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MATIERES PREMIERES ALLOGENES DANS LE PALEOLITHIQUE SUPERIEUR
DE L’ESPACE CARPATO-DNIESTREEN
Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica
Résumé
Par des recherches archéologiques effectuées dans l’espace géographique entre les
Carpates et le Dniestr, les archéologues ont constaté l’utilisation de matières premières locales:
silex dit du Prut ou celui dit du Dniestr, mais aussi l’utilisation, assez intense, d’autres matières
premières allogènes: grès, schiste noir d’Audia (les Carpates Orientales), silex de Volynie
(Ucraine), opale, mais aussi de silex de zones géographiques encore non identifiées: silex noir à
silex blanc, silex vert mat, etc. Par la présence de ces types de matière première allogène, nous avons
pu supposer l’existence de déplacements périodiques des communautés humaines des campements
propres en d’autres espaces, riches en matières premières de bonne qualité. Parfois, on a taillé le
silex du Prut ou du Dniestr sur place. En d’autres gisements, on a aussi découvert des déchets de la
taille qui marquent l’apport de matières premières allogènes et on a fait la taille sur l’emplacement
des campements de base.
Mots-clé: Matières premières allogènes, silex noir à silex blanc, silex de Prut, silex de Dniestr.

Par des recherches archéologiques systématiques effectuées dans tout l’espace
géographique entre les Carpates et le Dniestr (de Roumanie et de la République de
Moldavie), les archéologues ont constaté l’utilisation de matières premières locales: silex
dit du Prut ou celui dit du Dniestr, mais aussi l’utilisation, assez intense, d’autres matières
premières allogènes: grès, silex d’autres zones géographiques, schiste noir d’Audia (les
Carpates Orientales), silex de Volynie (Ucraina), opale, mais aussi de silex de zones
géographiques encore non identifiées: silex noir à silex blanc, silex vert mat etc. Par la
présence de ces types de matière première allogène, nous avons pu supposer l’existence de
déplacements périodiques des communautés humaines des campements propres en
d’autres espaces, riches en matières premières de bonne qualité. Parfois, on a taillé le silex
du Prut ou du Dniestr sur place, dans les zones d’existence (vu qu’on n’a apporté dans les
campements propres que les outils finis, et on n’y a pas découvert de déchets résultant de
la taille); en d’autres cas (en d’autres sites), on a aussi découvert des déchets de la taille,
qui marquent l’apport de matières premières allogènes – rognons, d’autres espaces et on a
fait la taille sur l’emplacement des campements de base. En réétudiant l’imnense matériau
lithique de la grande station paléolithique de Mitoc-Malu Galben, sur le Prut, dép. de
Botoșani (investiguée par des fouilles systématiques entre les années 1978-2016), nous
avons identifié des outils et des produits primaires de débitage de ce silex noir à silex blanc,
dont on n’a pas encore déterminé l’origine. Nous n’avons constaté la présence de ces pièces
lithiques que dans cinq technocomplexes: dans l’Aurignacien I inférieur et Aurign. I, dans
le Gravettien I, IV et le Gravettien dispersé. Plus encore, nous avons constaté qu’on peut
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estimer que ces communautés humaines qui avaient utilisé le silex noir à silex blanc, étaient
venues avec leur propre matière première, et aussi avec des techniques de taille de facture
aurignacienne dans le milieu gravettien dispersé, daté à quelque + - 20.000 années B.P.
Sur les terrasses de la Bistrița, dans la Dépression Subcarpatique Externe des
Carpates Orientales, au niveau des habitats gravettiens, les matières premières allogènes
(silex du Prut, peut-être même du Dniestr) sont en proportion majoritaire, étant donné
l’extraordinaire mobilité des communautés locales. Il est à remarquer qu’il se peut que ces
communautés humaines, ayant leur origine dans la zone du Dniestr supérieur, ne soient
pas venues par la direction ouest-est, mais par celle de nord-est – sud-ouest, contournant
les riches dépôts de silex du Prut moyen (Mitoc). A Molodova V, sur le Dniestr, on a
découvert, comme à Mitoc-Malu Galben, sur le Prut une pièce en schiste noir d’Audia (les
Carpates Orientales). Malheureusement, dans les autres gisements et technocomplexes
d’habitat de l’espace d’entre le Prut et le Dniestr, on n’a pas pris en considération la
présence de la matière première et des pièces taillées en roches locales ou en d’autres
matières premières, excepté quelques technocomplexes où on a identifié des pièces
lithiques en silex du Dniestr, ou d’éléments extraits du gravier local. C’est grâce à cela,
peut-être, qu’à Zolotovka, Muralovka, Sagaidak, on avait remplacé les matières premières
locales (de qualité inférieure) avec des matières premières issues de matières dures
animales; malgré cela, on peut constater la présence d’éclatements circulaires: les nucléus
secondaires ne sont pas présents, même les grattoirs à museau, mais sont présents les types
de perçoirs, les pointes de type Rașkov, tout comme les grattoirs courts, mais de forme
haute, nucléiformes, carénés etc. Dans le Gravettien final, à Costești I, même sur le Prut,
on a utilisé le silex de bonne qualité, de couleur grisâtre et noire, mais il y a des pièces en
quartzite ou en silex marronâtre, dit de Dobroudja, comme à Mitoc-Malu Galben, bien que
les habitats de Costești soient plus récents que ceux de Malu Galben.
Revenant aux gisements situés sur le Prut, à Cotu Miculinți, il y a des pièces en
ménilite, de dimensions moyennes, suivies des microlithiques. A Crasnaleuca aussi la
matière première est représentée par le silex dit du Prut, mais il y en a aussi des pièces de
ménilite (éclats et un grattoir sur bout de lame, une pointe La Gravette), mais nous
précisons de nouveau, que les habitats d’ici sont plus récents que celles de Mitoc-Malu
Galben.
A Ripiceni-Valea Badelui, même sur le Prut, près de la grande station RipiceniIzvor, on a constaté qu’il y a des pièces de silex, dont l’origine n’est pas dans la zone du
Prut Moyen, donc ici encore on peut avancer l’idée de ces communautés humaines arrivées
pendant une étape évoluée du Gravettien est-carpatique, d’une étape plus froide,
déterminée par la présence du renne et de la marmotte parmi les animaux chassés.
A Ripiceni-Izvor, dans le niveau Ia gravettien, 8 pièces seulement sont en matières
premières allogènes (ménilite, grès, schiste noir); dans le niveau Ib, gravettien, 13 pièces
sont taillées sur supports allogènes en silex du Dniestr et 9 en matières premières allogènes;
dans le niveau IIb, gravettien, il y a 6 pièces en silex du Dniestr et 19, en d’autres matières
premières allogènes, mais de l’espace est-carpatique. Dans les niveaux considérés par
Al. Păunescu comme aurignaciens, la situation est la suivante: niv. Ia, une pièce en grès
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silicieux, comme dans le niveau Ib; dans le niveau IIa, 2 pièces sont en schiste noir
d’Audia, 5, en grès silicieux, 1, en ménilite.
Par la présence des matières premières allogènes, on peut reconsidérer le potentiel
de mobilité des communautés humaines aurignaciennes et gravettiennes. Remarquons que
ces communautés humaines d’Aurignaciens et de Gravettiens de Malu Galben ont fait la
preuve de possibilités extraordinaires de mobilité en espaces très étendus, mais aussi que
d’autres communautés humaines ont trouvé à Malu Galben, de très bonnes conditions
d’habitat et de tailler les outils, en matières premières existentes dans leur espace d’origine.
Notre communication se refère aux deux ensembles culturels du Paléolithique
supérieur, l’Aurignacien et le Gravettien, et, du point de vue géographique, à plusieurs
entités zonales: la zone des terrasses du Dniestr et de ses affluents; la zone des terrasses de
la Bistrița dans la Dépression est-carpatique externe; le territoire de la Dobroudja (entre le
Danube et la Mer Noire); la zone du Banat; la zone de la Transylvanie; le Pays d’Oaș. En
ce qui concerne la problématique des deux cultures du Paléolithique supérieur de l’espace
carpato-dnestréen, nous préférons utiliser les syntagmes Le Paléolithique supérieur ancien
et Le Paléolithique supérieur récent, du fait que ce ne sont pas tous les campements pris
à l’étude qui ont des technocomplexes bien mis en évidence techologiquement et
typologiquement, avec des éléments spécifiques aurignaciens (pièces carénées, à museau,
etc.), respectivement pointes de la Gravette, lames et lamelles à dos, etc. Quand nous
voudrons mettre en évidence l’existence d’unités culturel-territoriales du Paléolithique
supérieur ancien ou récent, nous n’hésiterons pas d’utiliser le terme espace prutodnestréen; en nous rapportant aux campements entre le Prut et le Diestr, sans les
campements des terrasses situées dans le versant droit du Prut (Ripiceni-Mitoc).
Le Paléolithique supérieur ancien entre le Prut et le Dniestr. En général, on
constate, dans tout l’espace pruto-dniestréen, l’utilisation de matières premières locales,
parfois de qualité inférieure, excepté les habitats proches des grands dépôts de la Vallée du
Prut ou du Dniestr:
Gordinești, sur le Racoveț, affluent du Prut: Nr. %
-Silex noir à granulation fine, 2207 36,78
-Silex noir-grisâtre à pigmentation de quartz371261,86
-Calcaire grisâtre31 0,52
-Calcaire rougeâtre 27 0,45
-Grès grisâtre, à granulation fine
13 0,22
-Schiste noir d’Audia 6 0,10
-Calcaire fin, tortonien 4 0,61, en précisant que les auteurs des recherches
systématiques soutiennent que, excepté le schiste d’Audia (zone carpatique de Roumanie),
les autres matières premières se trouvaient à proximité de la station, même le silex noir à
granulation fine. On a trouvé des nucléus taillés en plaques de calcaire silexifié, ainsi qu’un
percuteur, sphérique, avec le diamètre de 4,6 cm.
1

V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr
et la Tissa, BAI, V, Iasi, 1996, p. 7.
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Dans la grotte de Brynzeni (niv. III), plus de 75% des pièces sont taillées en silex
fin, de qualité supérieure, même local, mais le silex noir, de la zone du Prut moyen, se
trouve dans une proportion de seulement 18 %. On a utilisé même des rognons en quartzite,
avec le diamètre de 15-25 cm2. Mais, les découvertes de Brynzeni ont un caractère tout à
fait spécial, car l’industrie y présente une série de particularités qui lui donnent un caractère
de transition du Moustérien vers le Paléolithique supérieur, bien que il y ait une grande
différence entre les caracteristiques de l’industrie et les données de la chronologie absolue
(plus récentes). Il y a des pièces taillées en „tranche d’orange”, avec des plans de frappe
sur cortex, lisses, dièdres, facettés, même ponctiformes, et la quantité et la proportion des
burins y est supérieure à celui de grattoirs (96 – 6,96, 52 – 3,77).
A Corpaci-Mâs, on a découvert deux agglommérations de matériaux (entre 800 et
1.500 pièces en silex, des galets isolés, des plaques en grès, des restes faunistiques, des
pierres, du cendre, même deux pointes de lance en défenses de mammouth – ateliers de
taille, ou restes d’habitation?). Il est assez important qu’on ait constaté l’absence des os de
renne, ce qui démontre le caractère interstadiel des habitats humains. Comme matière
première, on a utilisé le silex gris, pas noir, du Prut, le calcaire grisâtre silexifié, de grès
dévonien, marronâtre, schiste noir d’Audia. On a découvert des racloirs, bifaces (pointes
foliacées), grattoirs, burins, pointes, qui font penser, en général à l’Aurignacien de l’Europe
Centrale3. Le gisement de Corpaci est spécial, par la présence du silex en proportion de
98,36 %, à côté de 41 galets de grès, 20 plaques entières en grès et quelques pierres en
calcaire, même par les 22 segments entiers et fragmentaires, qui rappellent les quelques
pièces similaires, découvertes à Ripiceni-Izvor, sur Prut. La présence des pièces
géométriques, en contexte des racloirs, pointes Levallois, bifaces, même les pièces
typiques du Paléolithique supérieur, mais datés dans l’interstade Paudorf (25.000 ans B.P.)
reflète la complexité de ce technocomplexe lithique4. A Bobulești VI, sur le Răut, affluent
du Dniestr, la matière première était le silex crétacique, mais on a constaté que les
Aurignaciens d’ici taillaient les outils dans l’espace de la carrière de silex et ne portaient
sur l’emplacement de la station que les outils (nucléus) finis comme dans le cas de la
matière première allogène. Les pricipaux groupes de pièces lithiques étaient les nucléus,
les lames et les éclats avec le plan des coups (des éclats) cortical, lisse, dièdres, polyèdres,
facettés, ponctiformes, etc.
A Ciutulești aussi on a utilisé le silex crétacique gris, à proximité de la station, mais
on y a trouvé ausssi des matières premières allogènes: quartzite, schiste noir d’Audia.
A Climăutzi, sur la rive droite du Dniestr, la matière première était le silex
crétacique à granulation fine, mais aussi celui à granulation grossière, quartz, d’autres
roches qui ne semblent pas locales, mais en moindre proportion. On y a taillé et retouché
des pièces à aspect moustérien (pointes Levallois, racloirs), en association avec grattoirs,
burins, lames retouchées, encoches et denticules, éclats retouchés. Il y a des grattoirs à
museau et carénés, qui impriment le caractère aurignacien à tout le technocomplexe.
2

Ibidem, p. 18-19.
Ibidem, p. 34-36.
4
Ibidem, p. 38-41.
3
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A Scoc, situé sur le Răut, affluent de la droite du Dniestr, la matière première était
le silex crétacique gris et noir. Bien qu’on y ait constaté l’utilisation d’une technique
archaïque de taille des outils, on n’y a pas trouvé des déchets de taille, donc on ne l’a pas
réalisée sur l’emplacement des campements de base. L’inventaire lithique est divisé en
deux entités spéciales: le groupe d’aspect moustérien et le groupe d’aspect Paléolithique
supérieur.
Nous avons introduit la plupart des stations dans l’aire pruto-dnestréenne, du fait
que cette zone géographique est moins connue. Dans cet espace géographique, nous
constatons l’utilisation des matières premières locales ou situées à petite distance des
campements de base, mais aussi d’autres matières premières (en moindre proportion), du
type des grès, du quartz, du schiste noir d’Audia, d’où il résulte qu’il y a eu des
déplacements (rares) dans les zones ouest, dans les terrsasses de la Bistrița. Comme à
Mitoc-Malu Galben, nous pouvons estimer que les communautés humaines
d’Aurignaciens avaient à leur disposition un milieu environnemental favorable, riche en
ressources de vie et en matières premières de qualité supérieure, bien que ce ne soient pas
les habitants d’Aurignaciens qui s’étaient déplacés vers l’ouest, mais certaines
communautés locales d’ici s’étaient déplacées vert l’est, vers la zone de montagne, à la
recherche de gibier et de matières premières de qualité. Il y a eu aussi des conditions très
propices – nous parlons des communautés d’Aurignaciens de Corpaci-Mâs și Corpaci (?),
où l’absence du renne a déterminé l’appréciation et la possibilité de dater les habitats dans
un interstade, donc en conditions favorables de climat, avec tous ses éléments composants.
A l’ouest du Prut, dans ses terrasses, nous prendrons en considération les fouilles
de trois stations importantes: premier niveau d’habitat de la Grotte de Stânca-Ripiceni, les
habitats appartenant au Paléolithique supérieur ancien de la station de terrasse de RipiceniIzvor et les campements aurignaciens de Mitoc-Malu Galben.
A Ripiceni-Stânca, le premier niveau d’habitat est aurignacien. N.N. Moroșan a fait
des analyses complexes concernant la stratigraphie, la faune, l’industrie lithique. La
matière première est constituée par le silex du Prut, mais on y a trouvé quelques percuteurs
en grès et en quartzite. Parmi les plus 1.000 pièces en silex, 80 % sont des déchets de taille.
Le technocomplexe a des pièces spécifiques pour le Paléolithique supérieur ancien
(Aurignacien classique): des grattoirs sur nucléus, des rabots nucléiformes, des grattoirs
carénés et/ou en éventail, des lames même retouchées5. A Ripiceni-Izvor, les habitats
moustériens sont superposés les uns sur les autres, appartenant au Paléolithique supérieur
ancien et récent. Al. Păunescu a constaté l’existence d’un nombre de quatre niveaux
aurignaciens (Ia, Ib, IIa, IIb). Quant à la matière première on y a utilisé le silex „du Prut”
en proportion de presque 100 % dans chaque technocomplexe, mais on y a découvert aussi
des pièces en grès (1, dans le niv. Ia, 1 dans le niv. Ib, 5 en niv. IIa), schiste noir d’Audia
N.N. Moroşan, La station paléolithique de grotte de Stânca-Ripiceni, în „Dacia”, V-VI, Bucureşti,
1938, p. 1-22; idem, Le Pléistocène et le Paléolithique de la Roumanie du Nord-Est (Les dépôts
géologiques, leur faune, flore et produits d’industrie), în „Anuarul Institutului Geologic al
României”, XIX, Bucureşti, 1938.
5
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(2 en niv. IIa, ), ménilite (1, en niv. IIa)6.
A Mitoc-Malu Galben nous constatons l’existence d’une production plus
considérable et plus diversifiée de pièces lithiques taillées et retouchées en matières
premières allogènes.
- Eclat à troncature oblique (grattoir?), en silex noir à silex blanc, non local, A I inf.,
J 01,- 15,06 (P. N.), -11,78 (P.H.),1992;
- Eclat retouché, en silex noir à silex blanc, non local, A I inf., J 01,- 15,06
(P.N.), -11,78 (P.H.),1992;
- Eclat microlithique en silex noir à silex blanc, non -local, A I inf., J 01,- 15,06
(P.N.), -11,78 (P.H.),1992;
- Eclat microlithique en silex noir à silex blanc, non -local, A I inf., J 01,- 15,06
(P.N.), -11,78 (P.H.),1992;
- Lame à crȇte en silex blanc, non local, A I inf., J 04,-15,54 (P. N.), 1992;
- Eclat plat, retouché, en silex gréseux, grisâtre-marronâtre, non local, A I inf., J
01, - 15,00 (P.N.), 1992;
- Eclat moyen en silex gréseux, grisâtre-marronâtre, non local, A I inf., J 01, - 15,00
(P.N.), 1992;
- Eclat moyen en silex gréseux, grisâtre-marronâtre, non local, A I inf., J 01, - 15,00
(P.N.), 1992;
- Eclat moyen en silex grisâtre-jaunâtre, cortical, non local (?), A I inf., J 01, - 15,00
(P.N.), 1992;
- Nucléus presque épuisé, cortical, en silex gris clair, à „décor” en lignes fines,
grisâtres, non local, A I inf., J 1, - 15,32 (P.N.), 1992;
- Nucléus abandonné, roulé, en silex marronâtre, non local, à une encoche, A I inf.,
J 1, - 15,32 (P.N.), 1992;
- Eclat cortical aux enlévements bifaces, silex noir à silex blanc, non local, A I inf.,
A 4, - 11,70, 1998 ;
- Eclat à encoche large, en silex grisâtre-marronâtre, allogène, A I inf., A 4, -11,70,
1998 ;
- Eclat microlithique en silex blanc, non local, A I inf., J 5, - 14,02 (P.N.), 1992;
- Eclat nucléiforme en silex noir à silex blanc, non local, A I inf., J 02, - 15,35 (P.N.),
1993;
- Lame a troncatute concave, en grès, A I, F 9,- 9,90, 1989;
- Lame corticale non-retouchée, en silex gris-blanchâtre, allogène (silex de
Dniestr?), A I, F-G 2-3, - 10,80-10,90, 1990;
- Lame macrolithique fragmentaire, à bord droit retouché, en silex gris- blanchâtre
(allogène?), A I, F 6, - 10,35, 1990;
- Lamelle microlithique retouchée, fragmentaire, en silex blanc, (allogène?), A I, J
3, - 13,45 (P. N.), 1992;
Al. Păunescu, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Bucureşti, Ed. Academiei,
1993, passim; idem, Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi
Prut. Studiu monografic, vol. I/2, Bucureşti, Ed. Satya Say, 1999, passim.
6
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- Lame moyenne non-retouchée, en silex blanchâtre (du Dniestr?), A I, F-G 4-6,
- 10,70-10,80, at. 63, 66, 1990;
- Lame non-retouchée, à neo-cortex, en silex gris, très clair (Dniestr?), A I, F-G
4-6, - 10,70-10,80, at. 63, 66, 1990;
- Racloir sur éclat nucléiforme cortical, en silex gris clair, à taches blanchâtres, non
local, A I, E 8,- 9,90, 1989;
- Eclat cortical nucléiforme retouché, en silex gris clair, à taches blanchâtres, non
local, A I, E 5,-9,65, 1985;
- Lame non-retouchée, en silex gris clair, non local (?), A II, D 4, - 10,65, 1985 ;
- Eclat moyen cortical, en silex allogène (de Volhynie?), A II, B 5, - 9,80, 1996;
- Lame moyenne corticale, fragmentaire, en silex allogène (de Volhynie?), A II, B
5, - 9,80, 1996;
- Eclat cortical, non-retouché, en silex gris allogène (de Volhynie?), A II, B 5, - 9,80,
1996;
- Racloir double sur éclat cortical, en silex marron, pigmenté, non local, A III, F 1,
- 10,05, 1990;
- Grattoir sur éclat cortical, en silex gris, allogène (?), A III sup., G 03, - 9,00, 1989;
En ce qui concerne les habitats appartenant au Paléolithique supérieur ancien
des Terrasses de la Bistrița (Dépression subcarpaticque externe), nous prendrons en
considération les habitats de Cetățica I, Bistricioara-Lutărie, Ceahlău-Dârțu et CeahlăuPodiș.
Le gisement Ceahlău- Cetățica I, niv. I, contient des matières premières locales:
ménilite, 58,82 %, grès, 34,32 %, schiste noir d’Audia, 6,86 %. Donc, nous constatons
l’absence totale des matières premières allogènes, donc ces habitants aurignaciens ne sont
pas venus de la zone du Prut, mais, probablement, des grottes carpathiques. Dans le niveau
II aurignacien, la situation est changée: silex du Prut, 50 %, ménilithe, 33 %, schiste noir
d’Audia, 13 %, grès, 4 %. Donc, nous pouvons constater une nouvelle situation des
habitants aurignaciens: ils sont venus (dans le cadre des pendulations obligatoires entre les
deux bassins hidrographiques: le Prut et la Bistrița), avec de nouveaux types de pièces
lithiques, taillées et retouchées surtout en silex du Prut. Si les habitants du premier niveau
aurignacien appartiennent à la première phase ethnique de l’espace Prut – Dniestr, nous
pouvons accepter le fait que les habitants du niveau II d’ici appartiennent à une autre phase
ethnique, donc ils représentent une autre population à la technique de taille appartenant à
l’Aurignacien tardif du même large espace géographique.
A Bistricioara-Lutărie, dans le niv. I, aurignacien, la matiere premiere utilisée est:
grès, 65 %, ménilite et autres roches, 21 %, schiste noir d’Audia, 12 %, silex blanc-bleuâtre
ou gris, de la zone du Prut moyen, 2 %. Les niveaux II-VI sont encadrés en Gravettien.
A Ceahlău-Dîrțu, dans les niveaux I, II, datés en Aurignacien, on a utilisé les roches
locales: schiste noir d’Audia, 53 % et grès, 47 % (niv. I), grès, 64 %, schiste noir d’Audia,
20 %, ménilithe et autres roches locales, 16 %.
Ceahlău-Podiș a 5 niveaux d’habitat, le niv. I appartenant aux habitats aurignaciens
et les niveaux II-V, aux niveaux gravettiens.
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Dans le niv. I, on a utilisé: grès, 56,20 %, ménilithe, 35 %, schiste noir d’Audia,
4,40 %, silex du Prut, 4,40 %. Les auteurs des fouilles ont considéré que ce
technocomplexe est de type Aurignacien évolué ou bien final7.
Comme situation générale, nous constatons l’utilisation des matières premières
locales et allogènes dans les premiers niveaux d’habitat des terrasses de la Bistrița:
site, niveauroches – pourcentages %
grèsschiste noirménilithesilex Prut
Bistricioara-Lutărie, I64
12
21
2
Bistricioara-Lutărie, II15
38
16 31
Ceahlău-Cetățica I, I34
59
7
-Ceahlău-Cetățica I, II 4
13
33 50
Ceahlău-Dârțu, I47
53
--Ceahlău-Dârțu, II64
20
16
-Ceahlău-Podiș, I56
35
5
5
Donc, nous constatons une presque totale prédominance des roches locales.
Seulement à Cetățica I, niv. II, le silex du Prut a un pourcentage plus élevé, en comparaison
avec les roches locales; même à Bistricioara-Lutărie, niv. II , nous constatons un
pourcentage de 31 %. A notre avis, pendant les habitats appartenant au Paléolithique
supérieur ancien, il n’y a pas eu une manière continuelle d’approvisionnement avec du
silex du Prut. Les pourcentages des deux technocomplexes démontrent l’arrivée de
communautés humaines de la zone du Prut, sans une tendance complexe,
d’approvisionnement continuel, permanent, mais l’arrivée occasionnelle de communautés
humaines à la recherche des zones plus propices aux habitats, inclusivement l’existence de
matières premières de haute qualité. Dans le cadre des technocomplexes gravettiens
(Paléolitique supérieur récent), la situation changera d’une manière continuelle et
cohérentee.
Dans la zone carpathique, il y a le gisement de Cremenea, dép. de Covasna, où le
niv. I a été encadré dans le Paléolithique supérieur ancien, situé dans un sol rougeâtrejaunâtre, qui couvre les alluvions de base de la terrasse, sur une petite surface de la terrasse.
On a utilisé, pour la taille des outils, grès et silex bleu foncé, de provenance locale.
Il y a ici un habitat très pauvre en pièces lithiques: déchets de taille, éclats atypiques,
rognons à un début de décortication, éclats non retouchés, 8 lames moyennes, à retouches,
5 burins dièdres droits, déjetés et multiples, 1 grattoir-burin, 10 grattoirs convexes sur éclats
ou sur lames, même 1 grattoir-bec, à museau. Un petit groupe d’Aurignaciens est venu ici
pour une courte période de temps.
Un caractère saisonnier avait l’habitat aurignacien de Gura Cheii-Râșnov, sans
foyers, avec peu de restes faunistiques: Capra ibex, Ursus spealaeus, Vulpes vulpes, des
oiseaux et de rongeurs. L’inventaire lithique est pauvre: 1 grattoir atipique sur lame
corticale, 1 grattoir caréné sur éclat, 3 lames retouchées, 15 déchets de taille, la matière
première étant silex et grès, en proportions presque égales. Donc, de nouveau, un petit
groupe humain qui est venu ici pour des conditions offertes par la grotte Gura Cheii. Il
7

V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, op.cit., 1996, p. 100-108.

