializare, în turcologie în URSS, una din cele mai importante forţe mondiale în domeniu. A 
urmat un an universitar la Facultatea de orientalistică a Universităţii de stat din Baku, 
Azerbaigean (1963-1964); ulterior, a fost student al Institutului de limbi orientale, secţia Istoria 
Turciei, de la Universitatea “Lomonosov” din Moscova (1964-1968); absolvent şi licenţiat 
1968 (magna cum laude). A obţinut calificările de “istoric-turcolog” şi “referent-translator” 
pentru limba turcă şi limba rusă. 

După absolvirea facultăţii moscovite, deşi trimis la iniţiere – specializare de facultatea 
ieşeană, Mihai Maxim a fost angajat de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, 
ocupând succesiv, normal ierarhic, funcţiile de asistent (1968-1978), lector doctor (1978-1989), 
conferenţiar doctor (1990-1993), profesor doctor (1993-2008) şi profesor asociat (2008-2013). 
A obţinut doctoratul în istorie-turcologie (1976) la Universitatea din Bucureşti, cu profesorul 
Mihai Berza (Universitatea din Bucureşti) şi, în parteneriat academic, cu profesorul Halil 
İnalcık, „decanul turcologiei mondiale” (Universitatea din Ankara), cu o teză despre obligaţiile 
financiare (tributul / haraciul, peşkeşul etc.) Ţărilor Române plătit Porţii Otomane în a II-a 
jumătate a secolului XVI. 

Începând cu 1991, prof. Mihai Maxim a fost conducător de doctorate în turcologie, cu 
doctoranzi din România, Italia, Japonia, Turcia etc.; pot afirma cu mândrie că am făcut parte 
din prima serie de doctoranzi a renumitului profesor (1992-1996). În paralel, turcologul Mihai 
Maxim a fost visiting professor la Columbia University din SUA (1990-1991), Universitatea 
din Istanbul – Turcia (1995-2001; 2013- ), Universitatea din Veneţia – Italia (2002-2003). La 
universităţile cu care a colaborat, prof. Mihai Maxim a predat cursurile de: Istoria Imperiului 
Otoman şi a Europei de Sud-Est; Limba şi paleografia turco-osmană. 

Prof. Mihai Maxim are şi o bogată experienţă managerială: fondator (1985) şi director 
al Laboratorului de Studii Otomane, din 1993 transformat în Centrul de Studii Turco-Otomane, 
iar din 2003 în Centrul de Studii Turce al Facultăţii de Istorie-Filozofie, din 1990 al Facultăţii 
de Istorie a Universităţii din Bucureşti (şi în prezent); director al Institutului Cultural Român 
“Dimitrie Cantemir” din Istanbul – Turcia (ianuarie 2005-31.12.2010), cu gradul diplomatic de 
ministru-consilier (2004-2011); director al periodicelor de turcologie Caietele Laboratorului de 
Studii Otomane, Bucureşti, I, 1990; II, 1993; Romano-Turcica, Istanbul-Bucureşti, I, 2003 (şi 
în prezent). De asemenea, turcologul român este membru al unor colegii redacţionale ale unor 
publicaţii internaţionale de turcologie şi al unor comitete de conducere ale unor Asociaţii Inter-
naţionale de turcologie; preşedinte / vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul 
Civilizaţiei Islamice din Balcani; membru al Türk Tarih Kurumu (Societatea Turcă de Istorie), 
din 2013. 

Turcologul român de valoare mondială a participat la zeci de congrese, simpozioane, 
conferinţe, colocvii, mese rotunde etc. tematice, în România şi în diverse ţări ale lumii. Prof. 
Mihai Maxim utilizează (vorbit, scris, traduceri) majoritatea „limbilor internaţionale ale turco-
logiei” ştiinţifico-didactice: turca (foarte bine); engleza (foarte bine); franceza (foarte bine); 
rusa (foarte bine); italiana (bine); germana (satisfăcător); latina (satisfăcător). 

Peste 150 de contribuţii ştiinţifico-didactice au fost elaborate de prof. Mihai Maxim în 
cei aproape 50 de ani de activitate turcologică specifică, dintre care 10 cărţi, unele în mai multe 
ediţii, dovadă a interesului cu care au fost receptate şi utilizate de studenţi, cadre didactice, 
universitari, arhivişti, muzeografi, bibliotecari, pasionaţi de turcologie etc. Dintre aceste 10 
cărţi, 2 au avut finalităţi preponderent didactice: Culegere de texte otomane, Bucureşti, 1974; 
Limba turco-osmană. Curs practic, Bucureşti, 1984, 1993, 2004; celelalte 8 au analizat varii 
aspecte ale istoriei Imperiului Otoman şi ale relaţiilor complexe otomano-române (secolele 
XIV-XIX): 

– Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor romano-otomane în Evul 
Mediu. Cu o Prefaţă de Prof. Halil İnalcık, Bucureşti, 1993 (distinsă cu Premiul Aca-
demiei Române, 1994); 
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– L’Empire ottoman au Nord du Danube et l’autonomie des Principautés Roumaines au 
XVIe siècle. Ėtudes et documents, Les Éditions Isis, İstanbul, 1999; 

– Romano-Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, The Isis Press, 
İstanbul, 2001; 

– Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (1526-1602), Editura 
Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2008; 

– Brăila 1711. Noi documente otomane, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2011; 
– O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhive turceşti, vol. I, 

Perioada clasică (1400-1600), Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2012; 
– Brăila Otomană. Materiale noi din arhivele turceşti. Registre de recensământ din sec. 

XVI, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2013;  
– O istorie a relaţiilor româno - otomane cu documente noi din arhivele turceşti. Vol. 

II. De la Mihai Viteazul la fanarioţi (1601-1711/1716), Editura Istros a Muzeului Bră-
ilei, Brăila, 2013.  

 
De asemenea, prof. Mihai Maxim a colaborat cu diverse contribuţii la elaborarea unor 

sinteze tematice / culegere de izvoare istorice de istorie românească - istorie universală:  
 
– Oraşul medieval. Culegere de texte, Bucureşti, TUB, 1978 
– Istoria evului mediu, coordonator Radu Manolescu, vol. III, Bucureşti, TUB, 1978, 

pp. 320 - 359; 
– Istorie medie universală, Bucureşti, EDP, 1980, pp. 259 - 270; 284 - 286; 329 - 327; 

481 - 505; 535 - 541; 
– Istoria militară a poporului român, vol. II, Bucureşti, 1986, pp. 472 - 477; 480 - 481; 

vol. III, Bucureşti, 1987, pp. 19 - 29; 484 - 496; 
– O istorie a românilor. Studii critice, Cluj - Napoca, 1998, pp. 129 - 147; 
– TDV. Islam Ansiklopedisi, Istanbul, vol. (Cilt) 21 (2000), pp. 363 - 366; vol. (Cilt) 24 

(2001), pp. 320 - 322; vol. (Cilt) 26 (2002), pp. 1 - 3; vol. (Cilt) 27 (2004); 
– AR, Istoria Românilor, tratat academic, Bucureşti, vol. IV (2002), pp. 531 - 592; vol. 

V (2003), pp. 803 - 863; vol. VI (2002), pp. 589 - 600. 
 
La contribuţiile ştiinţifice enumerate anterior se pot adăuga alte studii şi articole turco-

logice emblematice pentru istoriografia turcologică românească şi mondială:  
 
– „Recherches sur les circonstances de la majoration du kharadj de la Moldavie entre 

les années 1538 - 1574”, în Bulletin AIESEE, 10, 1972, Bucarest, pp. 233 - 261; 
– „Circonstances de la majoration du kharadj payé par la Valachie à l’Empire ottoman 

durant la période 1540 - 1575”, în Bulletin AIESEE, 12, no. 2, 1974, Bucarest, pp. 
367 - 381; 

– „L’autonomie de la Moldavie et de la Valachie dans les actes officiels de la Porte au 
cours de la seconde moitié du XVI-e siècle”, în RESEE, 15, no. 2, 1977, Bucarest, pp. 
207 - 230;  

– „Les relations roumano - ottomanes entre 1574 et 1594”, în RRH, 16, no. 3, 1977, 
Bucarest, pp. 469 - 486; 

– „Obligaţiile militare, în muncă şi de transport ale Moldovei şi Ţării Româneşti faţă 
de Poartă în a doua jumătate a veacului XVI”, în AUBI, 28, 1979, Bucureşti, pp. 99 - 
109; 

– „Regimul economic al dominaţiei otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea”, în RdI, 32, nr. 9, 1979, Bucureşti, pp. 1731 - 1765;  

– „Le statut de la Moldavie et de la Valachie à l’egard de la Porte ottomane dans la 
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seconde moitié du XVI-e siècle”, în NEH, VI, no. 1, 1980, Bucarest, pp. 227 - 250; 
– „Din istoria relaţiilor româno - otomane – «capitulaţiile»”, în vol. Din cronica relaţi-

ilor poporului român cu popoarele vecine, I, 1984, Bucureşti, pp. 68 - 118; 
– „The Autonomy of the Romanian Principalities towards the Ottoman Porte”, în RPH, 

VII, nr. 4, 1982, Bucarest, pp. 46 - 53; 
– „Teritorii româneşti sub administraţie otomană în secolul al XVI-lea”, în RdI, 36, nr. 

8, 1983, pp. 802 - 817; nr. 9, 1983, pp. 879 - 890, Bucureşti; 
– „O luptă monetară în secolul al XVI-lea: padişahî contra aspru”, în CN, V, 1983, 

Bucureşti, pp. 129 - 151; 
– „Les Pays Roumains et les relations Habsburg - Ottomanes dans la seconde moitié du 

XVI-e siècle”, în Habsburgisch - osmaniche Beziehungen. CIEPO Colloque, Wien, 26 
- 30 September 1983, Wien, 1985, pp. 91 - 105;  

– „Le statut des Pays Roumains envers la Porte Ottomane aux XVI-e – XVIII-e siècles”, 
în RRH, 24, n-os 1 - 2, 1985, Bucarest, pp. 29 - 50; 

– „Pax Ottomanica et les Pays Roumains”, I, în AUBI, XXXV, 1986, pp. 11 - 18; II, în 
AUBI, XXXVI, 1987 - 1988, pp. 94 - 99 (co-autor); 

– „Cu privire la statutul de ’ahd al Ţărilor Române faţă de Poartă. Consideraţii pe 
marginea unor noi izvoare otomane”, în RdI, 39, nr. 6, 1986, Bucureşti, pp. 523 - 534; 

– „Din nou pe urmele vechilor tratate ale Moldovei şi Ţării Româneşti cu Poarta oto-
mană”, în RdI, 40, nr. 2, 1987, Bucureşti, pp. 152 - 172; 

– „Cu privire la înţelegerile de pace româno - otomane din timpul lui Mircea cel Ma-
re”, în vol. Marele Mircea Voievod, coordonator Ion Pătroiu, Editura Academiei RSR, 
Bucureşti, 1987, pp. 365 - 397; 

– „Haraciul Moldovei şi Ţării Româneşti în ultimul sfert al veacului XVI”, în SMIM, 
XII, 1994, Bucureşti, pp. 3 - 46; 

– „Sur la question des ’ahidnāme octroyés par le sultan ottoman aux princes régnants de 
la Moldavie et de la Valachie”, în TR, III, nr. 1 (Spring) / 1994, Cluj Napoca, pp. 3 - 14; 

– „La premiére grammaire ottomane en Roumaine”, în vol. Istanbul et les langues 
orientales, Paris, Editions l’Harmattan, 1997, pp. 403 - 410;  

– „The Romanian Principalities and the Ottoman Empire”, în vol. Romania. A Historic 
Perspective, edited by Dinu C. Giurescu and Stephen Fischer-Galaţi, New York, USA, 
1998, pp. 105 - 132;  

– „Principatele Române şi Imperiul Otoman (1400 - 1878)”, în vol. O istorie a români-
lor. Studii critice, coordonatori: Stephen Fischer - Galaţi, Dinu C. Giurescu, Ioan - 
Aurel Pop, Cluj - Napoca, FCR - CST, 1998, pp. 129 - 147; 

– „Osmanlı - Romen Ilişkilerine Ait Kaynaklar ve Metodoloji Üzerine Bazı Düşünceler” 
(Unele consideraţii privind izvoarele şi metodologia referitoare la relaţiile otomano - 
române), în vol. South East Europe in History: the Past, the Prezent and the Problems 
of Balkanology, Ankara, Turkey, 1999, pp. 79 - 86; 

– „Numirea în domnie şi investirea lui Mihai Viteazul în două acte oficiale turceşti ine-
dite”, în RI, s.n., X, nr. 1 - 2, 1999, Bucureşti, pp. 125 - 141; 

– „The Ottoman Legacy in Romania”, în vol. Proceedings of the International 
Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Istanbul, Turkey, 2002, pp. 75 - 82; 

– „Romania’da Osmanlı Araştırmaları” (Studii otomane în România), în vol. XIII. Türk 
Tarih Kongresi, 1998, Ankara, 2002, pp. 221 - 241 (coautor); 

– „I Principati Romeni e l’Impero Ottomano (1400 - 1878)”, în vol. Una Storia dei 
Romeni. Studi critici, coordonatori: Stephen Fischer - Galaţi, Dinu C. Giurescu, Ioan - 
Aurel Pop, Cluj - Napoca, FCR - CST, 2003, pp. 168 - 192; 

– „Tuna-i Āmire. L’organisation financière et militaire du Danube ottoman aux XVI-e 
et XVII-e siècles à la lumière de documents ottomane inédits”, în RT, I, 2003, Istan-
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bul, L’Editions Isis, pp. 75 - 82; 
– „Ştefan cel Mare şi Înalta Poartă: noi documente turceşti”, în RIM, nr. 3 (83), 2004, 

Bucureşti, pp. 17 - 24; preluat cu acelaşi titlu în AMS, IV, 2005, Botoşani, pp. 46 - 57; 
– „Trei noi documente turceşti despre relaţiile româno - otomane la sfârşitul secolului 

al XVI - lea”, în AMS, VII - VIII, 2008 - 2009, Botoşani, pp. 99 - 116; 
– „Dimitrie Cantemir and His Time: New Documents from Turkish Archives”, în RRH, 

XLVII, n-os 1 - 2 (Janvier - Juin), 2008, Bucarest, pp. 31 - 41; 
– „Dimitrie Cantemir şi epoca sa. Documente noi din arhivele turceşti”, în AMS, IX, 

2010, Botoşani, pp. 52 - 58; 
– „Brăila otomană (1538 - 1711). Consideraţii generale”, în AMS, X, 2011, Botoşani, 

pp. 44 - 48; 
– „Trei documente otomane inedite din 1594 - 1595, din timpul lui Mihai Viteazul”, în 

AMS, XI, 2012, Botoşani, pp. 33 - 39; 
– „«Capitulaţiile» (’Ahdnāme - le) Ţării Româneşti au existat! Un arz al voievodului 

muntean Ştefan Cantacuzino din mai 1715 către sultanul Ahmed III”, în AMS, XII, 
2013, Botoşani. 

 
Se poate realiza o clasificare tematică a direcţiilor de cercetare ştiinţifico - didactică şi a 

finalităţilor publicistice realizate de prof. Mihai Maxim: 
 
– Sinteze de istorie: a evului mediu, a Imperiului Otoman, a relaţiilor româno - otoma-

ne, militară a poporului român, în raport cu vecinii, în special cu otomanii, a cetăţilor / 
teritoriilor româneşti aflate vremelnic sub ocupaţie şi administrare otomană (Brăila), 
rezultat firesc al puternicei vocaţii a sintezei, dovedită fericit de osmanistul român; 

– Caracterul complex al relaţiilor româno - otomane în evul mediu în general, în secolul 
XVI în special, pe plan financiar, economic, transport, munci prestate, religios;  

– Statutul şi relaţiile politico - juridice ale statelor feudale româneşti (Ţara Românească, 
Ţara Moldovei, Voievodatul / Principatul Transilvaniei) cu Imperiul Otoman în evul 
mediu (sfârşitul secolului XIV - 1878): ’ahd, „capitulaţii”; 

– Monedă, tezaure şi circulaţie monetară otomană în spaţiul istoric românesc (secolele 
XV - XVIII); 

– Cetăţi, târguri şi teritorii româneşti sub vremelnică ocupaţie şi administrare otomană 
în evul mediu (Brăila, Giurgiu, Turnu, Chilia, Cetatea Albă etc.); 

– Istoria Imperiului Otoman şi a Turciei republicane: fapte istorice, perioade, regiuni, 
instituţii, personalităţi etc., între secolele XV – XX; 

– Mari voievozi şi domni români în relaţii cu otomanii: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu; 

– Studierea şi publicarea de izvoare istorice otomane, cu finalităţi ştiinţifico - didactice; 
– Studierea limbii şi gramaticii turco - osmane, cu finalităţi ştiinţifico - didactice; 
– Istoriografia turcologică românească şi străină, metodologia cercetării turcologice 

(secolele XV - începutul secolului XXI);  
– Recenzii de carte şi periodice de turcologie; 
– Prefaţarea cărţilor doctoranzilor şi discipolilor săi; 
– Prezentarea congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, manifestărilor ştiinţifice ori-

entalistico - turcologice la care prof. Mihai Maxim a participat;  
– Editarea periodicelor de turcologie pe care le-a coordonat / le coordonează prof. Mi-

hai Maxim: Caietele Laboratorului de Studii Otomane; Romano - Turcica. 
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LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI CU (ÎNCĂ) MULTE PROIECTE ŞI FINA-
LITĂŢI ISTORIOGRAFICO - DIDACTICE, CU NOI BUCURII ŞI ÎMPLINIRI, STI-
MATE DOMNULE PROFESOR! 

 
HOCAM ÇOK YAŞA! 

 
 

 
MIHAI MAXIM - 70 YEARS OLD 

 
(Summary) 

 
Professor d-r Mihai Maxim’s scientific (near 50 years) and didactic (45 years) career 

has been dedicaded to the stady and the explain of the Romanian - Ottoman relations, of the 
Ottoman history between the XIV th - XIX th centuries. M. Maxim’s work shows a clear prefe-
rence for concrete topics, more often then not originating in documents discovered by himself 
in turkish and european archives and libraries. Born in 1943, November 9, at Vorniceni, Doro-
hoi (from 1968 Botoşani) District, M. Maxim graduated magna cum laude from Lomonosov 
University of Moskow - USSR, Institute of Oriental Languages, History of Turkey section, in 
1968, with qualifications: historian - turkologist and translator for turkish and russian lan-
guages.  

Mihai Maxim became the assistent (in 1968), lecturer (in 1978), reader (in 1990) and 
professor (in 1993) at the Faculty of History - Philosophy of University of Bucharest. He 
passed the examination for a doctor’s degree in 1976 with professor Mihai Berza, at same 
institution. The romanian turkologist was invited as a Visiting Professor at Columbia Universi-
ty, New York - USA (February 1990 - July 1991), at University of Istanbul - Turkey (1995 - 
2001, 2013 - ), at University of Venice - Italy (in 2002 and 2003). In romanian and foreign 
universities, M. Maxim taught the students Ottoman and the Romanian - Ottoman relations 
history, Osmanli-Turkish language and paleography. 

In 1985 M. Maxim created the Ottoman Studies Laboratory at the Faculty of History - 
Philosophy of University of Bucharest. In 1993 the OSL became the Center for Turkish - Ot-
toman Studies, in 2003 it has been transformed in the Center for Turkish Studies, with roma-
nian turkologist as a Director. In 2013 Professor Mihai Maxim was elected as a member of 
Türk Tarih Kurumu (The Turkish Historical Society), what come to fully illustrate the recogni-
tion which romanian turkologist enjoys at international level. 

At the age of 70, the Professor Mihai Maxim remains full of energy, eager to carry out 
new scientific (A history of the romanian - ottoman relations, with a new documents from tur-
kish archives, I – IV vols.) and institutional (the didactic activity at University of Istanbul) 
projects. 
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Dan PRODAN 
 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (III) 
 

▬► Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno - otomane, cu documente noi din ar-
hivele turceşti, vol. I, Perioada clasică (1400 - 1600), Editura Istros, Brăila, 2012, 606 p., 

 
Noua carte a prof. univ. d-r Mihai Maxim, cel mai mare osmanist român al ultimelor 

decenii, O istorie a relaţiilor româno – otomane, cu documente noi din arhivele turceşti, vol. I, 
Perioada clasică (1400 - 1600), Editura Istros, Brăila, 2012, 606 p., este primul tom din sinteza 
istorică româno – otomană proiectată de autor în mai multe volume, pentru secolele XV – XIX, 
fundamentată pe valorificarea izvoarelor istorice otomane inedited, descoperite de autor în 
arhivele din Turcia, în special din Istanbul. În avantpremieră, universitarul bucureştean, fost 
director al Institutului Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul-Turcia, a publicat Noi 
documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă (1526 - 1602), Editura Istros, Brăi-
la, 2008, 341 p., volum complementar documentar şi ideatic celui pe care îl prezint în aceste 
rânduri.  

Volumul începe cu un Cuvânt înainte justificativ (pp. 9 -11) al autorului, continuă cu 
Partea I: Studiu: Ţările Române şi Înalta Poartă. Perioada clasică (1400 - 1600) – (pp. 13 - 
194), cu Partea a II-a: Documente noi din arhivele turceşti (pp. 195 - 531), se încheie cu: 
Repere cronologice privind evoluţia relaţiilor româno – otomane (întocmite de Dan Prodan, 
pp. 533 - 576), un Glosar al termenilor turco – osmani întâlniţi în studiul şi în documentele 
editate (pp. 577 - 598), Indici generali (termini antroponimici, toponimici, hidronimici, juridici, 
militari, comerciali etc., întocmiţi de Evdochia Smaznov, de la Muzeul Brăilei, pp. 599 - 606). 

Partea I a Studiului, Ţările Române şi Înalta Poartă. Perioada clasică (1400 - 1600), 
forma actualizată şi augumentată a textului scris şi publicat de autor în Academia Română, 
Istoria Românilor, vol. IV, De la universalitatea creştină către Europa “patriilor”, ediţia I, 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, pp. 531 – 591; ediţia a II-a, Bucureşti, 2012, pp. 613 – 
673, cuprinde 5 subcapitole şi bibliografia selectivă aferentă. În primul subcapitol, De ce n-au 
fost transformate Ţările Române în provincii otomane?, pp. 15 – 31, prof. Mihai Maxim a 
enumerate şi a analizat motivele pentru care teritoriile creştin - ortodoxe nord - dunărene, car-
patice, nistriene nu au fost ocupate efectiv de otomani: rezistenţa armată aprigă a românilor, 
cauze şi costuri economico - financiare, conjunctura politică europeană central - sudică. “Pu-
tem conchide, a precizat universitarul bucureştean, că otomanii n-au cucerit Ţările Române 
pentru că, într-o primă etapă, a confruntărilor militare, de la sfârşitul secolului al XIV-lea 
până în prima jumătate a secolului al XVI-lea, ei s-au temut de complicaţii interne şi internaţi-
onale, datorită remarcabilei capacităţi de rezistenţă româneşti şi a interesului marilor puteri 
creştine din zonă (Polonia, Ungaria, apoi Imperiului Habsburgic) de a păstra Ţările Române 
între ele şi Imperiul Otoman ca state – tampon; iar într-a doua etapă, începând cu a doua 
jumătate a secolului al XVI-lea, datorită marilor avantaje economice aduse Porţii de domina-
ţia indirectă (pp. 30 - 31)”. 

Autorul a insistat în mod deosebit asupra Cadrului juridic. Statutul Ţărilor Române faţă 
de Înalta Poartă (subcap. 2, pp. 33 - 52), precizând că statutul juridic de ‘ahd al statelor româ-
neşti în raport cu Istanbulul “a fost rezultatul unui echilibru la care s-a ajuns, între forţa ex-
pansionistă a Imperiului Otoman şi capacitatea de rezistenţă a Ţărilor Române, într-un con-
text internaţional favorabil unui asemenea statut (p. 40)”. Acest statut a fost prevăzut în docu-
mente otomane numite ‘ahdnāme - le (“cărţi de jurământ”, acte, documente de pace) şi confir-
mat periodic prin firmane (fermān) şi porunci (hüküm) ale autorităţilor superioare otomane. 
Prevederile fundamentale ale statutului de protecţie tributară au fost:  

- domnia creştină, candidat ales de boierii / nobilii autohtoni, dintr-o familie cu drept la 
tron, confirmarea ulterioară a domniei de către sultan; 
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- autonomia românească creştină internă: autoguvernarea şi autoadministrarea internă, 
fără nici un amestec extern otoman; 

- plata regulată a haraciului şi a peşcheşului către sultan şi înalţii săi dregători; 
- domnitorul român să devină “prieten prietenilor şi duşman duşmanilor” (dosta dost ve 

düşmana düşman olūb) sultanului, adică: politică externă pro-otomană, furnizarea de informaţii 
şi ajutor militar auxiliar în caz de război; sultanul apără şi protejează statele româneşti de orice 
ameninţare externă;  

- schimbul reciproc de negustori, fugari, prizonieri; 
- regim vamal obişnuit pentru mărfurile otomane la N. Dunării; regim vamal preferenţial 

pentru produsele româneşti în teritoriile otomane, cu o taxă de 2 – 4% ad valorem (pp. 41 - 42). 
Instaurarea suzeranităţii otomane (subcap. 3, pp. 53 - 62) asupra Ţărilor Române s-a 

realizat gradual, în mai multe etape: în prima s-au stabilit bazele statutului politic, juridic, mili-
tar, economic al Ţării Româneşti şi Ţării Moldovei în perioada 1420 – 1462 / 1476 / 1486; în a 
doua, otomanii au izolat treptat, politic, juridic, militar, economic, ţările româneşti extracarpa-
tice de regatele creştine din N, E şi V teritoriilor româneşti, până prin 1538 – 1541; în a treia, 
începând cu jumătatea secolului al XVI-lea, supremaţia şi dominaţia otomană asupra celor trei 
state româneşti s-au manifestat tot mai abuziv în toate domeniile raporturilor complexe otoma-
no – române. Aceste noi realităţi bilaterale au pătruns în forma şi în expresia actelor juridice 
emise de autorităţile centrale otomane.  