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

17

faut préciser que nous avons analysé ce que présentait Al. Păunescu, et nous sommes
arrivés à conclure que le deuxième niveaau d’habitat, considéré moustérian par Al.
Păunescu, peut représenter, de fait, un habitat de type Paléolitique supérieur ancien, même
par l’utilisation de la matière première – quartz, en proportion de 90 %. Nous considérons
que ce niveau, daté à 28.900 + 2.400 – 1.800 ans B.P. peut représenter un habitat
aurignacien des grottes carpathiques. Il faut aussi préciser que les grottes carpathiques
constituent une zone distincte en ce qui concerne le Paléolithique supérieur ancien de
Roumanie8.
En Banat, il y a une autre situation spécifique à cette zone géographique. A
Tincova, on a été identifié un riche habitat du type Paléolithique supérieur ancien,
avec presque 3. 000 pièces de silex, dont 2.015 déchets de taille, 369 lames et nucléus
de mis en forme, 110 outils. Manquent les structures de combustion et les restes
faunistiques. On y a utilisé le silex considéré local, mais on a aussi trouvé 15 pièces en
quartzite, et Fl. Mogoșanu considérait qu’elles représentent les éléments de ce
Paleolithique quartzitique, spécifique à cette zone géographique. Nous considérons que
l’Aurignacien de Tincova connaît ses formes classiques, du début du Paléolithique
supérieur à caractère archaïque; la présence des lamelles Dufour et des pointes Font-Yves
lui assure un caractère spécial, avec de possibles liaisons avec les habitats d’Europe
septentrionale.
A Românești-Dumbrăvița I et II, sur un profil de 1,15 m, on a identifié 6 niveaux
d’habitat: I, niveau appartenant au Paléolithique supérieur quartzitique, II-V, de type
aurignacien, VI, gravettien. Comme à Tincova, Băile Herculane, etc., l’outillage lithique
est pauvre et rudimentaire, à cause des difficultés de taille de la matière première
spécifique, soit quartzite, soit le silex dit local, de qualité inférieure. Les ateliers de lamelles
Dufour et les pointes de type Krems donnent à ce technocomplexe lithiquue un caractère
spécifique dans le cadre du Paléolithique supérieur ancien de l’ouest de Roumanie9.
Une autre gisement assez importante dans l’analyse du Paléolithique supérieur
ancien de l’espace carpato-dniestréen, est celle de Coșava, dép. de Timiș, avec des
technocomplexes de type Paléolithique quartzithique et la taille des outils en matières
premières rudimentaires, donc outils d’aspect archaïque. L’utilisation de roches locales de
qualité inférieure a imprimé à ces technocomplexes leur caractère spécifique,
d’archaïcisation des pièces finies, qui crée l’impression d’un Paléolithique supérieur de
début, ou même de technocomplexes plus anciens.
Les grottes de la zone de SO de Transylvanie constituent un groupe séparé du
Paléolithique supérieur ancien, par l’utilisation des matières premières locales, mais de
qualité inférieure: Boroșteni, Nandru, Cioclovina, Ohaba Ponor, Baia de Fier. Nous y
avons inclus ces petits habitats, de courte durée, avec des technocomplexes pauvres, des
pièces d’aspect rudimentaire, qui semblent beaucoup plus anciennes, avec des éléments
8

Ibidem, p. 121.
Ibidem, p. 131-133; Ion Cornel Băltean, The Palaeolithic in Banat, in Fl. Drașovean, B. Janovic
(ed.), The Prehistory of Banat, București, Ed. Academiei, 2011, p. 19-76; Fl. Mogoșanu, Le
Paléolithique de Banat, Bucureşti, Ed. Academiei, 1978, passim.
9
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stratigraphiques incertaines parfois, mais pour ne pas éliminer de notre démarche des
éléments du Paléolithique supérieur ancien, mais sans éléments de diagnostic spécifique
de l’Aurignacien europén.
Dans la zone de N de Roumanie il y a des habitats appartenant au Paléolithique
supérieur ancien, bien qu’à Bușag on a identifié des éléments de diagnostic aurignacien.
A Boineaști – Satu Mare, le niveau I, considéré moustérien, est pauvre en éléments
certains de diagnostic. On y a utilisé des roches locales: opale, tuf volcanique, galets de
quartzite, grès. On y a identifié des pièces d’aspect moustérien (pointes moustériennes,
racloirs, même des grattoirs sur éclats ou sur lames courtes, éclats non retouchés, ou à plan
de coup facetté ou dièdre, qui donnent l’aspect d’un technocomplexe moustérien. Le
technocomplexe du niv. II, considéré aurignacien, a des outils toujours taillés en roches
locales, mais apparaissent aussi des pièces taillées en silex obsidien, matière première
allogène, probablement d’une zone de Hongrie ou d’Ucraine. Donc, le niveau II représente
un habitat de courte durée, sans structures de combustion, sans restes faunistiques,
caractéristiques pour les gisements du Pays d’Oaș. Par conséquent, nous avons encadré ce
technocomplexe dans le Paléolithique supérieur ancien, sans éléments de diagnostic sûr
aurignacien.
A Remetea-Șomoș I, le caractère archaïque de l’inventaire lithique est donné par
l’utilisation des roches locales, opale, galets cueillis dans le gravier de la rivière. Même la
typologie des pièces lithiques est déficitaire à cause des difficultés techniques de la matière
première: des 225 pièces, seulement 33 % sont typiques: nucléus, éclats, lames, racloirs,
grattoirs à burin, 2 pointes foliacées bifaciales. Mais, le niveau II d’ici, par l’utilisation de
l’opale et des galets, 49 %, de l’obsidienne noire, 28 %, du silex, 13 %, de l’obsidienne
patinée, 2 %, du grès, 8 %, etc. on donne un caractère plus sûr pour l’encadrement dans le
Paléolithique supérieur. Nous considérons qu’il s’agit d’un autre groupe ethnique, ayant
une culture des lames bien formée, bien que les éléments sûrs autrignaciens manquent
totalement.
Donc, nous constatons que, dans les terrasses du Dniestr et du Prut, il y a une
situation particulière, par l’utilisation des roches allogènes dans la taille et la retouche des
outils. On remarque les campements et les technocomplexes de Mitoc-Malu Galben, avec
une quantitè plus grande et plus diversifiée de matières premières allogènes. Dans les
terrasses de la Bistrița, l’apport de ces matières premières est non significatif ou manque
totalement, excepté aux niveaux inférieures de Cetățica I et Bistricioara-Lutărie. Mais ici,
nous croyons qu’on peut accepter l’arrivée de communautés humaines des terrasses du
Prut, puisqu’on n’y constate pas une activité continue et cohérente de l’apport de silex „du
Prut”.
Dans d’autres espaces géographiques du territoire de Roumanie, la production de
l’outillaage lithique à partir de matières premières allogènes est très faible ou manque
totalement. Les communautés d’Aurignaciens y ont vécu isolées, sans connaître d’autres
dépôts de matières premières de bonne qualité. Même dans les habitats des grottes intracarpatiques, la situation n’a pas changé pendant toute la période du Paléolithique supérieur
ancien. Une explication posssible pourrait être les conditions de milieu, qui ne leur
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permettaient pas des déplacements en espaces géographiques plus étendus, mais il s’agirait
aussi de la perpétuation d’utilisation d’éléments technico-typologiques plus anciens, avec
lesquels ils s’étaient habitués, et les matières premières locales, inférieures techniquement,
ne leur permettaient pas de créer de nouvelles formes de pièces, qui leur facilitent une
avance créative.
Le Paléolithique supérieur récent se caractérise par une plus grande mobilité des
communautés humaines, en créant de nouveaux matériaux, (mais aussi de spiritualité
technologique et mentale) avec d’importantes créations dans tous les domaines d’activité.
Nous croyons que, dans tout l’espace carpatique-dniestrien, les nouvelles conditions de
milieu, de climat, de végétation, les nouvelles possibilités de chasse ont supposé des
acquisitions nouvelles, notamment sur le plan mental, mais aussi de la création matérielle.
La mobilité des communautés humaines est aussi accentuée dans le sens des propres
déplacements vers d’autres sources de matières premières aussi bien pour ce qui est de
l’apport de populations nouvelles, certaines ayant leurs propres matières premières et
technologies lithiques. L’exemple de Mitoc-Malu Galben est significatif aussi en ce qui
concerne la présence d’outils en grès, mais surtout de ce silex noir à silex blanc, dans le
Gravettien IV et Dispersé.
Dans la zone pruto-dniestréenne, en tant que matière première on a utilisé le silex
local (parfois désigné aussi par le terme de podolien), de couleur grisâtre, de très bonne
qualité. Cette matière première est aussi dans les niveaux d’habitat de Molodova V, tout
comme dans d’autres sites de la zone du Dniestr Moyen. D’autres types de roches: le
schiste siliceux local, le schiste noir d’Audia, le ménilite, le jaspe etc., qui ne sont pas
d’origine locale, sont réutilisés dans le Paléolithique de la vallée du Dniestr et du Prut,
même sur les terrasses de la Bistritza. Dans le niveau 8 de Molodova V on a aussi dépisté
2 pièces globulaires en grès, déterminées en tant que pièces de type «bolas», plaquettes et
rognons en grès, qui ont été déterminées en tant que pièces auxiliaires, utilisées au débitage
du silex10. Il est important de signaler aussi le fait qu'aussi bien qu’ à Molodova V, niv.
10-9 à Mitoc-Malu Galben, le niveau gravettien inférieur, qu’à Ciutuleşti, on a dépisté des
semi-fabriqués (lames et fragments de lames, mais pas de nucléus ou d’éclats) en schiste
noir d’Audia, qui n’est rencontré que dans les Carpates. La présence de cette roche dans le
cadre de ces industries nous indique le fait que la population que nous désignons par le
terme de Gravettiens anciens a valorisé l’espace de la zone, en y pénétrant du côté d’ouest,
de la zone du Danube Moyen, où elle est déjà attestée à environ 30.500-30.000 BP11. En
outre, tous les sites mentionnés contiennent dans un petit nombre (1-3 et plus rarement
10

V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa,
BAI, XXII, Iaşi, Ed. PIM, 2009, p. 32-33.
11
P. Haesaerts, I. Borziak, V. Chirica, F. Damblon, L. Koulakovska, J. Van der Plicht, The EastCarpatian loess record: a reference for the midlle and late Pleniglacial stratigraphy in Centrale
Europe, in „Quaternaire”, Nr.14 (3), Paris, 2003, p. 163-188; P. Haesaerts, I. Borziak, V. Chirica,
F. Damblon, L.Koulakovska, Cadre stratigraphique et cronologique du Gravettien en Europe
Centrale, in J.A. Svoboda, L. Sedlakova, (eds.), The Gravettian along the Danube. Proceeding of
the Miculov Conference, Brno, 2004, p. 33-56.
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4-5), des pièces de type pointes gravettes, extrêmement perfectionnées, y compris
aciformes (Ciutuleşti I, Cormani IV) et microgravettes (Molodova V, niv. 10, 9). Cet
aspect nous suggère l’idée que ces sites représentent les plus anciennes traces du Gravettien
de la zone, lorsque dans les industries on gardait certains outils, tout comme ceux en schiste
noir d’Audia, apportés là-bas par la population initiale gravettienne12. A Babin I, niv.
inférieur, même sur le Dniestr, on a découvert, parmi des pièces en silex du Dniestr, des
pièces en silex grisâtre de Volynia, pauvrement patinées; on a dépisté certaines pièces de
matériaux durs d’origine animale. Parmi celles-ci, on retrouve un fragment de perçoir en
os tubulaire, une pointe en bois de renne, une plaquette polie en défense de mammouth,
des bois de renne à traces de transformation longitudinale et transversale, une phalange de
renne perforée, interprétée par nous comme «moyen d’attraction sonore», qui ont complété
la variété de la matières première, locale ou allogène. A Rașkov VII, on a utilisé 2 types de
matière première – rognons des dépôts du Crétacé local et des galets roulés par les eaux à
un diamètre moyen de 5-6 cm. A partir des rognons, pendant l’étape initiale, on enlevait
surtout des lames (après décortication); pendant l’étape d’épuisement – tout comme à partir
de galets – des lames et éclats courts, mais massifs13. A cause des particularités de la
matière première utilisée et des semi-fabriqués massifs qui nécessitaient une retouche
compensatoire des grattoirs nucléiformes et des burins des nucléus secondaires faits
d’éclats, le groupe gravettien de Raskov VII occupe une position confortable, mais il n’est
pas exclu qu’une empreinte typologique évidente soit laissée par les traditions
aurignaciennes de base14, comme à Mitoc-Malu Galben. Le site de Cosautzi est unique en
Europe par le nombre d’horizons d’habitat gravettien, par le degré suffisant de
conservation des vestiges et a servi de pilon stratigraphique pour l’élaboration du schéma
chronostratigraphique régional d’évolution du Paléolithique supérieur de l’Europe
Centrale15. Les niveaux d’habitat sont représentés en tant qu’horizons minces d’habitat
(10-20 cm), à traces de foyers, habitats saisonniers de surface, de nombreuses pièces en
silex, marne, schiste siliceux, os d’animaux, parmi lesquels celes de renne sont nettement
prévalents (jusqu’à 80% du nombre total d’os), pièces en bois d’animal, défenses, os. A
Costești, sur le Prut, comme matière première on a utilisé le silex de bonne qualité de
couleur grisâtre, plus rarement – noire. On a dépisté aussi de rares pièces en quartzite et
silex marronâtre, dit „de Dobroudja”, même plus de 60 galets de grandes dimensions et
des fragments de grès, qui ont été utilisés en tant qu’outils auxiliaires – percuteurs,
enclumes, supports.
Sur les terrasses du Prut on doit ajouter les decouvertes de Cotu Miculinți et
Crasnaleuca. Ici, à Crasnaleuca, on a utilisé le silex du Prut en proportion de presque 100
%, seules quelques pièces en ménilite étant identifiées (une pointe de type La Gravette,
12

V. Chirica, I. Borziac, op.cit., 2009, p. 35.
Ibidem, p. 41-42.
14
Ibidem, p. 43-45.
15
Haesaerts et al., op.cit., 2003, p. 163-185; Haesaerts et al., op.cit., 2004, p. 33-54; I. Borziac, P.
Haesaerts, V. Chirica, Cadrul cronostratigrafic al paleoliticului superior din spațiul cuprins între
Carpații Orientali și Nistru, in „Revista Arheologică”, S.N., I, Chișinău, 2, 2005, p. 168-200.
13
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quelques éclats et un grattoir sur bout de lame).
Pour les habitats gravettiens de Mitoc-Malu Galben, nous avons constaté la
présence des pièces taillées en matière premières allogènes:
- Grattoir sur lame retouchée, en silex gris clair, allogène, Gr. I, B 3-5, - 7,10, at.
27, 1981;
- Grattoir sur lame, en grès jaunâtre, à intercalations grises, allogène, Gr. I, B 3-5,
- 7,10, at. 27, 1981;
- Lame fragmentaire aux bords retouchés, en silex grisâtre-marronâtre clair,
pigmenté non local (?), Gr. I, D – E 3-5, - 7,00, C. 22, 1980;
- Lame fragmentaire, aux bords retouchés, tronquée et retouchée, en grès, allogène,
Gr. I, D – E 3-5, - 7,00, C. 22, 1980;
- Grattoir sur lame moyenne aux bords retouchés, en silex gris clair, mat allogène,
de la zone du Dniestr, Gr. I, D – E 3-5, - 7,00, C. 22, 1980;
- Eclat moyen cortical, en silex gris à nuances violacées, étranger (?), Gr. II, M 5,
- 9,50 (P.N.), - 5,89 (P.H.), 1992;
- Eclat cortical retouché, à lignes ondulées, naturelles, en silex non local, Gr. III, L
0-9, - 6,30, 1988;
- Eclat moyen à talon sur cortex, en silex non local, Gr. III, D 7,- 6,00, 1983;
- Nucléus massif, en silex gris à nuances marronâtres, pigmenté, non local (?), Gr.
IV, G 3,- 6,10, 1983;
- Lame moyenne, en silex à „décor” ondulé naturel, non local, Gr. IV, -5,35, 1957;
- Burin dièdre sur lame retouchée, en silex gris clair, mat, non local (?), Gr. IV,
-5,35, 1957;
- Nucléus d’éclats, en silex noir à silex blanc, étranger, Gr. dispersé, F 1,- 4,25, at.
2, 1978;
- Eclat à talon sur cortex, silex grisâtre-violace, non local, Gr. dispersé,- 9,13 (P.H.),
- 6,21 (P.N.), D 7/ O3, 1995;
-Eclat cortical à talon dièdre sur cortex, silex grisâtre-violacé, non local, Gr.
Dispersé, - 9,13 (P.H.), - 6,21 (P.N.), D 7/ O3, 1995;
- Eclat moyen en grès, marronâtre-clair, non local, Gr. disperse, 0,30 m; IV-35,
1956;
- Eclat moyen cortical à talon facetté, en silex gris aux nuances bleuâtres, pigmenté
non local(?), Gr. dispersé, 2,30 m; IV-35, 1956;
A Stânca-Ripiceni, niv. III, V, VII, les communautés de Gravettiens ont utilisé le
silex „du Prut” en proportion de presque 100 %, les quelques pièces travaillées sur des
supports en matières premières allogènes n’ayant que la possibilité de nous offrir de
nouvelles informations sur les possibilités techniques de ces communautés humaines.
A Ripiceni-Izvor, dans le niv. Ia, la matière première est constituée du silex local,
du Prut, seules 8 pièces étant taillées en matériaux allogènes (ménilite, grès, schiste noir).
Dans le niv. Ib, 13 pièces sont taillées sur des supports allogènes; dans le niv. IIa, 3 pièces
semblent avoir été taillées en silex du Dniestr, alors que 9 autres en d’autres roches
allogènes; dans le niv. IIb, seules 6 pièces sont réalisées en silex du Dniestr, autres 19 étant
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faites en matériaux allogènes, de l’espace est-carpatique16.
Dans les stations du Plateau de la Suceava, à Poiana-Udești, on a constaté que la
composition de la matière première est elle aussi intéressante: le silex du Prut est représenté
par 76,01%, les roches d’origine carpatique (ménilite et schiste noir, d’Audia) par 16,14%,
les grès considérés par l’auteur des recherches comme étant de provenance locale, par
7,15%, tout comme une seule pièce en obsidienne noire, translucide. A Dolhasca-Dealul
Viei, une importance particulière revient à la diversité de la matière première utilisée dans
la taille des outils. De la sorte, du total des 1.070 pièces (78%) sont taillées en silex du Prut,
avec toute sa gamme de nuances; 257 (19%) sont en grès, de consistance et granulation
différentes; 25 (1,82%) en ménilite et 13 (0,95%) en schiste noir d’Audia. A part celles-ci,
on a découvert aussi une seule pièce en silex jaune – café au lait, semblable à celle de la
Plate-forme Prébalkanique, les autres étant taillées en silex du Dniestr et en marne. Cette
diversité explique aussi celle de Poiana-Udeşti, puisque les études de spécialité précisent
que toutes les terrasses du Plateau de la Suceava sont formées par des alluvions riches en
graviers et rognons, qui forment la base des reliefs accumulatifs, mais on les retrouve aussi
sur les collines des dépressions plus hautes, ou sur les plateaux qui n’ont pas été affectés
par l’érosion interfluviale. A Topile-Dealul Catargii, la matière première utilisée à la taille
des outils est assez diversifiée: le silex buglovien dont l’origine se trouve dans la zone du
Prut Moyen, dans un pourcentage de 82,56%, le ménilite – 9,90%, le grès glauconithique
silicifié – 3,86%, schiste noir d’Audia – 3,68%. A Movileni-În Răzășie, la matière
première est tout aussi diversifiée comme dans d’autres sites du Plateau de la Suceava:
ménilite, 51%, silex de Prut, 23%, grès glauconitique silicifié, 16%, schiste noir dit
d’Audia, 10%.
Dans les terrasses de la Bistrița, la situation des matières premières allogènes est
différente par rapport au Paléolithique supérieur ancien.
La matière première de tous les sites des terrasses de la Bistriţa est assez diversifiée,
le pourcentage du silex du Prut Moyen alternant avec celui des roches locales, carpatiques.
De la sorte, à Bistricioara-Lutărie, le niveau II, les supports sont en:
schiste noir d’Audia (30 %), silex de Prut (34 %), grès glauconitique silicifié (9,25
%), ménilite et autres roches (21,40 %), d’autres roches locales, 3 %;
dans le niveau III, le pourcentage du silex de Prut arrive à 33,30 %, le ménilite à
28 %, le schiste noir d’Audia à 29 %, le grès silicifié, à 5,40 %, d’autres roches locales
représentant 2,60 %;
dans le niveau IV, le pourcentage du silex de Prut s’accroît à 52,69 % et celui du
ménilite à 32,70 %, alors que le schiste noir d’Audia baisse à 8 %, et le grès silicifié à 5,50
%;
dans le niveau V, le ménilite arrive à 33,50 %, le silex de Prut à 49,20 %, le schiste
noir d’Audia à 11,07 %, et le grès glauconitique silicifié représente seulement 2,80 %, le
quartzite 3 %, d’autres roches locales 0,50 %;
dans le niveau VI: le ménilite représente 58 %, le silex de Prut 26,20 %, le schiste
noir d’Audia 5,25 %, le grès glauconitique silicifié, 5,50 %, d’autres roches locales, 0,40%.
16

V. Chirica, I. Borziac, op. cit., 2009, p. 133-139.
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La matière première de Ceahlău-Dîrțu est caractérisée par les compositions et
pourcentage ci-après:
Niv. I, aurignacien: silex de Prut 1,80 %, ménilite 6,30 %, schiste noir d’Audia
(37%), grès glauconitique silicifié (54,30 %), d’autres roches locales, sous 1 %;
Niv. II, aurignacien: silex de Prut, 7 %, ménilite, 12 %, schiste noir d’Audia, 20 %,
grès glauconitique silicifié, 57 %, silicolithe, 3 %, d’autres roches locales, 1 %;
Niv. III, gravettien: silex, 83 pièces, ménilite, 95 pièces, schiste noir, 11, grès, 4
pièces;
Niv. IV, gravettien: silex, 59 %, ménilite, 31,14 %, schiste noir, 6,86 %, grès
siliceux à glauconite, 1,20 %, d’autres roches locales, 1,50 %;
Niv. V, gravettien: ménilite, 47,20 %, schiste noir, 24 %, silex, 22,65 %, grès,
2,58%, d’autres roches locales, 1,42 %.
Ceahlău-Cetățica I, la matière première:
Niv. III: ménilite, 132 pièces, schiste noir, 89, grès noirâtre, 51, roche marneuse,
17, grès siliceux à glauconite, 37, silex de Prut, 56 pièces;
Niv. IV: schiste noir, 43 pièces, grès siliceux à glauconite, 20, grès noirâtre, 11,
roche marneuse, 22, ménilite, 44, silex, 70, quartzite, 2 pièces;
Niv. V: schiste noir, 28 pièces, grès siliceux à glauconite, 14, autres grès, 16, silex,
93 pièces.
Ceahlău-Podiș, la matière première:
Niv. I, aurignacien: silex de Prut, 11 %, ménilite, 41 %, schiste noir, 24 %, grès
siliceux à glauconite, 33 %, d’autres roches locales, 1 %;
Niv. II, gravettien: silex de Prut, 30,30 %, ménilite, 64,10 %, schiste noir, 1,40 %,
grès siliceux à glauconite, 3,30 %, d’autres roches locales, 0,90 %;
Niv. III, gravettien: silex de Prut, 43,60 %, ménilite, 50,20 %, schiste noir, 3,20 %,
grès siliceux à glauconite, 2,20 %, d’autres roches locales, 0,80 %;
Niv. IV, gravettien: silex de Prut, 30 %, ménilite, 62,10 %, schiste noir, 11 %, grès
siliceux à glauconite, 2,80 %, d’autres roches locales, 1,10 %;
Niv. V, gravettien: silex de Prut, 30 %, ménilite, 54 %, schiste noir, 11 %, grès
siliceux à glauconite, 11,50 %, d’autres roches locales, 1 %17.
Buda. La matière première est constituée par silex de Prut (50,00 %), ménilite
(41 %), schiste noir d’Audia (3 %), grès (3 %); d’autres roches locales, 2,30 %; à part
celles-ci, comme dans le cas d’Udeşti, il y a aussi quelques pièces en obsidienne18.
Lespezi, niv. VI, la matière première est surtout représentée par le grès provenant
du lit mineur de la rivière de Bistriţa, en pourcentage de 95%, le reste étant constitué de
ménilite et silex.
Lespezi, niv. V, La matière première est aussi dominée par le grès provenant du lit
de la rivière de Bistriţa, en pourcentage de 61%, suivi par le ménilite 19%, le silex de Prut
13% et le schiste noir, 7%. Nous retenons aussi l’observation selon laquelle les outils
typiques (grattoirs, burins etc.) sont réalisés en roches de la meilleure qualité, à granulation
17
18

Ibidem, 2009, p. 171, 189, 192, 194.
Ibidem, p. 211.
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fine, éclats et lamelles en grès étant utilisés en tant que tels, non-finis en outils typiques.
Lespezi, niv. IV, le pourcentage du silex de Prut arrive à 35%, un pourcentage
similaire caractérisant aussi le grès, alors que le ménilite baisse à 23%.
Lespezi, niv. III, on remarque l’augmentation du pourcentage de ménilite à 54%, en
parallèle avec la baisse des pourcentages du silex à 9% et du grès à 22%, d’autres roches
de provenance locale étant utilisées pour le reste.
Lespezi, niv. II, on observe l’augmentation du pourcentage du silex de Prut (34%),
et aussi du ménilite, roches de qualité supérieure, au détriment du grès et du schiste noir,
qui sont présents dans des pourcentages plus réduits que dans le niveau antérieur.
Lespezi, niv. I, le plus pauvre en outillage lithique, dispersé à travers toute la surface
du site et, du point de vue stratigraphique, il contient peu de formes typiques, parmi
lesquelles on remarque pourtant les grattoirs (dont un double), un grattoir – burin, quelques
pointes et lames retouchées par des retouches abruptes, tous ces types étant réalisés en
roche de bonne qualité (silex et ménilithe), alors que le grès, en pourcentage dominant, a
servi seulement aux enlèvements des éclats, utilisés pour des nécessités de moment, sans
finissages supplémentaires.
Valea Ursului, sud du Plateau de la Moldavie, la matière première est représentée
par les roches de provenance carpatique: grès glauconitique silicifié 28 %, schiste noir 26
%, ménilite 2 %, silex 42 %, radiolarite 2 %.
Beresti, la matière première est constituée par le silex de Prut, et en moindres
quantités par le grès, le schiste noir, dit d’Audia et le ménilite.
Dobroudja, Castelu, la matière première est représentée par le silex local, identifié
à l'endroit du site sous forme de galets ou plaquettes, mais il y a aussi des pièces en marne,
quartzite et grès.
Banat
Româneşti – Dumbrăviţa I, niv. VI, Gravettien, la matière première est constituée
par l’opale, le silex et le radiolarite, tout comme dans les niveaux inférieurs.
Grottes Carpatiques
Peştera, l’inventaire lithique contient 39 pièces, dont 19 outils: 1 grattoir convexe
et 1 caréné sur éclat, 1 perçoir atypique sur lames, 2 encoches, 1 denticulé, 1 racloir sur
lame, 1 lame pédonculée, 2 troncatures, 1 pièce bitronquée, 1 lame à dos, 1 racloir concave,
1 lamelle tronquée, 2 lamelles à dos, 1 lamelle à encoche, 1 lamelle Dufour, tous taillés en
silex fin et radiolarite.
Râşnov-Gura Cheii, niv. IV, on y a découvert 66 pièces lithiques, dont 25 outils: 5
grattoirs divers; 3 burins; 1 microperçoir; 1 éclat à troncature droite retouchée; 1 racloir
double droit-convexe, sur éclat; 2 raclettes sur éclats microlithiques; 1 lamelle denticulée;
5 microgravettes; 2 lamelles à dos; 1 lamelle à dos tronqué; 1 lamelle à encoche; 1 lamelle
à retouches fines; 4 lames sans retouches; 1 lames à retouches d’utilisation; 20 lamelles
sans retouches; 10 éclats; 1 couteau à dos, 2 nucléus microlithiques; 4 déchets. La plupart
des pièces sont taillées en silex et radiolarite.
La Depression d’Oaş
Ileanda, La matière première dominante était le silex puis le radiolarite.
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Busag, niv. sup.: le silex, l’opale et le jaspe (65 %), l’obsidienne (35 %), d’autres
roches locales, 1 %.
Boinesti, niv. III, l’opale en proportion dominante, puis par le silex, le grès, le
schiste, moins par l’obsidienne.
Calinesti, l’opale en proportion dominante, puis par le silex, le grès, le schiste,
moins par l’obsidienne.
Remetea-Somos I, niv. III. On constate le pourcentage élevé des pièces en
obsidienne , de 74 %.
Remetea-Somos II, niv. III, on y a découvert peu de pièces lithiques, taillées en
opale, silex, obsidienne: 13 nucléus, 5 grattoirs, 1 burin, 1 lame denticulée, 3 lames
fragmentaires retouchées, 1 raclette, 1 lame à troncature oblique retouchée, 1 lamelle
denticulée , 21 lames sans retouches.
Considerations finales
Dans l’étapisation du Paléolithique supérieur récent de Roumanie (l’espace
carpatique-dniestréen), on a pris en considération 3 éléments, combinés (associés): a, la
situation stratigraphique (la combinaison des éléments de pédologie et de stratigraphie
archéologique); b, les caractéristiques techniques-typologiques des inventaires lithiques; c,
les datations de chronologie absolue. De la sorte, nous pouvons apprécier que tout l’espace
géographique carpatique-dniestréen a été habité par les communautés humaines entre
approximativement 28.000 et 14.000-13.000 BP, y compris pendant la période du
Maximum glaciaire (Maximum Valdai)19, période pendant laquelle l’on considère que
l’espace en question a été quitté par les communautés humaines. A travers l’espace
géographique de référence on a découvert de nombreux habitats gravettiens, mis en
évidence par de véritables campements, à structures d’habitat bien déterminées (structures
de combustion, ateliers de taille, restes d’aménagements du type des habitats etc.), à
outillages bien encadrés du point de vue technique-typologique, ou à petits inventaires
lithiques, pauvres, mais qui, par leur composition lithique démontrent la présence humaine
dans cette zone géographique et temporelle. Nous avons divisé tout le territoire entre le
Dniestr et la Tissa en plusieurs zones géographiques, en général, les mêmes que dans les
volumes antérieurs20 pour faciliter l’accès aux sites pluristratifiés, auxquels nous avons
consacré, séparément, un chapitre concernant l’espace entre le Dniestr et le Prut; l’espace
entre les Carpates et le Prut; le sud des Carpates, jusqu’à la Mer Noire; l’ouest des Carpates
19

O. Soffer, The Upper Palaeolithic of the Central Russian Plain, New York, Academic Press,
1985, passim; J.K. Kozlowski, L’origine du Gravettien dans le Sud-Est européen, in A. MontetWhite, A. Palma di Cesnola, K. Valoch, (eds.), The Upper Palaeolithic. Colloquium 12, The Origin
of the Gravettian. Actes du 13e Congrés International de l’UISPP, (Forli, 8-14 septembre 1996), vol.
6, Forli, 1996, p. 11-22; F. Djindjian, J.K. Kozlowski, M. Otte, Le Paléolithique supérieure en
Europe, A. Colin, Paris, 1999, passim.
20
V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, op.cit., 1996, passim; V. Chirica, I. Borziac, op.cit., 2005,
passim.
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jusqu’au Danube, la zone de montagnes (les grottes carpatiques), la Transylvanie et la
Dépression d’Oaş, à sites de plein air. En chacune de ces zones géographiques on a
découvert des habitats humains délimités selon les critères déjà mentionnés.
Trois grands sites: Molodova, sur le Dniestr, Mitoc, sur le Prut et Cosăuţi,
toujours sur le Dniestr, ont démontré une impressionnante continuité d’habitat, de la
phase II du Gravettien est- et central-européen, occupant une longue période de temps,
entre la dernière partie du Pléniglaciaire moyen (28.700-27.700 BP) et jusqu’au
Tardiglaciaire (+- 14.000 // +-13.000 BP).
Pour ce qui est de l’utilisation des matières premières – locales ou allogènes, nous
constatons qu’il y a de grandes stations, avec beaucoup de niveaux d’habitat, avec des
technocomplexes très bien délimités stratigraphiquement et technico-typologiquement, où,
il y a aussi de la matière première de très bonne qualité, mais apportée de distances parfois
de plus de 100 km, ce qui démontre qu’à Mitoc sur le Prut ou à Molodova sur le Dniestr,
il y a des présences humaines étrangères. Le silex noir à silex blanc à Mitoc, niv. A I inf.
et niv. A I, ou niv. IV gravettien et niv. IV dispersé démontre la présence de communautés
humaines différentes des Aurignaciens et des Gravettiens locaux, venus à Mitoc avec leurs
propres matières premières, mais aussi avec une technologie propre, plus ancienne que les
éléments technologiques et typologiques gravettiens.
Nous avons donc voulu faire la démonstration que, surtout dans le Gravettien
carpato-dniestréen, il s’agit de deux éléments spécifiques: A, la présence des matières
premières allogènes dans un milieu géographique très riche en matières premières de très
bonne qualité; B, des présences ethniques non locales, qui y étaient venues avec leurs
propres matières premières, mais aussi avec des techniques propres de taille du silex.

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

Illustrations

27

28

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

29

30

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

31

32

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

33

34

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

35

36

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

37

38

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

39

40

Valentin-Codrin Chirica, Vasile Chirica

Matieres premieres allogenes dans le paleolithique superieur

41

NOI DATE DESPRE MEGALITELE DE LA COTÂRGAŞI-MUNTELE
GOIA ŞI DESPRE SCRIEREA DANUBIANĂ1
Gheorghe Lazarovici*, Mihai Ignea**
New date about the stone from Cotârgași/Mount Goia and the Danube
Script
Abstract
About the stones with signs from Cotârgaşi-Mount Goia (the first of them thrown
into the air) were interested both archaeologists and people who love history and the
mountain and who tried to explain the presence and significance of the signs and symbols
on them. In our turn we tried to accommodate the place to summarize the signs on both
sides of the two stones. It was necessary to order and classify the signs and compare them
with our database related with signs and symbols, as well as runic writing. At the same
time, we also presented a series of artifacts with signs and symbols that reflect the Danube
Script (DS), to see the correspondence of some of the signs in Cotârgași with those of DS,
which represent cultural series, transmitted over time.
Key words: Cotârgași-Muntele Goia, stones with signs and symbols, Danube Script, runic writing
Cuvinte cheie: Cotârgaşi-Muntele Goia, pietre cu semne şi simboluri, Scrierea Dunăreană,
scrierea runică

Pietrele scrise de pe Muntele Goia, parte a Munţilor Stânişoarei, care înconjoară
partea de nord a lacului de la Bicaz, pe malul căruia sunt şi alte monumente megalitice cu
semne2, au stârnit interesul a numeroşi specialişti, dar şi a unor oameni de cultură iubitori
ai muntelui sau istoriei străvechi3. Nu este cazul să analizăm acum toate informaţiile
vehiculate în presă sau pe bloguri, multe din ele interesante. Unele sunt expresia dorinţei
de cunoaştere, altele ale fascinaţiei subiectelor, altele ale dorinţei de a valorifica mituri şi
legende rămase din strămoşi prin puterea pietrei de a le păstra.
Dacă vremea nu le-a distrus, au fost totuşi oameni inculţi care căutând „comori”
* Universitatea Lucian Blaga, Sibiu; email: ghlazarovici@yahoo.com
** Liceul Industrial Rădăuţi; email: mihai_ignea@yahoo.com
1
Comunicare la Simpozionul internațional de etnoreligie de la Suceava, 2018.
2
Lazarovici Gh. et alii 2017.
3
Enumerăm cele câteva nume, deşi numărul lor este cu multe mai mare spre cinstirea lor, fără a
cita trimiterile de pe bloguri sau WEB: Daniel Roxin; George V. Grigore, Mihai Ignea; Vasile
Boaru din Rădăuţi cu echipa; Andrei Vartic a publicat în revista „Dava” imagini primite de la
Roman Stecyk, Câmpulung Moldovenesc, un alt iubitor al munţilor şi ocrotitor al monumentelor şi
valorilor istorice şi alţii.
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ascunse ale strămoşilor le-au aruncat în aer4. Nu ştiau că acestea sunt „comori spirituale”
şi sunt ascunse, deoarece vremurile s-au aşternut peste ele şi s-au pierdut informaţiile,
simbolurile şi miturile care le explicau. Nu avem cunoştiinţele necesare de a le descifra,
dar suntem printe arheologii români care cunosc şi studiază locul şi rolul tăbliţelor de la
Tărtăria în „scrierile”, simbolurile vechi de pe pământul românesc şi nu doar acestea, ci și
acelea păstrate pe nemuritoarea piatră.
a

Fig. 1. Localizare: a, Munţii Stânişoarei; b, Muntele Goia, cu loculul Pietrelor scrise
(punct galben).

b
Cei care au dinamitat acest monument căutau aur... „aur” erau pietrele aruncate în aer din
necunoaştere şi lăcomie.
4
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Am fost călăuzit de coautorul acestor rânduri, profesorul-inginer Mihai
Ignea, născut în aceşti munţi, iubitor al munților, care a studiat şi a împărtăşit
cunoştiinţele sale pe bloguri şi care a studiat relaţiile simbolurilor de aici cu
tăbliţele de la Tărtăria, dar şi cu alte semne şi scrieri vechi, descifrând o parte din
sensuri5.
Pietrele de pe Muntele Goia au fost studiate de câțiva profesori universitari
români, specialiști în domeniu: prof. univ. dr. Dan Gh. Theodor, fost director al
Institului de Arheologie din Iaşi, specialist în arheologie veche şi medievală, semne
şi simboluri creştine6, care s-a preocupat şi de semnele şi simbolurile din Munţii
Buzăului din grota Fundu Peşterii de la Nucu7; prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu,
specialist în preistorie şi protoistorie, dar și în ceea ce privește semnele și
simbolurile sau despre aceste rune8.

Fig. 2. Muntele Goia – zona 3, posibil pietre cu semne, informaţii Costel Buha.

Prin bunăvoinţa unui inimos baci, Costel Buha, am ajuns la stâna lui şi la
Pietrele scrise. Acesta ne-a informat de existenţa unui al treilea loc cu pietre cu
asemenea semne. Nu am putut identifica locul, dar sunt numeroase zone ce mai
trebuie încă cercetate, având suprafeţe netede şi abriuri, potrivite pentru păstrarea
semnelor rupestre ca în Falezele Someşului9.
Sunt două pietre, la borna din vecinătatea satului Cotârgaşi cu satul vecin
Sabaşa, pe Muntele Goia. Ambele au fost prezentate şi analizate de către Mihai
Ignea de mai multe ori pe blogul său, în cel al oraşului Broşteni sau în diverse
interviuri.
Cele mai multe opinii privind semnele sunt îndeptate spre rune şi scrierile
vechi, legătura făcându-se prin tăbliţele de la Tărtăria. Sunt mai multe etape şi
5

Ignea M. https://mihaiignea.files.wordpress.com/2011/03/https:// mihaiignea.wordpress.com/
2014/03/07/
6
Teodor D. et alii 2004.
7
Teodor D. 2003.
8
Ursulescu 1991-1992.
9
Lazarovici Gh., Pop 2016a; 2016b; 2017.
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tehnici de realizare a semnelor. Aici, ca şi în alte locuri, avem de a face cu un loc
sacru care a beneficiat de „continuitate”, în sensul mentalităţii colective al elitelor
uneori, ca locuri de iniţiere10, pentru credincioşi, dar şi pentru profani în sens larg
solicitând ajutor, sprijin divin, lăsând posterităţii nume, semne sau simboluri, la
mulţi (pe Piatra 2) mai mult o imitare decât o înţelegere a rostului semnelor pe
stânci11.
Piatra 1
Blocul descris cu diferite dimensiuni în starea lui originală, în acest moment
este distrus, fiind dinamitat de „căutătorii de comori”. Poziţia sa şi forma originală
se păstrează în câteva imagini vechi, iar fragmentele aflate în poziţii secundare le-am
putut vedea şi fotografia. Dar din cauza timpului scurt pe care l-am petrecut aici,
din nevoia de a cunoaşte zona şi de a identifica cea de a treia piatră, nu am putut
face fotografii la diferite ore ale zilei cu lumini din diferite unghiuri. Din aceste
motive, în documentarea noastră, pentru a marca semnele vom folosi mai multe
fotografii făcute de iubitori ai muntelui şi semnelor (Mihai Ignea, George Grigore,
Daniel Roxin, Stecyk ş.a.). De altfel nici nu am fost pregătiţi pentru un studiu de
mai multe zile şi măsurători. Scopul nostru era acela de a vedea zona, cărările, rolul
locului în cazul unui sanctuar în natură. După noi, asemenea blocuri sunt
considerate ca fiind locuri de pelerinaj, iniţiere, invocare ş.a.
Semne sunt pe două dintre feţe, marcate de noi ca Faţa 1 şi Faţa 2. Din
păcate, megalitul fiind dinamitat, unele blocuri sunt cu capul în jos, alte semne sunt
distruse. Acest prim studiu al nostru are ca scop o marcare, o catalogare a
semnelor. Trebuie să precizăm că de multe ori, din cauza luminilor diferite,
interpretarea semnelor este diferită. Dar intenţia noastră este de a reveni şi de a găsi
oameni de bine ca să refacem blocul, aşa cum a fost înainte de dinamitare, deşi este
o muncă dificilă şi de durată. Credem că publicarea rezultatelor ar duce la creşterea
unui interes mai mare pentru valorificarea şi ocrotirea lor şi a altor monumente de
acest tip. Din experienţa noastră de la Muntele Teasc, Falezele Someşului, ca și la
megalitele din Munţii Buzăului, mai multe expediţii oferă o cunoaştere şi
interpretare aprofundată.
Mai trebuie să precizăm că pe bloc sunt o serie de licheni albi şi aurii care
afectează roca sau împiedică o fotografiere şi o recunoaştere corectă a semnelor.
Vor trebui trataţi cumva. Am folosit o imagine color de dinainte de dinamitare,
prelucrată de Mihai Ignea (fig. 3)12. În unele din analizele sale el insista asupra
Ca şi la Nucu, *** Nucu – Fundu Peşterii, p. 494
Lazarovici Gh., Gavrilă 2016; 2017; ş.a.
12
WEB Ignea M. 2014, 7 martie: marchează şi întăreşte pe imaginea color semnele care i sau părut mai importante pentru sprijinrea ideilor sale prezentând analogii în mai multe
tabele. Acolo dă primele imagini cu Piatra 2, dar şi din Piatra 1 după dinamitare. După
imaginile sale foto clare şi de calitate se pot observa unele detalii, mai târziu dispărute prin
10
11
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unor legături cu tăbliţele de la Tărtăria (azi şi altele le definim cu termenul de
Scrierea Danubiană; mai departe SD; DS), precum şi cu alte scrieri vechi (cretană
ş.a.), ca şi cu alte semne şi simboluri, pentru a sublinia vechimea mare a semnelor.

Fig. 3. Piatra 1, faţa 1, aspectul pietrei înainte de dinamitare (foto M. Ignea).

Tot el aminteşte acolo ca fiind trei pietre cu semne. Mai precizăm că şi
Vasile Boaru din Rădăuţi și colegii săi au prezentat o serie de imagini de calitate
care ne-au servit la documentare.
Pe faţa 1 a blocului am marcat un număr de 45 de semne, dar mai sunt altele
cu adâncimi diferite, realizate cu instrumente diferite, vizibile doar în unele situaţii
de detaliu. Pe faţa 2 am marcat 50 de semne, dar mai sunt şi altele pe care nu le-am
putut identifica (fie distruse, fie imaginile foto pe care le avem nu ne permiteau un
marcaj mai clar). Cei care au fotografiat piatra când era în picioare nu au putut
fotografia detalii, mai ales la cele care se aflau în partea de sus a pietrei. Acum
răsturnată apar şi alte detalii şi semne realizate cu alt gen de instrumente. Pe de altă
parte, nici noi nu suntem fotografi specializaţi, așa cum am beneficiat la Falezele
Someşului de imaginile lui Radu Pop13. Pentru o informare exactă sunt necesare noi
schimbarea unghiului prin care intemperiile acționează asupra semnelor, lărgind şi
rotunjind conturul semnelor, ca la la Inima de piatră de la Colți.
13
Pop, Ghemiş 2013; Bejenariu, Pop 2013; Lazarovici Gh., Pop 2016a; 2016b; 2017.
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expediţii cu analize detaliate.
Până la noi expediţii prezentăm o sinteză cu semnele de pe ambele feţe,
rezervându-ne prilejul de a reveni cu noi detalii în viitor, după un studiu mai
aprofundat legat de rune. Nu putem pune la indoială nici opiniile exprimate prin
studiile colegilor noștri arheologi, D.Gh. Teodor şi N. Ursulescu (vezi notele 2 şi
6), specialişti în domeniu. Pe de altă parte parte, nefiind specialişti în scrierile
runice am apelat la unii colegi, căutând şi noi să ne documentăm, la modul general,
în problematica runelor. Înainte de toate este necesară o ordonare şi clasificare a
semnelor şi o comparare a lor cu bazele noastre de date şi informaţii referitoare la
simbol şi semn.
Am încercat să vedem în ce măsură semnele se leagă de scrierea runică,
motiv pentru care am pus semnele pe cele 6-7 rânduri şi corespondenţele lor de pe
faţa 1 (vezi Anexa 1).
În Anexa 2 am prezentat alte analogii cu semne de pe faţa 2. Din cele 55 de
semne, 35 au corespondenţă în rune. Este posibil ca unele ligaturi să fie mai
complexe (6, 9, 10, 13, 24, 27, 31, 36, 38, 39).
Analizele pe culturi cu analogii şi corelaţii din fig. 4, pentru semnele
rupestre, ne arată că cele mai timpurii ar fi cele de pe megalite, cu o serie culturală
determinată de cele din Scrierea Danubiană din cultura Turdaş (în centrul seriei) şi
o altă serie cu megalitele cu legături cu culturile Banatului II şi Vinča AB, desigur
Neolitic şi Epoca Cuprului (vezi fig. 4-5). Acestea sunt serii culturale nu
cronologice. În spatele lor stau unele genuri de mesaje.
Seria cu asemenea semne este foarte
Rupestre megalite
mare, de cca. 1000 de înregistrări şi acestea
Rune
nu sunt toate, multe nu au fost încă codificate,
Similare SD - Rune
dar de cele mai multe ori semnele sunt
Scrierea Danubiană
singulare, ca variabile în funcţie de poziţie şi
Recente
rotaţie a căror poziţie de cele mai multe ori nu
Unele explicaţii la tabele.

poate fi precizată, dar fiecare poziţie are
varinta sa, interpretarea sa, care de cele mai multe ori sunt greu de explicat.
Matricea iniţială avea cca. 300 de linii şi 52 de coloane, dar multe informații apar
doar o singură dată, practic nu sunt corelate, motiv pentru care le-am păstrat pe cale
corelate, formând serii culturale, care nu au timp şi care depind de supravieţuirea
unor mituri, cunoştiinţe păstrate în memoria culturală a omenirii. Desigur pot fi și
convergenţe, nu avem de unde şti, dar vorba unui profesor de al meu..., poţi avea
ipoteze îndrăzneţe, dar trebuie să le demonstrezi sau să încerci acest lucru.