Regimul economic al dominaţiei otomane (subcap. 4, pp. 63 - 131) s-a manifestat printr-
un sistem complex de obligaţii economice, financiare, în muncă oficiale ale statelor româneşti 
către Înalta Poartă, compus din: haraci anual (obligaţia de vasalitate sau “impozitul şeriatului”, 
respectiv darea plătită de supuşii creştini comunităţii musulmane “victorioase”, conform drep-
tului islamic hanefit); peşcheşuri (obligaţii protocolare către sultan şi înalţii demnitari oto-
mani); obligaţii comerciale de aprovizionare (obligativitatea vânzărilor dirijate, preferenţiale, 
către Imperiul Otoman; vânzările “articolelor strategice” comercialo – militare majoritar sau 
exclusiv către Istanbul); obligaţii în muncă (lucrul la repararea cetăţilor otomane de la graniţă); 
obligaţii de transport (materiale de construcţii, lemn, piatră, păcură; sare; furnizarea cailor de 
olac; taxa vâslaţilor); obligaţii militare (participarea unor detaşamente româneşti la expediţii 
militare otomane). 

Cu toate că otomanii nu au cucerit niciodată Ţările Române, au existat totuşi unele Teri-
torii româneşti sub administraţie otomană (subcap. 5, pp. 133 - 167). Dominaţia otomană asu-
pra statelor feudale româneşti s-a intensificat şi prin formarea unor ”capete de pod” otomane 
nord-dunărene în secolele XV – XVI, prin cuceriri şi rapturi teritoriale: Turnu, Giurgiu, Chilia, 
Cetatea Albă, Severin, Orşova, Bugeac, Brăila, Timiş, numite kaza - le (raia - le) şi făcând 
parte din unităţi administrative, teritoriale, militare mai mari (sancakbeylik – uri, beylerbeylik - 
uri). Urmările formării şi evoluţiei kaza - lelor otomane nord-dunărene au fost diverse: politice 
(supraveghere, presiune şi control asupra conducătorilor români), militare (intervenţii rapide în 
teritoriile româneşti, pentru impunerea politicii otomane), administrative – teritoriale (forma-
rea hinterlandului fiecărei kaza - le, din sate româneşti din jurul cetăţii), de întreţinere (apro-
vizionarea şi repararea cetăţilor otomane de la frontiere), comerciale (facilitarea schimburilor 
comerciale bilaterale, între negustorii creştini şi cei otomani). 

Bibliografia (selectivă, pp. 169 - 194) a temei include izvoarele istorice inedite - edite 
analizate, contribuţiile turcologice consultate (studii, articole, monografii, tratate). 

Partea a II – a a cărţii, Documente noi din arhivele turceşti, include 18 documente oto-
mane inedite, din perioada decembrie 1527 – mai 1596 (documentele n-rele 2 - 18) şi din mai 
1715 (doc. n-rul 1), cu următoarea structură: Sumarul documentelor (pp. 198 - 213, cu rezuma-
te în limbile română, franceză, turcă) şi Conţinutul documentelor (pp. 215 - 531, cu prezenta-
rea: arhivei - fondului de conservare, textului documentului în alfabet latin - “noile caractere 
turceşti”, traducerii în limba română a textului documentului otoman, fotocopiei documentului 
cu caractere arabe, comentariului şi notelor referitoare la documentul respectiv). Toate docu-
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mentele otomane publicate sunt foarte importante într-un anumit domeniu al relaţiilor medieva-
le româno - otomane. O singură exemplificare: documentul n-rul 1 (pp. 215 - 237): arzul voie-
vodului muntean Ştefan Cantacuzino din mai 1715 către sultanul Ahmed III, în care izvor isto-
ric s-a confirmat existenţa “capitulaţiilor” (‘ahdnāme - lelor) Ţării Româneşti, acordate de la 
Istanbul, la începutul secolului XVIII. Autorul a inclus acest document în prezentul volum, deşi 
nu se încadrează cronologic în cuprinsul său, tocmai pentru valoarea sa informaţională uriaşă în 
cadrul problemei “capitulaţiilor” otomano – române.  

Cercetările de specialitate în arhivele turceşti, contribuţiile ştiinţifice şi documentele 
otomane publicate de Mihai Maxim au revigorat turcologia românească a ultimelor decenii. 
Sinteza istorică româno - otomană, a cărei prim volum l-am prezentat în rândurile anterioare, 
va continua cu volumele II (1601 - 1711), III (1711 - 1821), IV (1821 - 1878), cu numeroase 
documente otomane inedite. Aştept cu interes şi cu nerăbdare publicarea următoarelor volume 
ale proiectului istoriografic a osmanistului Mihai Maxim. 

 
▬► Tasin (Tahsin) Gemil, Romanians and Ottomans in the XIVth - XVIth Centuries, 

translated by Remus Bejan and Paul Sanders, Encyclopaedia Publishing House, Bucharest, 
2009, 357 p.) 

 
Cartea d-lui Tasin (Tahsin) Gemil (Romanians and Ottomans in the XIVth - XVIth 

Centuries, translated by Remus Bejan and Paul Sanders, Encyclopaedia Publishing House, 
Bucharest, 2009, 357 p.) este traducerea în limba engleză a lucrării sale: Românii şi otomanii în 
secolele XIV – XVI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, 231 p., apărută sub egida 
Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti al Academiei Române, dublu premiată de 
Academia Română şi de Fundaţia Culturală “Magazin Istoric” din Bucureşti, în 1991. Varianta 
în englezeşte a cărţii, augumentată şi actualizată la nivelul anului 2009, a apărut sub dublă 
egidă, a Academiei Române, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti, şi a Universită-
ţii “Babeş - Bolyai”, Institutul de Turcologie şi Studii Central - Asiatice din Cluj - Napoca, al 
cărui director d-l Tasin Gemil este din 2009.  

Contribuţia turcologului roman este structurată astfel: Preface (pp. 9 - 12), Introduction 
(pp. 13 - 21), 3 capitole (capitolul I: The Legal Framework of the Romanian Principalities’ 
Relations with the Ottoman Porte in the XIVth - XVIth Centuries, pp. 23 - 66; capitolul II: The 
Political Relations between the Romanian Principalities and the Ottoman Porte in the XIVth - 
XVIth Centuries, pp. 67 - 261; capitolul III: Romanian - Ottoman Economic Relations in the 
XIVth - XVIth Centuries ( pp. 263 - 305), Bibliography (pp. 307 - 335), Index (pp. 337 - 357). 
Aşadar, o abordare complexă a relaţiilor româno - otomane pe plan juridic, politic, militar, 
financiar, economico - comercial. 

Autorul a prezentat, în Preface (pp. 9 -10), “istoria” acestei cărţi. În 1984 - 1985, d-l 
Tasin Gemil a iniţiat, în cadrul Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti, unde activa 
ca cercetător ştiinţific principal, d-r în turcologie, proiectul unei monografii a relaţiilor comple-
xe româno - otomane, de la mijlocul secolului al XIV - lea până în 1878, când României i s-a 
recunoscut Independenţa de Stat pe plan european, lucrare structurată în cinci volume, realiza-
bile în 15 - 20 de ani. Primul volum al monografiei, finalizat în august 1988, este tocmai cartea 
tipărită în 1991, cu ediţia în limba engleză, augmentată şi actualizată, din 2009. Începând cu 
1990, implicarea istoricului în alte categorii de activităţi extra-ştiinţifice (politice, diplomatice 
etc.) a tot amânat elaborarea şi publicarea celorlalte volume. Dar d-l Tasin Gemil nu a abando-
nat niciodată acest ambiţios şi generos proiect ştiinţific - istoriografic. Dovada: ediţia în limba 
engleză a cărţii sale din 1991! Este astfel posibil ca în următorii ani turcologul roman să ofere 
istoriografiei următoarele volume ale monografiei româno - otomane.  

În Introduction (pp. 13 - 21), autorul a explicat caracterul complex, multi-sectorial, al relaţii-
lor româno - otomane între secolele XIV - XVI, limitele cronologice ale lucrării, sensurile termeni-
lor “Ottoman / Osmanlı” şi “Turk(ish) / Türk” pe plan politic, etnic, ideologic, documentar.  
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Capitolul I (The Legal Framework of the Romanian Principalities’ Relations with the 
Ottoman Porte in the XIVth - XVIth Centuries, pp. 23 - 66) cuprinde 3 subcapitole. În primul 
subcapitol (“The Holy War” and “The House of Peace”, pp. 23 - 30) autorul a analizat con-
ceptele juridice islamice: “The Holy War”(djihad, cihad), “The House of Islām” (Dar ül - 
Islām), “The House of Peace” (Dar ül -‘ahd / Dar as - sulh), “The House of War” (Dar ül -
harb), ‘ahdnāme (scrisoare de legământ / pace), djiyia / ciziye (capitatio), haradj / harāc 
(harach), precizând diferenţele dintre teoria şi practica juridică în cadrul relaţiilor româno - 
otomane între secolele XIV - XVI. Influenţa complexă otomană asupra statelor feudale româ-
neşti a evoluat “De la “răscumpărarea” păcii la suzeranitatea protectoare a Porţii” (subcapi-
tolul I. 2. From “Ransom for Peace” to Suzerainty, pp. 30 - 49). Continuându-şi demersul 
istoriografic, d-l Tasin Gemil a analizat formele de manifestare ale suzeranităţii otomane efec-
tive şi restrictive asupra statelor feudale româneşti nord-dunărene, de la Bayezid I la Süleymān 
I: etape, caracteristici, acte juridice, urmări. Statele medievale româneşti (Valahia, Moldova, 
Transilvania) nu au fost niciodată cucerite de otomani, nu au fost niciodată transformate în 
provincii otomane (sancakbeylik - uri). Concluzia autorului este indubitabilă: “Indeed, while 
other more ambitious states, such as Albania, Greece, Bulgaria, Serbia, Hungary, Crimea, 
Poland etc., disappeared from the political map of Europe for long periods of time, the Romanian 
Countries endured as lasting and active political entities” (p. 65). 

În capitolul II (The Political Relations between the Romanian Principalities and the 
Ottoman Porte in the XIVth - XVIth Centuries, pp. 67-261) turcologul roman a prezentat, une-
ori în detaliu, evoluţia relaţiilor politice, militarte, juridice ale statelor feudale româneşti cu 
Imperiul Otoman, între secolele XIV-XVI. După ce a conturat condiţiile interne şi externe, 
subiective şi obiective, ale închegării statului ottoman, factor de putere bicontinental, zonal, 
anatoliano-balcanic (subcapitolul II. 1. A New Power Rises, pp. 69-78), d-l Tasin Gemil a ana-
lizat primele contacte valaho-otomane dintre anii 1369-1386 (subcapitolul II. 2. Early Romani-
an-Ottoman Contacts, pp. 79-95). Primele confruntări militare directe, violente, valaho-
otomane s-au derulat în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi a lui Bayezid I Fulgerul 
(1389-1402). Autorul a propus o cronologie proprie a evenimentelor valaho-otomane derulate 
în timpul lui Bayezid I, cu următoarele coordonate: 1392: expediţia militară a lui Mircea în 
Peninsula Balcanică şi distrugerea bazei akıncı - ilor de la Karınovası; 1392 (a doua parte a 
anului) - 1393: armistiţiu bilateral munteano - otoman; 1395, august - octombrie: expediţia lui 
Bayezid I în Valahia, lupta / luptele de la Rovine / Argeş; 1395, toamna: Vlad I a devenit voie-
vod al Valahiei, cu sprijin otoman; 1397: revenirea lui Mircea pe tronul muntean; 1397-1402: 
conflicte militare valaho - otomane pe linia Dunării inferioare, finalizate cu întărirea poziţiei lui 
Mircea în zona amintită. Această variantă proprie de cronologie nu a fost infirmată de izvoarele 
şi interpretările istorice specifice din ultimul sfert de secol, rămânând în atenţia turcologilor 
(subcapitolul II. 3. Mircea the Old and Bayezid the Thunderbolt, pp. 96-119). 

Perioada următoare a relaţiilor valaho - otomane, 1402 - 1418, s-a caracterizat prin 
promovarea intereselor valahe de către Mircea cel Bătrân sub forma amestecului în luptele 
interne otomane pentru tronul de la Edirne şi susţinerea acelor fii ai defunctului Bayezid I care 
acceptau să manifeste o atitudine paşnică faşă de Valahia (Musa Çelebi, Mustafa Çelebi). După 
eliminarea fraţilor săi rivali şi a şeyh - lui reformator Bedreddin Mahmūd, sultanul Mehmed I a 
organizat şi a condus o expediţie militară în Dobrogea, în 1417, pe care a ocupat-o, tăind acce-
sul Valahiei la Marea Neagră. În acest context, s-a încheiat o înţelegere de pace între cei doi 
conducători, cu sau fără formă scrisă (subcapitolul II. 4. Wallahia during the Interregnum and 
the Restoration, pp. 120 - 140). În următoarele trei decenii s-au înregiatrat noi aspecte ale rela-
ţiilor otomano - române: 1420: cucerirea nordului Dobrogei şi primul atac asupra sudului Mol-
dovei; 1420: începutul procesului de instituire a suzeranităţii efective asupra Valahiei; 1422 - 
1431: riposta militară antiotomană valahă condusă de Dan II, cu sprijin ungar; 1431: voievodul 
Alexandru Aldea a depus personal jurământul de credinţă în faţa lui Murad II, la Edirne; 1441 - 
1456: lupta antiotomană în zona Dunării mijlocii şi inferioare, condusă de Iancu de Hunedoara, 
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cu participarea voievozilor valahi (subcapitolul II. 5. The Romanian Principalities and the 
Regeneration of the Ottoman Force, pp. 141 - 170). 

Relaţiile otomano - române în timpul lui Mehmed II (1451 - 1481, a doua domnie), re-
stauratorul moştenirii înaintaşilor săi şi adevăratul întemeietor al Imperiului Otoman, prin pre-
luarea moştenirii şi simbolisticii bizantine, s-au caracterizat prin noi aspecte bilaterale, analiza-
te de autor în conjunctura lor internă şi internaţională: 1456: Moldova a devenit tributară oto-
manilor; 1459 - 1480: campanii otomane, unele sultanale, împotriva lui Vlad Ţepeş, Ştefan cel 
Mare, Transilvaniei; 1462: impunerea lui Radu cel Frumos pe tronul Valahiei şi începutul 
dominaţiei efective otomane la nordul Dunării inferioare („In 1462 Wallachia effectively 
entered the orbit of ottoman power and (…) ceased to be the active factor in the anti-ottoman 
coalition”, pp. 199 - 200); încheierea unui tratat de pace între Mehmed II şi Ştefan cel Mare, în 
1479 - 1481 (p. 207). În timpul următorilor doi sultani otomani, Bayezid II (1481 - 1512) şi 
Selim I (1512 - 1520), dominaţia otomană a devenit efectivă în Valahia, pe baza modificării de 
conţinut a cadrului politico - juridic stabilit în 1462, când a început o nouă etapă a relaţiilor 
valaho - otomane. Valoarea tributului valah a devenit un adevărat barometru al acestor relaţii. 
Referitor la Moldova, după ocuparea Chiliei şi Cetăţii Albe de către otomani (1484) şi eşecuri-
le lui Ştefan de a le recupera, voievodul de la Suceava a încheiat pacea cu sultanul în aprilie 
1486 (conform ipotezei d-lui Tasin Gemil, p. 211), delimitându-se ulterior frontiera moldo - 
otomană din SE Moldovei. De asemenea, tributul moldav a crescut valoric în deceniile urmă-
toare (subcapitolul II. 6. Romanians faced with a new empire, pp. 170 - 226). 

Kānūni Sultan Süleymān (1520 - 1566) a transformat Imperiul Otoman în cel mai im-
portant factor de putere din Europa central - sudică şi răsăriteană, din Orientul Apropiat, în 
contextul promovării unei politici otomane active, agresive, de dominaţie mondială în cele trei 
continente: Europa, Asia (de Vest), Africa (de Nord). Această realitate obiectivă şi-a pus o 
puternică amprentă asupra relaţiilor otomano - române. Dacă statutul Valahiei, fixat începând 
cu 1462, a rămas în general acelaşi, doar tributul şi alte obligaţii cunoscând majorări succesive, 
până prin 1540, Moldova a cunoscut un regim mai lejer, până în 1538. Atunci, după expediţia 
sultanală împotriva lui Petru Rareş, Süleymān Magnificul a transformat SE Moldovei (Bucak) 
în provincie otomană, a înscăunat un nou voievod, Ştefan Lăcustă, a mărit tributul ţării. Auto-
rul a concluzionat: „All these developments, essential for a realistic assessment of Moldavia’s 
international political status, entitle us to say that 1538 marked the effective establishment of 
Ottoman domination in Moldavia, in a form and a scale that was almost identical (but in a 
different political context) to the regime the Porte had already installed in Wallachia” (p. 
258). Ulterior, prin 1538 - 1541, a fost organizată kazā-ua Ibrāil (Brăila), pentru un control mai 
rapid şi mai eficient al Valahiei, Moldovei, Dunării inferioare. După cucerirea efectivă a Unga-
riei sudice şi centrale şi formarea paşalık - ului de Buda, în 1541, Transilvania a fost organiza-
tă ca principat autonom sub suzeranitate - protecţie otomană. „Therefore, the years 1538 - 
1541 are not only dates of reference in the evolution of Romanian - Ottoman relations, they 
take on a wider significance from the perspective of national history” (p. 261), a susţinut turco-
logul român. Despre urmările luptei anti-otomane a lui Ioan - Vodă al Moldovei (1572 - 1574), 
autorul a concluzionat: „We belive that the reign of John the Terrible was the beginning of a 
new stage in the evolution of Ottoman domination in Moldavia and Wallachia, which extended 
the previously established limits of Ottoman suzerainty over the Romanian countries, and 
eventually made Romanians rise up against the Ottomans, under the leadership of Michael the 
Brave” (p. 258) - (subcapitolul II. 7. The Romanian Principalities and the Ottoman Policy of 
World Domination, pp. 227 - 261). 

Relaţiile economice româno - otomane au fost rezultatul şi completarea relaţiilor politi-
ce, militare, juridice dintre secolele XIV - XVI (capitolul III: Romanian - Ottoman Economic 
Relations in the XIVth - XVIth Centuries, pp. 263 - 305). Autorul a analizat rolul drumurilor 
(rutelor) şi a schimburilor comerciale în Europa Centrală şi de Est, în Marea Mediterană de Est 
şi în Marea Neagră între secolele XIII - XVI, precizând că relaţiile comerciale româno - oto-
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mane s-au încadrat în contextul general al celor continentale (subcapitolul III. 1. Routes and 
Trade, pp. 267 - 291). Tributul (harāç) şi cadoul (pişkeş) s-au situat la intersecţia dintre aspec-
tul politico-juridic şi latura economică a relaţiilor româno - otomane în secolele XIV - XVI 
(subcapitolul III. 2. Harach and Peshkesh, pp. 291 - 303). „The harach and peshkeshes were 
material expressions of Romanian-– Ottoman political relations, at least for the period under 
study in this book [XIVth - XVIth centuries]. These relations developed within the symbolic 
framework of feudal vassalage, as the relatively modest growth of the Romanian countries’ 
obligations to the Porte shows, as contrasted with their massive increase in the latter half of 
the XVIth century”, a precizat autorul (p. 291). D-l Tasin Gemil a analizat şi a prezentat evolu-
ţia valorică a tributului Valahiei (de la 3.000 de galbeni plătiţi de Mircea cel Bătrân, probabil în 
1417, la 20.000 de galbeni în 1540-1541, la 50.000 de galbeni în 1545 - 1546, la 100.000 de 
galbeni în 1567 - 1568, la 104.000 de galbeni în 1574 - 1575 / valoarea maximă) – (pp. 292 - 
299). Tributul Moldovei a evoluat de la 2.000 de galbeni în 1456 la 30.000 de galbeni în 1541 - 
1542 (pp. 299 - 301). „The peshkesh (pişkeş) - or gift (hediye) - was the equivalent to the feu-
dal gift, and was offered as a sign of courtesy and respect, or homage and loyalty across the medie-
val world. (…) As a matter of fact, the gift had been offered before the harach was paid to 
„ransom peace”, because „the gift” held special significance in ancient Turkish culture. (…) 
Until the mid XVIth century, the peshkeshes which Romanian rulers sent the Porte had rather 
been symbolical, an expression of their feudal - vassal homage and loyalty. They began to 
acquire intrinsic material value from the 1530s. The original content of peshkeshes 
substantially altered, such that their value increased rapidly, soon overtaking that the harach. 
Peshkeshes had previously been voluntary and occasional; from the mid XVIth century they 
became a norm, and were officially documented. (…) In time, these peshkeshes turned into veritable 
bribes (rüşvet), particularly after 1517, when (…) the rampant venality and corruption of the 
defeated Mamluks’ apparatus seems to have encroached upon the Ottoman system until it 
swallowed it whole”, a concluzionat autorul (pp. 301, 302, 303). Voievozii români au oferit 
sultanilor şi înalţilor demnitari otomani: arme frumos ornamentate, diverse obiecte preţioase, 
cai de rasă, câini şi şoimi de vânătoare, blănuri de zibelină, jder, râs, sume de bani. 

Comerţul româno-otoman a fost dirijat, uneori cu interdicţii temporare de export pentru 
produsele româneşti strategice absolut necesare capitalei şi armatelor otomane (secolul XVI), 
către Istanbul şi provinciile otomane, şi nu unul exclusiv, monopolizat, către aceleaşi zone 
geografice. Autorul a explicat că „The trade conducted and controlled by the Porte and the 
Romanian rulers paralleled and complemented free trade. Both form of trade were regulated 
by current prices on the Ottoman markets and by manufacturing prices. All authorised 
merchants (usually Greeks, Armenians, Jews, Muslims and so forth) held fermans stipulating 
the main terms and conditions for their transactions, which were usually handled by the ruler’s 
agents to the Porte (kapukehaya). (…) We could say that the Porte granted the Romanian 
countries the status of „most favoured nation” in their international commercial relations, and 
claimed the right to pre-emption instead)” – (pp. 305-306), cu alte cuvinte: un comerţ dirijat 
(subcapitolul III. 3. Controlled Trade, pp. 304 - 306).  

Cartea mai include o bibliografie tematică, cu sinteze, monografii, culegeri de izvoare is-
torice, atlase istorice, studii, articole referitoare la problema studiată (pp. 307 - 335) şi un Index 
antroponimic, hidronimic, toponimic, strict necesar orientării rapide în volum (pp. 337 - 357). 

Varianta în limba engleză a cărţii nu include capitolul de concluzii, de încheiere a de-
mersului istoriografic al autorului, atât de necesar conturării pentru cititor a imaginii de ansam-
blu a problemei studiate, deşi în ediţia românească din 1991 acel capitol a fost inclus în structu-
ra lucrării (pp. 222-226). Cartea nu are nici hărţi istorice, în ambele ediţii, instrumente carto-
grafice strict necesare înţelegerii evoluţiei fenomenelor istorice analizate pe orizontala spaţiu-
lui, deşi autorul a inclus în Bibliography şi atlase istorice! Erau necesare cel puţin trei hărţi: a 
evoluţiei statului otoman (secolele XIV-XVI), a evoluţiei statelor feudale româneşti (secolele 
XIV-XVI), a derulării relaţiilor complexe româno-otomane (secolele XIV-XVI). De asemenea, 
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ar fi trebuit incluse şi portretele voievozilor români şi a sultanilor otomani care s-au confruntat / 
au colaborat în secolele XIV-XVI. 

Spre deosebire de ediţia românească din 1991, în traducerea englezească din 2009 note-
le de subsol sunt numerotate liniar de la 1 la n, pe tot parcursul cărţii, variantă comodă pentru 
tehnoredactor, dar supărătoare şi uneori eronată pentru cititor, deşi calculatorul conţine opţiu-
nea de numerotare a notelor de la 1 la n pentru fiecare capitol! O trimitere greşită în aparatul 
critic este la p. 303 unde, la nota n-rul 783, se menţionează eronat: „See also note 113 
(below)”. Corect este: „See also note 776 (below)”.  

Lucrarea d-lui Tasin Gemil este prima monografie a relaţiilor româno-otomane publicată 
după 1989, neideologizată şi nepolitizată, iar traducerea în limba engleză din 2009, care a fost 
realizată totuşi destul de târziu, raportându-ne la 1991, i-a asigurat accesul în istoriografia mondi-
ală a problemei studiate. Nu cunosc gradul de difuzare a variantei englezeşti în străinătate, dar 
mi-ar plăcea să aflu că se găseşte în cât mai multe biblioteci publice şi private din diferite ţări ale 
lumii. De asemenea, prin traducerea în limba engleză, autorul a exprimat în istoriografia mondia-
lă punctul de vedere românesc asupra problemei analizate. Precizez aceasta deoarece demersul 
istoriografic al autorului a fost realist, echilibrat, echidistant, realizat sine ira et studio. 