Fig. 4.
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Mesaj divinin
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Mesaj
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Mesaj divinitate

Simbol

simbol, SX

Pomul vieţii, mesaj

PomulV, Lumină

Tip sex

Fig.
5.

Mesaj, corp cruce

Uneori unele reprezentări pe ceramică, vase sau în anumite situaţii ne permit
să constatăm unele interpretări, dar care sunt totuşi nesigure. Cu toate acestea
încercăm o ordonare a lor. Matricea originală are 63 de semne pe 37 de atribute.
Corelată, ea are mai puţin, 29 linii, 18 atribute, unele asociate. Semnificaţia
depinde de context, materiale, mesaj, amplasarea pe obiect ş.a.
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Aceste tabele oferă posibilitatea unor porniri pentru interpretare, dar care
poate fi cu totul alta în multe cazuri sau perioade istorice. Ele depind de mituri şi
credinţe, necunoscute nouă. În Anexe ne-am concentrat pe relaţiile dintre rune şi
SD. Observăm unele elemente comune, dar şi diferenţe.
Trebuie ţinut cont de prezenţa runelor şi doar un specialist se poate pronunţa
mai exact. Trebuie ţinut cont că şi în SD sunt asocieri de semne şi simboluri pe
acelaşi obiect
.
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b

a

c

e

d

f

Fig. 6. Tăbliţe dreptunghiulare: a-b, Tărtăria; c, Perieni; d, Gradeşnica; e, Chişoda; f,
Glăvăneşti (foto şi prelucrări Gh. Lazarovici).

Doar că încă nu cunoaştem felul în care se „scria”: de la stânga la dreapta, ca în
scrierile europene, de la dreapta la stânga ca în unele orientale sau după alte principii, cu
sau fără ligaturi, cu simboluri care pot înlocui două-trei litere sau nume de divinităţi ş.a.
Referitoar la Scrierea Danubiană (SD, DS) foarte puţini români, dar şi străini, în
afara unui număr restrâns de specialişti sau interesaţi de profunzinea problemelor (vezi
citările din notele 3, 5-9 ş.a.), cunosc principalele obiecte pe care sunt semne din SD.
Marco Merlini (2005, 2007) şi alţii au enumerat peste 800 de situaţii din Neolitic şi
Epoca Cuprului când sunt mai mult de trei semne pe un obiect.
Dar de atunci numărul lor a crescut, chiar noi am adăugat altele întâlnite pe
monumente rupestre sau pe megalite din regiunile noastre14. Pentru a le facilita accesul şi
interesul sau a înţelege sensul mai profund al tabelelor noastre de mai sus ne vom referi
***Fiflty Years of Tărtăria Excavations 2014; ***From Symbols to Sings 2105; ***Between
Earth and Heaven. 2016; ***Symbols and Signs 2017; 2018 ş.a. şi bibl.; Merlini 2005; 2007;
2007a; 2009; 2010 ș.a.
14
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doar la cele mai importante piese, publicate şi răspublicate de specialişti (fig. 6-14), din
păcate mai puţin cunoscute publicului larg. Din aceste motive prezentăm mai jos o serie
de imagini din bazele noastre de date, publicate de alţi specialişti şi pentru a nu mai căuta
analogii în hieroglifele egiptene, cum se străduiesc unii să descifreze tăbliţele de la
Tărtăria şi altele.

b

a

b1

c1-c2

Fig. 7. Tăbliţe rotunde, amulete: a, Tărtăria; b-b1, Sânandrei; c1-c2, Kurilo M.; d, Parţa;
e, Turdaş (foto şi prelucrări Gh. Lazarovici).

d

e
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a
Fig. 8. Tăbliţe şi plachete: a, Suplacul de Barcău; b, Slatino; c, Isaiia (foto şi
prelucrări Gh. Lazarovici).

c

b
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Fig. 9. Sigilii, tăbliţe, fusaiole: 1, Kotocpart-Vata; 2, Parşa; 3, Sălbăgel; 4, Trestiana; 5-6,
Karanovo, 8, Nova Zagora Hlebozavoda; 9, Turdaş; 10, Parţa
(foto şi prelucrări Gh. Lazarovici).
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2

3
1
Fig. 10: 1, Altar Gradešnica; 2, Stelă Ovčarovo; 3, Altar Ocna Sibiului; 4, Fusaiolă ?;
5, Macedonia.

4

5
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1

1
a

3

4

5

Fig. 11: 1-1a, Blackdisk Turdaş; 2, Stuttgart - Bad (apud Becker 2007, p1. 20, fig 1.21); 3,
Turdaş; 4, Zorlenţu Mare; 5, Turdaş; 1-1a, foto Joan Marler, altele foto şi prelucrări
Gh. Lazarovici.
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2
1
Fig. 12. Vase şi idoli cu semne SD: 1-2, Lozna (prelucrări Gh. Lazarovici); 3,
Gradešnica; 4, Daia Română, apud Paul 2009; 5, Ftelia, apud Merlini 2009; 6, Parţa,
apud Gh. Lazarovici; 7, Cioka, apud Winn 1981; 8-9, Scânteia.
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2
1
Fig. 13. Idoli, pietre, plachete cu semne: 1-2, Vinča; 3, Rast (1-3, apud Merlini);
4, Orăştie, apud Luca 1997; 5, Cioka, apud Winn 1981; 5-8, greutăți de lut ars,
Calomfireşti, cultura Gumelniţa, apud Marinescu-Bîlcu 2007.
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4
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1

2

Fig. 14. Semne pe piatră și ceramică: 1, Lepenski Vir (Winn 1981; Haarmann 2009, fig. 1);
2, Iclod (apud Lazarovici Gh., Maxim).

Fiind atât de multe analogii din SD, dar şi din arta rupestră, care a trecut peste
timpuri şi s-au păstrat simboluri şi semne, ajungem la o serie de idei exprimate de diverşi
savanţi cu privire la transmiterea acestor semne şi simboluri în diferite perioade. Unii au
demonstrat transmiterea unor semne sau simboluri din Paleolitic-Mesolitic (fig. 14) în
Neolitic şi mai departe în timp15. pe care le regăsim şi la Cotârgaşi16.
Piatra 2
La 40 m de Piatra 1 se află alte stânci, netezite de vremuri, pe care de asemenea
sunt semne, ca de pildă Piatra 2, studiată de M. Ignea, care compara semnele cu cele din
tableta de la Dispilio. Multe semne sunt acoperite de muşchi, încât semne mai fine nu se
pot observa. Piatra trebuie trată pentru îndepărtarea muşchilor şi lichenilor, pentru ca
toate semnele să poată fi fotografiate. Doar după analiza tuturor semnelor din zonă ne
putem face o imagine mai exactă asupra etapelor, tehnicilor de gravare şi eventuale
interpretări.
Unele semne sunt spălate de ploi şi vânturi, altele sunt acoperite de scrieri recente,
semne sau ligaturi. Unele se regăsesc pe Piatra 1, altele sunt simboluri frecvent întâlnite
în SD17. Dar despre acestea cu alt prilej, deoarece necesită noi imagini şi analize. Fiind la
începuturi ne cerem scuze pentru eventuale stângăcii în problematica rupestră.
15

Winn 1981; Merlini 2008, Semiotic p. 142, fig. 58; fig. 14.1 de sus după Haarmann 2009, p. 46,
fig. 1 cu combinaţii de cruce, săgeata, pomul vieţii, Psi, V, X, B2, C2, D1-4, D6, D8, D9 ş.a.
16
Piatra 1, Faţa 1, 38.
17
Cataloage Lazarovici Gh. 2009: coduri identice sau apropiate: 131, 229i, 229k, 84, 320.6,
238c, 124b, Om 191, Om 17g, 244, 244a, 131f, 113f4.
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2

▲3 ▼4

▼5
▼6

1

Fig. 15. Marcaje de pe Piatra 2, faţa 1 şi altele: 2-5, figuri unume, simboluri; 6,
ciocanul lui Thor ş.a.; jos codurile Piatra 2, faţa 2.

Nu e cazul a le analiza pe toate acum, dar cu ele am completat baza de
coduri SD.
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Discuţii, analize, comparaţii şi unele interpretări
In urma unor consultări cu prof. Harald Haarmann, acesta ne-a sugerat ideea
că unele fiind rune, nu ar fi vorba de o scriere runică, ci doar de litere runice. In
această situaţie avem indirect dovada că semne ale Scrierii Danubiene ajung până
în perioada medievală timpurie. Nu trebuie să uităm nici acele Tamga dacice, 40
dintre ele fiind publicate recent de către Al. Berzovan şi E. Pădureanu, preluate din
publicațiile anterioare ale unor colegi; desigur asemenea semne sunt şi la sarmaţi şi
altele18. Dintre acestea 40, avem cca. 27 aproape identice ca în cataloagele noastre
despre Scrierea Danubiană. De altfel, încă din anii 1931, H. Wirth19 a prezentat
numeroase analogii referitoare la semnificaţiile posibile ale unor simboluri pornind
de la petroglifele din nordul Europei şi din alte continente, unele chiar din regiunile
noastre, de la Turdaş (deşi limitate).

Berzovan, Pădureau 2010, Tab. 3 şi bibl. Veche; Catalog Lazarovici Gh. 2009 codurile:
a106a, variante la 106, 127i, var. 227; 113d, var. La om 17r, om 22.
19
Wirth 1931, pe unele le-am comentat cu alte prilejuri legate de simbolurile despre
Bucraniu, şarpe şi altele:
18
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Anexa 1
Cotârgaşi numerotare, semnificaţii SD=Scrierea danubiană Fu= Futark,
NO=Norvegian, Lepenski Vir = sfera
P2,
f1

Cot.
P1.f1
Rând
1
SD
1
citire
it

Rând
2

SD
2
citire

64

Gheorghe Lazarovici, Mihai Ignea

Ї
Ї

Rând
3

3
citire

l
t

gh
gh
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Anexa 2 Comparaţii.
Futarcul timuriu, Futarcul recent, futarcul norvegian

A
34, 35

B
50

c

D, T
43

Dz(ău)

Norvegian

Futarc târziu

Futark Vechi

Glagolitic

P1.faţa 2

P2 f1

Alfabet român

Piatra 2 Faţa 1
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NOI MEGALITE CU SEMNE ŞI SIMBOLURI ÎN MUNŢII BUZĂULUI
Gheorghe Lazarovici, Diana-Liana Gavrilă şi Dumitru Nica
New Megaliths with sign an symbols in Buzău Montains
Abstract
In this study we present some megaliths from Buzău Mountains area: Fisici-La Icoană,
Țurțudui and Vârful Zboiu, Pyramidal Rocks with signs, Pyramid at Brătilești, Scaunele lui Negru
Vodă or Scaunele Spătarului, Dionisie Torcătorul - „Omul crucificat”, map on a large rock at
Poiana Cozanei, Megalith with weapon from Nucu, Fundu Peșterii area. In the same time we
presented different associations with our database signs and symbols. In some cases it is difficult to
make cultural or temporal attributions because the signs and symbols are made in different
techniques, with different instruments.
Key words: Buzău Mountains, signs, symbols, megaliths
Cuvinte cheie: Munții Buzăului, semne, simboluri, megalite

Diana-Liana Gavrilă în peregrinările sale prin „Ţara Luanei”1 ne-a semnalat
noi puncte de artă rupestră. Pe unele le-am vizitat, altele aşteaptă încă să fie
studiate. Am precizat adesea că în domeniul artei rupestre suntem încă începători,
deşi am scris o serie de studii, dar de fiecare dată învăţăm ceva nou, ceea ce ne
determină să revenim asupra unor situaţii cum a fost cazul cu Inima de Piatră de la
Broscaru2.
Fisici-La Icoană
Unul dintre punctele noi pe care le analizăm cu acest prilej este megalitul de
la Fisici-La Icoană. În tradiţia locală, La Icoană, presupune că pe vremuri aici ar fi
fost un loc de închinăciune. Locul este pe o falie de roci, cu abrupt spre nord, o
creastă naturală de-a lungul căreia trebuie să fi fost drumuri străvechi, căci de acolo
nu se putea coborâ spre valea de la Nucu ce ducea spre numeroasele biserici
rupestre din vale şi de pe dealurile opuse, spre nord, nord-est. Pădurea din
marginea prăpastiei obturează o parte din vedere, dar în lipsa ei puteau fi văzute
locurile cu bisericuţe şi chilii. Trebuie să precizăm de la început că suntem
influenţaţi de interpretarea pe care am dat-o monumentului de la Broscaru-Inima de
Piatră în ultimul studiu3.
Nume mitologic şi popular pentru Munţii Buzăului în care sunt numeroase monumente rupestre,
blocuri megalitice cu semne: Gavrilă 2012.
2
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2011, p. 71-73; Lazarovici Gh. et alii 2017, p. 296 şi urm.
3
Lazarovici Gh. et alii 2017, p. 296 şi urm.
1
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Fig. 1. Localizarea megalitul cu semne de la Fisici – La Icoană.
Nu vrem însă să simplificăm prea mult lucrurile, căci termenul de Icoană în
credinţa poporului ortodox este locul unei prezenţe tainice în chip haric sau ideal al
sfinţilor4. In credinţele poporului român şi nu numai a lui, la răspântiile de drumuri
se puneau cruci pentru informare şi pentru rugăciune, căci conform tradiţiilor la
răspântii străjuiesc duhurile rele. Să fi fost o icoană este posibil, dar piatra cu cruci
pe ea joacă şi rol de închinăciune pentru cei care trec.
Deoarece lumina era difuză când a fost făcută fotografia, semnele nu pot fi
recunoscute uşor (fig. 2).

4

Branişte, Branişte 2001, p. 201.
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Fig. 2. Fisici-La Icoană, megalitul cu semne, nemarcate.

Am prelucrat imaginile, am marcat şi numerotat semnele pentru a le putea
comenta. In acest fel am marcat 16 imagini. Neavând încă posibilitatea de a le studia
direct pe o vreme bună şi cu lumini potrivite la diferite ore ale zilei, este posibil ca unele
semne mai puţin clare sau mai adânci să ne fi scăpat. Pe de altă parte nu putem preciza
dacă semnele sunt din aceeaşi vreme şi dacă sunt făcute cu acelaşi gen de instrumente.
Ele par a fi lucrate cu instrumente din metal. Nu ştim nici cât de bine păstrează
semnele roca. La Broscaru Inima de piatră semnele din partea de sus se erodează în timp.
Blocul face parte din creasta muntelui. Având o suprafaţă plană a fost potrivit pentru a fi
folosit ca loc de marcare.

Fig. 3. Fisici – La Icoană, marcajele.

Pe blocul de piatră se văd mai multe tehnici de gravare: incizare/excizare, o serie din
incizii late, incizii fine şi alveolări. Fără un studiu direct nu putem preciza mai multe acum.
Mergând pe aceeași idee ca şi la Broscaru-Inima de piatră, aflată pe un drum de
creastă spre bisericuţe, această piatră de la Fisici, ce se găsește tot pe o creastă, ar putea fi
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tot o hartă de îndrumare a călătorului5. Desigur cei mai importanţi călători erau călugării
care veneau la înţelepţi pentru învăţătură sau iniţiere. Nu trebuie să excludem nici
oamenii bolnavi care-şi căutau sănătatea; să nu uităm că pe cărarea spre bisericuţa lui
Iosif era un izvor sulfuros, potrivit pentru tratarea a numeroase boli interne şi externe6.
Interpretând pe ideea de mai sus, pe hartă Triunghiul (fig. 4 marcaj 7) ar indica
Poiana de la Nucu (uneori numită Poiana Luanei), în jurul căreia sunt concentrate
principalele monumente rupestre. De la Fisici se poate coborâ pe la NE prin Fisici (linia
marcaj 8) şi Găvanele spre Nucu (linia din centrul triunghiului ar marca valea ce pleacă
din Nucu spre monumente). O altă posibilitate de acces spre Poiana Luanei era prin vest,
prin Martiria spre Poiana lui Dionisie Torcătorul. Cu acestea se termină posibilităţile de
îndrumare. Desigur crucile cu puncte ar putea marca alte indicatoare.
Altă posibilitate ar fi de a analiza individual semnele şi a le compara cu alte semne
rupestre sau pe obiecte de cult din Scrierea Dunăreană/Danube Script (SD/DS), pentru a
vedea în timp şi spaţiu asocierea lor. Din tabelul de corespondenţe observăm opt analogii
directe, dar în funcţie de poziţii sunt mult mai multe.

Constelaţie

Teodor

Basarabi

1991,

fig.2.3

Fig. 4. Principalele semne şi corespondenţa din SD.
5
6

Etnoreligie III – 2017, p. 217 şi urm.
Vezi Iliuţă Alexandru http://bioclima.ro/J232r.pdf

Noi megalite cu semne şi simboluri în Munţii Buzăului

83

Crucea perlată şi semne gnostice cu litere perlate apar pe una din plăcuţele din
mormântul de copil de la Drobea7. Dar semnele de cruce perlată sunt chiar mai vechi,
apar încă din Epoca Cuprului, din cultura Cucuteni8.
Pentru mai multe posibilităţi de interpretare credem necesar un nou studiu detaliat
pe obiect şi vecinătăţile sale. Crucile de pe piatră au determinat probabil numele de La
Icoană.
Munţii cu Piramide
Este foarte greu de separat intervenţiile umane de jocurile naturii. Acestea din
urmă pot fi uneori perfecte şi ne pot înşela, dar în acelaşi timp aceste fenomene
naturale i-au determinat pe oamenii din toate vremurile să le închine legende din care
unele se perpetuiază peste secole sau milenii şi ajung până la noi.

◄a

b▲

Fig. 5. a. Munţii și vârful Țurțudui; b, Polovragi, Obelisc piramidal după O. Densuşianu.

Aceste fenomene naturale i-au determinat pe oameni să le atribuie energii, puteri
magice. Multe din acestea poartă denumirea de sanctuare naturale. Din aceste cauze
oamenii de-a lungul vremurilor au creat în jurul lor adevărate sanctuare umane. Uneori pe
aceste megalite sunt intervenţii umane: cruci, semne, simboluri, scrieri, săgeţi, mai recent
semne turistice9. Ele sunt în locuri care atrag atenţia călătorului.
Unele dintre ele au fost atribuite civiliţaţiei megalitice sau aspectelor megalitice.
Cum în ţara noastră aceste manifestări nu sunt prea numeroase, dar nici nu lipsesc, deşi
cel mai adesea ele sunt respinse aprioric, fără a fi amănunţit cercetate. Desigur, trebuie să
recunoaştem că nu avem o şcoală de cercetare a acestui tip de monumente, ele sunt
puţine în Balcani, dar nu lipsesc, iar acei colegi care au curajul de a le aduna sau scrie nu
7

Vlassa 1974, p. 132-133, fig. 4.
Golan 2003.
9
Cel mai bun exemplu l-am publicat de curând din Banat, unde pe un drum ce urca spre plaiurile
Masivului Godeanu un marcaj turistic era depus pe o stâncă cu semne şi simboluri dacice şi mai
recente: Lazarovici Gh. et alii 2018, ms. (Rupestrele de sub Stânca Zmeului).
8
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sunt luaţi în seamă de tagma arheologilor. Colegul Chintăuan, geolog la Muzeul din
Bistriţa a scris o carte10 şi a adunat numeroase informaţii ce se cer a fi verificate şi după
caz înregistrate în Repertoriul Monumentelor Istorice, ca de altfel şi tumulii supuşi unor
degradări naturale sau umane, cel mai adesea economice, din necunoștiinţă sau nepăsare.
Mai mult se ocupă de ele nespecialiştii, fiind opinii şi pro...11 şi contra12..., nu le analizăm
pe acestea, dar nu e cazul nici să le abandonăm.
La Cotârgaşi, doi sau trei căutători de comori au aruncat în aer stânca cu semne şi
simboluri rupestre zise rune, iar la Stânca Zmeului din Banat alții au desprins cu ranga o
stâncă aflată lângă o alta pe care scria un nume prescurtat AUR...: Aurelia, Aurelius,
Aurelian... deşi săgeata după numele AUR era în direcţie opusă. Aceste forme
trapezoidale, piramidale au putut fi altare pentru sărbători, altare de jertfe, de încercări a
bărbăţiei celor care ajung la ele.
Vecinătatea lor trebuie studiată cu atenţie, cu migală, cu răbdare de specialişti pe
care din păcate nu îi avem şi nici nu îi creştem. Etnoarhologia, Etnoistoria, Etnoreligia,
Etnolingvistica şi multe alte Etno-... le fac un număr restrâns de oameni, cel mai adesea
pasionaţi de domeniile de graniţă.
Ţurţudui şi Vârful Zboiu. Pietre Piramidale cu semne (fig. 5-6)
Sunt situaţii când în descoperirile arheologice găsim altare în forma trunchiului de
piramidă, dar acestea nu sunt prea frecvente şi nu sunt comentate decât rar de către
specialişti, nefiind serii mari13.
Dar pe ele se depuneau libaţii sau se aduceau jerfe, corpul lor sugera o construcţie
cu multe intrări. Nu dorim să sprijinim nici una din opiniile citate mai sus ca pro... şi
contra... dar aceste monumente trebuie studiate. S-a constatat că multe megalite poartă
anume energii, uneori măsurate de specialişti, deoarece conform, unor tradiţii vechi,
femeile care nu puteau face copii se lipeau cu pântecul de aceste megalite şi aveau noroc
să prindă sămânţa şi să nască. Întâmplare, adevăr..., nu dăm exemplele şi bibliografie
pentru a contribui la „dialogul pro şi contra”.
Rămân însă nestudiate de specialişti o serie de monumente megalitice descrise cu
prea mult entuziasm de Ovid Densuşianu şi negate tot cu entuziasm de „specialişti”, care
au tratat global toate problemele şi situaţiile prezentate de Densuşianu. Lăsând la o parte
jocurile naturii, pe care stămoşii le-au pus în miturile şi legendele lor ajunse la noi
trunchiat, nu putem să nu semnlăm alte piramide şi obeliscuri semnalate de O. Denşianu
la Polovragi (fig. 5)14.
Tot din aceeaşi vreme avem redată o scenă ce pare a fi din Columna lui Traian,
aflată în desenele Zsofiei Torma. Din păcate nu este prezentată scena de pe columnă şi nu
suntem fi siguri că nu e vorba de o compoziţie artistică a Zsofiei Torma (fig. 4). Pe
aceeași planşă Zs. Torma prezintă şi un altar piramidal cu patru feţe (fig. 6.4, marcaje
a-d). Mai remarcăm că în faţa cetăţii dacice sunt două altare cu câte două obeliscuri
piramidale, ca cel de la Pologravi, din Oltenia. Dar e posibil ca Zsofia Torma să fi sugerat
în acea imagine bătălia de la Tapae, unde se aduc ofrande pentru romanii ucişi în bătălie.
Chintăuan 2009.
https://megalitica.wordpress.com/2013/10/17/turtudui-varf-de-munte-sau-piramida-megalitica/
12
https://terramirabilis.ro/2015/09/21/turtudui-povesti-din-inalturi/
13
Mai jos fig. 7 şi la: Otzaki Magula, Lazarovici Gh. 1988, p. 47, fig. 2.4: Zăuan, Lazarovici Gh.
1988, p. 47, fig. 2.1; altar de libație, Karphi, încăperea 57, Heraklion, apud BSA, cat. 25.
14
Densuşianu 1986, p. 64, fig. 199.
10
11
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b

a
Fig. 6: a, Vârful Zboiu; b, Vârful Ţurţudui.