Cartea prezentată aici mai este valoroasă şi prin originalitatea şi curajul unor ipoteze 
formulate şi argumentate viabil în istoriografia problemei (în carte, pp. 103 - 110 passim, 139, 
211 etc.), neinfirmate de cercetările turcologice din ultimul sfert de secol. Dar revelaţii docu-
mentare, cronistice, epigrafice, arheologice etc. pot apare oricând, din orice colţ al lumii… În 
acelaşi timp, contribuţia d-lui Tasin Gemil este o istorie politică, militară, juridică, socială, 
economică a Imperiului Otoman şi a otomanilor între secolele XIV - XVI. 

În concluzie, cartea d-lui Tasin Gemil este o lucrare de referinţă în istoriografia proble-
mei abordate, actuală, utilă, incitantă. Autorul trebuie să continue, singur sau în echipă, proiec-
tul istoriografic lansat în 1984 - 1985, pentru a finaliza şi oferi istoriografiei şi celelalte volume 
(II-V) ale monografiei, pentru perioada secolul XVI (a doua jumătate) - 1878.  

 
▬► Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic 

[1817 - 2013], Editura Agata, Botoşani, mai 2013, 503 p. 
 
D-na Silvia Lazarovici, fost cadru didactic în învăţământul gimnazial (1974 - 1978) şi, ul-

terior, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani (1978 - 2010), a „reci-
divat” istoriografic (în sensul pozitiv şi benefic al expresiei!) redactând şi publicând Scriitori şi 
publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic [1817 - 2013], Editura Agata, Botoşani, mai 
2013, 503 p., după ce, în 2000, a oferit cititorilor şi specialiştilor Dicţionarul scriitorilor botoşă-
neni [1945 - 2000], Editura Geea, Botoşani. Trebuie amintit şi efortul d-lui Ion Istrate, bazat pe 
patriotism, înţelegere, curaj editorial şi bani investiţi, depus pentru tipărirea acestei consistente 
monografii istorico-literare, într-o vreme în care astfel de masive contribuţii livreşti stârnesc tea-
mă, frică şi neangajare financiară - editorială, dacă nu există deja sponsori binevoitori… 

Lucrarea cuprinde: Prefaţă (Silvia Lazarovici – „Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dic-
ţionar biobibliografic”, un ancoraj al memoriei literare botoşănene), semnată de Ion Istrate 
(pp. 5 - 7), Dicţionar bibliografic propriu-zis al autorilor (pp. 9 - 492), şi Reviste culturale 
botoşănene din perioada actuală (pp. 493 - 503). În Prefaţă, d-l director al Editurii Agata, 
Botoşani, Ion Istrate, a trasat coordonatele profesionale, literare şi scriitoriceşti ale carierei d-
nei Silvia Lazarovici, de la absolvirea Facultăţii de Filologie, Secţia Limba şi Literatura Româ-
nă, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi (în 1974) şi până astăzi. De asemenea, a con-
cluzionat că în monografia sa, autoarea a valorificat „zestrea literară a ţinuturilor Botoşani-
lor”, a realizat un solid „ancoraj al memoriei literare botoşănene pe un tetrapod al viitorului, 
ca un mijloc de afirmare a conştiinţei sociale şi a identităţii noastre”, a făurit „o simbioză om-
carte, o muncă de decenii printre cărţi, despre cărţi şi autorii lor”. Contribuţia prezentată în 
aceste rânduri „este, înainte de toate, o operă de patrimoniu, o remarcabilă execuţie ştiinţifi-
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că”, care generează „cristalizarea memoriei scrisului botoşănean” (pp. 5 – 7). 
Dicţionarul biobibliografic propriu-zis al autorilor cuprinde fişele / medalioanele / firi-

dele a 270 de personalităţi din ultimele două secole, care au avut legătură cu zona Botoşani: 1. 
născute, crescute, educate şi cu activităţi diverse la Botoşani / Dorohoi / Săveni / Darabani şi / 
sau în regiunile învecinate („localnicii” sau „autohtonii”); 2. născute, crescute, educate în 
zonă, apoi cu activităţi desfăşurate în alte regiuni ale României sau în alte ţări ale continentului / 
lumii („emigranţii”); 3. născute, crescute, educate în alte regiuni ale ţării şi venite în zona 
Botoşani să desfăşoare diferite categorii de activităţi, o anumită perioadă sau toată viaţa („imi-
granţii”). Aplicând în continuare, pentru o statistică relativă, criteriile sociologice enumerate şi 
definite sumar anterior, 74 de scriitori sunt „localnici” sau „autohtoni” (27, 4 %), 138 de 
literaţi sunt „emigranţi” (51, 1 %) iar 58 de autori sunt „imigranţi” (21, 5 %). Continuând, 
212 scriitori şi publicişti (78, 5 %, adică 4 din 5 autori) s-au născut în zona Botoşani, activând 
ulterior pa plaiurile natale sau în alte regiuni ale României, în alte ţări ale Europei sau ale lu-
mii. Mai pot adăuga şi alte elemente de statistică: verificând cuprinsul, am constatat că la litera 
A au fost incluşi 15 autori, la B: 27, la C: 34, la D: 13, la E: 3, la F: 5, la G: 11, la H: 8, la I: 
16, la J: 3, la L: 15, la M: 28, la N: 4, la O: 5, la P: 24, la R: 10, la S: 17, la Ş: 3, la T: 8, la Ţ: 
2, la U: 2, la V: 15, iar la Z: 2 (pp. 9 - 492). Dintre cei 270 de autori incluşi în prezentul Dicţi-
onar biobibliografic, 223 au fost / sunt bărbaţi (82, 6 %), iar 47 au fost / sunt femei (17, 4 %) – 
(un raport rotunjit de 4 : 1).  

Fişa / medalionul / firida de prezentare a fiecărui autor inclus în Dicţionarul biobiblio-
grafic are următoarea structură de expunere: 1. Fotografie, repere biografice, profesionale, 
volume colective / antologii în care au fost incluse creaţiile autorului; 2. Opera autorului: pu-
blicaţii: articole, studii, cărţi; 3. Referinţe bibliografice, în: periodice de specialitate, volume 
colective / antologii, lucrări de critică şi istorie literară, sinteze / monografii de istorie şi critică 
literară, dicţionare, enciclopedii, culegeri tematice etc. Întinderea tipografică şi consistenţa 
informaţională a unei fişe de prezentare depind de mulţi factori: informaţiile pe care le deţine 
autoarea despre respectivul scriitor / publicist; profilul, cantitatea şi calitatea operei acestuia; 
intensitatea influenţei operei literatului în epocă / domeniul creativ respectiv; raportul dintre 
contribuţiile publicate / manuscrisele „de sertar”; referinţe bibliografice existente etc. De 
exemplu, Fişa Mihai Eminescu are 25 de pagini (pp. 166 - 190); Fişa Nicolae Iorga – 12 pa-
gini (pp. 251 - 262). La polul opus, fişele „modeste” au jumătate / trei sferturi de pagină… Nu 
dau nume… 

Capitolul referitor la Reviste culturale botoşănene din perioada actuală (pp. 493 - 503) 
include 11 titluri de periodice culturale – literare apărute în zona Botoşani începând cu 1983, 
cu o prezentare generală a fiecăruia: Absolut Cultural (din 2010); Caietele Teatrului „Emines-
cu” (serie nouă, din ianuarie 2009); Colloquium (din septembrie 1997); Forum Cultural (din 
mai 2001); Hyperion (din ianuarie 1983); Intertext (din decembrie 1998); Junimea Moldovei de 
Nord (serie nouă, din 1999); Jurnalul Literar (din august 2005); Luceafărul (din ianuarie 
2009); Studii Eminescologice (din 1999); Ţara de Sus (din 2005). Din unele titluri au apărut 
doar câteva numere tipărite, altele au o cadenţă editorială impresionantă (Studii Eminescologi-
ce, Hyperion, Luceafărul, Forum Cultural). 

Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2013], realizat cu răbdare şi acribie de către d-na 
Silvia Lazarovici este o importantă contribuţie la: istoria literaturii române, poezie şi proză, 
post 1850; istoria jurnalismului românesc, post 1870; istoria literaturii şi jurnalisticii în zona 
Botoşani, după 1880; istoria revistelor culturale botoşănene după 1980. Cartea d-nei Silvia 
Lazarovici este un dicţionar în mişcare, actualizabil şi completabil periodic, cu ediţii sau fasci-
cole succesive, la 5 – 10 ani. Monografia - dicţionar a d-nei Silvia Lazarovici este un exemplu 
de bună practică, care ar trebui însuşit şi aplicat în fiecare judeţ / zonă, acolo unde nu există 
deja astfel de contribuţii de istorie locală literaro – ziaristică. Mai pot afirma că Dicţionarul 
biobibliografic [1817 - 2013] al zonei Botoşani completează informaţional dicţionarele acade-
mice tematice apărute la nivel naţional, în ultimele decenii.  
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Dar Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2013] al d-nei Silvia Lazarovici este completa-
bil şi pe plan conceptual. De exemplu, cartea nu are un Cuvânt-înainte al autoarei, în care să 
prezinte: concepţia, obiectivele şi aşteptările care au stat la originea lucrării; criteriile se selec-
ţie / ne-selecţie geografice, istorice, valorice etc. ale autorilor; intenţii / planuri de viitor pentru 
actualizarea şi completarea materialului deja publicat; extinderea orizontului cronologic către a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale veacului al XIX-lea. De aseme-
nea, lipsesc Concluziile / Post-faţa cărţii, în care autoarea să fi adunat câteva observaţii asupra 
evoluţiei fenomenului literar – jurnalistic din zona Botoşani în ultimele două secole. Era foarte 
necesar şi potrivit un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru o mai eficientă 
difuzare a cărţii peste hotare, inclusiv în rândul Diasporei româneşti de pe diverse meleaguri 
străine. Ştiu bine că Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani are schimburi de 
carte cu diferite instituţii similare de peste hotare. Pe lângă anuarul său Studii Eminescologice, 
vol. I – XV, 1998 – 2013, Biblioteca poate oferi, la schimb, şi cartea d-nei Silvia Lazarovici, 
fosta angajată dar şi actuala colaboratoare a instituţiei. 

 Trecem cu vederea câteva greşeli de tehnoredactare, cauzate de imensitatea materia-
lului, ne-efectuarea corecturii finale, graba de a tipări şi a lansa cartea până la 15 iunie 2013. 
Totuşi, nu pot ignora greşeala de la p. 251, unde se menţionează că Iorga Nicolae s-a născut la 
17 ian[uarie] 1871! Corect: 5 iunie, stil vechi / 17 iunie 1871, stil nou! De asemenea, semnali-
zez ne-includerea în Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2013] a unor botoşăneni cu un impor-
tant rol în dezvoltarea culturală a zonei în perioada interbelică. Poate cel mai important exem-
plu: Eugen D. Neculau de la Ungureni-Botoşani. Şi exemplele ar putea continua. Dar mă 
opresc aici, aşteptând cu încredere şi interes ediţia a II-a a cărţii, peste 5 ani! 

 
▬► Elena Condrei, Veşnicia iubirii şi naturii eminesciene în medalistică. Interviuri cu 

Mihai C.V. Cornaci, Editura Geea, Botoşani, 2013, 186 p. 
 
În iunie 2013, la comemorarea a 124 de ani de la trecerea în nefiinţă a „poetului nepe-

reche” al spaţiului nistriano - tiso - danubiano - pontic românesc, Mihai Eminescu, Editura 
Geea din Botoşani a publicat şi a difuzat două cărţi - interviu despre reflectarea personalităţii şi 
operei Bardului de la Ipoteşti în medalistică, filatelie, cartofilie: Elena Condrei, Veşnicia iubirii 
şi naturii eminesciene în medalistică. Interviuri cu Mihai C.V. Cornaci, Editura Geea, Boto-
şani, 2013, 186 p.; Elena Condrei, Eminescu - trăitor dincolo de nefiinţă. Interviuri cu Gheor-
ghe Vasiliu, Editura Geea, Botoşani, 2013, 135 p. Cele două cărţi au fost realizate aplicând 
tehnica literară - ştiinţifică a interviului, care implică întrebări din partea „reporterului”( Elena 
Condrei) şi răspunsuri din partea intervievatului / interlocutorului (Mihai C.V. Cornaci / Ghe-
orghe Vasiliu). Tot tehnic vorbind, cele două cărţi amintite au fost realizate, în egală măsură, 
de către reporter şi de către invitat.  

Prima dintre cărţi îl are ca partener de dialog pe d-l Mihai C.V. Cornaci, bibliotecar 
la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - Botoşani, colecţionar inveterat, consecvent, secre-
tar al Filialei Botoşani a Societăţii Numismatice din România, realizator al Cabinetului Nu-
mismatic (singurul din România cu această tematică!) de la instituţia culturală unde activează. 
Cartea a fost structurată astfel: Prefaţa Elenei Condrei (p. 5), Veşnicia iubirii şi naturii emines-
ciene în medalistică (pp. 7-81), La şase lustri de la înfiinţarea Secţiei Botoşani a SNR (pp. 82-
113), Pasiunea de colecţionar (pp. 114-143), Din activitatea Secţiei de numismatică şi filatelie 
a Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” - Botoşani (pp. 144 - 163), Curriculum Vitae al in-
tervievatului (pp. 164-185). Elena Condrei precizează că această carte de interviu tematic „do-
reşte să elucideze modul cum sunt reflectate în colecţiile de numismatică şi filatelie iubirea şi 
natura, teme inseparabile în lirica eminesciană. (…) Domnia sa (d-l Mihai C.V. Cornaci) 
semnalează primele reprezentări ale nufărului, teiului, lacului şi altor forme din natură trans-
puse cu măiestrie în medalistică. O carte despre o activitate şi o pasiune cu multiple faţete şi 
realizări de excepţie, care atestă o viaţă dedicată pasiunii ardente de colecţionar autentic” (p. 5). 
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În capitolul propriu-zis al întrebărilor - răspunsuri, d-na Elena Condrei a formulat 13 in-
terogaţii cu tematică diversă, iar d-l Mihai C.V. Cornaci a răspuns generos, oferind explicaţii 
la obiect, care reflectă o solidă pregătire de specialitate şi o pasiune de viaţă în introspecţia 
subiectului amintit. Voi selecta câteva întrebări şi tot atâtea răspunsuri, pentru că spaţiul tipo-
grafic pe care-l am la dispoziţie nu permite detalieri lămuritoare. 

Întrebare (Elena Condrei): Cum s-a produs translarea sentimentelor romantice (iubi-
rea şi natura) din lirica eminesciană în medalii, plachete, insigne apărute de-a lungul timpu-
lui? (p. 7) 

Răspuns (Mihai C.V. Cornaci): O candelă a recunoştinţei o menţin mereu vie şi co-
lecţionarii, alături de artiştii de specialitate în arta medalisticii. Odată cu evoluţia în timp a 
medaliei, artiştii au trecut de la evidenţierea portretului simplu la asocierea cu imagini din 
opera poetului, îmbogăţite cu simboluri reprezentative, întregind astfel valoarea artistică şi 
informaţională a piesei numismatice (p. 12). 

Întrebare: De la cele patru portrete reproduse în timp în metale preţioase sau mai pu-
ţin preţioase, dar toate reflectând aceeaşi pasiune pentru Eminescu, artiştii gravori au fost 
inspiraţi şi de locurile natale ale poetului. Vă rog să descrieţi câteva piese care reflectă infor-
maţii despre botezul poetului, locurile copilăriei… (pp. 43 - 44). 

Răspuns: (d-l Mihai C.V. Cornaci a descris piesele specifice apărute în 1979, 1989, 
2000, 2006, 2007 ) – (pp. 44 - 51). 

Întrebare: Ce vă doriţi să descoperiţi despre Eminescu? (p. 80). 
Răspuns: Colecţionarii, potrivit domeniului preferat, şi-ar dori să-şi completeze colec-

ţiile cu piese ce le lipsesc. În calitate de colecţionar de medalistică eminesciană, mi-aş dori, 
măcar spre vizionare, piesele: 

- „Mihai Eminescu”, realizată de Celesti Fabio, în 1907; 
- „Eminescu, 1 Martie”, Iaşi, 1916; 
- „Mihai Eminescu”, realizată de Ioan C. Dimitriu – Bârlad, în 1925; 
- „Mihai Eminescu”, realizată de Oscar Han – Constanţa, în 1934 (p. 81). 
 
D-l Mihai C.V. Cornaci a prezentat succint activitatea multivalentă a Secţiei Botoşani a 

Societăţii Numismatice Române de la înfiinţare (septembrie 1982) până astăzi, „şase lustri” în 
care intervievatul a fost membru, ulterior secretar, al Comitetului de conducere al SNR – SBT 
(pp. 82 - 113). În continuare, d-na Elena Condrei „a radiografiat” Pasiunea de colecţionar a d-
lui Mihai C.V. Cornaci, subliniindu-i caracteristicile şi conturându-i aspiraţiile: „Concluzio-
nând, apelez la o cugetare aparţinând lui Nicolas Chamfort (1741 - 1794), moralist şi pamfle-
tar francez: «Pasiunile fac pe om să trăiască; înţelepciunea îl face doar să existe»”, a răspuns 
distinsul tezaurar de obiecte medalistice, filatelice, cartofilice (p. 117). Apoi, intervievatul a 
prezentat imagini foto din activitatea Cabinetului de Numismatică şi Filatelie înfiinţat de d-lui 
în cadrul Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” - Botoşani, în 2006 (pp. 144 - 163), manifes-
tări cultural - ştiinţifice - educative la care am participat şi eu, cu diferite colective de elevi de 
la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Botoşani, în perioada 1996 - 2013. Un Curriculum Vitae al d-lui 
Mihai C.V. Cornaci completează informaţiile tematice prezentate deja în paginile cărţii, despre 
colecţionarul consecvent şi pasionat de la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - Botoşani 
(pp. 164 - 185). 

 
▬► Elena Condrei, Eminescu - trăitor dincolo de nefiinţă. Interviuri cu Gheorghe Va-

siliu, Editura Geea, Botoşani, 2013, 135 p. 
 
A doua carte cu interviuri realizată de Elena Condrei l-a avut ca invitat pe colecţionarul 

Gheorghe Vasiliu de la Bârlad (jud. Vaslui): Eminescu – trăitor dincolo de nefiinţă. Interviuri 
cu Gheorghe Vasiliu, Editura Geea, Botoşani, 2013, 135 p. Elena Condrei a prezentat astfel 
scopul şi finalitatea cărţii sale: „El (Mihai Eminescu) este sursă continuă de inspiraţie pentru 
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colecţionari, care realizează mereu noi plachete, întreguri poştale, piese de cartofilie sau fila-
telie. Toate vorbesc despre un Eminescu trăitor dincolo de marginea timpului. Despre asta 
vorbeşte şi colecţia domnului Gheorghe Vasiliu, cu care am abordat acest subiect în interviul 
de faţă” (p. 14). Coloana vertebrală a cărţii o reprezintă capitolul: Eminescu – trăitor dincolo 
de nefiinţă (pp. 15 - 99). Au fost formulate 22 de întrebări cu tematică specifică eminesciană, 
au fost oferite 22 de răspunsuri generoase, cu reproduceri color sau alb-negru ale unor piese 
reprezentative.  

Întrebare (Elena Condrei): Cum este reprezentată în medalii, plachete, cartofilie, fila-
telie această legătură spirituală cu geniul eminescian? (p. 28) 

Răspuns (Gheorghe Vasiliu): Legătura spirituală cu geniul eminescian o dă, de fieca-
re dată, chipul luceferian al poetului cu privirea sa pătrunzătoare, încununată deseori, fie de 
luceferi, fie de o crenguţă de tei sau de un înger. Mai este şi orientarea realizatorului de mate-
riale dedicate poetului unde acesta apare cu trăsături viguroase, iar încadrarea imaginii poe-
tului este completată, stilizat, cu crenguţe de lauri şi nelipsitul luceafăr. (pp. 28 - 29) 

Întrebare: Ce v-a inspirat din spiritul toposului eminescian de la Botoşani şi a fost 
gravat pe piesele de colecţie? (p. 40) 

Răspuns: Dacă analizăm piesele realizate, indiferent de loc şi timp, vom constata ca 
punct de plecare chipul poetului şi apoi legătura acestuia fie cu poezia, fie cu relaţia sa inte-
rumană din acea perioadă şi, de ce să nu recunoaştem, că denumirile manifestărilor „Emines-
cu - publicist” şi „Eminescu - om de teatru” au plecat din ţinutul Botoşanilor. (p. 43) 

Întrebare: Ipoteşti-– locul copilăriei poetului - este bine reprezentat ca tematică în 
domeniul numismaticii! Numiţi astfel de piese. (p. 45) 

Răspuns: (d-l Gheorghe Vasiliu a enumerat şi a descris piesele medalistice din 1979 şi 
2003) - (pp. 47 - 49). 

Întrebare: Văd o plachetă cu Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mihai Eminescu pregătită pentru 
un eveniment ce se va petrece în anul 2014. De ce apariţia ei cu un an mai devreme? (p. 61) 

Răspuns: (…) în perioada 2012 - 2015 să realizăm o serie de piese medalistice prin ca-
re să scoatem în evidenţă o serie de personalităţi despre care deţinem un fond documentar. În 
acest sens ne-am oprit la personalitatea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, cu cele mai 
reprezentative momente şi realizări din timpul domniei sale, precum şi la poetul naţional Mi-
hai Eminescu. (…) în anul 2014 se împlinesc 510 ani de la trecerea la cele veşnice a marelui 
luptător Ştefan cel Mare şi Sfânt şi 125 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui poet naţional 
Mihai Eminescu. (pp. 61; 63) 

Întrebare: Ce vă doriţi să descoperiţi despre Eminescu? (p. 99) 
Răspuns: Marele nostru poet este un izvor nesecat de inspiraţie, un adevărat univers 

de cunoaştere. Îmi place să ştiu tot ceea ce se spune despre Eminescu prin creaţie. Aceasta 
este marea mea preocupare. (p. 99) 

Cartea mai include Piese din colecţie, cu reproduceri color de bună calitate (pp. 100 - 
110), Participări la activităţi culturale, în aceleaşi condiţii grafice deosebite (pp. 111 - 130), 
Fişa bibliografică a d-lui Gheorghe Vasiliu (pp. 131 - 133), din care aflăm principalele repere 
cronologice şi profesionale ale vieţii şi activităţii pasionatului colecţionar bârlădean. 

Parcurgerea celor două cărţi prezentate anterior lasă impresia că au fost tipărite în grabă, 
pentru a putea fi lansate la 15 iunie 2013. Altfel nu se explică textul necorectat, cu unele greşeli 
gramaticale, imaginile fără explicaţii, aşezarea defectuoasă în pagină, în unele cazuri, lipsa 
indicelui. Îl cunosc personal pe d-l Mihai C.V. Cornaci şi ştiu cât de migălos este cu un text 
propriu pregătit pentru tipar. Ideea d-nei Elena Condrei de a realiza cărţi - interviu cu temă este 
atractivă, bine-venită în peisajul istoriografic botoşănean, dar şi produsul final, cartea de pro-
movare, trebuie să îndeplinească anumite standarde calitative, cantitative şi deontologice. 

 
▬► Florin Simion Egner, Viorica Popa, Istoria comunităţii armenilor din Botoşani 

(1045 - 2012), Tipografia Mediator, Botoşani, 2012, 114 p. 
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Doi intelectuali botoşăneni, Viorica Popa (fostă bibliotecară la Biblioteca Judeţeană 
„Mihai Eminescu” din Botoşani) şi Florin Simion Egner (fost primar al oraşului Botoşani, în 
perioada 2000 – 2004, consilier local), urmaşii unor importante familii armeneşti din Botoşani 
şi, respectiv, Săveni, sunt iniţiatorii şi realizatorii unui important proiect istoriografic cu titlul 
final: O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de armeni, structurat în zece cărţi sau capi-
tole, cum le-au numit autorii. Până acum (mai 2013) au fost editate patru cărţi, celelalte 
aflându-se deja la tipar sau în stadiu final de elaborare, pe masa (tastatura calculatorului!) auto-
rilor. Cele prime patru titluri, în ţinute grafice foarte bune, imprimate pe hârtie semi-velină, cu 
imagini, hărţi, grafice etc. color şi alb-negru, lansate oficial la Biblioteca Judeţeană „Mihai 
Eminescu” din Botoşani (Secţia de împrumut elevi - Cabinetul de Numismatică), la 14 mai 
2013, sunt: 

Istoria comunităţii armenilor din Botoşani (1045 - 2012), Tipografia Mediator, Boto-
şani, 2012, 114 p. Autorii au structurat demersul lor istoriografic în 16 sintetice capitole, cu un 
Cuvânt înainte, În loc de concluzii şi Referinţe bibliografice. Capitolele au următoarele titluri, 
care rezumă şi caracterul evenimentelor istorice prezentate: 1. Perioada 1045 - 1350. Primele 
migraţii armene. Aşezarea armenilor în Botoşani, până la construirea bisericii armene Sfânta 
Maria; 2. Biserica armeană din Botoşani de la 1350 - prima biserică creştin-ortodoxă din 
piatră din Botoşani, prima biserică armeană din România şi prima biserică cu serviciul religi-
os continuu din întreaga diasporă armeană; 3. Colonia armeană din Botoşani de la 1350 până 
la atestarea documentară a oraşului. Târgul Botoşani înfiinţat de armeni; 4. Migraţiile arme-
nilor în Moldova între 1418 - 1484. Mărirea continuă a coloniei armene în Botoşani până în 
secolul al XVII-lea; 5. Administraţia armeană proprie în Botoşani în perioada medievală, 
până la Regulamentele Organice. Perioada 1526 - 1820 (sic!); 6. Persecuţiile anti-armeneşti 
declanşate de domnitori ai Moldovei (1551 - 1671); 7. Prima perioadă de prosperitate. Con-
struirea şi extinderea edificiilor bisericilor armeneşti din Botoşani între 1551- 1797; 8. A doua 
perioadă de prosperitate. Expansiunea economică a comunităţii armene în Botoşani până la 
Regulamentele Organice(sic!); 9. Privilegiile economice, civile şi politice acordate armenilor. 
Memoar-ul botoşăneanului Valerian Aritonovici; 10. Viaţa socială în comunitatea armeană 
din Botoşani până la Regulamentele Organice (sic!); 11. Evoluţia populaţiei armene în oraşul 
Botoşani. Recensămintele populaţiei armene; 12. Armenii în administraţia Moldovei şi a ora-
şului Botoşani. Perioada 1820 - 1944; 13. A treia perioadă de prosperitate. Comunitatea ar-
meană din Botoşani în perioada 1820 - 1894; 14. Perioada de declin a comunităţii armene din 
Botoşani (1894 - 1944); 15. Comunitatea armeană din Botoşani în era comunistă. Perioada 
1945 - 1989; 16. Comunitatea armeană din Botoşani în zilele noastre. Perioada 1989 – 2012. 

Paginile concluzive (pp. 112 - 113) rezumă principalele idei expuse de autori: emi-
grând din Hayastan (Armenia de astăzi), coloniştii armeni s-au aşezat „în Botoşani” începând 
cu „anii 1045 şi 1064”, ulterior şi în „anii 1239, 1313 şi 1342”; colonia armeană a construit la 
Botoşani o biserică din lemn, ulterior una din piatră, biserica Sfânta Maria, cu o pisanie datând 
din „1350”, dispărută ulterior; colonia armenească foarte mare la 1330 „a dat naştere târgului 
Botoşanilor”. Autorii au mai adăugat că „A scrie istoria armenilor din Botoşani înseamnă a 
scrie istoria Botoşanilor. O istorie a oraşului văzută din perspectiva unei colonii adoptate, 
puternică şi aducătoare de prosperitate. Bogăţia armenilor botoşăneni a însemnat bogăţie 
pentru oraşul Botoşani, pentru că armenii nu au luat nimic cu ei pentru a duce în alte părţi, 
dar au adus atâtea încât fiecare loc important în oraş poartă amprenta lor durabilă: case, 
astăzi monumente de arhitectură urbană; biserici monumentale; străzile armene şi spaţiile 
comerciale cu beciurile boltite în Piaţa Târgului; cimitire cu monumente funerare unice în 
Moldova; Piaţa Mare a oraşului. Armenii botoşăneni, prin eforturi prometeice, dar şi prin 
mijloace atât de comune, au înălţat condiţia oraşului Botoşani, care fără armeni ar fi rămas 
un loc mult mai puţin cunoscut”. O referire punctuală trebuie făcută la primarii armeni ai loca-
lităţii Botoşani, din ultima treime a secolului XIX şi prima jumătate a celui următor: Gheorghe 
Ciolac (1867, 1872), Ilie (Luţă) Ciolac (1890, 1898), Christian (Cristea) G. Ciomac (1927, 
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1928-1929), Ioan Missir (1931, 1941 - 1943). Autorii au utilizat 42 de Referinţe bibliografice 
(fonduri de arhivă, articole, studii, monografii, statistici, memorii), unele dintre ele enumerate 
incomplet. 

 
▬►Florin Simion Egner, Viorica Popa, Biserica armeană din Botoşani, o existenţă de 

peste şapte secole, Tipografia Mediator, Botoşani, 2012, 122 p. 
 
Al doilea titlu din decalogul istoriografic armenesc este: Biserica armeană din Botoşani, 

o existenţă de peste şapte secole, Tipografia Mediator, Botoşani, 2012, 122 p. Folosirea singu-
larului în titlul cărţii face trimitere la instituţia bisericii armene din Botoşani şi nu la biserica 
armeană ca element arhitectonic, pentru că autorii prezintă trei lăcaşuri de cult armene şi o 
mănăstire ortodoxe, din Botoşani. Prima dintre ele este biserica Sfânta Maria (Sfânta Născă-
toare), construită în „1350”, conform părerii autorilor, cu o istorie interesantă (prezentate în 
capitolele: 1. Începuturile bisericii armene din Botoşani; 2. Mărturii şi izvoare care atestă 
construirea bisericii armene Sfânta Maria (Sfânta Născătoare) în Botoşani în anul 1350; 3. 
Cercetări arheologice privind atestarea perioadei construirii bisericii armene Sfânta Maria 
(Sfânta Născătoare) din Botoşani; 4. Biserica Sfânta Maria (Sfânta Născătoare) din Botoşani - 
cea mai veche biserică armeană din diaspora; 5. Biserica Sfânta Maria (Sfânta Născătoare) 
din Botoşani în perioada 1350 - 1551; 6. Biserica Sfânta Maria din Botoşani în perioada 1551 
- 1669; 7. Biserica Sfânta Maria din Botoşani după 1669. Funcţia de catedrală armeană. Re-
şedinţă episcopală; 8. Viaţa religioasă în parohia bisericii armene botoşănene Sfânta Maria). 
Al doilea edificiu religios este biserica Sfânta Treime din Botoşani, construită din lemn în 1655 
şi din piatră în 1795 (prezentată în capitolele: 9. Construirea bisericii Sfânta Treime din Boto-
şani. Perioada 1655 – 1797; 10. Biserica armeană Sfânta Treime din Botoşani între anii 1797 
– 1945; 11. Clopotniţa Bisericii armene Sfânta Treime din Botoşani; 12. Viaţa religioasă la 
biserica armeană botoşăneană Sfânta Treime din Botoşani). 

A treia biserică este Buna Vestire a cimitirului armenesc Eternitatea din Botoşani, con-
struită în 1884 (prezentată în capitolul Biserica armeană Buna Vestire de la cimitirul armean 
Eternitatea din Botoşani). Cazul particular a fost biserica de lemn şi mănăstirea armenească 
Sfântul Axtentie din Botoşani, cu activitate religioasă între anii 1560 - 1655. Autorii au prezen-
tat apoi Administraţia bisericii armene din Botoşani (pp. 102 - 108), Biserica armeană din 
Botoşani în perioada comunistă. Perioada 1945 – 1989 (pp. 108 - 114) şi Biserica armeană 
din Botoşani după comunism. Perioada 1989 – 2012 (pp. 114 - 121). În Referinţe bibliografice 
(fonduri de arhivă, articole, studii, monografii, statistici, memorii), autorii au inserat 23 de 
unităţi, unele dintre ele citate incomplet. 

 
▬► Florin Simion Egner, Viorica Popa, Şcoala armeană din Botoşani, o existenţă de 

şapte secole, Tipografia Mediator, Botoşani, 2012, 22 p. 
 
Şcoala armeană din Botoşani, o existenţă de şapte secole, Tipografia Mediator, Boto-

şani, 2012, 22 p., este titlul celei de-a treia cărţi din seria decalogului istoriografic armenesc 
despre armenii botoşăneni. Autorii au prezentat sumar cele trei şcoli ale comunităţii armeneşti 
din Botoşani. Prima dintre ele a fost şcoala armenească de pe lângă biserica armenească Sfânta 
Maria, întemeiată, presupun logic autorii, încă din secolul XV. Şcoala a devenit, din 1811, 
Şcoala publică armeană de băieţi, cu predare în limba armeană, iar după 1850 cu predare şi în 
limba română. Din 1858 a funcţionat la Botoşani Şcoala armeană de băieţi nr. 2, cu predare în 
limba armeană şi în limba română, dar cu o existenţă efemeră, doar câţiva ani şcolari. În peri-
oada 1866 - 1894 a funcţionat periodic la Botoşani Şcoala armeană de fete, susţinută financiar 
de Societatea armeană de binefacere Bratstva. Şcolile armeneşti din Botoşani erau susţinute 
material şi moral de comunitatea armenească din localitate, Societatea Patrioţilor (Azkasiraţh) 
şi persoane particulare, cu plata activităţilor didactice ale învăţătorilor şi profesorilor, chiria şi / 
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sau cheltuielile de întreţinere a clădirilor, manuale şcolare, cărţi, rechizite, burse şcolare, îm-
brăcăminte, încălţăminte etc. acordate elevilor nevoiaşi, orfani de unul sau ambii părinţi. În 
statisticile Inspectoratului Şcoalelor din Botoşani au figurat, în 1877 şi în 1888, două şcoli 
armeneşti în localitate, una de băieţi şi una de fete. După 1900 elevii armeni frecventează tot 
mai mult şcolile româneşti primare, secundare, liceale, pentru o cât mai folositoare şi rapidă 
integrare a lor în societatea românească. După 1945 – 1948 nu au mai existat şcoli armeneşti în 
oraşul Botoşani, elevii armeni frecventând şcolile româneşti de diferite grade. 

 
▬► Florin Simion Egner, Viorica Popa, Cimitirele armene din Botoşani, Tipografia 

Mediator, Botoşani, 2013, 118 p. 
 
Cimitirele armene din Botoşani, Tipografia Mediator, Botoşani, 2013, 118 p., este titlul 

celei de-a patra cărţi din seria decalogului istoriografic armenesc despre armenii botoşăneni, 
care completează informaţiile din Biserica armeană din Botoşani, o existenţă de peste şapte 
secole, Tipografia Mediator, Botoşani, 2012, 122 p. Autorii au prezentat noutăţi despre cimiti-
rele conexe bisericilor armene din Botoşani: 1. Cimitirele armene în oraşul Botoşani şi vechi-
mea lor (pp. 5 - 10); 2. Cimitirul armean din curtea bisericii Sfânta Maria, primul cimitir orto-
dox descoperit în Botoşani (pp. 10 - 30); 3. Cimitirul armean din curtea bisericii Sfânta Treime 
(cimitir parohial) – (pp. 30 - 36); 4. Cimitirul Eternitatea. Biserica cu hramul Buna Vestire 
(pp. 36 - 108). Au existat, de asemenea, din diferite motive, cazuri de armeni înmormântaţi în 
cimitirul catolic (nemţesc) din Botoşani (5. Cimitirul nemţesc, legătura de veacuri a două 
naţii, pp. 110 - 115), în cimitirul românesc Eternitatea din Botoşani (6. Armeni înmormântaţi în 
cimitirul românesc, pp. 110 - 115), în cimitirele armeneşti din Bucureşti, Iaşi, Focşani, Cluj, 
Oradea, Buzău, Cernăuţi, Târgu Ocna (Armeni botoşăneni înmormântaţi în alte locuri. Români 
înmormântaţi în cimitirul armenesc Eternitatea, pp. 115 - 117). Optsprezece Referinţe biblio-
grafice încheie excursul de memorie şi de pomenire al autorilor pe urmele armenilor înmor-
mântaţi în Botoşani şi în alte localităţi româneşti. 

Următoarele apariţii editoriale din seria O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de 
armeni sunt, în viziunea autorilor: 5. Case armene din Botoşanii de altădată; 6. Personalităţi 
armene din Botoşani; 7. Patrimoniul comunităţii armene din Botoşani; 8. Tradiţii şi obiceiuri 
armene din Botoşani; 9. Ajutorarea la armenii din Botoşani; 10. Documente din arhiva comu-
nităţii armene din Botoşani. 

 Am lăsat deliberat, la sfârşitul acestei sumare prezentări a celor patru apariţii editoriale 
despre armenii din Botoşani, formularea unor opinii personale despre conţinutul lor ştiinţific. 
Voi sistematiza aceste opinii personale astfel: 

- anul „1045” al primei opriri a armenilor „la Botoşani” este total discutabil, nefiind 
amintit şi dovedit de nici un izvor istoric, de orice categorie, cunoscut până acum; exista pe 
atunci, la mijlocul secolului XI, aşezarea „Botoşani”, cu nucleul poziţionat undeva în perime-
trul actual cunoscut al localităţii Botoşani?;  

- anul „1350” al construirii (reparaţiei?) bisericii armene de piatră Sfânta Maria din Bo-
toşani este, de asemenea, discutabil, nefiind până acum atestat direct de nici un izvor istoric 
cunoscut; pisania în limba armeană medievală a bisericii a dispărut, neştiindu-se unde se află 
(dacă mai există!?) acum; pe de altă parte, Evanghelia armeană de la Caffa din 1354, aflată la 
biserica armeană de piatră Sfânta Maria din Botoşani până în 1954, care poate conţine informa-
ţii despre amintitul edificiu de cult, se află acum la Ecimiadzin, în Armenia, investigarea ei 
fiind deocamdată imposibilă;  

- târgul Botoşani existent „la 1350”, cu o puternică colonie armeană, care a ridicat deja 
o biserică ortodoxă din piatră, este o ipoteză incitantă, seducătoare istoriografic, care schimbă 
unele coordonate cronologice ale însuşi procesului de formare a statului feudal Ţara Moldovei, 
dar care trebuie dovedită temeinic în viitor cu izvoare istorice; dovezile autorilor sunt indirecte, 
circumstanţiale, de fapt citări succesive din operele unor autori armeni şi străini; 
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- „Târgul Botoşani întemeiat de armeni, la o răscruce de drumuri şi nod comercial” es-
te o afirmaţie ce trebuie nuanţată, în sensul că armenii s-au aşezat într-o localitate deja înteme-
iată şi dezvoltată de autohtoni, de români adică, cu un statut economico - administrativ între 
sat şi târg, contribuind masiv la dezvoltarea schimbului de mărfuri de diferite categorii, exis-
tente în zonă, sau aduse din alte regiuni, organizând şi dezvoltând un „iarmaroc” etc.; 

- este foarte interesant de văzut şi de studiat obiectiv, ştiinţific, Arborele genealogic al 
familiei armeneşti Capri, care „începe în anul 1211, anul stabilirii în Moldova”; 

- atestarea târgului Botoşani în 1401, într-un document emis de Alexandru cel Bun re-
feritor la organizarea religioasă a episcopiilor moldoveneşti de la Botoşani şi Dorohoi, izvor 
istoric nedescoperit încă, dar menţionat în Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi Moldovei, 
întocmită de Axinte Uricariul, ediţie şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1993, 
este o ipoteză care trebuie privită cu toată atenţia şi seriozitatea ştiinţifică; 

- în Moldova a existat şi s-a aplicat un singur Regulament Organic, cu rol de Constituţie 
a ţării, de la 1 / 13 ianuarie 1832, nu din „1820”; 

- la prima vedere, cele patru cărţi publicate până acum sunt lucrări de popularizare a su-
biectului tratat, neavând aparat critic; probabil când ele vor fi reunite în monografia proiectată 
şi promisă de autori, aparatul critic va fi aplicat în text. 

Cu toate aceste aspecte perfectibile printr-o hotărâtă intervenţie ştiinţifică ulterioară, 
primele patru cărţi din decalogul armean, tipărite până acum, sunt paşi îndrăzneţi către finaliza-
rea unui proiect istoriografic, la rândul său curajos. Proiectul va lămuri aspecte necunoscute / 
puţin cunoscute despre colonia armeană din Botoşani în ultimele şapte secole şi, nu în cele din 
urmă, pagini din istoria medie, modernă şi contemporană a localităţii Botoşani, prin utilizarea 
unor izvoare istorice inedite, nefolosite până acum: arhiva comunităţii armene, pietrele tombale 
din cimitirele armene, obiecte de cult creştin armene etc. Recomand autorilor, care nu sunt 
istorici de meserie, să colaboreze cu istorici de profesie pentru traducerea izvoarelor istorice 
armene din Botoşani, care pot oferi informaţii istorice preţioase, dar şi pentru asigurarea aspec-
tului şi caracterului ştiinţific al monografiei O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de 
armeni. Deşi este prematur să mă pronunţ, nefiind publicate încă toate capitolele / cărţile vii-
toarei lucrări, cred că şi titlul amintit trebuie analizat cu atenţie: dacă accentul se pune pe loca-
litatea Botoşani locuită (şi) de armeni, poate să rămână aşa; dacă accentul se pune pe armenii 
care locuiesc de cel puţin şapte secole în Botoşani, cred că trebuie reformulat: O istorie ilustra-
tă a comunităţii armene din oraşul Botoşani. Bineînţeles, autorii vor decide forma finală a 
titlului viitoarei monografii. 

 
▬► Florin Simion Egner, Viorica Popa, Case armene din Botoşani, Tipografia Media-

tor, Botoşani, 2013, 170 p. 
 
Următoarele apariţii editoriale din seria O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de 

armeni sunt, în viziunea autorilor: 5. Case armene din Botoşanii de altădată; 6. Personalităţi 
armene din Botoşani; 7. Patrimoniul comunităţii armene din Botoşani; 8. Tradiţii şi obiceiuri 
armene din Botoşani; 9. Ajutorarea la armenii din Botoşani; 10. Documente din arhiva comu-
nităţii armene din Botoşani, formând al doilea cvintet al monografiei. 

În septembrie 2013 apare al cincilea volum al seriei armeneşti, care încheie primul cvin-
tet tematic al monografiei Istoria armenilor din târgul Botoşani. Volumul al V-lea, intitulat 
Case armene din Botoşani, a fost structurat în 10 capitole, cu subcapitolele respective: capito-
lele I – VI, Concluzii, Anexa nr. 1 (Propuneri pentru Rezervaţia de artă plastică Cimitirul 
armean Eternitatea), Bibliografia utilizată de autori, Addenda (Scurtă cronologie a istoriei 
armenilor în Botoşani, secolul XI – începutul secolului XXI, întocmită de Florin Simion Egner).  

Construcţiile armenilor din Botoşani au fost în primul rând locuinţe private, obişnuite 
sau sofisticate, după averea şi poziţia socială a proprietarului în comunitatea armeană şi în 
societatea botoşăneană a secolului respectiv. Au urmat apoi clădirile de interes şi de utilitate 
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publică, construite special sau găzduite în clădiri ridicate de armeni ori pe terenuri donate de 
proprietari armeni. Astfel, arhitectura prezentă a oraşului Botoşani include clădiri armeneşti 
cunoscute de botoşănenii din generaţiile a doua şi a treia, dar necunoscute sau ignorate în tu-
multul vieţii cotidiene de tânăra generaţie, pentru care construcţiile urbei în general, clădirile 
armeneşti în particular, constituie penultima grijă şi preocupare a zilei.  

Autorii, Viorica Popa şi Florin Simion Egner, urmând moto-ul autoasumat: „Prin ar-
meni descoperim istoria oraşului Botoşani”, au grupat clădirile armeneşti, dispărute sau încă 
existente, după criteriul geografic şi al utilităţii publice. Referitor la Ansamblul de case arme-
neşti din Mahalaua Armeană (catalogat ca Rezervaţia de arhitectură urbană „Cartierul arme-
nesc” - R2), autorii au prezentat 11 „case”, începând cu Casa Maximovici - Alaci şi terminând 
cu Casa Truşchievici - Goilav, analizând stilul arhitectonic, perioada construirii, reparaţii - 
modificări arhitecturale structurale, completând cu date despre familia constructoare, situaţia 
juridică şi starea prezentă a construcţiei. 

A urmat apoi Capitolul al III-a, Ansamblul de case armeneşti din Mahalaua Sfântul 
Gheorghe (catalogat ca Rezervaţia de arhitectură urbană „Cartierul comercial al Târgului 
Vechi” - R1), în cadrul căruia autorii au prezentat alte 15 case armeneşti zidite în perioada: 
sfârşitul secolului XVIII - începutul secolului XX, de la Casa negustorilor armeni din Piaţa 
Sfântul Gheorghe până la Casa Enăşescu - Goilav. Unele dintre ele sunt încă „active” astăzi, 
altele au fost abandonate / părăsite, din motive pe care autorii le-au menţionat cu regret şi cu 
durere în suflet. 

O altă zonă cu case armeneşti a fost segmentul topografic al actualului Bulevard Mihai 
Eminescu, de la intersecţia cu str. Marchian spre ieşirea către Iaşi (Cap. IV, Alte case armene 
din Botoşani, catalogat ca Rezervaţia de arhitectură urbană „Zona rezidenţială” - R6). Sunt 
recenzate 11 clădiri, unele utilizate astăzi, cum ar fi cea care găzduieşte Direcţia de sănătate 
publică a judeţului Botoşani sau Casa Memorială „Nicolae Iorga”, ori altele părăsite (Casa 
Ciolac, Casa Ion Ciolac etc.). 

Dar armenii au avut o contribuţie foarte importantă şi la edificarea unor clădiri de inte-
res şi de utilitate publică: Teatrul „Mihai Eminescu”, Judecătoria de pace (str. Cuza Vodă colţ 
cu Calea Naţională), Şcoala armeană din curtea Bisericii armene „Sfânta Maria”, Spitalul de 
copii „Filantropia” (intersecţia str. Bucovina cu str. Nicolae Iorga), Spitalul de boli contagioase 
- Spitalul Militar (lângă Mănăstirea Popăuţi), Casa comunităţii armene (pe str. Poştei). Sunt 
clădiri ale căror personalităţi arhitectonice şi instituţionale trebuie re-promovate şi re-
personalizate pentru Municipiul Botoşani la începutul secolului XXI (Cap. V, Teatru, judecă-
torie, şcoală, spitale farmacie din Botoşani, construite de armeni). 

Case armeneşti care nu mai sunt (Cap. VI), posibilă parafrază a titlului cărţii de evocări 
a lui Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, istoricul însuşi locuind în copilărie în casa armencei 
Ecaterina Ciolac de pe str. Liceului, este capitolul cel mai trist al cărţii. Au fost dărâmate, din 
varii motive, pe care autorii le-au enumerat cu regret, în a doua jumătate a secolului XX, casele 
construite de familiile Constantin Ciolac, Cerchez, Falinski, Sofian Goilav, Ioana Missir, 
Ţaranu - Jaba, sau Casa cu prăvălie (str. Victoriei, nr. 12) ori Casa cu cerdac pe două laturi (str. 
Dochia, nr. 3). Şi încă alte exemple ar putea fi adăugate… 

„Majoritatea caselor care s-au păstrat până astăzi, au concluzionat autorii, au fost con-
struite de armeni în Botoşani, între anii 1786 - 1928. Perioada începe şi se termină cu constru-
irea a două edificii emblematice de către comunitatea armeană din Botoşani. În 1786 s-a con-
struit Şcoala armeană iar în 1928 a fost dată în folosinţă Casa comunităţii armene. Anul 1930 
a însemnat în recensămintele locale, dar şi în documentele păstrate în arhive, o ieşire din pri-
mul plan al rolului acestei comunităţi locale”. Comunitate importantă în Botoşani, etnia ar-
meană a avut o contribuţie majoră la dezvoltarea multi-sectorială a localităţii şi la completarea 
arhitecturală a ansamblului urbanistic Botoşani cu edificii specifice, unele încă „în picioare” şi 
„active” în diferite domenii de activitate umană, clădiri care bucură ochii privitorilor, profani 
sau specialişti, dar toţi doritori să vadă şi să atingă trecutul de lângă ei; altele dărâmate, rămase 
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doar în fotografii, desene, filme sau în memoria botoşănenilor din generaţiile a doua şi a treia, 
care se mai opresc astăzi cu nostalgie şi regret în dreptul unor locuri din oraş, rostind nostalgic 
pentru ei şi pentru alţii şi indicând cu mâna tremurândă de emoţie sau de bătrâneţe: „Aici a fost 
odată Casa…”. Conservarea valorilor arhitectonice şi spirituale armeneşti din Botoşani, înfiin-
ţarea unui muzeu şi a unui Lapidarium armene se impun cu necesitate în viitorul apropiat, 
pentru a combate uitarea care se aşează ca un linţoiu negru peste istoria armenilor din nordul 
Moldovei. 

La îndepărtarea uitării şi la rememorarea trecutului contribuie şi Scurtă cronologie a is-
toriei armenilor în Botoşani, întocmită de Florin Simion Egner. Plecând de la moto-ul: „Prin 
armeni descoperim istoria oraşului Botoşani”, autorul a realizat o schiţă a istoriei armenilor 
plecaţi în diaspora la mijlocul secolului XI şi aşezaţi în micro-regiunea şi apoi în târgul Boto-
şani, ulterior trăitori şi activi în urbe până în zilele noastre, la începutul secolului XXI şi al 
mileniului III. Pentru secolele XI - XIV autorul a formulat ipoteze bazate pe logica istorică, pe 
dovezi istorice indirecte, circumstanţiale, pe bunul simţ raţional, dar care trebuie dovedite pe 
viitor cu izvoare istorice credibile, solide, directe.  

Propun autorilor să aibă în vedere pe viitor aşezarea unor plăci sau indicatoare explica-
tive pe clădirile armeneşti încă existente, funcţionale sau părăsite, şi pe locurile unde au existat 
în trecut construcţii armeneşti. Pentru că, dacă s-a spus şi încă se mai spune că oamenii şi cărţi-
le îşi au soarta lor, mai bună sau mai rea, eu sunt sigur că pot afirma, fără teama de a greşi sau 
de a fi blamat: HABEAT SUA FATA AEDIFICII! 

 
▬► Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan, părinte al mişcării na-

ţionale din Basarabia, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Cuvânt-înainte de Corneliu-Mihail 
Lungu, Postfaţă de Eugenia Danu, Chişinău, Editura Notograf Prim, 2012, 415 p. 