Pe Vârful Zboiu avem o platformă de piatră pe care se află o piramidă, care după
unele opinii culese de Diana Gavrilă ar fi fost făcută după unul din războaiele mondiale.
Dar lipsa unor incripţii şi obligatoriu o cruce sau o menţiune ne face să credem că nu este
o realizare militară. În spatele Piramidei de la Ţurţudui (fig. 6.2) este o piatră cu o
incripţie cu litere chirilice, iar după unele opinii ar fi scriere cu litere dacice, răsturnată de
la locul ei. Trebuie cercetat dacă nu sunt şi alte semne!
Altăraşe piramidale. Trebuie să reamintim prezența unor machete de altare
piramidale din lut, unele în formă de casă, altele având pe ele reprezentări umane, solare,
spirale ş.a. (fig. 7).

b

a

d

c

e

Fig. 7. Altare piramidale: a, altar de libație din Creta15; b, Sitagroi16; c, Ruşeştii Noi17; d,
Zăuan; e, Otzaki Magula (d, e apud Lazarovici 198818, p. 47, fig. 2.1, 4).
De la Karphi, Încăperea 57, Heraklion 1, apud BSA, cat. 25.
*** Sitagroi I, Renfrew, Gimbutas, fig. XXXIII.3a, casa arsă.
17
Ruşeşti Noi, cultura Cucuteni.
18
Hauptmann 1981,vp. 253, fig. 36.3, citat de Lazarovici Gh. 1988, p. 26, analogie pentru Zăuan,
p. 47, fig. 2.1, 4.
15
16
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Toate acestea ne determină să lansăm ipoteza că pe altarele monumentale sus
menţionate se puteau face libaţii, sacrificii sau se aduceau ofrande muntelui, zeilor
vânătorii şi altele, cum de altfel avem şi referințe biblice şi nu numai19.
La toate altarele piramidale amintite mai sus în vârf este câte un orificiu (fig. 7.d,
e); la unele se puteau pune uleiuri şi un fitil şi se foloseau la arderea grăsimilor; la altele
se putea pune un recipiant jos cu ulei şi fitil, iar orificiul servea la ridicarea fumului şi
mirosurilor, dacă grăsimile erau aromate (fig. 7c); la altul era o cupă pentru ofrande (fig.
7.1). De asemenea pe altarul Zs. Torma apare un orificiu circular în partea superioară
(fig. 8.1d).
Inciziile pe megalitul pirmidal zoomorf (fig. 8.2)
Un alt megalit, tot de formă trapezoidală (fig. 6.3) se află pe drumul de la Aluniş
spre est, prin pădure urcând spre culmea Martiria, cărare care coboară apoi spre Valea
Cozanei. Pe partea dinspre sud are două alveole, poate naturale, dar acolo sunt mai multe
semne.

b
a
Fig. 8: a, altare după Zs. Torma; b, piatra piramidală din pădure, pe drumul AlunişMartiria; ▼ semnele de pe megalit.

Credem că ceste semne reprezintă o îndrumare pornind de la Aluniş (fig. 8, marcaj
1) pentru schitul Sf. Gheorghe, sugerată printr-o construcţie în formă de cruce (fig. 8.2,
marcaj 2), aflat peste culmea Martiriei (marcată linia 4, continuarea culmii şi Crucii
Spătarului), după care drumul coboară la chiliile din Poiana Cozanei (fig. 6.5, marcaj 3,
19

Sacrificii: Guilaine, Zammit 2001, p. 306-313.
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poate Dionisie Turcătorul şi chilia/ Peştera lui Iosif). Pe latura umbrită a megalitului sunt
incizii groase, care par naturale.
Alte megalite
Reţinem atenţia cu alte două blocuri monumentale. Primul la care ne referim este
un megalit, situat între Crucea Spătarului şi Gaura împuşcată. Aspectul general
sugerează o faţă umană (fig. 9a20).

b

a

c

d

Fig. 9: a-c, localizare şi megalitul cu faţă umană; d, Piramida de la Brătileşti
(foto D. Gavrilă 2012 ş.a.).

Cel de al doilea bloc, tot piramidal, provine de la Brătileşti21. Ambele trebuie
cercetate amănunţit, la fel şi vecinătăţile lor (poieni, terase, blocuri monumentale de
Gavrilă 2012, p. 109, fig. 9a. În imagine un joc de lumini şi umbre redau pe latură o
mască umană (marcaj 1), şi tot joc de lumini în capătul unui trunchi de lemn apare o mască.
Tot joc al naturi pare şi „Sfinxul de la Agaton” apud Gavrilă 2012, p. 90. Doar că la
Agatonul Vechi (Lazarovici Gh., Gavrilă 2017, p. 293-295, fig. 11-13) sunt lucrări
monumentale în piatră: tronuri, mese, temple, nişe scări, bazine, dar nu este nici o cruce
care să motiveze ideea de monument creştin; vezi şi opinia noastră alături de a Dianei:
Lazarovici Gh., Gavrilă 2017, p. 292-293, fig. 10).
21
Gavrilă 2012, p. 182.
20
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piatră).
Pe de altă parte este posibil ca civilizaţia megalitică în zonele noastre să fi
îmbrăcat alte forme decât cele tradiționale, cunoscute în alte zone. Pentru toate aceste
blocuri, piramide megalite, sunt necesare analize şi măsurători. De asemenea trebuie
îndepărtaţi muşchii şi lichenii care pot acoperi alte semne şi simboluri.
Brăeşti-Valea lui Istriţă

a

c

b

Fig. 10: a, localizarea punctelor: b, Brăeşti – Valea lui Şerb; c, Valea lui Istriţă; d, semnele și
coduri DS.

DS 76a. 76c..

Om59 crucea

163z, 163y

208a sau literă

v.50.3, 50.4...

3e ,3 l, 3m, 3n.

49aa, 15v,...

3e,

1a, 1aa,
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De la Brăeşti avem două zone
cu blocuri megalitice: Valea lui Şerb (fig.
10a) şi Valea lui Istriţă (fig. 10b). La
Valea lui Şerb avem formaţiuni locale în
care se formează asemenea ove, nişe, care
lasă impresia că au fost realizate de mâna
omului.
Multe din ele sunt jocuri ale
naturii şi de-a lungul timpului au primit
diferite nume, legate de boieri sau domni.
Aşa bunăoară avem la Nucu, în poieniţa
din zona Chiliei lui Dionisie Turcătorul,
pe care se află celebra grotă de la Fundu
Peşterii, pe unele stânci asemenea arcade
şi nişe, încât ai zice că sunt făcute de
mâna omului. Noi credem că natura s-a
jucat şi ne-a lăsat aceste forme, dar nu
a este exclus ca de-a lungul timpului
oamenii să fi intervenit să le folosească ca
Fig. 11. Brăieşti – 11. Valea lui Istriţă.
altare de ofrande sau rugăciune, desenând
pe ele unele semne, cum este cazul cu
unele nişe de Lângă Fundătura, unde au
invocaţii creştine22. Acolo erau firești,
deoarece în vecinătate era bisericuţa de
maici Fundătura.
Dacă ar fi să interpretăm
b
semnele de sus în jos, semnul 1 şi 3 ar fi
o invocare către T(atăl ceresc) sau
T(eos), iar de partea opusă o repetare se
c
referă la Isus I(sus) X (Hristos)
I(sraelianul).
Semnul 2 ar reprezenta o incintă creştină (biserică, chilie). Semnul 4 cu săgeata ar
marca o direcţie în acest caz. Semnul 5 este un Y răsturnat. Semnul 6 are o valoare de
drum, treceri. Semnul 7 S şi 8 sunt greu de interpretat. Semnul 9 reprezintă tot o săgeată,
iar semnul 10 este un V. Alt semne tot de la Brăeşti-Istriţă reprezintă un poligon, poate
un octogon, iar în interior sunt alte semne reprezentând mai multe cruci. Recunoaştem o
cruce cu postament în centru, o cruce la dreapta şi un Y la stânga.
Crucea din mijloc ar reprezenta o troiţă, cea din stânga un locaș creştin, iar Y ne
duce cu gândul la Yahve (Iehova popular).
Lazarovici Gh., Gavrilă 2017, p. 292-293, fig. 10 şi 10e, în care semnele IIX sunt interpretate ca
I(sus) I(sraelianul) X(Hristos) sau poate altă interpretare.
22
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În funcţie de relaţia cu octogonul, ne gândim la creştinismul timpuriu (sec. VI), când
baptisteriile şi locurile de botez erau înconjurate de octogon (fig. 12a) sub diferite forme
(în Basilicile din Macedonia apare frecvent şi desigur păunul23).
Nu ştim dacă în zonă sau pe blocuri sunt şi alte semne. Credem că erau indicaţii
către cei care treceau prin zonă. Şi în acest caz suntem influenţaţi de ideea unor semne
pentru călătorii acelor vremuri (călugări, mireni).
Cât priveşte semnele de pe cea de a doua zonă (marcaj 11 - Valea lui Istriţă), unele
au analogii în SD, dar şi pe alte monumente rupestre (fig. 11d). Din aceste exemple
observăm că majoritatea lor sunt cu semne creştine. Dar nefiind numeroase nu este cazul
a le analiza în profunzime. Fiind simboluri, puterea lor este mare, dar în timp li se pot da
diferite sensuri. Desigur după semnele creştine limităm perioada în timp, fiind legate de
divinaţie24, cea creştină în acest caz, cum rezultă din ansamblu semnelor.

Scaunele lui Negru Vodă sau Scaunele Spătarului
Este greu de spus dacă este un joc al naturii sau dacă este o intervenţie umană pe
această piatră megalitică. Ceea ce ne frapează este forma similară unei construcţii, ce ar
sugera un templu cu două etaje, care ne aminteşte de templul cu nişă de la Agatonul
Vechi. După unele informații de la Diana Gavrilă, ar fi câteva semne pe partea dreaptă a
coamei în zona pomului din imagine (fig. 12b).

a

b

Fig. 12: a, Stobi (Macedonia), Peristeria, bazin de botezat octogonal (foto Gh. Lazarovici); b,
Scaunele Spătarului sau Scaunele lui Negru Vodă.

Dionisie Torcătorul - „Omul crucificat”
Sub acest nume, de Omul crucificat, a fost publicat de Diana Gavrilă (fig. 13a).
Acesta se află la poalele stâncii unde se află chilia lui Dionisie Torcătorul.
23
24

Stobi, bazin octogonal în Peristeria.
Opinie exprimată de Adrian Porociuc pe care l-am solicitat cu privire la „runele” de la Cotârgaşi.
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f

g

h

i

Fig, 13: a, Dionisie Torcătorul - Omul Crucificat; b, Marea Mamă de la Snidavka, Ucraina; c,
pântecosul; d, gravida, oul; e, pântec pe coloană (= pe harta la fig. 24.e7); f, semne şi arsură; g,
coduri; h, Basarabi bisericuţa B4; i, Eastwood (apud https://archaeologydataservice.ac.uk).
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De-a lungul vremurilor, în acea zonă a fost ridicată o construcţie cu structură de
lemn la baza stâncii pe care se află Chilia, la care se ajunge pe o scară. Urme de funingine
şi unele înroşiri ale peretelui ar presupune că se făcea foc sub acest acoperiş. Figura este
formată din două cercuri: unul mai mare ce are o cruce pe pântec, şi altul mai mic care
este capul.
Două linii scurte sugerează picioarele. În partea stângă, la nivelul capului şi mai
sus, sunt două cruci cu braţe egale, una distrusă de vreme (fig. 13, nr. 2, 3). Pe roca
nisipoasă se văd urme de minerale cu oxizi de fier, sugerând unora că ar fi urme de foc25,
ceea ce în unele cazuri este posibil. Chiar şi petele negre ar putea să fie naturale. Trebuie
făcute unele analize. Pentru pântecul rotund sunt analogii26.
Piesa este lucrată prin lovire cu un obiect ascuțit, după care urmele au fost lărgite
prin incizii.
Redarea pântecului sub formă de cerc este foarte rară. Capete de acest fel mai sunt
în arta rupestră din Anglia, la Eastwood (fig. 13b); şi acolo picioarele sunt scurte, doar că
ele pornesc de la cap. Corpuri cu cerc sunt și în arta aziliană, la Mas d’Azil, doar că acolo
nu au cruce pe pântec. O reprezentare monumentală de la Snidavka, din regiunea Kosov
(Ucraina)27 sugerează un corp gras, pântecos, reprezentând-o pe Marea Mamă (fig. 13b).
Un cap similar, picioare scurte, dar mâini cu degete răsfirate apar la Biserica 4 de
la Basarabi (fig. 15a); tot acolo este o figură redată naiv cu braţele în formă de orantă, iar
într-o mână ţine un măr sau globul terestru, greu de spus (fig. 13c, 14a). În stânga omului
crucificat sunt o serie de semne (fig. 13e şi coduri). Lichenii albi au împiedicat
recunoaşterea clară a unor semne.
De la una din bisericile mai vechi din complexul rupestru de la Aluniş (fig. 15b) –
greu de spus de unde provine – este un fragment de la o masă de altar de forma unui altar
roman, refolosit recent prin adăugarea unei pietre plate aranjat ca masă de citit, la slujbele
de înmormântare sau anumite sărbători.

a
b
Fig. 14: a, Statuete cu pântec discoidal; b, piatră de mormânt veche.
Situaţii similare avem pe roci cu aceeaşi structură în falezele Someşului.
Robinson-Dexter 2013, p. 56, fig. 14, 64 şi urm., iar fig. 30 sugerează graviditatea şi naşterea
oului, embrionului.
27
M. Dee Dubroff: http://inventorspot.com/articles/prehistoric_rock_sculptures_discovered_
ukraine_another_stoneheng_18592
25
26
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b

a
c
Fig. 15: a, Basarabi, figură umană naivă; b, Aluniș, masă – altar; c, Sf. Masă altar –
Găvanele.

Asemenea altare romane, aduse de la Ulpia Traiana, au fost refolosite în
bisericuţele creştine din Ţara Haţegului păstrând ideea de altar, fiind depuse în
altarul acelor biserici şi a altora. O masă-altar similară celei de la Aluniş este de la
fosta Mânăstire Găvanele (fig. 15c). De la Aluniş provine o piatră, probabil
folosită ca semn de mormânt mai veche, care are pe ea o cruce sau o figură de
orantă. Tema Orantei este veche, din preistorie, cum sunt figurile din Epoca
Cuprului din Grecia şi Malta (fig. 14a).
Cu prilejul construirii pensiunii din vecinătatea complexului de la Aluniş şi a
altor lucrări mai vechi au fost descoperite piese arhitectonice28.
Intre acestea este şi un fragment de coloană pus acum la marginea noii
bisericuţe, a cărui lucrătură este în tehnică romană (fig. 15c).
28

Unii povestec că ar fi fost găsite „statui de câini”, credem că puteau fi lei funerari romani.
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Căsoaia

a

b

c

d

Fig. 16: a, Valea lui Istriţă; b, Aluniş, fragment de coloană; b-c, Peştera Căsoaia.

Cu un alt prilej am prezentat un scurt comentariu, cu speranţa că vom putea studia
în vara ce a trecut acet monument. Din păcate, nu a fost să fie aşa, de aceea până la noi
expediţi vom prezenta unele date pe baza informaţiilor publicate29.
29

***Vestigii Rupestre 1980; Mândricel, Bortaş 2008; Gavrilă 2012.
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b

Fig. 17. Gura grotei Căsoaia cu arcadele care protejau semnele; a, foto D. Gavrilă; b,
foto Mândricel, Bortaş, 2008, p. 140.

c
Din imaginea din 1980 se poate observa că deasupra peşterii de la o anumită
înălţime sunt 7 găuri (fig. 16b). Din acest loc drumul nu duce mai departe, de aceea
credem că putea fi un loc de observare, ceea ce trebuie verificat. Tot pe acea imagine am
marcat locul unde se află semnele pe care le comentăm.
Am prelucrat imagini preluate din volumele publicate de I. Mândricel și V,
Bortaş, respectiv Diana Gavrilă şi am marcat semnele (fig. 17c) care ni se păreau mai
semnificative din imagini.
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a
Fig. 18: a, Căsoaia, grupul 2-3; b, picturile.

b

c. Detalii;

căprior

cornut

bovideu

Variantă de X

Semnele de la Căsoaia, ca de altfel şi multe altele, sunt amplasate în munţi, încât
termenii de „Altarele din Munţi” se referă şi la manifestări spirituale cărora acum nu le
cunoaştem exact destinaţia, nefiind cercetări speciale în acele zone de către arheologi
specializaţi în arheologie montană.
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Trebuie să precizăm că am folosit culori diferite la conturarea imaginilor după
tipul de gravură, care nu sunt întodeauna evidente sau clare. Mai sunt semne slab păstrate
care nu pot fi clar marcate.
În partea superioară se observă urmele unor tăieturi (fig. 18a sus), similare celor de
la Rus-Haltă, la altarul Cerbului, făcute se pare cu topoare de piatră30. Acolo şi poate şi
aici tinerii iniţiaţi trebuiau să îşi azvârle topoarele deasupra semnelor pentru a demonstra
măiestria prin semnele care le lasă. Cei care loveau figurile erau poate batjocoriţi sau nu li
se accepta iniţierea.
Ele sunt aranjate pe mai multe registre. Deoarece sunt tehnici diferite de gravare
am folosit culori diferite, fără ca să generalizăm opiniile deoarece diferenţele de linii nu
sunt evidente întotdeauna.
Sunt necesare lumini din diferite unghiuri şi razante, deoarece sunt semne foarte
fine care se pierd printre cele mai adânci şi care lasă umbre mai puternice.

d

e

f
Fig. 19. Analogii pentru capetele de animale pictate (fig. 18), după Leroi-Gourhan
1965, fig. 68-70; 798.
30

Lazarovici Gh., Pop 2015; 2016.
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Cele mai vechi semne ni se par unele pictate cu culoare roşie, care sunt foarte şterse,
iar peste ele sunt însemnări recente (fig. 18b).
Roca pe care s-a pictat avea o structură mai consistentă, formată cândva în
perioadele geologice care au favorizat ieșirea din nisipuri şi cimentarea unei coaje. Acum
aceasta se desprind, mai ales în părţile de jos, care nu sunt protejate de ploi şi intemperii.
Foarte probabil au mai fost şi alte semne.

D4.8
Fig. 20a. Căsoaia: sus codurile noastre, jos *** Nucu – Fundu Peşterii 2012.

Fig. 20b. Căsoaia fragmente de la arme şi altele.
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Nu este cazul să insităm acum asupra datărilor sau a încadrării cronologice şi
culturale, oferim doar o analogie din care regăsim unele asemănări de ordin general, iar în
viitor vom putea aduce poate noi detalii. In acest moment ni se par a fi din Paleoliticul
Superior.
Celelalte semne, incizate sunt mai greu de demonstrat din cauza suprapunerilor,
dar şi a uneltelor cu care au fost gravate, care necesită studii detaliate şi atente.

1

Fig. 20c. Semne şi simboluri cu analogiile lor din SD cu codurile: crucea latină sau om 59,
XI=50.3, Y intors = 49b.

Pentru o mai uşoară analiză a lor le-am grupat pe nişte teme în mod aleator.
Culorile indică tehnici uşor diferite de gravare/incizare şi foarte probabil instrumentele
folosite.
Multe redau arme care îşi găsesc bune analogii la Nucu – Fundu Peşterii
(***Nucu 2012 vezi codurile din volum). Este foarte posibil ca să fie aceleaşi comunităţi
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în alte locuri de iniţiere.

a

b

Fig. 21. Simboluri legate de astre, variantele a şi b; c▼ coduri
astre.

Mai sunt o serie de
alveole care dacă le-am
reuni prin puncte rezultă
unele astre, situaţie pe
care am întâlnit-o în alte
câteva megalite cu
semne
rupestre.
Alveolele nu se văd bine
în toate situaţiile din
cauza luminilor, dar
avem cel puţin două
variante (fig. 21, vezi şi
anexa 2).

Ursa mare
şarpele

delfinus

Sagitta
iepurele

Fig. 22. Analogii pentru astre din codurile SD.
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O altă categorie îl formează unele semne care par creştine, dar cum am mai arătat
mai sus şi în alte situaţii sunt simboluri care se întind pe mii de ani.
Unele sunt evidente şi formează ligaturi care au anumite semnificaţii. Mai
deosebită este o cruce zisă malteză (cod. 1). Desigur X ar marca Hristos Israelitul, Y
apare întors. A + cruce (J9) ar marca începutul credinţei/învăţăturii ştiind de expresia
biblică Eu sunt începutul (A=ά) şi sfârşitul ω, care apare în diferite ipostaze.
La alt grup de semne j6, j2, j3, j10, ne scapă semnificaţiile, iar la altele ar putea
fi capete de păsări (f, g) din mitologia biblică (porumbelul, păunul). În cazul fig. 12 este
posibil să fie o armă, o halebardă, dar linia galbenă ajunge doar la cele două lame, nu le
depăşeşte.
Desigur nu avem pretenţia că cei care au citit astrele aveau aceleaşi cunoştiinţe ca
în vremurile noastre, dar un specialist în arheoastronomie ar putea spune mai multe. Cert
este că încă din Neoliticul timpuriu şi începutul Neoliticului dezvoltat, trecerea de la
cultura Starčevo-Criş la Vinča la Donja Branjevina – Mostonga „preoţii” de atunci au
încercat a defini primele constaleţii31. Pe unele le recunaştem pe altele nu (fig. 22 marcaj
BD). Ce bine ar fi fost dacă am fi cunoscut numărul celor 345 de stele ştiute de daci32 şi
cunoştinţele lor de astronomie!
Megalitul cu armă de la Nucu, zona Fundu Peşterii

a

c
Fig. 23. Megalitul cu arme: a-b, forma megalitului; c, tipurile de arme şi analogii de la Nucu.