 
Trei autori, Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, au elaborat şi au publicat o 

carte de referinţă despre activitatea unionistă din Basarabia în primele două decenii ale secolu-
lui al XX – lea, cu reverberaţii până la mijlocul veacului amintit: Ioan Pelivan, părinte al miş-
cării naţionale din Basarabia, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Cuvânt-înainte de Corneliu-
Mihail Lungu, Postfaţă de Eugenia Danu, Chişinău, Editura Notograf Prim, 2012, 415 p. Auto-
rii nu sunt la prima încercare de acest fel: Ion Constantin a publicat monografia: Pantelimon 
Halippa, neînfricat pentru Basarabia, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2009, 326 p.; 
ulterior, acelaşi istoric, în colaborare cu Ion Negrei, a publicat Pantelimon Halippa - tribun al 
Basarabiei, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2009, 494 p. Cartea prezentată în aceste 
rânduri a fost sponsorizată şi de către doi botoşăneni: Cătălin Mugurel Fluture, fostul primar al 
Municipiului Botoşani; Ştefan Dodiţă, preşedintele Fundaţiei „Nicoară” - Botoşani. Monogra-
fia cuprinde: Cuvântul-înainte, semnat de Corneliu-Mihail Lungu (pp. 11 - 13), Introducerea 
autorilor (pp. 15 - 23), Abrevieri utilizate (p. 25), 20 de capitole (pp. 27 - 237), negrupate tema-
tic în părţi ale cărţii, ci doar eşalonate cronologic, Schiţe bibliografice ale unor unionişti basa-
rabeni de la 1918 (pp. 239 - 273), Bibliografie (pp. 275 - 283), Anexe documentare referitoare 
la Ioan Pelivan şi la mişcarea naţională din Basarabia sub ocupaţie ţaristă (pp. 285 - 377), 
Indice (doar!) de nume (pp. 379 - 404), Postfaţă. Note la lectura cărţii, elaborate succint de 
către Eugenia Danu. Paternitatea capitolelor monografiei nu a fost menţionată expres nici în 
sumarul şi nici în cadrul volumului. Nemenţionate în sumarul cărţii au fost succintele meda-
lioane referitoare la cei trei autori (pp. 412 - 415). 

Autorii au precizat foarte clar scopul cărţii lor: „Dedicăm această monografie uneia 
dintre cele mai strălucite figuri româneşti din provincia dintre Prut şi Nistru – Ioan Pelivan 
(1876 - 1954), pe care, nu întâmplător, l-am numit părinte al mişcării naţionale din Basarabia. 
Despre acest lucru s-au pronunţat personalităţi proeminente ale istoriei şi culturii naţionale. 
Marele istoric Nicolae Iorga aprecia că «pentru noi românii, I. Pelivan este toată Basarabia». 
(…) Ion Nistor considera că «Ioan Pelivan a fost părintele ideii naţionale româneşti din Basa-
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rabia», iar profesorul şi publicistul Petre V. Haneş nu ezita să formuleze concluzia că «gene-
raţiei lui Ioan Pelivan se datoreşte întregirea României spre Răsărit». Ioan Pelivan a avut un 
«rol luminos» în pregătirea şi realizarea Unirii de la 1918 a Moldovei de Răsărit cu patria-
mamă. Se poate spune că el «a grăbit mai mult decât ceilalţi din generaţia sa, această Unire», 
prin eficienţa acţiunilor lui vizând conceperea şi realizarea acestui deziderat naţional” (p. 15). 

Ioan Pelivan s-a născut la 1 aprilie 1876 în satul Răzeni (jud. Lăpuşna), pe valea râului 
Botnişoara, la 32 km de Chişinău, din părinţii Gheorghe Pelivan şi Eugenia Varuh (Varache) 
Titica, ambii din Răzeni. Pelivanii au fost români basarabeni. Numele Pelivan a fost la origine 
o poreclă, un cuvânt comun de origine turco - osmană (pehlivan), însemnând: 1. „acrobat, 
jongler, scamator, luptător la circ”; 2. „bărbat şmecher, şiret, şarlatan”; 3. „om glumeţ, mucalit, 
poznaş” (p. 30). Satul de baştină a lui Ioan Gh. Pelivan a fost unul de răzeşi (răzeni, rizeni), 
cum arată şi numele său, întemeiat în 1502, la sfârşitul glorios al domniei lui Ştefan cel Mare 
(Cap. I, Originea, familia, satul de baştină, pp. 27 - 35). Copilul Ioan Pelivan a urmat cursurile 
şcolii săteşti (1883 - 1886), apoi ale Şcolii Duhovniceşti (Spirituale) din Chişinău, în perioada 
1886 - 1892. Şi-a continuat studiile religioase la Seminarul Teologic din Chişinău, între anii 
1892 - 1898, la sfârşitul cărora putea deveni preot rural. Dar finalizarea studiilor seminariale cu 
rezultate foarte bune i-a conferit tânărului Ioan Pelivan, deja un luptător pe tărâm naţional, 
dreptul să se înscrie la universitate (Cap. II, Studiile primare şi secundare, pp. 36 - 43). Cu o 
bursă anuală de 300 de ruble, acordată de Zemstva gubernială Chişinău, I. Pelivan s-a înscris la 
Facultatea de Drept a Universităţii din Dorpat – Iuriev, azi Tartu, din Estonia, începând cu anul 
universitar 1898 – 1899. La Dorpat activitatea sa a fost canalizată în două direcţii majore: acti-
vitatea intelectuală ca student, interesat pentru însuşirea teoretică şi practică a unei bune pregă-
tiri profesionale; activitatea politică, ca iniţiator şi militant naţionalist în „Pământenia basara-
beană”, care era o organizaţie revoluţionară secretă de propagare a ideilor revoluţionare în 
rândul studenţimii basarabene, cu finalităţi politice, sociale, economice, naţionale, cultural - 
ideologice anti-ţariste şi anti-capitaliste. Arestat de poliţia ţaristă şi încarcerat timp de aproape 
11 luni (februarie 1902 - ianuarie 1903), I. Pelivan a fost achitat în cele din urmă, din lipsă de 
probe. Pentru tânărul licenţiat în drept de la Dorpat (vara anului 1903), cât şi pentru alţi tineri 
basarabeni, activitatea complexă în cadrul „Pământeniei basarabene” a trezit definitiv şi ire-
versibil „conştiinţa noastră naţională de moldoveni şi de români, (…) ni s-a oţelit voinţa de a 
lupta pentru dărâmarea «puşcăriilor popoarelor» (Rusia ţaristă) şi pentru ridicarea naţională, 
culturală şi economică a Basarabiei” (p. 51). În octombrie 1903 a fost din nou arestat şi trimis 
în exil forţat la Arhanghelsk, în Rusia nordică, apoi soldat şi grefier la Viatka şi Kazan (Cap. III, 
Student la Facultatea de Drept a Universităţii din Dorpat, 1898 – 1903, pp. 44 - 58). 

Revenit în Basarabia, în august 1905, Ioan Pelivan a desfăşurat o activitate complexă: 
profesională, ca avocat şi grefier; politică naţională, ca membru al primei grupări naţionale 
democratice basarabene de la Chişinău; ziaristică - publicistică, ca redactor-şef al ziarului „Ba-
sarabia” (mai 1906 - martie 1907) periodic în limba română cu litere chirilice, cu 79 de nume-
re. În vara anului 1906, I. Pelivan a vizitat pentru prima dată România, întâlnindu-se şi cu Ni-
colae Iorga, un alt mare suflet naţional (Cap. V, Pe frontul publicistic, pp. 59 - 69). În perioada 
1907 - 1916 I. Pelivan a îndeplinit funcţia de judecător de ocol la Bălţi, al doilea oraş al Basa-
rabiei, onorându-şi cu succes funcţia. În paralel cu activitatea profesională, a coagulat în jurul 
său un nucleu de naţionalişti basarabeni, care promovau individualitatea etnico- lingvistico- 
culturală basarabeană şi lupta, prin diferite forme, împotriva ţarismului expansionist imperia-
list. O activitate susţinută pentru susţinerea limbii române şi a românismului a desfăşurat I. 
Pelivan în rândul învăţătorilor şi preoţilor basarabeni de la sate (Cap. V, Un deceniu de activitate 
la Bălţi, 1907 – 1916, pp. 70 - 74). 

În mai 1912 autorităţile ţariste din Basarabia au sărbătorit cu mare fast un secol de la 
„eliberarea Basarabiei de sub jugul turcesc şi alipirea ei la Rusia”. Obligat, prin funcţia deţinută 
în sistemul administrativ - juridic ţarist, să participe la acele jignitoare ceremonii pentru ro-
mâni, I. Pelivan a purtat, demonstrativ şi ostentativ, o bandă tricoloră îndoliată, gest naţional şi 
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patriotic care a indignat profund autorităţile locale imperiale ruseşti. Rezultatul? Anchetă şi 
destituirea din funcţia de judecător! Ulterior, eroul basarabean s-a înscris şi a activat ca avocat 
în cadrul Baroului avocaţilor din Bălţi. Semnificaţia protestului lui I. Pelivan? Autorii au con-
cluzionat: „Gestul plin de demnitate făcut în zilele aniversare din 1912 l-a plasat pe avocatul 
Ioan Pelivan în fruntea curentului de redeşteptare naţională în provincia subjugată dintre Prut 
şi Nistru” (p. 80) – (Cap. VI, Protestul lui Ioan Pelivan de la 1912, pp. 75 - 81). 

După 27 februarie / 12 martie 1917, când s-a prăbuşit ţarismul rusesc, ritmul evoluţiilor 
politico - naţionale din Basarabia a crescut foarte mult. Astfel, la 3 aprilie 1917 a fost înfiinţat 
Partidul Naţional Moldovenesc, care a întocmit un program de acţiune care avea în frunte cuce-
rirea drepturilor naţionale şi autonomia Basarabiei. I. Pelivan a avut un rol important în realiza-
rea concretă a punctelor programului naţional - politic basarabean. În broşura Adunarea Înte-
meietoare, publicată de I. Pelivan în iunie 1917, autorul a considerat că obţinerea autonomiei 
Basarabiei şi problema reformei agrare erau probleme curat moldoveneşti, rezolvabile doar de 
către basarabeni, fără concursul celorlalte grupuri etnice din provincia dintre Prut şi Nistru. I. 
Pelivan a fost ales preşedinte al Comitetului ţinutal Bălţi al Partidului Naţional Moldovenesc 
(30 aprilie 1917). Peste şase luni, avocatul I. Pelivan a fost desemnat membru al Biroului de 
organizare a Sfatului Ţării, primul parlament basarabean, în condiţiile proclamării autonomiei 
basarabene (Cap. VII, În vâltoarea războiului mondial. Rolul lui Ioan Pelivan în evenimentele 
preliminare Unirii Basarabiei cu România, pp. 82 - 90). Nominalizat iniţial candidat la 
preşedenţia Sfatului Ţării, I. Pelivan (naţionalist basarabean convins!) a renunţat la funcţie în 
favoarea lui Ion Inculeţ, „moldovean mai tolerant”, reprezentant al fracţiunii ţărăniste basara-
bene şi al guvernului provizoriu rus la Chişinău. Acesta a fost ales preşedinte al Parlamentului 
basarabean la 21 noiembrie 1917, ridicându-se la înălţimea funcţiei şi misiunii sale naţionale. 
În discursul programatic rostit de la tribuna Sfatului Ţării, I. Pelivan a vorbit în numele Parti-
dului Naţional Moldovenesc, cel mai puternic partid politic din Basarabia, enumerând următo-
rii paşi ai acţiunii naţionale basarabene (Cap. VIII, Ioan Pelivan, candidat la postul de preşe-
dinte al Sfatului Ţării, pp. 91 – 95; cap. IX, Inaugurarea Sfatului Ţării şi rolul lui Ioan Peli-
van, pp. 96 - 102). 

La 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării a proclamat Republica Democratică Moldovenească, 
ca membră a „republicei federative democratice ruseşti”. Peste 5 zile, la 7 decembrie 1917, 
Sfatul Ţării a votat primul guvern al RDM, numit Consiliul Directorilor Generali, subordonat 
doar înaltului for legislativ. În acel guvern, condus de Pantelimon Erhan, Ioan Pelivan a fost 
Director general la Externe, precizând foarte clar misiunea sa: „(…) să pot lupta pentru singu-
ra mea ţintă: Unirea cu România” (p. 106). I. Pelivan a purtat discuţii la Iaşi cu prim-ministrul 
I.I.C. Brătianu, cu N. Titulescu, cu reprezentanţii Antantei în România, pentru a găsi soluţii 
problemei dezordinii interne din Basarabia. Disoluţia armatei ruseşti de pe frontul românesc şi 
retragerea dezordonată a acesteia prin Basarabia către Rusia au silit pe guvernanţii basarabeni 
să ceară guvernului român de la Iaşi trimiterea la Chişinău a unui regiment de voluntari arde-
leni în regim de urgenţă (22 decembrie 1917). Dar acel regiment a fost neutralizat şi arestat de 
către trupele ruseşti bolşevice, la 6 ianuarie 1918. În zilele următoare, Frontotdelul (Comitet 
revoluţionar bolşevic) de la Chişinău a încercat să preia întreaga putere în capitala ţării şi în 
întreaga Basarabie, prin lichidarea Sfatului Ţării şi a guvernului, prin eliminarea fizică a naţio-
naliştilor basarabeni, în frunte cu I. Pelivan. Acesta a plecat în secret la Iaşi, pentru a cere aju-
torul armatei române în favoarea instituţiilor statale basarabene (Cap. X, Ioan Pelivan la cârma 
politicii externe a Republicii Democratice Moldoveneşti, pp. 103 – 111; cap. XI, Ioan Pelivan în 
vâltoarea evenimentelor din 6 ianuarie 1918, pp. 112 - 118). 

Guvernul de la Iaşi a aprobat cererea delegaţiei basarabene conduse de I. Pelivan şi ar-
mata regală română, condusă de generalul Ernest Broşteanu, a intrat în Chişinău la 13 ianuarie 
1918, concomitent cu pacificarea altor localităţi basarabene. Membrii Frontotdelului şi trupele 
ruseşti bolşevizate s-au retras fără luptă la răsărit de Nistru. I. Pelivan a prezentat astfel semni-
ficaţia prezenţei armatei române în Basarabia: „Intrarea armatei române în Chişinău pentru 
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noi, moldovenii, pentru mişcarea noastră naţională a fost o eră mare, elementele româneşti 
căpătând mai mult curaj şi speranţă în viitor. Pentru elementele străine a fost o zi de doliu” 
(Cap. XII, Intrarea armatei române în Basarabia, pp. 119 - 125). La 24 ianuarie 1918 Sfatul 
Ţării de la Chişinău a votat independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti şi ruperea 
oricăror relaţii de dependenţă cu Rusia bolşevică. I. Pelivan a precizat în cuvântarea sa că 
„acum suntem în ajunul întregirii neamului”. În telegrama oficială trimisă în numele guvernu-
lui de la Chişinău primului-ministru român gen. Alexandru Averescu, I. Pelivan a subliniat că 
instituţia executivă pe care o reprezintă „(…) va stabili cât mai curând cu putinţă raporturi 
strânse şi frăţeşti cu Regatul Român de care suntem legaţi atât prin interesele vecinătăţii cât şi 
prin comunitatea rasei” (p. 126). Peste două luni, la 27 martie 1918, Sfatul Ţării a votat unirea 
condiţionată cu România, astfel: din 125 de deputaţi prezenţi, 86 au votat pentru Unire, 3 au 
votat împotrivă, iar 36 s-au obţinut. Alţi 13 deputaţi au lipsit de la istorica şedinţă. I. Pelivan a 
votat cu toată convingerea PENTRU UNIRE!  

O UNIRE condiţionată atunci, la sfârşitul lui martie 1918, de acceptarea şi îndeplinirea, 
de către guvernul conservator condus de Alexandru Marghiloman, a următoarelor cerinţe: 

1. Sfatul Ţării va aplica reforma agrară în Basarabia, acceptată fără obiecţii de guvernul 
român; 

2. Autonomia Basarabiei, cu propriul său Sfat al Ţării, ales prin vot democratic; 
3. Sfatul Ţării va vota şi va administra bugetul local, va controla consiliile zemstvelor şi 

oraşelor şi va desemna funcţionarii administraţiei locale; 
4. Recrutările militare vor fi făcute pe criterii teritoriale; 
5. Legile locale şi forma de administrare din Basarabia vor putea fi schimbate numai cu 

acordul reprezentanţilor locali basarabeni; 
6. Drepturile minorităţilor din Basarabia vor fi garantate prin lege specifică şi respectate 

în Regatul României; 
7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor face parte din guvernul central român de la Bucu-

reşti; 
8. Basarabia va trimite în Parlamentul României un număr de reprezentanţi proporţional 

cu populaţia provinciei; 
9. Toate alegerile locale, regionale, parlamentare vor fi organizate democratic, bazate pe 

votul direct, egal, secret, universal; 
10. Noua Constituţie a României va garanta libertatea cuvântului şi a religiei; 
11. Va fi declarată o amnistie generală pentru toate persoanele care au comis infracţiuni 

politice în perioada 1917 - 1918.  
Dar de ce o Unire condiţionată a Basarabiei cu România? A răspuns tot I. Pelivan: „Îna-

inte de toate noi am zis ca Sfatul Ţării să hotărască el însuşi marea reformă agrară, aşteptată 
de atâta amar de vreme de ţărănime. Al doilea, ca basarabenii să-şi păstreze sufragiul univer-
sal pe care l-au câştigat prin jertfele revoluţiunii, şi ultima condiţie serioasă a fost ca Basara-
bia să-şi păstreze organizaţia şi legislaţia sa aşa cum le-a moştenit de la Rusia (…). Bineînţe-
les că nu puteam noi să renunţăm la drepturile cari erau câştigate prin revoluţiune şi nu pu-
team să ne alipim fără condiţiuni la România, cari în această privinţă prezenta condiţiuni 
inferioare. Dar, d-lor, când a venit momentul, noi am ştiut să renunţăm şi la aceste condiţiuni 
de unire. (…) De aceea, ca să zădărnicim acţiunea duşmanilor noştri la conferinţa păcii, am 
găsit de cuviinţă să renunţăm la condiţiunile pactului din 27 martie 1918” (pp. 128 - 129). 

Ulterior, I. Pelivan a făcut parte din delegaţia oficială basarabeană care a prezentat gu-
vernului român şi regelui Ferdinand I la Iaşi actul oficial al Unirii condiţionate, votată la Chişi-
nău. Încă o recunoaştere o rolului important al liderului mişcării naţionale basarabene în reali-
zarea Unirii de la 27 martie 1918! Peste aproape opt luni, în şedinţa solemnă a Congresului 
General al Bucovinei de la Cernăuţi, de la 15 / 28 noiembrie 1918, după sublinierea importan-
ţei Unirii Bucovinei cu România, a militat pentru unirea tuturor forţelor naţionale româneşti 
pentru desăvârşirea formării statului naţional unitar român. În noua conjunctură politico - mili-
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taro- diplomatică internă şi externă europeană din noiembrie 1918 (caducitatea Păcii de la 
Bucureşti din 24 aprilie / 7 mai 1918, armistiţiul de pe frontul de Vest, de la 11 noiembrie 
1918), luând ca exemplu şi Unirea necondiţionată a Bucovinei cu Regatul României de la 15 / 
28 noiembrie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău a proclamat la 27 noiembrie / 10 decembrie 
1918 Unirea necondiţionată a Basarabiei cu România („a doua Unire de la Chişinău”). După 
24 decembrie 1918, I. Pelivan a fost reconfirmat în funcţia de Director al Justiţiei din Basarabia 
(Cap. XIII, Basarabia alege Unirea, pp. 126 - 142). 

În februarie 1919 I. Pelivan a fost desemnat ca reprezentant al Basarabiei în Comisia 
română participantă la Conferinţa de pace de la Paris (1919 - 1920). Patriotul basarabean a 
desfăşurat o intensă şi continuă acţiune pentru prezentarea, în faţa Europei, a dreptului Basara-
biei de a-şi hotărî singură soarta şi viitorul politic, de a se uni cu România, a dreptului Români-
ei Mari de a reprezenta şi a lupta pentru interesele Basarabiei în cadrul Regatului şi, în ultimă 
instanţă, în cadrul sistemului de pace european. I. Pelivan s-a confruntat politic, naţional, ideo-
logic, propagandistic, ziaristic atât cu bolşevicii („roşii”), cât şi cu ţariştii („albii”) de la Paris, 
care susţineau la unison că Basarabia era provincie bolşevică / rusească, în perspectiva refacerii 
imperiului rusesc, fie „roşu”, fie „alb”. I. Pelivan a conchis că ruşii, fie bolşevici („roşii”), 
fie nostalgici simpatizanţi ţarişti („albii”), erau cu toţii imperialişti, când trebuiau să re-
constituie, să refacă fostul imperiu ţarist! În perioada activităţii specifice desfăşurată la Paris 
(1919 - 1920), I. Pelivan a elaborat şi a publicat în capitala Franţei zece broşuri în care prezenta 
şi promova istoria Basarabiei sub ocupaţie rusească ţaristă, locul şi rolul provinciei dintre Prut 
şi Nistru în cadrul României, drepturile Regatului asupra Basarabiei şi de a reprezenta drepturi-
le acesteia în Europa. În martie 1920 Consiliul Suprem al marilor puteri învingătoare în Primul 
război mondial au recunoscut unirea Basarabiei cu România, victorie politico - diplomatică la 
materializarea căreia I. Pelivan a avut o contribuţie hotărâtoare. La 28 octombrie 1920, prin 
Tratatul de la Paris, Anglia, Franţa, Italia, Japonia au recunoscut oficial Unirea Basarabiei cu 
România şi suveranitatea Bucureştiului asupra Chişinăului. I. Pelivan a revenit în România, în 
mai 1920, cu sentimentul deplin al datoriei şi misiunii naţionale împlinite şi cu recunoştinţa 
contemporanilor. N. Iorga a exprimat esenţa misiunii şi a succesului lui I. Pelivan în capitala 
Franţei: „Reunirea Basarabiei la România nu a fost un succes al diplomaţiei româneşti, cum s-
a afirmat în permanenţă, ci rezultatul propagandei efectuate de I. Pelivan la Paris” (Cap. 
XIV, Ioan Pelivan la Conferinţa de Pace de la Paris (1919 - 1920), pp. 143 - 159). 

În perioada interbelică activitatea lui I. Pelivan a fost diversă: pe plan politic, a fost de-
putat în Parlamentul României în legislaturile: 1918, 1919 - 1920, 1920 - 1922, 1922 - 1926, 
1927 - 1928, 1928 - 1931, 1931 - 1932, 1932 - 1933; ministrul Justiţiei, 1919 - 1920; a susţinut 
constant şi intens înfăptuirea concretă a reformei agrare în Basarabia, 1920 - 1921; membru al 
Partidului Naţional Român condus de Iuliu Maniu, din 1923; membru al conducerii Partidului 
Naţional Ţărănesc, din octombrie 1926; pe plan cultural: conducător al filialei Basarabia a 
ASTREI (1927 - 1936); a promovat, a sărbătorit, a omagiat momente importante din istoria 
Basarabiei / României, personalităţi politice / culturale basarabene / româneşti, a fost preocupat 
constant de problema românismului în Basarabia; a fost sărbătorit oficial la împlinirea vârstei 
de 60 de ani şi a 35 de ani de activitate continuă, intensă politică - naţională - obştească - profe-
sională, la 1 iunie 1936; a participat activ la organizarea, desfăşurarea şi promovarea aniversă-
rii a 20 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (9 aprilie 1938); pe plan educaţional: a fost 
desemnat membru de onoare al Comitetului şcolar al Liceului Militar „Regele Ferdinand I” din 
Chişinău (din 1934) – (Cap. XV, Viaţa şi activitatea lui Ioan Pelivan în perioada dintre cele 
două războaie mondiale, pp. 160 - 203). 

După drama Basarabiei din iunie 1940, I. Pelivan a militat activ pentru eliberarea aces-
tui pământ românesc de sub ocupaţia bolşevică, apoi, începând cu septembrie 1941, pentru 
consolidarea administraţiei româneşti şi a românismului între Prut şi Nistru. În faţa ofensivei 
Armatei roşii în zona Nistru - Prut din martie - aprilie 1944, I. Pelivan s-a stabilit cu familia sa 
la Bucureşti, din aprilie 1944 (Cap. XVI, Drama Basarabiei din anul 1940, pp. 204 - 213). 
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După introducerea comunismului în România, autorităţile represive comuniste l-au arestat pe 
bătrânul I. Pelivan, la 74 de ani, în cadrul „lotului foştilor miniştri şi demnitari”, în mai 1950 şi 
l-au întemniţat la Sighet, unde a murit, din cauza afecţiunilor de care suferea şi a regimului 
exterminant penitenciar, la 25 ianuarie 1954, fiind înmormântat în cimitirul închisorii (Cap. 
XVII, Ioan Pelivan, întemniţat în închisoarea de la Sighet, pp. 214 - 228). Ulterior, în aprilie 
1976, la aniversarea unui secol de la naşterea patriotului basarabean, osemintele lui I. Pelivan 
au fost reînhumate în cimitirul Mănăstirii Cernica. La 26 martie 2011, în cimitirul Mănăstirii 
Cernica au fost omagiaţi oamenii politici basarabeni, în frunte cu I. Pelivan, care au realizat 
Unirea Basarabiei cu România de la 27 martie 1918 şi care, începând cu 1950, au fost victimele 
represiunii comuniste româneşti, în spatele căreia trebuie să vedem obligatoriu presiunile so-
vietice, care nu puteau uita momentul 27 martie 1918 şi nu puteau ierta! (Cap. XIX, Reînhuma-
rea osemintelor lui Ioan Pelivan în cimitirul Mănăstirii Cernica, pp. 233 - 235). Arhiva lui I. 
Pelivan a fost predată iniţial de marele om politic Arhivelor Statului din Bucureşti, apoi alte 
dosare au ajuns la aceeaşi instituţie, donate de soţia acestuia, Maria Pelivan, sau de către foşti 
colaboratori ai patriotului basarabean. „Specialiştii de la Arhivele Statului, au precizat autorii, 
apreciau că materialele cuprinse în fondul I. Pelivan prezintă importanţă deosebită pentru 
cunoaşterea evenimentelor istorice din Basarabia la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul 
al XX-lea” (Cap. XVIII, Avatarurile arhivei lui Ioan Pelivan, 229 - 235). Numele lui Ioan 
Pelivan a rămas puternic în posteritate, în primul rând, prin acţiunile şi faptele sale. Apoi, loca-
lităţi şi străzi din Basarabia au primit numele „Ioan Pelivan”. Nu în cele din urmă, la 25 ianua-
rie 2012 Liceul Teoretic din Răzeni, satul de baştină a revoluţionarului basarabean, a primit 
numele „Ioan Pelivan” (Cap. XX, Numele lui Ioan Pelivan în posteritate, pp. 236 - 238). 

Monografia mai cuprinde 28 de Schiţe biografice ale unor persoane din perioada activi-
tăţilor complexe, diverse, ale lui I. Pelivan, cu care acesta a colaborat ori i-au fost oponenţi 
(Alistar Elena, Arbore Zamfir C., Argetoianu Constantin, Brătianu Gheorghe I., Broşteanu 
Ernest, Catelly Emanoil, Ciugureanu Daniel, Crihan Anton, Cristi Vladimir, Erhan Pantelimon, 
Gavriliţă Emanuel G., Ghibu Onisifor, Gore Paul Pavel, Grosu Gheorghe Gurie, Halippa Pan-
telimon, Haneş Petre V., Hasdeu Bogdan Petriceicu, Herţa - Hertza Vladimir, Inculeţ Ion, Ma-
niu Iuliu, Pântea Gherman, Pelivan Maria, Prezan Constantin, Sinicliu Elefterie, Stere Constan-
tin, Stroescu Vasile, Tomescu Constantin, Ţepordei Vasile) - (pp. 239 - 274). Bibliografia 
cărţii (pp. 275 - 284) include toate categoriile de izvoare istorice şi bibliografice utilizate de 
autori. De o importanţă deosebită sunt Anexele documentare (pp. 286 - 396) ataşate lucrării: 
arbori genealogici, documente, fotografii, hărţi. Indicele de nume (pp. 397 - 404) permite o 
rapidă şi eficientă orientare în paginile monografiei. Ar fi trebuit să conţină, de exemplu, şi 
nume geografice, de instituţii, de lucrări istoriografice. În ultimă instanţă, Postfaţă. Note la 
lectura cărţii (pp. 405 - 411), scrisă de Eugenia Danu, permite cititorului grăbit să cunoască 
principalele idei transmise de autorii cărţii. Scurte note bio - bibliografice (pp. 412 - 415) des-
pre cei trei autori întregesc structura cărţii. 

În concluzie, o monografie restitutivă, necesară, completă, de referinţă în istoriografia 
personalităţilor basarabene şi a istoriei Basarabiei din perioada 1812 - 2012. Ea poate fi, în 
acelaşi timp, şi o istorie a mişcării naţionale din Basarabia în perioada 1917 - 1920. Utilă în 
România şi în Republica Moldova pentru informarea doritorilor de istorie a mişcării naţionale 
basarabene, care a contribuit fundamental la formarea statului naţional unitar român în 1918. 
Studiu de caz al carierei unui intelectual basarabean în mediul liceal şi universitar ţarist la sfâr-
şitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Exemplu de adaptare politică, profesională, 
culturală, lingvistică a unui basarabean format în mediul intelectual rusesc în jurul anului 1900 
la condiţiile complexe din România Mare după 1918. 

 
▬► Constantin I. Cojocariu, Proprietatea funciară în Judeţul Botoşani, din prima ju-

mătate a secolului al XIX-lea până în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Editura Quadrat, 
Botoşani, 2013, 641 p. 
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Profesorul Constantin I. Cojocariu a publicat o sinteză fundamentală despre tema studia-
tă: Proprietatea funciară în Judeţul Botoşani, din prima jumătate a secolului al XIX-lea până 
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, 641 p. Autorul 
cunoaşte bine oamenii, locurile, epoca, evoluţiile istorice, a elaborat şi a publicat anterior alte 
cărţi referitoare la zona Botoşani: Dascăli şi elevi, Editura Axa, Botoşani, 1996; Oraşul Săveni. 
Monografie, Editura Axa, Botoşani, 2001; Judeţul Botoşani. Structuri administrativ - teritoria-
le, Editura Quadrat, Botoşani, 2008. 

Monografia proprietăţii funciare din zona Botoşani a fost structurată de autor astfel: In-
troducere (pp. 5 - 8), şapte capitole şi anexe (pp. 9 - 612), Bibliografia utilizată pentru elabora-
rea cărţii (pp. 613 - 620), Abrevieri folosite (p. 621), Indice de localităţi (pp. 622 - 638), Cu-
prins (pp. 633 - 641). Cartea a fost rezultatul mai multor ani de cercetări temeinice în arhive, 
biblioteci şi muzee, de călătorii în satele, comunele, târgurile şi oraşele zonei, de elaborare 
dificilă, dar finalizată cu succes, la birou. Mai precizez faptul că prin expresia „Judeţul Boto-
şani” autorul înţelege suprafaţa actualului judeţ Botoşani, care include teritoriile fostelor ţinu-
turi şi judeţe Dorohoi (în Nord) şi Botoşani (în Sud), între 1850 - 1950. 

În Capitolul I (Proprietatea funciară în judeţele Botoşani şi Dorohoi, la mijlocul seco-
lului al XIX-lea, pp. 9 - 44), prof. Constantin I. Cojocariu a prezentat situaţia proprietăţii agra-
re, a boierimii proprietare / de ranguri şi a ciocoimii, a ţărănimii lucrătoare de pământuri, care a 
protestat împotriva stăpânilor şi arendaşilor de moşii, a necesităţii reformării relaţiilor agrare şi 
a introducerii unor progrese în tehnica agricolă (cultivarea, lucrarea, depozitarea şi valorifica-
rea produselor agricole şi animaliere). Autorul a analizat situaţia aparent paradoxală a proprie-
tăţii agrare şi a agriculturii măcinate de contradicţii interne şi de pericole externe, din zona 
Botoşani / Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea: pe de o parte, „Creşterea cererii de pro-
duse agricole (cereale şi vite) pe piaţa europeană au determinat pe tot mai mulţi dintre marii 
proprietari de pământ să se preocupe de folosirea tehnicilor moderne în agricultură, prin 
perfecţionarea uneltelor agricole, creşterea numărului de maşini agricole (de semănat, de 
prăşit, de cosit, de treierat, de vânturat ş.a.), prin pregătirea terenului pentru cultură (folosi-
rea gunoiului de grajd, asanarea unor mlaştini, efectuarea unor arături adânci), prin folosirea 
unor soiuri de seminţe selecţionate şi a unor rase superioare de vite” (p. 43). 

Complementar acelor evoluţii, realizări şi noutăţi, „Creşterea producţiei agricole a im-
pulsionat dezvoltarea producţiei meşteşugăreşti şi manufacturiere, care a dus la lărgirea pieţei 
interne şi externe, la diversificarea comerţului şi creşterea numerică a negustorilor, cărora li 
se alătură patronii de ateliere meşteşugăreşti şi manufacturi, o pătură tot mai numeroasă de 
intelectuali, o parte a funcţionarilor statului şi a tinerei ofiţerimi. Toate aceste categorii vor 
constitui noua clasă socială, burghezia, care, urmând modernizarea societăţii, trebuia să înlă-
ture vechile structuri ale societăţii feudale” (p. 44). „Pe de altă parte, a concluzionat autorul, 
reducerea cu aproximativ 50 % a suprafeţelor date în folosinţă clăcaşilor pentru hrană şi 
păşune, creşterea clăcii şi a numeroaselor obligaţii faţă de proprietar sau posesor, condiţiile 
inumane de muncă şi viaţă au determinat creşterea valului de frământări ţărăneşti care, la 
mijlocul secolului al XIX-lea, erau atât de numeroase şi de profunde, încât cercurile politice 
conducătoare, îngrijorate de perspectivele unei răscoale generale ţărăneşti, s-au văzut nevoite 
să recunoască necesitatea unei grabnice reforme agrare” (p. 44). 

Reforma agrară s-a legiferat în august 1864, iar aplicarea ei în zona Moldovei de Nord a 
fost analizată de prof. Constantin I. Cojocariu în Capitolul al II-a (Reforma agrară din 1864 în 
judeţele Botoşani şi Dorohoi, pp. 45 - 125). Autorul a prezentat culisele dezbaterii proiectului 
de lege şi a adoptării legii rurale (reformei agrare, 12 / 15 - 24 / 27 august 1864), principalele 
prevederi ale acesteia, definirea categoriilor de ţărani clăcaşi: fruntaşi, mijlocaşi şi pălmaşi, 
activitatea organelor şi comisiilor centrale şi locale de împroprietărire, nereguli, abuzuri, greu-
tăţi întâmpinate în aplicarea legii rurale, reclamaţii ale ţăranilor faţă de ilegalităţile comise. 
Rezultatele lucrărilor comisiilor de împroprietărire fundamentează concluziile autorului în 
problema studiată în acel capitol. Astfel, prof. Constantin I. Cojocariu a conchis că: „Deşi n-a 
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desfiinţat proprietatea moşierească, legea rurală din 1864 a deschis drum larg relaţiilor capi-
taliste şi a constituit o verigă importantă în procesul de consolidare a societăţii burgheze. 
Dezvoltarea producţiei de mărfuri, extinderea pieţei interne, crearea unui mare număr de 
braţe de muncă libere, ca urmare a deposedării de pământ a multor clăcaşi, sporirea acumu-
lărilor băneşti prin „despăgubiri” a favorizat dezvoltarea industriei şi a societăţii burgheze în 
ansamblul ei. În ciuda insuficienţelor ei, legea rurală din 1864 constituie unul din cele mai de 
seamă evenimente care a avut loc în secolul al XIX-lea, cu consecinţe hotărâtoare în dezvolta-
rea ulterioară (…). Înlăturarea relaţiilor feudale şi eliberarea clăcaşilor, eliberarea moşiilor 
de servituţile feudale au dus la constituirea unei pieţe a forţei de muncă pentru capitalism şi a 
îngăduit lărgirea pieţei interne, a dezvoltării mai rapide a capitalismului în general, în agri-
cultură în special, prin utilizarea mai largă a muncii salariate şi accentuarea caracterului 
comercial” (p. 125). 

În Anexele Capitolului II (pp. 126 - 149) autorul a folosit metoda tabelelor tematice pen-
tru a prezenta statistic, comparativ, contabiliceşte, evoluţia problemei agrare înainte şi după 
aplicarea legii rurale din 1864 în judeţele Botoşani şi Dorohoi. Tabelele sunt grupate pe judeţe, 
plase („plăşi”), comune şi sate. 

Evoluţia şi caracteristicile Relaţiilor agrare în judeţele Botoşani şi Dorohoi la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea au fost analizate de prof. Constantin I. 
Cojocariu în Capitolul III (pp. 150 - 200). Autorul a prezentat: structura proprietăţii funciare şi 
evoluţia relaţiilor agrare în perioada precizată, sistemul învoielilor agricole, structura sortimen-
tală şi evoluţia cantitativă a principalelor culturi agricole din zona Botoşani, răscoala din 1907 
şi urmările ei, adoptarea şi aplicarea unei legislaţii agrare actualizate cu realităţile şi cerinţele 
agrare ale anilor 1908 - 1910, includerea problemelor agrară şi electorală în programele de 
acţiune - de guvernare ale partidelor politice (PNL - 1913, PC - 1914 / 1915) şi în Constituţia 
României (revizuită în iunie - iulie 1917). Prof. Constantin I. Cojocariu a concluzionat că, 
„Deşi nu se stabilea un anume termen pentru elaborarea legii de împroprietărire, modificarea 
Constituţiei „era o etapă importantă pe drumul spre reformele electorală şi agrară, deschi-
dea perspectiva reducerii considerabile a proprietăţii moşiereşti, fără a o desfiinţa”. Modali-
tăţile concrete de rezolvare ale celor două probleme urmau să fie elaborate şi puse în aplicare 
după încheierea războiului, spre care se îndreptau speranţele tuturor” (p. 200). 

O problemă nerezolvată în anii următori aplicării reformei agrare din 1864 a fost cea a 
împroprietăririi însurăţeilor pe moşiile statului (Capitolul IV, pp. 201 - 295). Baza legală a 
fost setul art. n-rele 5 şi 6 ale Legii rurale din august 1864. În sfertul de veac următor au fost 
adoptate legi complementare referitoare la împroprietărirea însurăţeilor (spornicilor), a ţărani-
lor cu pământ puţin sau fără pământ, în august 1876, martie 1881, februarie 1887 şi aprilie 
1889. Au fost înfiinţate noi sate prin colonizare în jud. Botoşani: Roşiori, Vânători, Hulub, 
Călăraşi, Santa-Maria, Dorobanţi, Pleşani, Libertatea, Pârlita, Comândăreşti, Burleşti, Drislea, 
Roma de Sus, Roma de Jos. În jud. Dorohoi au fost întemeiate prin colonizare alte sate: Griviţa 
- Păltiniş, Cuza - Vodă, Plevna, Griviţa I şi Griviţa II (pe moşia Cordărenii Mănăstirii şi Şipo-
tenii Mănăstirii), Livenii Noi, Arborea, Călugăreni, Smârdan, Tăuteşti. În concluzie, a afirmat 
autorul, „Împroprietărirea din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea a contribuit la descon-
gestionarea aglomeraţiilor din unele comune rurale din plasa Herţa şi Berhometele, de la 
judeţul Dorohoi, şi din plasa Siret şi Târgului, de la judeţul Botoşani. Împroprietărirea făcută 
pe moşiile statului a produs o redistribuire a forţei de muncă în agricultura celor două judeţe, 
contribuind, într-o bună măsură, la asigurarea unei forţe de muncă stabile pe fostele mari 
proprietăţi ale statului (…). Chiar dacă împroprietărirea însurăţeilor şi a ţăranilor fără pă-
mânt sau cu pământ puţin pe moşiile statului, ca şi împroprietărirea de la 1864, n-au putut 
satisface setea de pământ a ţărănimii, chiar dacă mulţi dintre ei au trăit prea puţin timp bucu-
ria visului împlinit, aceea de a fi proprietari, pentru că din cauza lipsurilor materiale mulţi 
dintre ei au fost nevoiţi să-şi înstrăineze pământul, toate împroprietăririle au avut contribuţii 
benefice la ameliorarea situaţiei economice a multor ţărani, contribuind la refacerea gospodă-
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riei ţărăneşti şi la dezvoltarea relaţiilor capitaliste în agricultură” (pp. 294 - 295). 
 Următoarea reformă agrară şi aplicarea ei în zona Botoşani, analizate de prof. Con-

stantin I. Cojocariu, a fost cea din 1921. Autorul a prezentat legislaţia agrară adoptată în peri-
oada decembrie 1918 - 1921, organele şi comisiile centrale şi locale de expropriere a moşiilor 
latifundiarilor şi de împroprietărire a ţăranilor, realităţile agrare din judeţe etc. Pe baza legisla-
ţiei şi a activităţii organismelor statale enumerate anterior, reforma agrară din 1921 s-a aplicat 
în judeţele Botoşani şi Dorohoi (Capitolul V, pp. 296-398). Prof. Constantin I. Cojocariu a 
analizat aplicarea reformei agrare în zona Botoşani, începând cu anul 1921. Evident, au existat 
piedici, neajunsuri, neconcordanţe între legislaţie şi realităţile din zona rurală, neîmpliniri, 
nemulţumiri şi reclamaţii din partea ţăranilor către autorităţile locale şi centrale. Rezolvarea 
parţială a problemei agrare, formarea unei categorii de ţărani cu mici suprafeţe de pământ ara-
bil, dezvoltarea agriculturii româneşti / botoşănene în perioada interbelică sunt câteva dintre 
urmările reformei agrare din 1921. „Cu toate neajunsurile reformei, a concluzionat autorul, - 
tergiversarea punerii în posesie a noilor proprietari, preţul ridicat plătit pentru despăgubire, 
faptul că ţăranul n-a primit şi inventarul agricol cu care să-şi lucreze pământul, menţinerea 
unor taxe şi impozite ridicate şi în continuă creştere etc. – reforma agrară a contribuit, incon-
testabil, la îmbunătăţirea stării materiale a vieţii ţăranului şi la dezvoltarea satului românesc; 
ţăranii au devenit mai demni şi mai independenţi, implicându-se tot mai mult în viaţa economi-
că şi socială, iar o parte dintre ei au început să participe la viaţa politică a localităţilor” (p. 398). 

Documentele referitoare la Aspectele concrete ale înfăptuirii reformei agrare din 1921 
în judeţele Dorohoi şi Botoşani, au fost grupate în Capitolul V: Anexe (pp. 399 - 501). Sursele 
istorice de diferite categorii au fost ordonate pe judeţe, regiuni agricole, plase („plăşi”), comu-
ne, sate. 

Aplicarea concretă a prevederilor reformei agrare din 1921 în judeţele Botoşani şi Do-
rohoi a determinat acordarea unor suprafeţe arabile în afara perimetrului unor comune, facili-
tând înfiinţarea unor noi sate în cele două judeţe: 26 în primul, 33 în al doilea (Capitolul VI: 
Sate înfiinţate odată cu înfăptuirea reformei agrare din 1921 în judeţele Botoşani şi Dorohoi, 
pp. 502 - 559). 

A treia Reformă agrară analizată de prof. Constantin I. Cojocariu a fost cea din martie 
1945 (Capitolul VII, pp. 560 - 612). Autorul a prezentat situaţia agriculturii româneşti în peri-
oada 1941 - 1945, drama locuitorilor judeţelor Dorohoi şi Botoşani sub ocupaţia militară sovie-
tică, începând cu aprilie 1944, înfăptuirea reformei agrare prin aplicarea legii nr. 187 din 23 
martie 1945, care a împroprietărit peste 900.000 capi de familie cu peste 1.100.000 ha teren, 
determinând desfiinţarea marii proprietăţi funciare din România la sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial, oferind soluţii „forţate” pentru înfiinţarea proprietăţii socialiste: proprietatea 
de stat (IAS şi SMA) şi agricultura cooperatistă (întovărăşiri şi gospodării agricole colective - 
GAC – baza „celebrelor” Cooperative Agricole de Producţie - CAP). „Cu toate relele săvârşite 
de comunişti în perioada colectivizării agriculturii, a apreciat autorul, cu toate necazurile şi 
suferinţele îndurate de sute de mii, şi chiar de milioane de oameni, pentru care regimul comu-
nist va rămâne pentru totdeauna condamnat de istorie, în România colectivizarea a fost o 
realitate istorică, care a avut, poate, şi partea ei bună: a realizat comasarea suprafeţelor agri-
cole, a format specialişti pentru toate ramurile agriculturii (agronomi, zootehnişti, veterinari, 
mecanici agricoli), a pus bazele unui sistem de irigaţii, a folosit o gamă variată de unelte şi 
maşini agricole şi a utilizat cu eficienţă îngrăşămintele chimice, elemente fără de care nu se 
poate concepe o agricultură modernă” (p. 612).  

Monografia este completată cu Bibliografia lucrării, cu 152 de surse informaţionale (pp. 
613 - 620), cu Abrevierile utilizate (p. 621), cu Indicele de localităţi (pp. 622 - 638).  

Sinteza prof. Constantin I. Cojocariu devine monografia problemei proprietăţii funciare 
în zona Botoşani, contribuţie istoriografică de ţinută ştiinţifică, care completează bibliografia 
referitoare la una din cele mai importante probleme ale României moderne. Tabelele tematice 
ale lucrării sintetizează statistic informaţiile incluse în carte şi oferă acces rapid la structura 
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contabilă a problemei studiate. Sinteza este un ghid util pentru autorii unor micro-monografii 
ale unor sate / comune din zona Botoşani, practică istoriografică tot mai des întâlnită în orizon-
tul cercetării istorice din judeţul Botoşani, cu mai multe sau mai puţine finalizări istoriografice 
de succes. De asemenea, monografia semnată de prof. Constantin I. Cojocariu devine reper 
bibliografic obligatoriu în portofoliul unei activităţi didactice opţionale, la clasele V - XII, cu 
tematică istorico - geografică locală / zonală. Cartea a fost editată în condiţii grafice foarte 
bune, pe hârtie semi-velină. Editura Quadrat s-a dovedit încă o dată a fi o editură profesionistă, 
poate cea mai profesionistă din Botoşani.  

Lucrarea ar trebui completată cu un capitol de concluzii referitoare la evoluţia proble-
mei proprietăţii funciare în România (zona Botoşani) în perioada 1864 - 1921 - 1945 (pentru că 
încheierile fiecărui capitol nu pot suplini lipsa amintită), cu un indice de nume - antroponime, 
hidronime, cu o prefaţă a unui profesor universitar, cu un număr de hărţi care să completeze 
geografico - spaţial informaţiile istorico - temporale, cu un rezumat într-o limbă străină, care să 
accesibilizeze cunoaşterea şi valorificarea informaţională a sintezei de către cititorii europeni. 
Problemele analizate în fiecare capitol trebuiesc organizate în subcapitole, marcate distinct. 
Cititorul nu poate identifica rapid paginile unde este discutată o problemă sau alta. Trebuiesc 
eliminate greşelile de tipar, dovadă a unei corecturi grăbite pe text, şi inconsecvenţele din note-
le de la subsol. De asemenea, trebuie reformulate frazele - paragraf de 8 - 10 rânduri şi trans-
formate în sumă de propoziţii determinate logic între ele, pentru a fi mai uşor înţelese de cititor. 
Sper, de asemenea, că sinteza prof. Constantin I. Cojocariu a fost difuzată în bibliotecile publi-
ce româneşti şi, de ce nu, în cele străine. 

În concluzie, o lucrare foarte utilă istoriografiei româneşti, contribuţie care, cu acele 
completări enumerate anterior, poate deveni reperul analizei problemei proprietăţii funciare şi a 
celei agrare între 1850 - 1950 în zona Botoşani pentru următorii ani. 

 
▬► Constantin P. Cojocariu, Judeţul Botoşani - Portret geografic, cu elemente de isto-

rie şi dezvoltare durabilă, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, 484 p. + 1 hartă. 
 
O nouă apariţie editorială îmbogăţeşte bibliografia ştiinţifico - didactică referitoare la 

Jud. Botoşani: Constantin P. Cojocariu, Judeţul Botoşani - Portret geografic, cu elemente de 
istorie şi dezvoltare durabilă, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, 484 p. + 1 hartă. Precizez de la 
început: a nu se confunda Constantin P. Cojocariu cu Constantin I. Cojocariu! Amândoi colegii 
mei, „tineri” pensionari şi activi pe plan ştiinţific, sunt originari din localitatea Zamostea - 
Suceava, rude între ei, dar Constantin P. de la Corni - Botoşani a manifestat până acum preo-
cupări de geografie istorică, iar tizul său Constantin I. din Botoşani preocupări de istorie - geo-
grafie locală. Constantin P. Cojocariu a mai elaborat şi editat şi alte contribuţii de istorie - 
geografie locală: Comuna Corni - elemente de istorie şi geografie locală, Editura Axa, Boto-
şani, 2000; Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin şi pentru comunitate, Editura Axa, Boto-
şani, 2003; Corni - 515 ani de la prima atestare documentară, Editura Axa, Botoşani, 2004; 
Cercetarea elementară a orizontului local şi apropiat - ghid metodologic (în colaborare cu O. 
Mândruţ), Bucureşti, 2008. 

Lucrarea, girată ştiinţifico - metodologic şi prefaţată de conf. univ. dr Ioan Iosep de la 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost structurată astfel: Prefaţă (conf. univ. d-r 
Ioan Iosep), Cuvânt - înainte şi În loc de prefaţă (autorul), 4 capitole (Introducere, Cadru 
natural, Elemente de geografie umană, Manifestări şi evenimente geografice de excepţie desfă-
şurate la Botoşani în 2008), Bibliografie, Abrevieri. 

În Prefaţă (pp. 11 - 16) universitarul sucevean a realizat o prezentare generală a cărţii, 
în Cuvânt - înainte şi În loc de prefaţă (pp. 17 - 20) autorul a explicat demersul său ştiinţifico - 
didactico - metodic şi a mulţumit persoanelor care l-au ajutat profesional şi material în proiec-
tul său. În Introducere (pp. 21 -29) Constantin P. Cojocariu a prezentat aşezarea geografică, 
limitele şi suprafaţa Jud. Botoşani, completând cu cercetările geografice - istorice din secolele 
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XVIII - XX referitoare la zona Botoşani.  
Cadrul natural al Jud. Botoşani a fost analizat de autor în Capitolul II (pp. 30 - 172), in-

sistând asupra: Caracteristicilor geologice (pp. 30 - 44), Reliefului (pp. 45 - 81), Climei (pp. 82 
- 98), Hidrografiei (pp. 99 - 114), Caracteristicilor biogeografice (pp. 115 - 144), Solurilor 
(pp. 145 - 149), Rezervelor solului (pp. 150 - 154), Unităţilor geografice regionale (pp. 155 - 
172). Subcapitolele tematice au la rândul lor subdiviziuni, astfel că materialul informativ este 
prezentat foarte ordonat şi explicativ. De exemplu, prezentând Relieful Jud. Botoşani, prof. 
Constantin P. Cojocariu a analizat: Originea şi evoluţia reliefului, Caracteristicile morfologice 
şi morfometrice, Tipuri genetice de relief (Relieful structural şi petrografic, Relieful sculptural, 
Relieful pluviatil, Relieful deluvial), Procese morfologice actuale care contribuie la modelarea 
versanţilor şi microrelieful creat de ele (Condiţii, procese şi forme actuale de modelare a ver-
sanţilor), Problema captărilor. 