31
32

Séfériadès 2010, p. 189, pl. 8.15.
Iordanes Getica, XI, 67.

b
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Pe aceeaşi vale de la Fundu Peşterii urcă poteci abrupte spre culmea Spătarului. La
cca. 70-100 m se află un megalit cu o faţă netedă pe care sunt redate un text cu litere
chirilice şi trei vârfuri de arme (fig. 23), similare cu cele de la Fundu Pşterii (fig. 20; 23c.
nr. 19, 21, 72) şi din Scrierea Danubiană (fig. 231a2), unde au diferite interpretări şi de la
Rus – La Vest de Holoame (Nr. 37, 37a)33.
Aşadar în arta rupestră apar asemenea situaţii, dar sunt puțin cunoscute.
Harta din Poiana Cozanei la Schit-Ivor (fig. 24)

c

a

b

d

Fig. 24. Harta cu piatra din Poiana Cozanei și cu semnele de pe piatră.

e

f

În Poiană sunt mai multe izvoare, puţuri, pentru satul Nucu şi un izvor cu apă
sulfuroasă. De la piatră (fig. 24.a-b) se despart două cărări, una ce duce spre Fundu
33

Lazarovici Gh., Pop, comunicare la Suceava 2018.
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Peşterii (peştera cu arme) şi alta spre Bisericuţa lui Iosif, între ele fiind Chilia lui
Dionisie Torcătorul. Semnul 1 (fig. 24d) ar reprezenta o creastă, cea pe care spre vârf se
află Agatoanele. Primele cinci semne nu se văd bine, piatra fiind aproape orizontală,
intemperiile au şters semnele. Par să fie două „V” (semnele 2, 4 poate de la vale), semnul
3 două linii care marchează poate o culme, piatra lui Agaton apare pe unele hărţi. Semnul
5 este o tăietură (poate marca Poiana Cozanei). Semnul 6 ar fi o zonă mlăştinoasă sau o
vale (fig. 24e), semnele 7-9 ar marca cărările de urcare spre munte pe marginea culmilor
care sunt de multe ori imprecticabile din cauza îngustimii lor. Aşadar aceasta piatră era
aşezată într-un loc vizibil. Desigur vor fi fost şi alte semne, dar s-au şters. Ele au fost
realizate în mai mult etape. Unele semne adânci puteau fi realizate cu muchii de topor, iar
altele sunt incizate superficial. Noi am găsit această piatră pornind de la logica necesară
unor semne pentru călători. Astăzi avem semnele care marchează traseele turistice.
Culmea Spătarului spre Piatra Îngăurită (fig. 25)

b

a
Fig. 25. Culmea Spătarului – Piatra Îngăurită.

c

d

Sub creasta care leagă Culmea Spătarului de Bisericuţa Piatra Îngăurită, într-o
zonă în care spre sud se fomează un perete abrupt, la baza lui se flă o nişă, similară
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mormintelor de la Aluniş, între Chilia de jos şi Bisericuţă (vezi mai jos cercetarea
datorată lui Lazarovici Gh., Nica mai jos, fig. 4b, 5a).
Pe partea stângă a nişei se află un perete (fig. 25d, săgeata roşie) pe care sunt
redate prin incizii groase două semne. Semnul din stânga are forma lui T, iar deasupra
apare un cap. Pe braţul din dreapta apare desenat un i, iar pe cel din stângă este peştele.
Este o criptogramă legată de numele lui Isus Hristos, derivată din IHTIS din care ihtis =
peşte, şi iniţialele lui Isus Hristos (IH = ιχ Isus Hristos υιος = iios = fiu lui Dumnezeu)34.
Din semne am citit i (Isus) T(theos) şi peştele. Intre ele mai apare un H(ristos), iar
sub ele o figură umană care ţine în dreapta un oval (lumea), iar în stânga peştele şi
probabil pâinea şi o ulcică (sugerând pâinea euharistică35), redând din minunile lui Isus.
Nişa ar reprezenta altarul sau locul de mormânt real sau doar cenotaf, rămâne de cercetat.
ALUNIŞ – TRONUL DOMNULUI36
De mulţi ani colaborăm cu domnul Dumitru
Nica, pasionat de istorie, geografie, geologie,
întemeitorul muzeului şi colecţiei de chihlimbar de
la Colți, formator de școală de turism şi istorie.
Am urcat împreună la „Scaunele Domnului”,
situate desupra complexului de la Aluniş. Pe o
stâncă care urcă deasupra complexului se află cele
şapte trepte ale unei scări monumentale, pomenită
adesea în literatura din zonă37. Să nu uităm că 7 este
un număr sacru,38 sunt cele 6 zile de la facerea
lumii, iar ziua a şaptea este ziua Domnului =
Dumnezeu. Este uşor de făcut legătura între nr. 7 şi
tronul sau scaunul Domnului39 (fig. 2.a-b). Incă
din Neolitic tronul era asociat cu nr. 7, dar se
Fig. 1. Aluniş, Scările spre Tronul
refereau la divinităţi feminine, simboluri ale
Donului.
ipostazei Marii Mame (fig. 2.c-d, g.j).
Uneori apar şi divinităţi bărbaţi, cu sau fără phalus (fig. 2.e-f, h). In unele cazuri
bărbaţii au ca simbol al puterii secera (fig. 2.e) sau bucraniul (fig. 2.f), iar la femei toporul
Branişte, Branişte 2012, p. 211.
Din Sf. Împărtăşanie pâinea şi vinul sau Darurile care la Sf. Liturghie se transformă în Trupul şi
Sângele Domnului: Branişte, Branişte 2012, p. 261.
36
Cercetare Lazarovici Gh., D. Nica.
37
Cuvântul Domn în înţeles popular este ceea ce derivă de la Dumnezeu, domnitori, nobili înalți,
judecători ş.a.
38
În Neolitic câte 7 zeiţe, 7 tronuri, 7 stâlpi, 7 coloane, 7 râşniţe, 7 phalusuri, 7 tauri sacrificaţi... şi
multe altele; peste 70 de înregistrări în bazele noastre de date: Eliade 1981, p. 67; Lazarovici Gh.
2001, p. 61; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2014; ş.a.
39
Pentru tron: Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2014, p. 206 şi urm. şi bibl.
34
35
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(fig. 2c) sau leii (fig. 2i). Dedesubtul Tronului/Scaunului Domnului se află un simbol
marcat prin E (fig. 2a).

a

b

Fig. 2. a-b, Aluniş, Tronul/Scaunul Domnului; c-f, Tronuri neolitice cu divinităţi: a-d. Lichidul
sacru; e-f, Semne ale puterii.

c, Hódmezövásárhely

d, Turdaş

e

f, Hódmezövásárhely

g, Vinča

h, Tangâru

i,

j, Rast
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b

a

Fig. 2. Aluniş: a, bloc cu semne (E); b, pe platforma cu cifre, nume şi semne, la picioatele
tronului; c-d, platforma d execuţie; e, coduri SD.

c

d

e
Semnul E, cu diferite ligaturi, mai apare în diferite locuri (fig. 2.c): pe megalitul de
la Broscaru (cod. 103 roşu); în Neolitic, la Parţa (cod. 8a1) şi la Turdaş (cod. 9); la Negru
Vodă tot pe un megalit cu tron şi semne (fig. 3), unde în vecinătate se află şi un alt tron
monumental din piatră. Acolo este o mânăstire şi o curte domnească. Prin amabilitatea lui
Ionuţ Musceleanu, căruia îi mulţumim şi pe această cale, am primit mai multe imagini de
bună calitate cu situaţia actuală, dar şi imagini de arhivă (fig. 3).

Fig. 3. Tronurile şi semnele de la Negru Vodă, arhiva lui Ionuţ Musceleanu.

Noi megalite cu semne şi simboluri în Munţii Buzăului

107

Tronul de asemenea este un loc sacru, apărând frecvent în inventarele unor
complexe de cult neolitice şi din Epoca cuprului40, dar şi în arta rupestră41. Adesea tronul
este asociat cu nr. 7 (7 idoli, scări cu 7 trepte), ca şi în complexul de la Aluniş. Multe din
aşa-zisele tronuri pot fi şi jocuri ale naturii, dar nu sunt excluse intervenţii din perioada
megalitică. În numeroase mitologii universale din antichitate, dar şi în prezent, sunt
menționați uriașii, numiți de țărani uriaşi sau jidovi.
Adesea legendele se îmbină cu prezența unor situri arheologice. Din culegerile
nostre de legende din tinereţe amintim toponime cu acei uriaşi sau jidovi la Zorlenţu
Mare (aşezare Vinča A-C), unde trăiau jidovi, iar vecinii lor, tot jidovi, trăiau la Copăcele
şi Jabăr – lângă Lugoj (ambele situri Vinča C); Castrul roman şi canabele de la Berzovia
= purtau numele de Zsidovin (nume pe vechile hărţi). Este o transpunere sau o localizare
zonală a unor legende care circulau de-a lungul vremurilor. Aşa s-a născut numele de
Scaunul/Tronul Domnului (domni de origine divină; prin Domn era numit şi Dumnezeu)

b

a
Fig. 4. Aluniş, Tronul-Scaunul Domnului, platforma cu nume şi semne.

b

a

c

Fig. 5. Nişă de mormânt cu inscripţie şi altă inscripţie sub acoperişul vechi al bisericuţei.
In baza de date avem peste 80 de înregistrări: Lazarovici Gh. et alii 2001, I.1, p. 236, 248, 249:
290, 291, 306, 331, Fig. 199-200: Hansen 2007.2, Taf. 233-235, 340-345; Lazarovici Gh.,
Lazarovici C.-M. 2015, p. 13-19, 25-26, 28, 41, 59, 82; 2016, p. 166, 176-178, 184, 195, 215, 217219 ş.a.; Merlini 2017, p. 101-103.
41
Lazarovici Gh., Gavrilă 2017, p. 294, fig. 13.
40
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Mai semnalăm o serie de nume scrise fie pe tron, fie pe podeaua platformei (fig.
3). De la marginea tronului/scaunului, pe care D. Nica îl consideră scaun de judecată, cei
pedepsiţi erau aruncaţi în prăpastie. O situaţie similară am întâlnit la complexul cultic şi
nobiliar de la Ilidia (jud. Caraș-Severin), la toponimul „Scăunel” - un gup de stânci
înălţat - consemnat în tradiţia populară ca loc de judecată42.
Deasupra Chililor sunt mai multe mici terase. In peretele stâncii sunt săpate un fel
de nişe, cum este cea cu mormântul de jos de lângă Bisericuţă (fig. 5a).
O asemenea nişă se află în vecinătatea bisericuţei din Aluniș, pe acelaşi perete cu
bisericuţa. Spre stânga bisericii este o altă nişă, despre care D. Nica spunea că la baza ei
este înmormântat un călugăr (fig. 4a). În mijlocul nişei se află o inscripţie cu litere
chirilice (fig. 5b). O altă inscripţie este sub acoperişul extern al bisericuţei nou refăcute,
între nişă şi corpul biserici (fig. 5c).
CONCLUZII – ESTE O CIVILIZAŢIE MEGALITICĂ ÎN ROMÂNIA ?
Sunt numeroase exemple cu pietre momumentale, de cele mai multe ori naturale,
dar altele au suferit intervenţii umane pentru a le modifica sau au fost marcate cu semne
pentru a le diviniza cu puterea semnului. În numeroasele noastre studii, ca şi ale colegilor,
din cele patru volume de Etnoreligie (publicate la Suceava) am insistat asupra semnului
şi simbolului şi a rolului acestuia, iar în fiecare din acele volume am făcut referiri la piese
megalitice sau de artă rupestră. Folosind analogia pentru a înţelege uneori sensul, mai
ales în cazul combinaţiilor sau corelaţiilor dintre semne pe piese similare, am avut
posibilitatea de a înţelege unori sensul, alteori conţinutul mesajelor şi rostul semnelor, dar
cel mai adesea indirect.
Sunt puţini arheologi români care s-au ocupat de megalite în comparaţie cu
preocupările din străinătate, de semnele de pe ele, mai mulţi au fost geografii şi
geologii43. În multe din situaţii au fost jocuri ale naturii, dar uneori omul a pus pe ele
semne pentru a atrage atenţia asupra lor sau a le diviniza. De multe ori au completat jocul
naturii cu lucrări ale lor pentru a da semn momunentelor.
Reţinem în mod deosebit prezenţa unor picturi Paleolitice târzii la Căsoaia (fig.
18b-c).

Informaţii amabile Ilie Uzum, directorul Muzeului din Reşiţa cu care am săpat şi dezbătut
problemele la Ilidia în perioada 1968-1970.
43
Informaţia este vastă dar nu a intrat în atenţia arheologilor Comşa 1996, Ep. Bronzului s.v.
megalite 1874, 2538; Liuba Dimitrie-Sofronie, Măidan, f.a.; Naum et alii 1988; 1988a; Lazarovici
Gh. and contributors, 2011; 2017a; 2017b; Petrescu 2007; Chintăuan 2009; Iaroslavschi,
Lazarovici Gh. 1979; şi bibliografia la aceştia.
42
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Anexa 1. Extrageri din Baza de date Sanctuare.

Baza de date 0 Sanctuare 8870
ian 2019
EPOCA
BIBLIOGRAFIA
rupestre
Müller-Karpe II, 1968, Taf.
266.3
rupestre
Teodor D. 2003, p. 790 fig. 23, localizare fig. 1, 2-3, 5
catalog
rupestre
Bakó 1968, p. 649 fig. 1

DENUMIREA_
7 vânători

Gavrilă 2012, p. 105
Gavrilă 2012, p. 109
Teodor D. 2003, p. 790 fig. 23, localizare fig. 1, 2-3, 5
catalog
Neolitic 2 Lazarovici Gh., Petrescu 20012003; C.-M.& Gh. Lazarovici
2006, p. 168-174, fig. IIIa 5458
Neolitic 2 Lazarovici Gh., Petrescu 2001
Neolitic 2 LazaroviciGh., Petrescu 20012003
Neolitic 1 Rollefson 2002, 176

7 linii răboj
7 linii
7 crestături verticale,
paralele 3 stânga semne
slavone 4 în dreapta
7 râşniţe ritual de
fundare

Nucu, Piatra Ingăurită

7 râşniţe
7 batrâne

Balta Sărată L18
Balta Sărată L18

rupestre
rupestre
rupestre

Neolitic 1

Neolitic
Neolitic
Neolitic
Neolitic
Neolitic
Neolitic
Neolitic

LOCALITATE
Valltorta-Schlucht

7 răboj zilele saptmanii Cotârgaci - Piatra Scrisă
5 semne + 2 crestaturi Registru 1
separate de cruci
7 monograme grupa 3 Ditrău-Borsec grupa 3

Cotârgaci - Piatra Scrisă
Registru 2
Balta Sărată L18

7 figurine antropomorfe 'Ain Ghazal sanctuar 4
Yamukian
7 cranii de oaie
Trestiana C L3.1

Enea 2016, apud Popușoi
1992, p. 20; Lazarovici C-.M.,
Gh. Lazarovici 2006, p. 118
Lazarovici Gh. 2000 şi bibl.
7 vulturi
Lazaovici Gh. inedit
7 tronuri după
Lazarovici
Lazarovici Gh., Lazarovici C.- 7 tronuri duble pe fund
M. 2014, p. 206, 228, fig. 78 de vas
Suzi 1996, p. 32
7 tauri sacrificați (taurus
sau primigenius)
Jovanović 1991, i
7 stalpi insanctuar 7
coloane
Lazarovici Gh. et alii 2001, p. 7 stâlpi în megaron
270, fig. 242
citate ca megaron Milojčić
7 stâlpi

Çatal Höyük
Zorlențu Mare 2 Fundul de
vas cu semne
Zorlenţu Mare
Gornea P1_P2
Kormadin Sanctuar1
Vinča
Vinča sanctuar
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Baza de date 0 Sanctuare 8870
ian 2019
EPOCA
BIBLIOGRAFIA
Neolitic
Vlassa 1970, p. 169-174

LOCALITATE
Iernut Bideşcutul Mare B1

Neolitic
Neolitic

Balta Sărată L18
Gradesnica

Neolitic
Neolitic
Neolitic
Neolitic

Neolitic

Neolitic
Neolitic
Neolitic
Sumer
Sumer
Sumer

mitologie

mitologie

mitologie

DENUMIREA_
7 râşniţe semicerc în
jurul vetrei
Lazarovici Gh., Petrescu 2003 7 râşniţe
Todorova 1986, p. 80, fig.
7 puncte
12/1
Lazarovici Gh. 2000, p. 61
7 număr sacru
Lazarovici Gh., Petrescu
7 greutăți 6+1
2003, p. 164, fig. 22
ideea noastră, de revăzut
7 coloane
imaginea și citate ca megaron
Germann, Resch 1981, p. 3; 7 capace (6 +1 la
Lazarovici Gh. et alii 2001, I.2, amfora)
p. 33-34, fig. 12
Neagu 1999, p. 22; 2000, p.
7 bănci
29-30; 2003, p. 92; Neagu,
Parnic, Rădulescu 2001, 8586,
Groza 1971; Lazarovici Gh. 7 arcade V Painea
2003
Lazarovici C.-M., Lazarovici 7 6 tauri 1 cerb
Gh. 2006, p. 438, fig. III.37
Lazarovici Gh. 2009, fig. 12b 7 fr. râşniţe şi
lustruitoare sparte
Krammer 1962, p. 144;
7 mari Zei
Lazarovici Gh. 2000, p. 61
Eliade 1981, p. 67; Lazarovici 7 judecatori
Gh. et alii 2001, p. 61
Kramer 1962, p. 262;
7 întrebări
Lazarovici Gh. et alii 2001, p.
61
Eliade, Cosmologie, p. 34;
7 terase
Lazarovici Gh. et alii 2001, p.
61
J. Milton, Paradisul pierdut
7 porţi ale infernului
*note Lecca, 1997, p. 201, n.
12; Krammer 1962
Eliade 1981, 67: Lazarovici
7 nivele ale ziguratului
Gh. et alii 2001, p. 61

vulturi
Balta Sărată L18
Vinča
Parţa-M153 P117

Gălăţui – Sanctuar Movila
Berzei 3-9

Ohaba Matnic
Zau
Balta Sărată L26 gr. 32
Sumer
Sumer - Innana
Sumer – Ghilgameș

templul Barabudur

Styx, infern

în general
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Baza de date 0 Sanctuare 8870
ian 2019
EPOCA
BIBLIOGRAFIA
mitologie Lazarovici Gh. 2000, p. 61
mitologie Levi apud Ursulescu 2001b, p.
65
mitologie Levi apud Ursulescu 2001b, p.
65
în general Lazarovici Gh. 2000, p. 61
în general Eliade 1981, 67; Lazarovici
Gh. et alii 2001, p. 61
Epoca
Monah 1997, p. 35; Cucuteni
Cuprului 1997, p. 109, cat. 14a-d,
Lazarovici Gh. et alii 2001,
289
Epoca
Ursulescu 2001b, p. 65
Cuprului
Epoca
Monah 1997, p. 35; Cucuteni
Cuprului 1997, p. 109, cat. 14a-d;
Lazarovici Gh. et alii 2001, p.
289
Epoca
Ursulescu 2001b, p. 65
Cuprului
Epoca
Monah 1997, p. 35; Cucuteni
Cuprului 1997, 109, cat. 14a-d;
Lazarovici Gh. et alii 2001, p.
289
Epoca
Ursulescu 2001b, p. 65
Cuprului
Epoca
Ursulescu 2001b, p. 65;
Cuprului Ursulescu, Tencariu 2007, p.
108-119
Epoca
Monah D. 1997, p. 35;
Cuprului Cucuteni 1997, p. 109, cat.
14a-d; Lazarovici Gh. et alii
2001, p. 289
Epoca
Monah 1997, p. 35; Cucuteni
Cuprului 1997, p. 109, cat. 14a-d;
Lazarovici Gh. et alii 2001, p.
289
Epoca
Ursulescu 2001b, p. 65
Cuprului

DENUMIREA_
7 mari și tari
7 în Cabala

LOCALITATE
basme populare România
în general

7 în Cabala

în general

7 număr sacru
7 cercuri planetare

în general
în general

7 zeiţe tinere, neinițiate Poduri

7 zeiţe tinere

Isaiia Sanctuar 2 L1

7 zeiţe mijlocii

Poduri

7 zeiţe mijlocii

Isaiia Sanctuar 2 L1

7 zeiţe bătrâne

Poduri L36 vatra 2

7 zeiţe bătrâne

Isaiia Sanctuar 2 L1

7 tronuri mici scaunel

Isaiia Sanctuar 2 L1

7 tronuri medii

Poduri L36 vatra 2

7 tronuri mari

Poduri L36 vatra 2

7 tronuri mari

Isaiia Sanctuar 2 L1
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Baza de date 0 Sanctuare 8870
ian 2019
EPOCA
BIBLIOGRAFIA
Epoca
Dumitrescu Vl. 1974, 478 189,
Cuprului 21; Lazarovici Gh. et alii 2001,
I.1, p. 246, 286, 292
Epoca
Berciu 1956; Andreescu 2002,
Cuprului p.13
Epoca
Monah 1982, p. 11, fig. 12;
Cuprului 1987, p. 35; Monah et alii
1983, p. 15
Epoca
Müller-Karpe II,1968, Kat.
Cuprului 285: Taf. 208/34:
Epoca
Gimbutas 1991, 81, fig. 3-34:
Cuprului
Epoca
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p.
Cuprului 411, fig. CXXII/4, 32/1
Epoca
Dumitrescu Vl. 1974, p. 478,
Cuprului fig. 487; D 189, 21: D 141,
170-171; Lazarovici Gh. et alii
2001, I.1, p. 246, 286, 292
Epoca
Dumitrescu Vl. et alii 1954, p.
Cuprului 435-436 CXXIV.1
Epoca
Cuprului
Epoca
Cuprului
Epoca
Cuprului

Epoca
Cuprului
Epoca
Cuprului

Epoca
Cuprului

Ursulescu 2001b, p. 65

DENUMIREA_
7 triunghiuri

LOCALITATE
Căscioarele 1 Ostrovel

7 statuete de os

Pietrele

7 statuete

Poduri Sanctuar L36 vatra
1

7 stâlpi

Strelice

7 stâlpi

Lengyel

7 sfere la gât, colier sau Hăbăşeşti
haină cu sfere
7 rânduri
Căscioarele 1 Ostrovel

7 puncte en repouse pe
frunte faţă umană disc
convex 4,5 cm
7 plalus-uri

Hăbăşeşti zona L 21 anexa
2 depozit
Isaiia

Lazarovici Gh. et alii 2001, I.1, 7 orificii mari
p. 250
Dumitrescu H. 1968, p. 381- 7 linii din 3+4
394: 1973, p. 311-316;
Gimbutas 1984, p. 71, 76, fig.
42,1;1991,p. 260, fig.7-57
Burdo, rezumat 2010
7 gropi rituale

Căscioarele 2

Lazarovici et alii 2001, I.1, p. 7 greutăți
246, 286, 292, fig. 191:
Lazarovici Gh. 2000, p. 61;
Lazarovici et alii 2003, p. 164165; Lazarovici Gh., Petrescu
2003, p. 164, fig. 22
Marinescu-Bîlcu, Bolomey,
7 figurine 4 + 3
2000, p. 26, fig. 172/9, 175/8;

Parţa-Sanctuar 2

Căscioarele 2

Luka Vrublevets’ka

Drăgușeni - L9.2 sanctuar
casnic
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Baza de date 0 Sanctuare 8870
ian 2019
EPOCA

BIBLIOGRAFIA
DENUMIREA_
Lazarovici C.-M. Lazarovici
Gh. 2007
Epoca
Dumitrescu Vl. 1974, 478 D 7 6 pari + coloana mică
Cuprului 189, 21: LazaroviciGh. et alii
2001, I.1, p. 246, 286, 292
Ep.
Lazarovici Gh., Cristea 1979, 7 arcade
Bronzului p. 439, fig. 3/9, 5/9
Egipt
Matie, Miturile Egiptului antic, 7 scorpioni
ES, Bucureşti 1958, p. 105 ,
fig., pl. XIII.1 coarne cu soare
Ep.
Lazarovici Gh. et alii 2001, I.1, 7 greutăți
Bronzului p. 246, 286, 292: Lazarovici
Gh. 2000, p. 61; Lazarovici et
alii 2003, p. 165; Lazarovici
Gh., Petrescu 2003, p. 164, fig.
22
Ep.
Lazarovici Gh. et alii 2001, I.1, 7 greutăți
Bronzului p. 246, 286, 292; Lazarovici
Gh. 2000, p. 61

LOCALITATE

Căscioarele 1 Ostrovel

Uioara de Jos
Egiptul antic

Sălacea 1, camera 2

Sălacea 1, camera 1
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Anexa 2
Despre studiul cunoaşterii astrelor în arheologie avem foarte puţine informaţii, mai
ales că arheologii, în special preistoricienii au abordat aceste probleme cu teamă. Faptul
că la 5.500 BC în civilizaţiile neolitice circulau simboluri ale unor constelaţii, iar
persoane iniţiate îşi marcau aceste cunoştiinţe pe obiecte cu semnificaţii mitologice şi
magice, cum este scoica Spondylus, ne arată că oamenii acelor vremuri erau interesaţi de
poziţia constelaţiilor pe cerul de atunci.

Anexa 2. Pandantivul scoică de la Mostonga – D. Branjevina, interpretări completate
de Gh. Lazarovici.