Elementele de geografie umană (Capitolul III, pp. 173 - 454) sunt complementare Ca-
drului natural geografic. Autorul a structurat capitolul amintit anterior în subcapitole tematice: 
Probleme de geografie a populaţiei (pp. 173 - 224), Aşezările umane (pp. 225 - 310), Economia 
cu domeniile sale de manifestare: agricultura, industria - meşteşugurile, transporturile, comer-
ţul, serviciile, turismul (pp. 311 - 454). Insist asupra subcapitolului III.2. Aşezările umane, în 
care prof. Constantin P. Cojocariu a îmbinat informaţiile şi analiza geografice cu cele istorice. 
Astfel, au fost prezentate: Apariţia şi evoluţia reţelei de aşezări umane în judeţul Botoşani 
(Apariţia şi evoluţia aşezărilor umane în spaţiul actual al judeţului Botoşani; Aşezări umane 
dispărute; Aşezări umane dispărute, parţial atestate şi neidentificate), Aşezările urbane (Apari-
ţia şi evoluţia aşezărilor urbane; Caracterizarea oraşelor din judeţul Botoşani: Municipiul 
Botoşani; Municipiul Dorohoi; Oraşul Darabani; Oraşul Flămânzi; Oraşul Săveni; Oraşul Şte-
făneşti; Oraşul Bucecea), Aşezările rurale. Probleme geografice generale, Ecologia aşezărilor 
umane (Aspecte generale; Situaţia principalelor probleme de mediu: Procesele geomorfologice 
actuale; Starea atmosferei; Starea apelor; Agricultura, învelişul pedologic şi ecologia; Poluarea 
sonică; Poluarea nucleară; Situaţia deşeurilor). 

Autorul a completat personalitatea geografico - istorică a Jud. Botoşani cu cea ştiinţifico 
- didactică (Capitolul IV, pp. 455 - 473), prezentând Manifestări şi evenimente geografice de 
excepţie desfăşurate la Botoşani în 2008: 1. Congresul naţional de geografie - Botoşani (23 - 
25 mai 2008); 2. Centenarul naşterii academicianului Victor Tufescu - personalitate de excep-
ţie a geografiei româneşti (15 octombrie 2008). Cartea este completată cu Bibliografie (pp. 474 
– 480, cu 230 de articole, studii, cărţi şi surse citate) şi Abrevieri (pp. 481 - 482) utilizate în 
paginile lucrării. Aceasta mai conţine 204 figuri (hărţi şi fotografii alb-negru şi color), 64 tabe-
le tematice, Harta Jud. Botoşani în 1977, realizată de Victor Tufescu, format A3, color. 

Cartea, bazată pe informaţii diverse la nivelul anului 2010, este o contribuţie ştiinţifică 
importantă la studiul problematicii din titlu. Abordează şi probleme puţin sau deloc studiate: 
istorie locală, dezvoltare durabilă, integrare europeană, ecologie şi poluare, activităţi ştiinţifice 
- didactice zonale. Lucrarea poate fi utilizată cu succes şi în calitate de mini - ghid turistic al 
Jud. Botoşani sau manual pentru o disciplină opţională cu tematică identică sau conexă titlului. 
Contribuţia este încă o dovadă a realităţii că cercetare ştiinţifică - metodică se poate proiecta, 
realiza şi finaliza şi în provincie şi la vârsta a treia. Cred, de asemenea, că monografia prof. 
Constantin P. Cojocariu poate fi inclusă în proiectul „Judeţele României” şi editată sub auspi-
ciile Academiei Române, după ce structura şi conţinutul ei vor fi adaptate conform cerinţelor 
proiectului geografic amintit. Lucrarea trebuie completată cu un Indice toponimic, hidronimic, 
antroponimic; de asemenea, cu o hartă actualizată a Jud. Botoşani, la nivelul anilor 2010 - 
2013, care există deja în literatura geografică de specialitate. Aparatul critic al cărţii este inclus 
în text, modalitate comodă pentru tehnoredactor, dar deranjantă pentru cititor, care trebuie să 
verifice repetat bibliografia de la sfârşitul lucrării. Mult mai simplu şi mai practic era aparatul 
critic plasat la subsolul paginii, cu vizualizare rapidă şi eficace. Unele contribuţii incluse în 
Bibliografie sunt citate incomplet sau cu unele greşeli tehnice. 
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▬► ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS, XI, 2012, redactori coordonatori: prof. 
dr., Dan Prodan, muzeograf Eduard Setnic, Editura Quadrat, Botoşani, 384 p. 

 
La 24 ianuarie 2013, în cadrul Simpozionului tematic „Unirea Principatelor Româ-

ne”, organizat de Muzeul Judeţean Botoşani, a fost lansat oficial noul număr al anuarului ştiin-
ţific al acestei instituţii, Acta Moldaviae Septentrionalis, XI, 2012, Editura Quadrat, Botoşani, 
384 p., redactori coordonatori: prof. d-r Dan Prodan, muzeograf Eduard Setnic. Vol. XI, 2012, 
include teme de arheologie, istorie, cultură, civilizaţie, memorialistică, muzeografie, etnografie, 
structurate în 6 secţiuni: I. Istorie veche şi arheologie; II. Istorie medie; III. Istorie modernă; 
IV. Istorie contemporană; V. Note bibliografice; VI. Evocări. Vol. XI, 2012, mai cuprinde 
Cuvânt-înainte, semnat de muzeograf Eduard Setnic, Lista colaboratorilor şi Abrevieri, întoc-
mite de prof. d-r Dan Prodan.  

În Secţiunea I, Istorie veche şi arheologie, au fost incluse 3 contribuţii. Maria Diaco-
nescu a analizat diverse „Aspecte ale unor practici magico – religioase în aşezarea 
cucuteniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud. Botoşani”, conchizând că manifestările spiri-
tuale ale cucutenienilor locali, manifestate în forme simple sau sofisticate, exprimă gradul 
diferit de complexitate a manifestărilor magico – religioase. Elementele materiale descoperite 
dovedesc structurarea comunităţii cucuteniene locale în grupuri sociale conturate deja. Numis-
maţii Mihai C.V. Cornaci şi Coriolan Chiricheş au prezentat „Un denar emis pentru Julia 
Titi”, de către tatăl său, împăratul roman Titus (79 – 81 d. Hr.), din Dinastia Flavia, pentru fiica 
sa. Fotografiile monedei romane de argint sunt clar realizate. Daniel Ciucălău a studiat 
„Ofrande de carne din necropolele Sântana de Mureş – Cernjachov şi miturile germene”, 
concluzionând că între jertfele de carne ale germanicilor (goţii) culturii mureşene (secolele V – 
VI d. Hr.) şi miturile germanice, sistematizate ulterior în cântecele barzilor nordici, exista o 
strânsă legătură. 

Secţiunea următoare, a II-a, Istorie medie, cuprinde 3 articole, cu o tematică relativ di-
versă. Prof. univ. dr Mihai Maxim, originar din Vorniceni – Botoşani, fostul director al Institu-
tului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul – Turcia, osmanist de talie internaţiona-
lă, a publicat „Trei documente otomane inedite din 1594 – 1595, din timpul lui Mihai Vitea-
zul”, izvoare scrise descoperite în Arhiva otomană a Preşedenţiei Consiliului de Ministri de 
la Istanbul, celebra Başbakanlık Osmanlı Arşivi, care oferă o altă imagine asupra relaţiilor 
dintre război şi comerţ în zona Dunării inferioare, la sfârşitul secolului al XVI - lea. Andrei – 
Liviu Prodan continuă prezentarea, începută în AMS, X, 2011, „Sighişoara medievală şi mo-
dernă – muzeu în aer liber(II)”, subliniind importanţa arheologică şi turistică excepţională a 
oraşului de pe Târnava Mare, comparabil prin simbolistică cu Nürnberg din lumea germanică 
sau cu Istanbul din lumea turco – osmană. Reproducerile color ale monumentelor arhitectonice 
din Sighişoara stârnesc interesul cititorilor şi sunt o invitaţie voalată pentru vizitarea perlei de 
pe Târnava Mare. Iulian – Cătălin Nechifor a studiat „Bucecea. Începuturi (secolele XVI - 
XVIII)”, precizând că prima atestare documentară a aşezării datează din 1569, cu numele 
Vâlceşti, ulterior devenită sat cumpărat şi donat Mănăstirii Galata din Iaşi. 

Istoria modernă este tema Secţiunii a III – a. Alexandru Pînzar a analizat „Catastihul 
de spovedanii al enoriaşilor bisericii unui sat din Ţara Loviştei, la începutul secolului al XIX - 
lea”. Satul s-a numit Şerbăneşti iar Catastihul de spovedanii este o adevărată radiografie reli-
gioasă - morală - civică a unei comunităţi rurale de la începutul modernităţii româneşti. Anexa 
cu fotocopiile paginilor documentului original sporeşte valoarea ştiinţifică a studiului cercetă-
torului sucevean. Gică Manole a continuat studierea şi reconsiderarea personalităţii complexe a 
lui „Titu Maiorescu – omul politic”. Liderul conservator – junimist a fost un simbol şi un edu-
cator al vieţii politice româneşti, a slujit dezinteresat interesul naţional în perioada 1870 – 
1914, a consonat cultura occidentală cu cea autohtonă şi a aplicat temeinic propria concepţie şi 
politică despre modernizarea societăţii româneşti. Rămânând pe eşichierul politic românesc 
modern, Gheorghe – Florin Ştirbăţ a analizat „Marea formaţiune liberală în anii 1876 - 1878”, 
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concluzionând că denumirile de „Partid Naţional Liberal” sau „Partid Liberal Naţional” nu au 
corespuns realităţii concrete din cadrul „alianţei liberale”. Competiţia între grupările liberale a 
fost câştigată de către liberalii radicali, care au alcătuit „guvernul de război” şi au obţinut Inde-
pendenţa de Stat a României, constituind ulterior nucleul liberal în jurul căruia se va închega 
Partidul Naţional Liberal în timpul guvernării Ion C. Brătianu (1876 - 1888). 

Sergiu Balanovici a publicat „Un document privind eroii Războiului pentru Indepen-
denţa României”, la care a anexat Tabelă de ostaşii morţi în războiul din 1877 – 1878. Judeţul 
Botoşani. Judeţul Dorohoi, şi un afiş: Eroii Războiului de Independenţă, Din comuna Zlătu-
noaia, jud. Botoşani: Atanase Ion, Bordianu Gheorghe, Donose Axinte, toţi trei soldaţi ai Re-
gimentului 16 Dorobanţi. Muzeograful Gheorghe Median a continuat prezentarea seriei „Mo-
numentele Botoşanilor” cu „Palatul de Justiţie”: proiectare, licitaţie, finanţare, execuţie, re-
cepţie, începutul funcţionării, în perioada 1904 - 1909. Dan Prodan a alcătuit şi a publicat „Bi-
bliografia selectivă a orientalisticii – turcologiei româneşti în perioada 1850 – 1950”, structu-
rată pe următoarele coordonate: I. Izvoare istorice; II. Orientalism, turcologie mondială şi 
românească: definirea conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii 
(secolele XV-XX); III. Europa de Sud-Est, Peninsula Balcanică: definirea conceptelor, identi-
tate zonală, promovarea personalităţii geografico-istorice; V. Societatea românească în perioa-
da 1850-1950: de la paşoptişti la comunişti, modernizare, europenizare, personalitate naţională, 
identităţi şi manifestări istoriografice; V. Orientalistica-turcologia românească în perioada 
1850-1918: definirea conceptelor, evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii, insti-
tuţii; VI. Orientalistica-turcologia românească în perioada 1918-1950: definirea conceptelor, 
evoluţia cercetărilor, orientalişti, turcologi, contribuţii, instituţii; VII. Mihai Eminescu; VIII. 
Nicolae Iorga; IX. Franz Babinger. 

Secţiunea a IV – a, Istorie contemporană, include 7 contribuţii. Steliana Băltuţă a pre-
zentat “Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu din Botoşani: casa “Manolache Ior-
ga”, cumpărată de familia Saint – Georges şi devenită muzeu etnografic între anii 1989 - 
2007”, cu interesante fotografii despre acest monument arhitectonic de patrimoniu, cu un viitor 
incert, într-o nedreaptă contradicţie cu un trecut reprezentativ în istoria târgului Botoşani şi a 
familiei Iorga. Într-un alt orizont geo-temporal, Bogdan Caranfilof a analizat “Feţele lui Ianus. 
Germania şi cele două războaie mondiale”, formulând concluzia că vina declanşării celor două 
conflagraţii mondiale se împarte, în procente ce suportă încă interpretări, între Reich-ul wil-
helmian / hitlerist şi puterile occidentale / Rusia ţaristă – stalinistă. Ştefan S. Gorovei continuă 
seria serialelor epistolare, începută în AMS, X, 2011, cu “Mărturii dorohoiene. Corespondenţă 
Artur Gorovei – Dumitru Furtună (1926 - 1950)”, editând 49 de scrisori schimbate între cei 
doi prieteni şi 3 scrisori despre amiciţia lor, de la contemporani care i-au cunoscut. Pe aceeaşi 
linie de continuitate se înscrie şi eseul lui Gheorghe I. Florescu, iniţiat în AMS, X, 2011, despre 
“Memoriile lui N. Iorga, între aide-mémoire şi document (II)”. Cercetătorul ieşean a conchis 
că “Memoriile lui N. Iorga rămân un înscris fundamental pentru reconstituirea şi întelegerea 
istoriei anilor 1917 – 1938. Şi nu numai a istoriei!”. Rămânând în Universul N. Iorga, Loreda-
na Mirea a prezentat “Oraşele Brăila şi Galaţi în relatările lui N. Iorga”, în contribuţiile sale 
referitoare la cele două oraşe dunărene atât de încărcate de istorie. Paul – Narcis Vieru a contu-
rat “Istoricul cercetărilor asupra utilizării apelor în Moldova”, cu unele referiri speciale la 
municipiul şi judeţul Botoşani. Ana Florescu a analizat “Mit Eminescu şi peisaj ipoteştean în 
patrimonial artistic al Muzeului Judeţean Botoşani”, ca reflectare imagistică a naturii 
ipoteştene venerate în stihuri nemuritoare de Poetul Nepereche. 

Diverse Note bibliografice au fost reunite în Secţiunea a V – a. Astfel, Gheorghe I. Flo-
rescu a recenzat „Istoria unei comune botoşănene (Viişoara)”, iar Dan Prodan a reunit „Re-
cenzii şi note bibliografice” despre diverse contribuţii istoriografice publicate în perioada 2008 
– 2012. Secţiunea a VI – a, Evocări, ultima a volumului XI, 2012, cuprinde reconstituirea lui 
Ionel Bejenaru, „Din preliminariile organizării primei retrospective a pictorului Petru 
Troteanu (1885 - 1957), la Botoşani, septembrie - octombrie 1965”, artist născut la Stânceşti – 
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Botoşani, şi medalionul – necrolog „Filaret Aprotosoaie (1920 - 2012). Nea Filucă”, semnat 
de foştii săi colegi Ionel Bejenaru şi Maria Diaconescu. 

În concluzie, AMS, XI, 2012 este un volum muncit, atât de către autori cât şi de către 
redactorii responsabili, util istoriografic şi profesional, interesant ştiinţific şi informaţional, 
recomandat celor (încă!) curioşi şi preocupaţi de istorie locală, naţională, europeană. 

 
▬► Studii Eminescologice, 15, 2013, coordonatori: Viorica S. Constantinescu, Corne-

lia Viziteu, Lucia Cifor, Cluj, Editura Clusium, 2013, 248 p. 
 
La Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - Botoşani a fost lansat vol. 15 al periodicu-

lui Studii Eminescologice, coordonatori: Viorica S. Constantinescu, Cornelia Viziteu, Lucia 
Cifor, Cluj, Editura Clusium, 2013, 248 p. Volumul este structurat tematic astfel: I. Stilistică şi 
poetică (pp. 8 - 70); II. Studii literare (şi culturale) comparate (pp. 71 - 158); III. Istorie lite-
rară (pp. 159 - 204); IV. Restitutio. Un comparatist literar în eminescologie: Zoe Dumitrescu-
Buşulenga (pp. 205 - 224); V. Eminescu în traduceri (pp. 225 - 236); VI. Mihai Eminescu: 
Bibliografie selectivă (2012) - (pp. 237 - 246). Vol. 15 include astfel principalele domenii - 
teme de cercetare eminescologică, cu o vechime de un secol în Universul Eminescu. În dome-
niul Stilisticii şi poeticii eminesciene, Ioan Milică („Mozaic şi basorelief în publicistica lui 
Mihai Eminescu”, pp. 9 - 35), Rodica Marian („Din nou despre „taina” Luceafărului. 
Criptisme, obscurităţi şi fractură logică în textul antum”, pp. 36 - 60), Anamaria Vasian („As-
pecte ale unei estetici romantice / postromantice în construcţia personajului principal din 
basmul eminescian Făt-Frumos din lacrimă”, pp. 61 - 70) au decriptat noi sensuri şi simboluri 
în poetica şi ziaristica eminesciană, despre care se credea că s-a spus şi s-a scris totul.  

Relativ la Comparatistica literară - culturală eminesciană, Traian Diaconescu („Il dol-
ce de morir desio. Un motiv liric la Petrarca şi Eminescu”, pp. 71 – 82; „Glossa. Carnaval 
social şi satiră metafizică”, pp. 134 - 144), Puiu Ioniţă („Împărat şi proletar - de la ideologia 
luminilor la estetica romantică”, pp. 83 - 114), Silvia Giurgiu („Spectacolul cunoaşterii. Pre-
misele unui teatru non-dramatic în tradiţia japoneză şi proiectele eminesciene”, pp.115 - 133), 
Florin Dorcu („Tipuri de iniţiere în opera eminesciană”, pp. 145 - 157) au confruntat teme şi 
creaţii eminesciene cu categorii identice din alte timpuri istorice şi spaţii geografice, despre 
care, la o primă vedere, nu s-au făcut asocieri ideatice. Istoria literară a fost reprezentată de 
studiile lui Constantin Cubleşan („La mormântul lui Aron Pumnul (I)”, pp. 159 - 176), Loreda-
na Cuzmici („Personajul Eminescu”, pp. 177 - 191), Leonida Maniu („Strigoii de Mihai Emi-
nescu. O posibilă întâlnire cu prima iubire”, pp. 192 - 204), care au relevat unele aspecte mai 
puţin cunoscute din viaţa şi opera lui Eminescu. 

Secţiunea Restitutio este rezervată în acest al 15-lea volum de Studii Eminescologice ce-
lei care a fost Zoe Dumitrescu-Buşulenga (Un comparatist literar în eminescologie: Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga). Astfel, Lucia Cifor („Eminescologia din perspectiva unui comparatist 
literar: Zoe Dumitrescu-Buşulenga”, pp. 205 - 210) şi Silviu Mihăilă („Eminescu şi Novalis 
sau „procesul” Florii albastre”, pp. 211 - 223) au prezentat unele aspecte ale creaţiei emines-
ciene prin prisma interpretativă a amintitului comparatist literar român. Secţiunea Eminescu în 
traduceri a inclus două contribuţii: Roxana Adelina Buda („Iubita şi lumea în De ce mă-
ndrept ş-acum…”, pp. 225 - 229) şi Ioana Raluca Sabou („Pierdut în suferinţă. Geniul pier-
dut în meditaţia romantică / Lost in Sufferance. The genius lost in romantic meditation”, pp. 
230 - 236) au analizat două creaţii eminesciene traduse în străinătate, care au reuşit să transmită 
mesajul primar şi mesajul indus al impulsului eminescian. Camelia Strumbea, Irina Porumbaru, 
Elena Bondor au realizat Mihai Eminescu: Bibliografie selectivă (2012) – (pp. 237 - 246) nece-
sară pentru actualizarea şi completarea periodică a bazei de date referitoare la Marele poet 
naţional şi internaţional. 

În concluzie, Studii Eminescologice (vol. 15, 2013) este un periodic tematic atractiv, in-
citant, academic, necesar în peisajul eminescologic regional, naţional şi internaţional, cu o 
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cotare valorică recunoscută general şi onorată anual prin calitatea şi cantitatea contribuţiilor 
publicate, a Simpozionului Naţional „Eminescu: Carte - Cultură - Civilizaţie”, organizat 
anual la Botoşani la mijlocul fiecărei luni mai din 1997 înainte, a tuturor activităţilor cu temati-
că eminesciană organizate, derulate şi finalizate la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” - 
Botoşani. 
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Mihai C.V. CORNACI, Coriolan CHIRICHEŞ 
 

PROVINCIA DACIA. I CONÎ 
 

În perioada 23-25 septembrie 2011 am participat în calitate de invitaţi şi pasionaţi colec-
ţionari la lucrările Simpozionului Internaţional de Numismatică ,,IMPREUNĂ INTR-O EU-
ROPĂ UNITĂ”, organizat la Braşov, la Centrul Cultural ,,REDUTA”, de Societatea Numisma-
tică Română, Secţia Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov. 

 
Dintre cele 45 de comunicări susţinute în cadrul simpozionului de cercetători şi consa-

craţi ai domeniului din cele 15 ţări europene participante, în mod deosebit a atras atenţia şi 
interesul şi comunicarea cercetătorului italian Alessandro Cavagna, de la Universitatea din 
Milano, intitulată Provincia Dacia. Anul III (248-249). 

Sintetizând conţinutul comunicării finalizate şi prezentate în premieră şi în exclusivitate 
la Braşov, în urma analizei ştanţelor seriilor de emisiuni monetare ,,Provincia Dacia (246-

257)”, care în ultimii cinci ani 
s-a realizat pe un lot de cca. 
1.000 monede, s-au evidenţiat 
unele probleme de mare impor-
tanţă, referitoare la producţia 
acestor emisiuni. În anul urmă-
tor, în cadrul lucrărilor prezen-
tate la Congresul Internaţional 
de Numismatică MONEDA 
UNEŞTE NAŢIUNILE (Braşov, 
18-21 oct. 2012), cercetătoarea 
Mariana Pâslaru de la Muzeul 
de Istorie din Turda a prezentat 
comunicarea În legătură cu 
aspecte legate de problematica 
monedelor PROVINCIA DA-
CIA. Astfel am fost plăcut 
surprinşi de informaţia că în 
anul 2012 la Milano a apărut 
cartea lui Alessandro Cavagna, 
Provincia Dacia. I Conî. 

Dând de înţeles autoru-
lui, prezent şi la această mani-
festare ştiinţifică, interesul 
nostru pentru conţinutul noului 
volum, acesta a dat curs stării 
sale de amabilitate şi generozi-
tate trimiţându-ne (prin inter-
mediul d-lui Ştefan Dina din 
Bucureşti) la Botoşani două 
exemplare ale mult râvnitei 

lucrări. Volumul are un număr de 286 p. şi este al VII-lea dintr-un corpus editat sub egida So-
cietăţii Numismatice Italiene, în coordonarea d-lui Adriano Savio. 

Cartea de faţă se impune printr-o prezentare detaliată a unor emisiuni de sesterţi (876), 
dupondii (98), aşi (29) şi 2 medalioane, produse într-o monetărie din spaţiul dacic Sarmisege-
tuza (?), între anii 246/247 şi 255/256 d.Hr., corespunzătoare între domniile împăraţilor Filip I 
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Arabul (244-249 d.Hr.) şi domnia asociată a lui Valerian (253-260 d.Hr.) cu fiul său Gallienus 
(253-268 d.Hr.). 

Caracteristicile principale ale acestor emisiuni sunt: 
 – pe avers prezintă efigia împăratului sau a unui membru al familiei imperiale; 
 – pe revers imagine cu personificarea provinciei Dacia şi un leu sau Pax¹ înconjurată de 

legenda PROVINCIA DACIA şi o datare printr-un anumit an introdus în abrevierea AN în exer-
gă. Anul dacic începe cu partea a II-a a lunii august din 246²; 

Monedele sunt din aramă³ şi fac parte din tiraje turnate, ce provin din provinciile dună-
rene, descoperite, în special, în preajma mediilor militare. 

Volumul, prefaţat de d-l Adriano Savio, prezintă după Rezumatul Abstract şi Introduce-
re, detalierea studiului propus, structurat pe 9 capitole, bibliografie şi un catalog al emisiunilor 
de sesterţi, dupondii şi aşi, grupaţi pe emitenţi şi ani. De asemenea, se evidenţiază istoricul şi 
originea prezentei lucrări, iniţiată la începutul mileniului trei, când lipseau studiile italiene 
organizate conform modalităţii Griechische Münzwerk şi se simţeau utile noi instrumente, prin 
care pot fi analizate monedele provinciale emise de monetăriile din Europa orientală romană. 

Autorul evidenţiază aportul instituţiilor specializate din Italia şi România, precum şi 
contribuţia importantă a unor cercetători români în finalizarea prezentului volum, ce are ca 
beneficiu cunoaşterea aspectelor monetare şi economice ale Daciei romane. 

În conţinutul Rezumatului Abstract (şi în limba română), Provincia Dacia. Ştanţele mo-
netare, se fac precizări asemănătoare cu cele din Prefaţă privind parcursul cercetărilor, precum 
şi asupra conţinutului capitolelor. 

Primele trei capitole sunt dedicate analizei ştanţelor: 
I: Ştanţele de avers: sesterţii; 

II: Ştanţele de avers: dupondii; 
III: Ştanţele de avers: aşii. 
În aceste capitole, interpretarea oferită de identificarea ştanţelor s-a făcut pe baza indi-

celui de reprezentativitate al diverselor eşantioane anuale cunoscute; de relaţia dintre ştanţele 
de avers şi cele de revers şi, mai ales, de posibila cuantificare, pe bază statistică, a numărului 
iniţial de ştanţe active, folosindu-se formula lui Carter. S-a ajuns la concluzia că pentru sesterţi, 
în anul I s-au folosit 25 ştanţe pentru avers pentru Filip I, Otacilia Severa şi Filip II. În anii II şi 
III producţia a scăzut la 17 ştanţe de avers, respectiv 14. 

Se apreciază că la schimbarea domniei, monetăria dacică a emis un număr mai mic de 
sesterţi, cu 4 ştanţe de avers pentru Traianus Decius şi una pentru Herennia Etruscilla. Conti-
nuând apariţia pentru cei doi, mai sus citaţi, anul V aduce seriile pentru următorii doi Caesares, 
Etruscus şi Hostilian, iar, după moartea lui Decius, a urmat producţia de monede pentru 
Trebonianus Gallus (251-253 d.Hr.) şi Volusianus (coregent) însumând 25 ştanţe, ceea ce indi-
că o revenire a activităţii monetăriei. 

Emisiunile pentru anul VI sunt nesemnificative cantitativ, fiind produse de o singură 
ştanţă de avers, activă încă din anul V. Pentru anul VII nu s-au găsit eşantioane, iar pentru anul 
VIII producţia este caracterizată de emisiuni în numele lui Aemilianus (253), Valerian (253-
260) şi Gallienus (253-268) totalizând 6 ştanţe de avers. 

Anul IX este marcat de serii emise numai pentru Valerian, cu o singură ştanţă de avers, 
iar anul X cu două ştanţe, pentru Valerian şi Gallienus. Analiza dupondiilor a plecat de la un 
eşantion de 98 monede din primii doi ani ai lui Filip I, ce a evidenţiat precizarea a 9 ştanţe de 
avers pentru anul I şi 6 pentru anul II. Producerea aşilor s-a putut stabili pe un eşantion limitat 
de 29 monede pentru anul I şi II, folosindu-se trei ştanţe de avers. 

Capitolul IV se concentrează asupra reprezentărilor de pe reversul emisiunilor dacice. 
Aici au fost stabilite în detaliu cele patru tipuri de revers (A, B, C, D) cu variantele utilizate la 
realizarea acestor serii. Punctul de plecare în această clasificare este oferit de Behrendt Pick 
(Die antiken Münzen Nord-Griechenlands) şi Ferenc Martin (Kolonialprägungen aus Moesia 
Superior und Dacia). 
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Capitolul V evidenţiază analiza legendelor de pe avers şi a datărilor din exergă, alături 
de o cercetare detaliată a evenimentelor istorice din deceniul emiterii acestor monede. În capi-
tolul VI sunt prezentate erori de compoziţie ale legendelor sau anomalii ale redactării acestora. 
A fost discutat cazul cu exerga AN VI (251-252 d.Hr.), ce apare pe o ştanţă de revers din serii-
le lui Valerian şi Gallienus, datare neconcordantă istoric cu proclamarea lor ca suverani, în anul 
253 d. Hr. 

Capitolul VII (Structura ponderală) tratează chestiunea reducerii în greutate a seriilor 
monetare Provincia Dacia. În capitolul VIII este prezentată circulaţia monetară a seriei de mo-
nede dacice. În final, capitolul IX abordează o posibilă reconstituire a seriilor Provincia Dacia 
pe durata emiterii lor. Astfel sunt discutate aspecte referitoare la monetăria emitentă; motivele 
care au dus la deschiderea unui atelier monetar şi în Dacia; posibile legături cu emisiunile de la 
Viminacium şi evoluţia producţiei monetare între fazele de maximă intensitate şi cele de declin 
sau de încetare a activităţii. 

După secţiunea dedicată bibliografiei de specialitate, la final, urmează catalogul mone-
delor dacice. Fiecare a fost plasată pe baza combinaţiilor dintre ştanţele de avers şi cele de 
revers. Pe cât posibil, fiecare asemenea asociere a fost ilustrată prin cel puţin un exemplar. 

Cu prisosinţă, se poate concluziona că este un volum muncit şi finalizat în ani, într-un 
cadru de dezvoltare a relaţiilor şi dialogului cultural între România şi Italia, lăsând posibilităţi 
ulterioare de a consolida relaţiile de specialitate cu numeroşi cercetători români (Mihai Bărbu-
lescu, Radu Ardevan, Gabriel Talmaţchi, Emanuel Viorel Petac, Mariana Pîslaru, Mihaela 
Iacob, Gabriel Custurea, Mihai Dima, Adrian Ardet, Silviu Purece, Lucian Munteanu, Nicoleta 
Demian, Dana Bălănescu). 

Apariţia volumului cu utilitate istoriografică şi profesională, conturat informaţional şi şti-
inţific cu siguranţă va stârni justificatul interes din partea unor cercetători, muzeografi, profesori 
şi, bineînţeles, a colecţionarilor. Prin apariţia volumului, toţi cei în cauză sau interesaţi de dome-
niu au noi argumente detaliate de reconfirmare a faptului că unul din factorii ce desăvârşeau co-
lonizarea romană într-o provincie era şi introducerea sistemului monetar al metropolei în teritorii-
le cucerite. În cazuri rare, unele provincii s-au bucurat de dreptul de a bate monedă proprie. Astfel 
de privilegiu a fost acordat Daciei de către împăratul Filip Arabul în anul 246. 

 
1. ,,Pacea” în picioare, uneori şezând, având în mână o ramură de măslin sau cornul 

abundenţei. (GEORGETA CRĂCIUN: ELENA PETRIŞOR, Catalog numismatic, Muzeul de 
Istorie a Moldovei, Iaşi, 1970, p. 39). 

2. Mariana Pîslaru, în ,,Rezumatele comunicărilor” la Congresul Internaţional de Nu-
mismatică, Braşov din 18-21 oct. 2012, p. 48. 

3. Numai sesterţius a fost la început (211-210 î.Hr.) din argint (1,13 g: 1/288 a parte 
dintr-o libră romană: valora 2,50 aşi). Începând cu Augustus (63 î.Hr.-14 d.Hr.) se bate din 
bronz, cântărind 27,3 g. sau egal cu ¼ denar. Dispare din circulaţie după reforma monetară din 
timpul domniei lui Diocleţian (284-305 d.Hr.). - (Aurică Smaranda, Istorie numismatică în date, 
Bucureşti, 2007, p. 78). 
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Mihai C.V. CORNACI, Coriolan CHIRICHEŞ,  
 

MONETĂRIILE ORAŞELOR VEST-PONTICE 
 HISTRIA, CALLATIS ŞI TOMIS ÎN EPOCĂ AUTONOMĂ 

 
După alte opt volume foarte bine re-

ceptate de către lumea ştiinţifică şi alţi diverşi 
interesaţi, cercetătorul Gabriel Talmaţchi de 
la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
din Constanţa, şef secţie Patrimoniu mobil şi 
custode al Cabinetului Numismatic, a finali-
zat noua lucrare sus menţionată, o amplă şi 
profundă sinteză specializată, dedicată mone-
tăriilor oraşelor greceşti dobrogene. Monetă-
riile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi 
Tomis în epoca autonomă, Editura MEGA, 
Cluj-Napoca 2011, A4, 765 p., a fost prezen-
tată oficial la data de 10 februarie 2012 la 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa şi abordează o secvenţă temporală 
de cea mai mare însemnătate pentru Istoria 
României, axându-se pe tratarea fenomenelor 
economice în contextul istoric al timpului, po-
larizată în adiacenţa informaţiei de natură nu-
mismatică şi, mai ales, a interpretării acesteia. 

Din punct de vedere cronologic, pre-
zenta lucrare acoperă şase secole din evoluţia 
monetară a oraşelor greceşti vest-pontice 
dobrogene, abordând din mai multe puncte de 
vedere procesul de emitere a monedelor au-
tonome ale atelierelor celor trei oraşe (cetăţi), 
deşi, în parte, acest subiect a mai fost atins. În acest sens (în special pentru specialişti) se evi-
denţiază prin noutăţile privitoare la activitatea monetăriilor oraşelor vest-pontice dobrogene în 
intervalul de timp al secolelor VI-I î.Hr. 

În Prefaţa (pp. 11-12) semnată de cercetător principal dr. Virgil Mihăilescu-Bârliba de 
la Institutul de Arheologie din Iaşi, se menţionează: „De-a lungul cărţii, este vădit faptul că 
domnul Talmaţchi cunoaşte foarte bine monedele oraşelor greceşti dobrogene. Drept urmare, 
parcurgând lucrarea, se impune reţinerea câtorva observaţii şi interpretări originale, a unor 
propuneri noi de clasificare a monetăriei histriene, dar şi a unor încercări de inovare metodo-
logică. Astfel, autorul acordă o atenţie sporită analizelor metrologice pentru care foloseşte 
frecvent şi elaborează chiar noi metode statistice. În consecinţă, domnia sa propune pentru 
Callatis unele corectări şi chiar grupe ponderale inedite la serii diferite ale emisiunilor 
histriene. În ansamblu, se poate vedea limpede că metoda de cercetare utilizată este sistemati-
că şi minuţioasă fără a se neglija vreun mijloc care i-ar fi putut sta la îndemână. Se poate 
sublinia şi faptul că, în cursul investigaţiei întreprinse, în cazul fiecărui oraş, s-au examinat cu 
multă acribie iconografia, legendele, sistemele ponderale, contramărcile şi cronologia fiecărui 
tip monetar”. 

În Cuvânt Înainte (pp. 13-16) autorul prezintă în sinteză etapele cronologice de informa-
re şi documentare, menţionând cu satisfacţie ajutorul primit de la instituţiile specializate cât si 
din partea unor colecţionari particulari. În mod asemănător, îşi exprimă speranţa că această 
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sinteză numismatică reprezintă un pas înainte pe traseul cunoaşterii monedelor vest-pontice 
dobrogene şi a rolului avut în dezvoltarea relaţiilor economico-comerciale la Dunărea de Jos. 
Abrevierile utilizate în lucrare au fost enumerate la pp. 17-22. 

Funcţie de abundenţa şi importanţa celor propuse şi-a structurat lucrarea pe zece capito-
le (pp. 25-584), continuând cu bibliografia (pp. 585-660), rezumatul în limba engleză (pp. 661-
680) şi anexe (pp. 681-765). Volumul, greu în ambele sensuri, cântăreşte 2,07 Kg. 

Capitolul 1. Se face o scurtă evocare (1.1) privind rolul pe care l-au avut colecţionarii 
particulari în dezvoltarea interesului pentru emisiunile monetare ale oraşelor vest-pontice His-
tria, Callatis şi Tomis (1.1.2), continuându-se cu subcapitolul Stadiul Cercetărilor (1.2.). Auto-
rul prezintă o documentată evidenţiere a celor preocupaţi de domeniu, începând cu a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, când în spaţiile româneşti se manifestă un interes sporit pentru 
cunoaşterea emisiunilor monetare emise de cele trei oraşe, atât în epoca autonomă cât şi în cea 
colonială.. În acelaşi timp, apreciază că problematica numismaticii coloniilor vest-pontice 
dobrogene rămâne un capitol interesant, putând să ofere în viitor surprize plăcute. 

Capitolul 2. Consideraţii generale privind istoria politică şi economică a oraşelor vest-
pontice şi a spaţiului dobrogean (secolele VII-I î.Hr.). 2.1. Schiţă a colonizării greceşti desfă-
şurată pe litoralul vest-pontic dobrogean. În plus faţă de cele trei colonii Histria (2.1.2), Calla-
tis (2.1.4), Tomis (2.1.5), autorul prezintă colonia Orgame (2.1.3), cu o puternică amprentă 
milesiană, întemeiată în zona Capului Dolojman, pe faleza lacului Razelm, cu o datare aprecia-
tă în a doua jumătate a secolului al VII-lea î.Hr. Cu excepţia vârfurilor de săgeţi turnate (cu 
semne monetare), se pare că cetatea nu a bătut monedă, folosind în tranzacţiile locale emisiuni-
le de bronz ale cetăţii Hristria. 2.2. Aspectele istorice, politice şi militare cu implicaţii asupra 
vieţii economice, comerciale, culturale şi monetare a polisurilor. Parcurgând cadrul istorico-
militar cu menţionarea unor secvenţe cronologice, se prezintă starea de revenire la linişte şi 
stabilitate, la condiţiile prielnice pentru dezvoltarea economiei şi comerţului, garantate de forţa 
şi autoritatea militară, odată cu instaurarea deplină a puterii romane în spaţiile geografice dintre 
Dunăre şi Mare. 

Capitolul 3. Semnele monetare şi monetăriile vest-pontice dobrogene (sec. VI-V î.Hr.). 
3.1. Preliminarii. 3.2. Centrele emitente şi contextul economico-comercial al producerii semne-
lor monetare – vârfuri de săgeţi. 3.3. Tipologia vârfurilor de săgeţi – vârfuri de săgeţi. 3.4. 
Metrologie. 3.5. Cronologie. 3.6. Semne şi simboluri. 3.7. Concluzii. „Prezenţa vârfurilor de 
săgeţi – semne monetare în descoperirile din teritoriul istro-pontic atestă existenţa unor legă-
turi economice şi comerciale între comunităţile locale şi negustorii greci de pe litoral în faza 
arhaică de manifestare a acestora” (autorul). 

Capitolul 4. Aspecte generale privind desfăşurarea procesului monetar în coloniile vest-
pontice dobrogene în contextul lumii greceşti. „Cercetarea activităţii monetare a oraşelor 
vest-pontice dobrogene în epoca autohtonă poate beneficia de noi direcţii şi sugestii puse la 
dispoziţie de marea masă a structurilor teoretice generale şi, în parte practice, demonstrate 
sau doar enunţate, fără a elimina din atenţie pericolul generalizării şi interpretării trecutului 
plecând de la consideraţii ce au în compunere informaţiile şi modul de manifestare al monedei 
în prezent” (autorul). 

Capitolul 5. Monetăria de la Histria în epoca autonomă. 5.1. Iconografia; 5.2. Legenda; 
5.3. Metrologia; 5.4. Cronologia. „În ceea ce priveşte metodologia practicată în subcapitolele 
ce tratează legendele, trebuie precizat faptul că ordinea de prezentare a magistraţilor sau a 
siglelor, respectiv monogramelor prezente, pentru fiecare atelier în parte, respectiv pentru 
fiecare tip monetar este cea alfabetică (conformă cu alfabetul grec” (autorul). 

Capitolul 6. Monetăria de la Callatis în epoca autonomă. 6.1. Iconografia; 6.2. Legenda; 
6.3. Metrologia; 6.4. Cronologia. Pornind de la data de început a activităţii monetăriei, Callati-
sul a fost considerat al doilea centru emitent de monedă de pe coasta de vest a litoralului do-
brogean, cu o emitere monetară cvasi-continuă de aproape patru sute de ani. 

Capitolul 7. Monetăria de la Tomis în epoca autonomă. 7.1. Iconografia; 7.2. Legenda; 
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7.3. Metrologia; 7.4. Cronologia. Având în vedere perioada scurtă de emitere a atelierului mo-
netar autonom de la Tomis, iconografia este deosebit de bogată comparativ cu cele constatate 
la Histria şi Callatis. Totalitatea emisiunilor apărute în epoca autonomă pot fi incluse în inter-
valul de timp dintre mijlocul secolului al III-lea î.Hr. şi a doua parte a secolului I î.Hr. până la 
impunerea deplină a autorităţii romane. 

Capitolul 8. Fenomenul emiterii tipurilor monetare pseudo-Alexandru al III-lea şi pseu-
do-Lysimach în cadrul atelierelor vest-pontice dobrogene. 8.1. Histria; 8.2. Callatis; 8.3. To-
mis; 8.4. Concluzii. Capitolul 9. Contramarcarea monedelor coloniilor vest-pontice dobrogene 
în epoca autonomă. 9.1. Despre procedeul tehnologic şi semnificaţia folosirii sale în zona vest-
pontică; 9.2. Histria; 9.3. Callatis; 9.4. Tomis; 9.5. Concluzii. Contramarcarea se realiza de 
către o instituţie emitentă a unui oraş ce dispunea de un atelier monetar şi de posibilităţi tehni-
ce, imprimând un semn de control pe o monedă deja bătută, cu ajutorul unui poanson. 

Astfel, prin intermediul unei autorităţi politice, o monedă, care de cele mai multe ori era 
scoasă din uz, prin aplicarea uneia sau a mai multor contramărci oficiale succesive căpăta o 
nouă valoare de piaţă în interiorul oraşului respectiv sau a teritoriului de influenţă. Procedeul a 
fost aplicat asupra monedelor locale sau a celor aparţinând altor centre emitente. Ca rezultat, în 
cauze diverse se obţinea rapid un beneficiu financiar substanţial cu cheltuieli minime. 

Capitolul 10. Concluzii. Autorul apreciază că moneda greacă a reprezentat în epoca au-
tonomă un univers complex, creat de gândirea economică, politică, artistică şi religioasă. Îşi 
exprimă speranţa că ipotezele din conţinutul lucrării vor găsi un ecou favorabil în lumea ştiinţi-
fică, dedicată deja acestui subiect extrem de vast şi mereu perfectibil. Anexele cuprinzând 
planşe ce ilustrează semne monetare, monograme, contramărci şi, mai ales, numeroase repro-
duceri de emisiuni monetare specifice epocii tratate în lucrare, vin să argumenteze informaţiile 
ample prezentate de autor. 

La rândul nostru, în calitate de pasionaţi colecţionari şi membri ai Societăţii Numisma-
tice Române, ne bucurăm de apariţia acestui volum, trudit în ani şi care constituie un instru-
ment coordonator şi util în finalizarea matură a pasiunii. Prin apariţia acestui volum, autorul 
dovedeşte încă o dată plurivalentul său talent şi lejeritatea cu care tratează ştiinţific, vasta sa 
cultură, componente ce îl aşează în rândul personalităţilor proeminente ale numismaticii de ieri 
şi de azi. 

Cu siguranţă, lucrarea d-lui Gabriel Talmaţchi devine bibliografie obligatorie, de refe-
rinţă, pentru toţi cei care, într-un fel sau altul, se intersectează cu moneda, dar poate constitui 
totodată un autentic ghid pentru cei (încă?) curioşi şi preocupaţi de istoria neamului. 

 

 
 

Foto nr. 1 
Mihai Cornaci, Gabriel Talmaţchi, 

Coriolan Chiricheş (de la stânga la dreapta)  
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IONEL BEJENARU (1948-2013) 
 

 
 

S-a stins, în ziua de 7 mai 2013, mult prea devreme şi înainte de a-şi fi definitivat mul-
ţimea de proiecte la care lucra, în urma unei scurte şi cumplite suferinţe, cel care a fost remar-
cabilul om de cultură, muzeograful Ionel Bejenaru. 

Născut în ziua de 28 septembrie 1948, la Botoşani, Ionel Bejenaru şi-a legat întreaga vi-
aţă de oraşul natal, locul în care a urmat, pe rând, cursurile Şcolii generale nr. 3, apoi ale Liceu-
lui “A. T. Laurian”, şi unde, după absolvirea Facultăţii de Istorie – Filosofie din cadrul Univer-
sităţii “Al. Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 1973, avea să-şi desfăşoare cea mai mare parte a activi-
tăţii sale. 

Încă din timpul studiilor universitare a predat istoria, ca profesor suplinitor, mai întâi la 
Şcoala generală din comuna Stăuceni, apoi la mai multe licee Botoşani, pentru ca, din anul 
1975, să devină angajat al Muzeului Judeţean de Istorie, instituţie pe care a slujit-o cu pasiune 
şi devotament până în anul 2011, când, din motive de boală, a fost nevoit să se pensioneze 
anticipat. În această calitate, s-a integrat colectivului de muzeografi însărcinat cu misiunea de a 
organiza expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie, în spaţiul generos al fostului 
Palat Administrativ al judeţului, de pe Strada Unirii, asumându-şi realizarea secţiei de istorie 
modernă. 

În pofida lipsei de experienţă şi a greutăţilor pe care activitatea de documentare, depista-
re şi colecţionare a obiectelor şi documentelor care urmau să ilustreze perioada de care se ocu-
pa le presupunea, Ionel Bejenaru a reuşit să ducă misiunea la bun sfârşit, demonstrând calităţi 
excepţionale de cercetător şi muzeograf, probate din plin în cei 36 de ani de carieră. Aceste 
calităţi l-au recomandat, mai târziu, pentru funcţia de şef al Secţiei Memorialistică din cadrul 
Muzeului Judeţean de Istorie, pe care a îndeplinit-o cu implicare şi maximă responsabilitate, 
aproape două decenii. 
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Ca muzeograf, Ionel Bejenaru s-a remarcat prin pasiunea de care a dat dovadă în tot ce-
ea ce a intreprins: cer cetare, documentare, elaborare de studii şi lucrări de istorie, memorialis-
tică, istorie literară, prin patosul şi verva cu care prezenta vizitatorilor muzeul, şi nu în ultimul 
rând prin implicarea în viaţa culturală a Botoşanilor. A fost o prezenţă permanentă la toate 
manifestările ştiinţifice organizate de Muzeul Judeţean de Istorie, de celelalte instituţii de cul-
tură din Botoşani, şi nu a precupeţit niciun efort, pentru a da curs invitaţiilor primite din cele 
mai îndepărtate colţuri ale judeţului pentru a conferenţia pe marginea celor mai variate subiec-
te: aniversări, comemorări, evocări istorice sau literare, inaugurarea unor instituţii etc. În ace-
laşi timp, Ionel Bejenaru a participat la nenumărate manifestări ştiinţifice, organizate în ţară, 
nelipsind, timp de aproape trei decenii, de la sesiunile ştiinţifice ale muzeelor din Suceava, Vas-
lui, Piatra Neamţ sau Focşani, Muzeului Naţional de Istorie şi a altor instituţii muzeale din ţară. 

În cei 36 ani de activitate muzeală, Ionel Bejenaru a scris şi publicat numeroase studii 
legate de istoria şi cultura Botoşanilor, apărute în cele două publicaţii ale Muzeului Judeţean 
Botoşani “Hierasus” şi “Acta Moldaviae Septentrionalis”, în publicaţiile multor muzee judeţe-
ne, precum şi în volume de sine stătătoare. Dintre lucrările publicate în volum, reţin atenţia 
“Dicţionarul botoşănenilor”(1994), albumul “Botoşanii de altădată” (1999), realizat în colabo-
rare cu Ştefan Ciubotaru, “Botoşanii şi Marea Unire” (2000), “Istoria unui monument – Com-
pania de mitraliere Maior Ignat în atac” (2002), “Biserica Uspenia – 450; file de monografie” 
(2002), “Trei mătuşi Iuraşcu ale lui Mihai Eminescu în condica Mănăstirii Agafton” (2002), 
“Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Botoşanii” (2004), “George Enescu – Meleagurile natale şi ale 
copilăriei” (2005), “Monumente vechi şi de For Public“(2007). Alături de preocupările ştiinţi-
fice, Ionel Bejenaru s-a remarcat printr-un deosebit talent literar, creaţiile sale – poezii, epi-
grame sau cronici rimate – fiind publicate în presa botoşăneană şi în două volume: “Dintre sute 
de rondeluri” (1996) – cronici rimate, şi “100 crocodili de Botoşani”(2003). 

Nu putem să nu amintim, vorbind despre Ionel Bejenaru, faptul că a fost un coleg deo-
sebit, amabil, oricând gata să-i ajute pe cei care-i solicitau ajutorul. Aceeaşi atitudine, a mani-
festat-o faţă de nenumăraţii oameni care i-au cerut sprijinul – profesori, elevi, studenţi, pe care 
i-a ajutat, oferindu-le materiale, şi îndrumându-i, în realizarea de referate, monografii, lucrări 
de licenţă sau teze de doctorat. Preţuirea de care s-a bucurat în rândul concetăţenilor săi, s-a 
materializat în desemnarea sa ca membru al Consiliului Local Botoşani, calitate în care şi-a 
adus o substanţială contribuţie la punerea în valoare a zestrei culturale a oraşului. 

Dispariţia muzeografului Ionel Bejenaru, lasă un gol imens în cultura botoşăneană, 
îndurerându-i nu numai pe cei care i-au fost colegi, ci pe toţi cei care l-au cunoscut, stimat, 
citit, ascultat, el fiind, prin multitudinea preocupărilor, unul dintre cei mai cunoscuţi locuitori ai 
Botoşanilor. 

Îl vom regreta veşnic şi vom face tot ce depinde de noi, ca memoria sa să fie veşnic vie, 
atât în Muzeul de Istorie, cât şi în cultura botoşăneană. 
 

Gheorghe MEDIAN 
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