Prin studiul acestor semne căutăm mărturii ale unor simboluri în arheoastronomia
şi manifestările de artă ale acelor vremuri. Cele mai frecvente şi uşor de recunoscut sunt
Ursele. Altele sunt legate de calendarul şi orarul nopţii de-a lungul anului. Am
recunoscut unele manifestări în Ursa mică şi Ursa Mare, Cassiopeea.
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EXAMINING CHARCOAL SAMPLES COLLECTED FROM THE TUMULAR
CEMETERIES OF TÂRZIA AND BRANIȘTE-NEMȚIȘOR
Ionel A. Lupu*, Virgil Mihailescu-Bîrliba**
Abstract
Two important ancient cemeteries were researched between 1974 and 1992 in the villages
Târzia (Brusturi commune) and Nemțișor – at Braniște (Vânători-Neamț commune) both of them
situated in Neamț county. The respective necropoleis consisted of tumulii (hillock), which were
covering the rests of some funerary stakes on which the deceased were burnt.
The cemeteries from Târzia and Braniște-Nemțișor have been attributed to „Carpathians
tumuli culture” and date between the end of the 3rd century AD and the end of the following one
(4th century AD).
As a consequence of the above mentioned cremation, different materials resulted, among
them being charcoal, which were taken in order to determine the species existing in the mentioned
period. Thus, it was intended the reconstitution of the arboreal landscape of the region and,
therefore, of the climatic conditions of that time.
There could not be investigated the whole quantity of charcoal resulted from the
archaeological excavations. Only some samples have been determined, among them the complete
study of the funerary complex (no. 1) from the tumulus no. 3 of Târzia and especially of the
tumulus no. 32 from Braniște-Nemțișor which was entirely analyzed.
The charcoal samples from the necropolis of Târzia revealed the utilization of the sixteen
species of wood and shrubs during the funerary ceremonies (table no. 1). In the cemetery of
Braniște-Nemțișor 21 species of trees and shrubs have been identified (Table no. 2).
As a result of the research of the charcoal taken from the two cemeteries mentioned above,
the following remarks can be done: 26 species have been noticed in the two necropoleis, 11 of
them being common; the species from the temporal sequence in matter can still be found nowadays
in the same geographical area; the species mostly used as a fuel was the beech wood often
associated with spruce and fir; some of them seem to have had a certain destination, probably a
ritual one: Hazel (Corylus avellana L.), Juniper (Juniperus communis L.), and also, probably, the
Creeping pine (Pinus mugo ssp. mughus Mill.) and Alpine azalea (Loiseleuria procumbens (L.)
Desv.); identifying certain wooden species one can presume that in geographical zone and in the
period of time when the cemeteries from Târzia and Braniște-Nemțișor can be placed, there was a
cooler and droughty climate than the present one.
Translated by Ștefan Caliniuc
Keywords: tumuli, cremation, charcoal, „Carpathian tumuli culture”, arboreal landscape,
wooden species.
*
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Cuvinte cheie: tumuli, incinerare, cărbune, „Cultura tumulilor carpatici”, peisajul arboricol,
specii lemnoase.

The charcoal samples under scrutiny originate from the cemeteries discovered at
Târzia (Brusturi commune, Neamț County, Romania; elevation 345 m) and the site
Braniște from Nemțișor (Vânători-Neamț, Neamț County, Romania; elevation 450 m)1.
The two necropolises, which have been investigated during several archaeological
campaigns (1974–1992), consist of mounds (tumuli) housing the remains of incineration
graves. The interred and the accompanying offerings were incinerated on the spot or not
(bustum or ustrinum), after which, alongside the other remains of the funerary pyre, they
were covered with dirt. The resulting mound was meant to serve as a monument with a
certain symbolic meaning.
Several samples of charcoal were collected during the archaeological excavations,
both from the funerary pyre (marked C1/= complex no 1) and from several pits identified
in the same tumulus2. The cemeteries from the aforementioned sites from Târzia and
Braniște-Nemțișor, as well as from Gura Secului-Nemțișor, all of them located in Neamț
County, and from Botoșana and Boroia in Suceava County, were attributed to the
„Carpathians tumuli culture” (CTC), which seems to have occupied both slopes of the
Eastern Carpathians, in an area delimited by the Strei and Dniester rivers towards the NE,
the Ozana River to the SE, and the Someș, Bodrog and perhaps even Torysa to the SW
and W3.
The two necropoleis (Târzia and Braniște-Nemțișor) from which the charcoal
samples were collected and analyzed date from between the end of the 3rd century AD
1

This article has also been published (having many completions and corrections) in Romanian (Cf.
Ionel A. Lupu, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Examinarea unor probe de cărbuni recoltate din
cimitirele tumulare de la Târzia şi Branişte-Nemţişor, in C. Cosma (ed.), Studii de arheologie şi
istorie. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 ani/Studies in archaeology and history. An
anniversary volume to professor Nicolae Gudea on his 70th birthday, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
2011, p. 397-404).
2
V. Mihăilescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de
Branişte-Nemţişor (comm. de Vînători, dép. de Neamţ), in „Dacia”, N.S., 24, 1980, p. 181-207;
idem, The Carpathian barrows culture/ Cultura tumulilor carpatici, in „ActaMP”, 21, 1997, p.
834 & 844; idem, Noi date privind Cultura tumulilor carpatici în România, in „SCIVA”, 48, 1997,
4, p. 312-315; idem, Die Karpatische Hügelgräberkultur in Rumänien, in S. Czopek, A. Kokowski
(eds.), Na granicach antycznego swiata. Sytuacja kulturowa w poludniowo-wschodniej Polsce
i regionach sasiednich w mlodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Materialy z
konferencji – Rzeszów, 20-21 XI 1997, Rzeszów, 1999, p. 316-317. V. Mihăilescu-Bîrliba, N.
Miriţoiu, M.Şt. Udrescu, Raport preliminar privind cercetările de la Tîrzia, com. BrusturiDrăgăneşti, jud. Neamţ, in „Materiale”, 11, Tulcea, 1980; p. 246-253.
3
V. Mihăilescu-Bîrliba. Ethnical Elements in „The Carpathian Tumuli Culture”, in
Archaeological “Objectivity” in Interpretation, vol. I, The World Archaeological Congress, 1-7
September 1986, Southampton-London, 1986, p. 1-2; idem, op.cit., in „ActaMP”, 21, 1997, p. 833
& 844; idem, op.cit., in S. Czopek, A. Kokowski (eds.), op.cit., p. 313-332.
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and the end of the following one (4th century AD)4.
With respect to the ethnic attribution of CTC, on account of the rite and ritual, but
also from the inventory of the settlements and cemeteries, it can be stated that the main
components were Dacian (local) and Germanic, the latter specifically the Taifal Vandals
(the Przeworsk culture) that migrated into the area5.
The examination of the charcoals collected from Târzia and Braniște-Nemțișor
aimed to identify the tree species used for the pyre incineration of the deceased and for
other associated funerary rituals, in order to reconstruct the arboreal landscape of the area
and, accordingly, to have a better understanding of the climatic conditions of CTC during
the respective timespan.
The archaeological excavations yielded a large quantity of charcoal, which could
not be analyzed entirely, a reason for which only samples were examined, most
importantly part of the exhaustive investigation of complex no. 1 of tumulus no. 3 from
Târzia, and foremost tumulus no. 32 from Braniște-Nemțișor6.
Târzia (Brusturi commune, Neamț County)/Neamț County Museum Complex.
Tumulus no. 3 (T3)/1979/B/complex no. 1 (C1)/Inv. no. 28378: Grey alder
(Alnus incana (L.) Moench.); Alpine azalea (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
(shrub)7; Common ash (Fraxinus excelsior L.); Silver birch (Betula pendula Roth.);
Blackthorn (Prunus spinosa L.)/twice; Aspen (Populus tremula L.); Silver poplar
(Populus alba L.)/twice; Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Black poplar (Populus nigra
L.); Bird cherry (Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid., Prunus padus L.); Common
hazel (Corylus avellana L.); Juniper (Juniperus communis L.); Beech (Fagus sylvatica
L.); Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.); Sycamore (Acer pseudoplatanus L.).
Tumulus no. 4 (T4)/1979/dismantling of EW axis (C-D)/pit 3/Inv. no. 28378: Fir
(Abies alba Mill.).
Tumulus no. 5 (T5)/1979/B/complex no. 1 (C1)/Inv. no. 28378: Spruce, very
clearly (Picea abies (L.) Karst.).
The fir from tumulus no. 4 was added to the 15 taxa from complex no. 1 of
tumulus no. 3, resulting in 16 species found in the cemetery of Târzia.
Braniște (Nemțișor village, Vânători-Neamț commune, Neamț County)/Neamț
County Museum Complex.
Tumulus no. 2 (T2)/1976/pit 3 (central)/Inv. no. 28379: Unidentifiable, probably
V. Mihăilescu-Bîrliba, op.cit., in „ActaMP”, 21, 1997, p. 836-838 & 844-846; idem, op.cit.,
in „SCIVA”, 48, 1997, 4, p. 327-331; idem, op.cit., in S. Czopek, A. Kokowski (eds.), op.cit.,
p. 321-327.
5
V. Mihăilescu-Bîrliba, op.cit., in „Dacia”, N.S., 24, 1980, p. 205-207; idem, op.cit., in
Archaeological “Objectivity” in Interpretation, vol. I, The World Archaeological Congress, 1-7
September 1986, p. 7-9; idem, op.cit., in „ActaMP”, 21, 1997, p. 838-839, 848-849; idem, op.cit.,
in S. Czopek, A. Kokowski (eds.), op.cit., p. 328-329.
6
All the materials resulting from the archaeological excavation are deposited and registered at the
Museum of History in Piatra Neamț.
7
This shrub was more widespread then, compared with its present-day distribution.
4
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Spruce (Picea abies (L.) Karst.).
Tumulus no. 4 (T4)/1992/pit 9/Inv. no. 28379: Spruce (Picea abies (L.) Karst.);
Beech (Fagus sylvatica L.).
Tumulus no. 9 (T9)/1982/Inv. no. 28379:
T9/D/pit 1: Beech (Fagus sylvatica L.); other samples are too small and very frail;
T9/D/pit 3: Hornbeam (Carpinus betulus L.); Silver poplar (Populus alba L.);
T9/pit 7: Beech (Fagus sylvatica L.); Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Juniper
(Juniperus communis L.); Black poplar (Populus nigra L.); Silver poplar (Populus alba
L.); Fir (Abies alba Mill.).
Tumulus no. 10 (T10)/1982/Inv. no. 28379:
T10/C/ pit 2: Spruce (Picea abies (L.) Karst.);
T10/complex no. 1 (C1): Fir (Abies alba Mill.). Wood with very narrow lumens,
with distinct annual growth rings, without resin ducts, with the latewood formation more
or less differentiated, and with a more-or-less sudden shift from the early to the latewood
(!); Spruce (Picea abies L. Karst.). Wood with very small pores (very narrow tracheids),
with a simple and uniform structure, with clearly delimited growth rings, with indistinct
latewood formation (gradual transition from earlywood to latewood), and small resin
ducts8.
Tumulus no. 18 (T18)/1976/Inv. no. 28379:
T18/C/pit 2: Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Beech (Fagus sylvatica L.);
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.); Fir (Abies alba Mill.); Wych elm (Ulmus scabra
Mill.); Creeping pine (Pinus mugo ssp. mughus Mill.).
T18/B/complex no. 1 (C1)/pit 5: Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Beech (Fagus
sylvatica L.).
Tumulus no. 23 (T23)/1992/Inv. no. 28379:
T23/B/pit 3: Spruce (Picea abies (L.) Karst.). Very damaged samples, with clay
inside the cracks (!).
Tumulus no. 32 (T32)/1981/Inv. no. 28380 a-b:
T32/pit 1: Beech (Fagus sylvatica L.); Bird cherry (Padus racemosa (Lam.) C. K.
Schneid., Prunus padus L.); Sycamore (Acer pseudoplatanus L.); Small-leaved lime
(Tilia cordata Mill.); Tatar maple (Acer tataricum L.); Field maple (Acer campestre
L.); Hawthorn (shrub) (Crataegus monogyna Jacq.).
T32/C/pit 2: Beech (Fagus sylvatica L.); Spruce (Picea abies (L.) Karst.).
T32/C/pit 3: Beech (Fagus sylvatica L.); Spruce (Picea abies (L.) Karst.).
T32/C/pit 4: Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/D/pit 5: Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/D/pit 6: Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.).
T32/D/pit 7: Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/B/pit 8: Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/A/pit 9: Field maple (Acer campestre L.); Fir (Abies alba Mill.); Silver birch
8

The transition from earlywood to latewood (~sudden or gradual) differenciates the two conifers.
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(Betula pendula Roth.); Beech (Fagus sylvatica L.); Small-leaved lime (Tilia cordata
Mill.); Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Sycamore (Acer pseudoplatanus L.).
T32/A/pit 10: Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.); Spruce (Picea abies (L.)
Karst.).
T32/A/pit 11: Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.); width of the annual growth
ring is 1.5 mm/year9; Hawthorn (shrub) (Crataegus monogyna gacq.).
T32/A/pit 12: Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.); Oak (Quercus robur);
Beech (Fagus sylvatica L).
T32/C/pit 14: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/B/pit 15: Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.); Beech (Fagus sylvatica L);
Fir (Abies alba Mill.); Cornelian cherry (shrub) (Cornus mas.); Common yew
(resinous shrub) (Taxus baccata); Field maple (Acer campestris L.).
T32/B/pit 16: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/B/pit 17: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/A/pit 18: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/A/pit 19: Beech (Fagus sylvatica L); Field maple (Acer campestris L.).
T32/dismantling of NS axis (B-C)/pit 20: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/ dismantling of EW axis (A-B)/pit 21: Beech (Fagus sylvatica L).
T32/B/dismantling of EW axis (A-B/pit 22 (over 1 kg.): Beech (Fagus
sylvatica L.).
T32/pit 23: Spruce (Picea abies (L.) Karst.).
T32/dismantling of EW axis (A-B)/pit 24: Beech (Fagus sylvatica L.); Silver
poplar (Populus alba L.); Hornbeam (Carpinus betulus L.).
T32/ dismantling of NS axis (A-D)/complex no. 1 (C1): Spruce (Picea abies (L.)
Karst.); Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/dismantling of EW axis (A-B)/complex no. 1 (C1): Spruce (Picea abies (L.)
Karst.); Beech (Fagus sylvatica L.).
T32/A/complex no. 1 (C1): Spruce (Picea abies (L.) Karst.); Beech (Fagus
sylvatica L.); Grey Alder (Alnus incana (L.) Moench.); Tatar maple (Acer
tataricum L.).
T32/complex no. 1 (C1)/ dismantling of the central “cube”: Beech (Fagus
sylvatica L.).
T32/ dismantling of NS axis (B-C)/complex no. 1 (C1): Beech (Fagus
sylvatica L.).
T32/D/complex no. 1 (C1): Beech (Fagus sylvatica L.); Sessile oak (!) (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.).
Table 1 presents the tree species identified in three of the mounds from the
cemetery of Târzia. The largest and most complete sample originates from complex no. 1
(C1) of tumulus no. 3 (T3), for which 15 species have been identified. Notable on
9

The respective tree is assigned to class II of production (high yield forest).
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account of its rarity is the alpine azalea (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.)10
(GREGUSS 1954) and, perhaps, on account of its destination (ritual purpose?), the
juniper (Juniperus communis L.).
Likewise conspicuous is the presence of carbonized wooden remains from hazel
(Corylus avellana L.), which confirms the studies on the macro-plant remains from
Braniște-Nemțișor, where in two pits (no. 2 and no. 11) from tumulus no. 8 there were
found the carbonized fruits of the hazel tree. The hazel is found in woodland edges and
clearings across the entire forest area from plains to the upper alpine belt. It was thought
that the presence of the fruits in the funerary pyres was haphazard, but in this instance the
presence of charcoal from the branches of the hazel tree (Târzia, complex no. 1 from
tumulus no. 3), which had magical associations, prompts us to reconsider our initial
opinion11.
The carbonized wooden species present in tumuli no. 4 and no. 5 from Târzia did
not provide sufficient data for performing a comparison with those from mound no. 3. As
the other analyses below show, for obtaining information as complete as possible it is
necessary to investigate a funerary monument in its entirety.
The wooden species determined by analyzing the charcoal samples from the
cemetery of Braniște-Nemțișor are listed in Table no. 3. Samples were investigated from
tumuli nos. 2, 4, 9, 10, 18, and 23, alongside the full investigation of the charcoal found
in mound no. 32.
In point of fact, the latter tumulus yielded the highest number of wood species
(17). Tumuli no. 9 and no. 18 also had a high count of wood taxa (7 and 6, respectively).
The observations we can also make with respect to the necropolis from BranișteNemțișor confirms those obtained from the analysis presented in Table 1: the
examination a high as possible number of samples (preferably from the same tumulus)
ensures a better understanding of the wooden species used in the respective funerary
ceremonies.
Another finding concerns the frequency of species from Braniște-Nemțișor. Thus,
in the samples from the seven mounds, the best represented species is the pruce (6-7
tumuli), alongside beech and fir (in 4 of the tumuli).
Also notable are the remains of the creeping pine (Pinus mugo ssp. mughus Mill.),
which is usually found at elevations of 1500 m to 2100 m and, exceptionally, up to 2300
m in the Bucegi Mountains12. Therefore, it seems that in our case the wood was brought
for an unknown purpose (ritual, for the fragrance released during firing?) from the upper
alpine zone.
The analysis of the plant macro-remains from the cemetery of Braniște-Nemțișor
10

P. Greguss, Bestimmung der Mitteleuropäischen Laubhölzer und Sträucher auf Xylotomischer
Grundlage (Abgekürzte Ausgabe), I, Széged, 1954.
11
Felicia Monah, Macroresturi vegetale provenind din staţiuni din a II-a jumătate a mileniului I
î.de H. şi prima jumătate a mileniului I d.H., in „ArhMold”, 19, 1996, p. 293-297.
12
E. Negulescu & Al. Săvulescu, Dendrologie, Bucureşti, Ed. Agro-Silvică, 1957, p. 87.
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also identified two other species, specifically the damson plum (Prunus insititia), found
in the same tumulus (no. 8/C, pit 2), as well as several fruits of the capsule group (no
further specifications) found in another of the tumuli (no. 18), which has been listed in
the table below. The presence of the hazel and damson fruits implies a certain period in
which the incineration occurred, specifically the end of summer and the start of autumn,
probably between August 20 and September 30, as the author of the research has
suggested13.
Table no. 3 presents a comparison between the wooden species identified in the
same tumulus (no. 3), both in the main complex (C1), where the funerary pyre is
assumed to have been raised, and in the accompanying pits (23), with a ritual purpose yet
to be ascertained. Three species were found in both samples: the common beech (Fagus
sylvatica L.), the tatar maple (Acer tataricum L.) and the spruce (Picea abies «L.»
Karst.). In point of fact, these are the wooden species most often encountered in the
archaeological complexes of tumulus no. 32. On the other hand, the pits were
surprisingly found to contain more species than in the pyre complex (C1). Thus, the
beech was identified in 18 pits, spruce in 5 pits, and the small-leaved lime in 8 pits,
numbers that can be reflected in a certain frequency index. Furthermore, remains from
shrubs (cornelian cherry, hawthorn, yew) have been found only in pits.
Finally, Table 4 aims to compare the two necropoleis from Târzia and BranișteNemțișor, respectively, with respect to the wooden species identified by analyzing the
collected charcoal samples, in order to reconstruct, albeit partially, the ancient landscape.
Together, the two cemeteries yielded 26 species, 11 of which were found in both (beech,
bird cherry, sycamore, small-leaved lime, spruce, fir, silver birch, silver poplar, grey
alder, black poplar, and juniper). The rest of the species are not well represented14.
General findings
1. The charcoal collected from the ancient graves refer to species from the
respective region, which existed then but are also present now.
2. The pieces of burnt wood originated both from thin stalks and branches, as
well as — more rarely — from thick stalks and branches (foremost in the case of the
beech).
3. In one instance, the beech timber had been previously attacked by xylophagous
13

Felicia Monah, op.cit., p. 296.
I.A. Lupu & G. Simion, Specii lemnoase întrebuinţate în nordul Dobrogei în scopuri utilitare şi
rituale, la sfâşitul mileniului al III-lea î. e. n. şi în secolul al II-lea e. n., in „Culegere de studii şi
articole de biologie”, 2, 1982, Iaşi, p. 370-379; I.A. Lupu & Fl. Roman, Espèces ligneuses
thermophiles de la flore tardiglacière et postglacière du cours inférieur de la rivière de
Putna, dans département de Vrancea, in „Culegere de studii şi articole de biologie”, 3,
1987, Iaşi, p. 186-193; I.A. Lupu, Datarea unor lemne subfosile din aluviunile Râului Moldova,
in „Culegere de studii şi articole de biologie”, 4, 1993, Iaşi, p. 171-176.
14
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insects.
4. The most used species for combustion was the beech, sometimes in association
with small quantities of spruce, the latter probably as kindler or for ceremonial purposes.
5. Some species (shrubs) seem to have had a specific purpose, perhaps ritual: the
Hazel (Corylus avellana L.), the Juniper (Juniperus communis L.), and also, probably,
the Creeping pine (Pinus mugo ssp. mughus Mill.) and Alpine azalea (Loiseleuria
procumbens (L.) Desv).
6. The width of the annual growth rings in the case of the beech were often found
to be below the current average width, which suggests a colder and dryer climate15.
7. Surprisingly, in some cases on a charcoal segment with 6–10 annual growth
rings, more or less equal in width, there is also a ring with only a quarter of the width of
the other rings, suggesting a very dry year or a belated frost that resulted in frost damage
to the already-sprouted leaves.
8. After the wood was burned, the wooden vessels’ lumens are empty, but in
some cases the remains were filled with an unidentified substance, with a glossy and
creamy appearance (of organic origin?).
9. The identification of the species Fagus sylvatica L. from the charcoals was
much facilitated by the fact that following firing, the wide medullary rays stay white,
shiny and very conspicuous16.

See I.C. Drăgan, Ș. Airinei, Geoclimatic and history, Roma, Ed. Nagard, 1987, p. 195-196;
H. Todorova, Probleme der Umwelt der prähistorischen Kulturen zwischen 7000 und 100 v. Chr.,
in B. Hänsel und J. Machnik (eds.), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe.
Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v.
Chr.), Südosteuropa – Schriften, Bd. 20 (Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Bd. 12),
Verlag Marie Leidorf GmbH, München, Rahden (Westf., Leidorf), 1998, p. 65-70; Chr. Maise,
Archäoklimatologie – Vom Einfluss nacheiszeitlicher Klimavariabilität in der Ur- und
Frühgeschtlichte, in „JbSchwUrgesch”, 81, 1998, p. 198-235; G. Davidescu, Depresiunea subcarpatică Ozana-Topolița. Sudiu de geografie fizică, Iași, Ed. Cugetarea, 2000, p. 81.
16
S.I. Vanin, Studiul lemnului, Bucureşti, Editura Tehnică, 1953, p. 397-457; N. Ghelmeziu
& P. Suciu, Identificarea lemnului, Bucureşti, Ed. Tehnică, 1959; P.N. Suciu, Tehnologia
lemnului, Bucureşti, Ed. de stat didactică şi pedagogică, 1962, p. 48-57; P.N. Suciu, Lemnul –
structură, proprietăţi, tehnologie, Bucureşti, Ed. de stat didactică şi pedagogică, p. 127-132.
15
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Table no. 1. Târzia: the presence of wooden species determined from the charcoal
samples.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Species
Grey alder (Alnus incana (L.) Moench.)
Alpine azalea (Loiseleuria procumbens (L.)
Desv.) – shrub
Common ash (Fraxinus excelsior L.)
Silver birch (Betula pendula Roth.)
Blackthorn (Prunus spinosa L.)
Common aspen (Populus tremula L.)
Silver poplar (Populus alba L.)
Spruce (Picea abies (L.) Karst.)
Black poplar (Populus nigra L.)
Bird cherry (Padus racemosa (Lam.) C. K.
Schneid., Prunus padus L.)
Hazel (Corylus avellana L.)
Juniper (Juniperus communis L.)
Beech (Fagus sylvatica L.)
Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.)
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
Fir (Abies alba Mill.).
Total

T no. 3



T no. 4

T no. 5










Total
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1









1
1
1
1
1
1
17
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Table no. 2. Braniște-Nemțișor: the presence of wooden species determined by
examining charcoal samples.
No.

Species

T
no. 2

T no.
4

T
no. 9

1.

Spruce (Picea abies (L.)
Karst.)
Beech (Fagus sylvatica L.)
Hornbeam (Carpinus
betulus L.)
White poplar (Populus
alba L.)
Common juniper
(Juniperus communis L.)
Black poplar (Populus
nigra L.)
Fir (Abies alba Mill.)
Sycamore (Acer
pseudoplatanus L.)
Wych elm
(Ulmus scabra Mill.)
Creeping pine (Pinus
mugo ssp. mughus Mill.)
Bird cherry (Padus
racemosa (Lam.)C.K.
Schneid., Prunus padus L.)

?










2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

T
no.
10


T no.
18

T no.
23









T
no.
32


Total




4
2



2

6-7



1



1











4
2



1



1


1

128
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Small-leaved lime (Tilia
cordata Mill.)
Tatar maple (Acer
tataricum L.)
Field maple (Acer
campestre L.)
Common hawthorn
(shrub) (Crataegus
monogyna Jacq.)
Silver birch (Betula
pendula Roth.)
Oak (Quercus robur)
Cornelian cherry
(shrub) (Cornus mas.)
Common yew (resinous
shrub) (Taxus baccata)
Grey alder (Alnus incana
(L.) Moench.)
Sessile oak (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.)
Total

?

2

7

2

6

1



1



1



1



1



1




1
1



1



1



1

17
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Table no. 3. Braniște-Nemțișor, tumulus no. 32: comparative view of the wooden
species found in complex no. 1 (C1) and pits (ascertained on the basis of the
charcoal samples).
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Species
Beech (Fagus sylvatica L.)
Bird cherry (Padus racemosa (Lam.)C.K. Schneid.,
Prunus padus L.)
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.)
Tatar maple (Acer tataricum L.)
Field maple (Acer campestre L.)
Hawthorn (shrub) (Crataegus monogyna Jacq.)
Spruce (Picea abies (L.) Karst.)
Fir (Abies alba Mill.)
Silver birch (Betula pendula Roth.)
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
Oak (Quercus robur)
Cornelian cherry (shrub) (Cornus mas.)
Common yew (resinous shrub) (Taxus baccata)
Silver poplar (Populus alba L.)
Hornbeam (Carpinus betulus L.)
Grey alder (Alnus incana (L.) Moench.)
Sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Total

Complex no.1








5

Pits



Total
2
1
















1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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Table no. 4. Comparative view of the wooden species found in the necropoleis from
Târzia and Braniște-Nemțișor (determined on the basis of the charcoal samples’
examination).
No.

Species

Târzia

1.
2.

Beech (Fagus sylvatica L.)
Bird cherry (Padus racemosa (Lam.)C.K. Schneid.,
Prunus padus L.)
Sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.)
Tatar maple (Acer tataricum L.)
Field maple (Acer campestre L.)
Common hawthorn (shrub) (Crataegus monogyna Jacq.)
Spruce (Picea abies (L.) Karst.)
Fir (Abies alba Mill.)
Silver birch (Betula pendula Roth.)
Ulm (Ulmus scabra Mill.)
Creeping pine (Pinus mugo ssp. mughus Mill.)
Oak (Quercus robur)
Cornelian cherry (shrub) (Cornus mas.)
Common yew (resinous shrub) (Taxus baccata)
Silver poplar (Populus alba L.)
Hornbeam (Carpinus betulus L.)
Grey alder (Alnus incana (L.) Moench.)
Sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Alpine azalea (Loiseleuria procumbens (L.) Desv.)
Common ash (Fraxinus excelsior L.)
Blackthorn (Prunus spinosa L.)
Common aspen (Populus tremula L.)
Black poplar (Populus nigra L.)
Hazel (Corylus avellana L.)
Juniper (Juniperus communis L.)
Total




3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
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ATACURILE SLAVILOR ȘI AVARILOR LA DUNĂREA DE JOS,
SECOLELE VI-VII. PERSPECTIVE ARHEOLOGICE
Paul-Marian Boeru
The attacks of the slavs and avars at the Lower Danube,
the VI-VII centuries. Archaeological perspectives
The attacks of the slavs and avars at the Lower Danube had a crucial role in the dramatic
eveniments that took place in the VI-VII centuries in the byzantine provinces of the Balkas. The
archaeological research proves that the Byzantine emperors made considerable efforts for
constructing, maintaining or reconstructing the fortresses and the cities at the Lower Danube. This
analysis follows chronologically the attacks of the slavs and avars and the destructions that were, or
could be linked to these events identified by archaeological research in some fortresses or cities until
this moment.
Key words: Balkans in the VI-VII centuries, Avars and Slavs, destruction layers.
Cuvinte cheie: Balcanii în secolele VI-VII, avari și slavi, niveluri de distrugere.

Atacurile slavilor și avarilor din secolele VI-VII au jucat un rol major în prăbușirea
frontierei bizantine de la Dunărea de Jos în primele decenii ale secolului al VII-lea. Acest
subiect este amplu disputat, cercetătorii1 combătând prin studii recente ipoteza tradițională
și dominantă care susține că limesul de la Dunărea de Jos s-a prăbușit în anul 602, odată
cu răscoala centurionului Phocas. Prăbușirea frontierei de la Dunărea de Jos este un proces
îndelungat, cauzat atât de factori interni cât și externi2.
Această analiză are la bază lucrarea de disertație Relațiile militare dintre Slavii
timpurii și Imperiul Bizantin la Dunărea de Jos, sec VI-VII, susținută la data de 30.06.2020.
Se vor urmări incursiunile și atacurile slavilor și avarilor la Dunărea de Jos și în Peninsula
Balcanică în mod cronologic. În același timp se vor analiza și nivelurile majore de
distrugere/ incendiere identificate arheologic, până în acest moment, în unele fortificații
sau orașe de la Dunărea de Jos și din Balcani care au fost sau pot fi atribuite atacurilor
barbarilor. Delimitarea temporală cuprinde anul 533 (moartea lui Chilbudios, magister
Dintre numeroasele studii ale acestor cercetători, cele mai importante ce trebuie amintite sunt:
Florin Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250, Cambridge, Cambridge
University Press, 2006; Alexandru Madgearu, Istoria Militară a Daciei Post-Romane 275-614,
Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2011; Andrei Gândilă, Cultural Encounters on Byzantium’s
Northern Frontier, c. AD 500-700: Coins, Artifacts and History, Cambridge University Press, 2018.
2
Andrei Gândilă Money Talks: Financial Crisis and the Fate of the Roman Balkans, C. 582-602, în
„Studia Romana et Medievalia Europænsia”, LXXXV , 2018, p. 124 vezi și Alexandru Madgearu,
The Downfall of the Lowe Danubian Frontier, în „Revue Roumaine dʼHistoire”, 36, 1997, p. 10.
1
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militum per Thraciam)3 și primele două decenii ale secolului al VII-lea.
Informații despre invaziile slavilor și avarilor sunt oferite, în mare parte, de sursele
scrise. Autorii antici au înregistrat evenimentele de la Dunărea de Jos, contribuind în mare
măsură la întregirea imaginii Balcanilor în secolele VI-VII. Analiza surselor antice oferă
informații prețioase în datarea atacurilor și urmărirea traseului invadatorilor, dar și în
cercetarea relațiilor militare sau diplomatice. Pe lângă sursele scrise, invaziile avarilor și
slavilor pot fi urmărite și prin analiza surselor arheologice, prin identificarea nivelurilor
majore de arsură/ distrugere sau prin analiza tezaurizărilor4. În funcție de stadiul cercetării
actuale, în unele cazuri, cercetările arheologice pot stabili momentul în care nivelurile de
distrugere, etapele de reconstrucție/ reparație au avut loc sau chiar momentul abandonării
fortificațiilor.
Între secolele V-VI diferite populații barbare au efectuat multiple incursiuni de jaf
pe teritoriul bizantin, dar spre deosebire de acestea, atacurile avarilor și slavilor au avut un
impact mai puternic atât asupra limesului, cât și asupra orașelor din interiorul Balcanilor.
Datorită faptului că Imperiul Bizantin se afla în război pe mai multe frontiere, autoritatea
imperială a apelat la diverse practici atât diplomatice, cât și militare pentru păstrarea cât
mai intactă a teritoriului5.
Au fost create diferite alianțe cu diverși barbari împotriva altor populații ostile. De
cele mai multe ori, lombarzii au fost folosiți contra gepizilor, anții contra sclavenilor,
utrigurii contra cutrigurilor6. Imperiul Bizantin oferea bunuri de prestigiu și subsidii
considerabile barbarilor, acestea fiind o mare îngrijorare în secolul al VI-lea. Când vine
vorba despre avari, aceștia au forțat Imperiul Bizantin să plătească sume foarte mari.
Iustinian, Iustin al II-lea, Tiberius al II-lea și Mauricius au alocat subsidii de mari proporții.
Conform tratatului din 575, aceștia primeau anual 80.000 de solidi, iar după 584, suma sa ridicat la 100.000 de solidi anual7. Bizantinii aveau posibilitatea de a organiza campanii
ofensive pe teritoriul inamic, de a asasina conducători barbari și sprijini alții ce puteau fi
manipulați8. Aceste măsuri au fost luate pentru a nu se permite apariția unei „superputeri
barbare”9 la granițele Imperiului. Pe lângă aceste practici, bizantinii au făcut eforturi
considerabile pentru fortificarea graniței de la Dunărea de Jos.
Limes este un termen folosit de scriitorii antici și care se referă la o graniță fortificată
Alexandru Madgearu, Istoria Militară a Daciei Post-Romane 275-614, p. 157.
Pentru tezaurizări și utilizarea acestora în identificarea invaziilor barbare vezi Florin Curta, Invasion
or Inflation? Sixth-to Seventh-Century Byzantine Coin Hoards in Eastern and Southeastern Europe,
în „Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica”, 43, 1996, p. 66-80.
5
Vezi Alexander Sarantis, Eastern Roman management of barbarian states in the Lower-Middle
Danube frontier zones, AD 332-610, în „Grenz Ubergange”, 4, 2016, p. 47-60.
6
Amy Wood, Why were the Sclavenes never Roman Allies? A Study of Late Antique Roman Frontier
Policy and a Barbarian Society, Sydney, Macquarie University, 2015, p. 46.
7
Alexander Sarantis, op.cit., p. 54.
8
Ibidem, p. 47-51.
9
Ibidem, p. 45.
3
4
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sau pentru a marca limitele Imperiului Roman10. Sensul acestui termen a fost adaptat de
istoricii moderni.
Percepția pe care o avem asupra graniței bizantine de la Dunărea de Jos s-a schimbat
în ultimele decenii. Când ne raportăm la frontierele Imperiului nu trebuie să le considerăm
impenetrabile, ci mai degrabă un „spațiu cultural ce permitea diferite moduri de
interacțiune ce diviza Imperiul de lumea barbară”11. Instalațiile militare nu funcționau, de
multe ori, ca niște delimitări spațiale. Cetățile-pod, ca cele de pe Rin și de la Dunărea de
Jos, au fost construite pentru a facilita traversarea fluviilor, comunicarea și controlul
zonelor din apropierea frontierelor12. Acest tip de graniță permitea schimburi culturale și
economice și, uneori, mișcări de populație, fie ele pașnice sau violente. Cercetătorul D.H.
Miller susține ideea că limesul a fost mai degrabă o zonă de contact decât o barieră dintre
barbarism și civilizație, așa cum propaganda imperială dorea13.
Cu toate că s-a conștientizat importanța graniței, autoritatea imperială implicânduse de repetate ori în fortificarea, refortificarea, construirea de noi cetăți, Imperiul Bizantin
nu va reuși să păstreze buna funcționare a limesului în fața incursiunilor slavilor și avarilor.
Existența multiplelor linii de fortificații14 poate sugera faptul că Imperiul Bizantin lua
măsuri preventive pentru siguranța teritoriului. S-a argumentat faptul că limesul avea ca
scop oprirea inamicilor, iar dacă aceasta nu se putea realiza, se urmărea încetinirea și
încurcarea invadatorilor prin hărțuirea și întreruperea aprovizionării barbarilor15.
Strategikon, una dintre cele mai importante surse antice în ceea ce privește analiza relațiilor
militare în Antichitatea târzie, sfătuia generalii bizantini să aștepte momentul ideal pentru
atacarea invadatorilor16.
Proiectele arhitecturale, infrastructura și logistica creată la limesul de la Dunărea
de Jos în timpul perioadelor de domnie ale lui Dioclețian (284-305), Constantin (307336) și Valerian (364-475) au fost puternic afectate de migrația goților la sfârșitul
secolului al IV-lea17.
Benjamin Isaac, The Meaning of 'Limes' and 'Limitanei' in Ancient Sources, în „Journal of Roman
Studies”, 78, 1988, p. 125-147.
11
Amy Wood, op.cit., p. 39.
12
Florin Curta, Frontier Ethnogenesis in Late Antiquity: The Danube, the Tervingi, and the Slavs,
în Borders, Barriers, and Ethnogenesis: Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages, editată de
Florin Curta, Turnhout, Brepolis Publishers, 2005, p. 178.
13
D.H. Miller, Frontier Societies and the Transition from Late Antiquity to Early Middle Ages, în
Late antiquity: Shifting frontiers in Late Antiquity, Aldershot, Edit. Ralph W., 1996, p. 158-171.
14
Prima linie cuprindrea teritoriul de la Singidunum până la Noviodunum. A doua linie defensivă
era situată de-a lungul lanțului muntos Stara Planina în Bulgaria, a treia linie era poziționată de-a
lungul lanțului muntos Istranca Daglar, pe teritoriul actual al Bulgariei și Turciei. Zidurile Lungi
construite în secolul al V-lea, pe o distanță de aproximativ 65 km la vest de Constantinopol, ce se
întindeau de pe țărmul Mării Negre până la Marea Marmara, constituiau o a patra linie defensivă.
Vezi Amy Wood, op.cit., p. 41-42.
15
Pentru „Defence in depth” (Apărarea în adâncime) vezi E. Luttwak, The Grand Strategy of the
Roman Empire, Baltimore, London, 1976.
16
Strategikon, trad. George T. Dennis, Philadelphia, Editura University of Pensylvania Press, 1984,
XII,17.
17
Hristijan Talevski, The persistence of the limes and the condition of the defensive system as
10
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Conform cercetătorului Vujadin Ivanišević, care a analizat circulația de solidi în
nordul Diocezei Dacia la sfârșitul secolului al IV-lea și prima jumătate a secolului al
V-lea, a existat o retragere evidentă a unei părți de populație, cel mai probabil elita, la sud,
într-o zonă mult mai sigură din Dacia Mediterranea și Dardania18. Mișcarea demografică
a fost urmată de reducerea suprafețelor orașelor, abandonarea unor fortificații de la limes
și a unor villae rusticae, vici și burgi19. Aceeași atitudine este atestată în provincia Scythia.
Pentru a combate problema scăderii eficienței defensivei, au fost impuse măsuri de către
Theodosius II (408-450), ce includeau un control mărit al sistemului de aprovizionare,
construirea și reconstruirea fortificațiilor, reconstruirea și organizarea flotei danubiene în
Thracia și Illyricum20.
În timpul atacurilor hunilor, la începutul secolului al V-lea, multe așezări de la
Dunăre au avut de suferit. Rezultatele cercetărilor arheologice de la Ratiaria, Sucidava,
Oescus, Dimum, Novae, Iatrus și Transmarisca indică faptul că acestea au fost supuse unor
repetate amenințări21. Defensiva limesului vestic a fost distrusă între 441-443. De
asemenea, unele dintre cele mai importante orașe pentru menținerea defensivei limesului
cum ar fi Singidunum, Viminacium, Aquae și Pontes au avut de suferit pagube serioase.
Unele dintre acestea au rămas în ruine până la sfârșitul domniei lui Anastasius (491-518)
și Iustinian (527-565). În partea de nord-vest a prefecturii Illyricum multe orașe au fost
aproape abandonate sau și-au pierdut importanța în secolul al V-lea22. S-a concluzionat
faptul că frontiera de la Dunărea de Jos a rezistat până la mijlocul secolului al V-lea, când
multe fortificații au fost distruse de huni23.
Chiar și în orașele ce nu au fost abandonate după atacurile hunilor din secolul al
V-lea (Burgenae, Drobeta, Aquae, Singidunum, Viminacium), primele proiecte serioase
de reconstrucție au avut loc spre sfârșitul domniei lui Anastasius24. Țintele barbarilor erau
orașele din Dioceza Thracia. Pericolul evident în această provincie a rezultat în intervenția
fermă a imperiului care s-a concretizat prin construirea Zidurilor Lungi realizate în timpul
domniei lui Anastasius25.
reflections of the general collapse of the state system in the Early Byzantine Balkans, în „Bulgarian
e-Journal of Archaeology Supplements”, 7, 2019, p. 286.
18
Vujadin Ivanišević, The Danubian limes of the Diocese of Dacia in the fifth century, în Romania
Gothica II.The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture, 2015, p. 659.
19
Ibidem, p. 661.
20
Ibidem, p. 653-654.
21
Иванов, Р.Т.. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум
от Август до Маврикий, София, „ALEA”, 1999, p. 307. Apud: Hristijan Talevski, op.cit., p. 287.
22
Hristijan Talevski, op.cit., p. 289.
23
Ovidiu Țentea, Ioan C. Opriș, Florian Matei-Popescu, Alexandru Rațiu, Constantin Băjenaru,
Vlad Călina, Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare, în „Cercetări
Arheologice”, XXVI, 2019, 10.
24
Vujadin Ivanišević, op.cit., 659-661.
25
J. Crow, A. Ricci, Investigating the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian
Long Wall, în „The Journal of Roman Archaeology” 10, 1997, p. 237-254; apud: Hristijan Talevski,
op.cit., p. 288.
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Cele mai importante eforturi în ceea ce privește infrastructura defensivă de la
Dunărea de Jos au fost realizate de Iustinian. Proiectul de recucerire și de îmbunătățire a
fortificațiilor de la limesul dunărean a fost demarat de Iustinian, cu siguranță înaintea
incursiunilor hunilor și slavilor din 538-540, și s-a terminat cel târziu în 55426. Procopius,
în De Aedificiis, surprinde proiectul arhitectural efectuat de Iustinian la Dunărea de Jos.
Cercetările arheologice în fortificațiile și orașele identificate la nivelul limesului, atât la
nord, cât și la sud de Dunăre, confirmă într-o anumită măsură sursa scrisă27.
Autoritatea imperială dorea menținerea unui anumit control la nord de fluviu, atât
pentru organizarea defensivei, cât și a campaniilor militare. Toate fortificațiile-pod le-au
continuat pe cele din secolul al IV-lea, dar nu toate cele din secolul al IV-lea au fost
refolosite în timpul lui Iustinian. În timpul lui Iustinian doar cetățile Recidiva, Lederata28,
Drobeta, Sucidava și Drobeta (Daphne) au fost folositie ca poduri29. Se poate observa
faptul că aceste puncte de traversare a fluviului au fost concentrate în secțiunea de vest a
limesului și nu spre regiunea folosită de barbari în traversarea Dunării, regiune apărată de
anții stabiliți prin tratatul din anul 545/54630 în împrejurimea orașului Turris31 – după cum
relatează Procopius32. Absența punctelor de traversare de la est de Daphne indică faptul că
foedul cu Anții a fost considerat îndeajuns pentru protejarea de invadatorii estici33.
Trebuie menționat faptul că nu toate fortificațiile de la nord de Dunăre au fost
reconstruite sau refolosite. Cercetările arheologice de la Pojejena, Moldova Veche, Gornea
și Șvinița susțin faptul că acestea au fost abandonate încă de la sfârșitul secolului al
IV-lea34. Nu există încă dovezi asupra faptului că cetatea Dierna (Orșova) a fost restaurată
în secolul al VI-lea. Analiza numismatică prezintă o întrerupere a circulației de monede la
26

Hristijan Talevski, op.cit., p. 288.
Florin Curta, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII,
Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2006, p. 131-146.
28
Fortificații a căror localizare nu este sigură. Vezi Dorel Bondoc, Repertoriul fortificaţiilor de pe
ripa nordică a limesului Dunării de Jos în epoca romană târzie, în „Romanian Journal of
Archaeology”, 1, 2000 (publicație online http://apar.archaeology.ro/bondoc.htm)
29
Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location and mission, în
„Ephemeris Napocensis”, 13, 2005, p. 304.
30
Georgios Kardaras, The Byzantine-Antic treaty (545/46 A. D.) and the defense of Scythia Minor,
în „Byzantinoslavica”, 68, 2010, p. 77.
31
Localizarea cetatății menționată de Procopius este încă problematică. Există încă diferite
ipoteze, s-a afirmat faptul că aceasta se află la Turnul Măgurele, Pietroasele sau Barboși, lângă
Galați. Vezi Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location
and mission, p. 301-303.
32
F.H.D.R. II, Procopius din Caesarea, Despre Războaie, VII, 32, 40.
33
Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location and mission,
p. 304.
34
M. Chițescu, Gh. Poenaru-Bordea, Contribuții la istoria Diernei în lumina descoperirilor
monetare din săpăturile arheologice din 1967, în „BSNR”, 75-76, 1981-1982 (1983), nr. 129-130,
169-208; apud Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location and
mission, p. 297.
27
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începutul secolului al V-lea35. Tot în același sector al limesului, segmentul de Vest,
cercetările arată faptul că fortărețele de la Puținei, Hinova, Izvoarele, Desa sau Bistreț au
fost folosite doar în secolul IV-V36.
În anul 528, Ionnes Malalas susține că provinciile Scythia și Moesia Secunda au
fost atacate de bulgari37. Doi ani mai târziu, bulgarii și anții atacă Dioceza Thracia. Acesta
este contextul în care, începând cu anul 530, au fost efectuate mai multe ofensive la nord
de Dunăre, comandate de Chilbudios, care avea funcția de magister militum per
Thraciam38.
Lucrurile s-au schimbat în 533-534, când importantul comandant militar a fost
înfrânt într-o experdiție la nord de Dunăre. Acesta, care a atacat în repetate rânduri
teritoriile slavilor, ucigând și capturând mulți barbari, a fost luat prin surprindere de o forță
inamică mare. Astfel „mulți romani fiind uciși alături de Chilbudios”39 și „barbarii puteau
traversa fluviul când doreau”40.
În 533 este prima relatare a unei lupte purtate de slavi, singuri, împotriva
bizantinilor41. Pentru prima jumătate a secolului al VI-lea domină raidurile scurte şi luptele
care angajează efective limitate de ambele părţi. În aceste incursiuni de jaf, slavii erau aliaţi
cu „hunii” sau „bulgarii”. În aceeaşi companie, slavii sunt din nou menționați în legătură
cu o altă incursiune în 54042.
La puțin timp, în 546, are loc prima acţiune de amploare a slavilor la sud de Dunăre.
Aceasta nu este o acţiune militară propriu-zisă, ci poate fi considerată un „pelerinaj al
jafului”43, barbarii fiind convinşi că nu vor întâlni armata bizantină, care era concentrată pe
alt front. Cu toate acestea, o mică armată bizantină ce se deplasa, într-adevăr, în legătură
cu războiul cu goţii, îi spulberă fără efort44.
Procopius menționează faptul că între 547-548 fortificațiile de la limes a fost
puternic afectate, Dalmația și Ilyricum45 fiind atacate46. Între 548-550 slavii au devastat
Thracia și Illyricum, cucerind mai multe cetăți, printre care și Topeiros (Komnina, nordE. Bujor, Problemele ridicate de cercetările arheologice de la Orșova-Dierna, în In Memoriam
Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, 59-63; apud: Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower
Danubian Bridgeheads: Location and mission, p. 297.
36
Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location and mission,
p. 298.
37
F.H.D.R. II, Ioannes Mallalas, Cronografia, XVI, p. 402, 3 -403,3, 15.
38
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, p. 165.
39
F.H.D.R. II, Procopius din Cesareea, op.cit. VII, 14,1. 4.
40
Ibidem, VII, 14,1. 6.
41
Eugen Teodor, Cronologia atacurilor transdanubiene și analiza componentelor etnice și
geografice (partea a treia, concluzii), în „Muzeul Național”, 16, 2004, p. 14.
42
Ibidem, p. 13-14.
43
Ibidem, p. 14.
44
Ibidem, loc.cit.
45
F.H.D.R II, Procopius din Cesareea, op.cit., VII, 40,1. 15.
46
Georgios Kardaras, op.cit, p. 80.
35
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estul Greciei)47. Urme de distrugere sunt identificate la Nova Cerna (Transmarisca).
Cetatea localizată pe teritoriul Bulgariei, în imediată apropiere de Dunăre, are un strat
datorat unui incendiu de mare amploare datat în prima jumătate a secolului al VI-lea48.
În primăvara anului 550, întâlnim o situaţie complet opusă față de evenimentele din
546, respectiv o mică armată slavă învinge mai multe corpuri de armată bizantină. Acesta
este momentul în care slavii timpurii pot fi considerați un factor politico-militar la Dunărea
de Jos49. S-a concluzionat faptul că incursiunile de pradă ale slavilor (dintre anii 540-550)
au fost devastatoare, unele ajungând chiar până la Tesalonic și Dyrrachium (Durres în
Albania)50.
Între 558-559, segmentul estic al limesului a fost atacat de kutriguri51, care mai apoi
au avansat spre sud pe teritoriul bizantin. Conform lui John Malalas, la atacul asupra
Thraciei au participat și grupuri de slavi52. În Scythia Minor, invadatorii au prădat orașele
Dinogeția, Noviodunum, Sacidava, Histria și probabil Tropaeum Traiani53. Devastatoarea
invazie a trecut de sistemul defensiv și a ajuns până la Zidurile Lungi lângă
Constantinopol54. Cercetătorii observă că acest atac este bine reflectat de sursele
arheologice, existând atât niveluri de distrugere, cât și tezaure îngropate puse în legătură
cu invazia kutrigurilor în fortificațiile de la nivelul limesului, dar și în provinciile dunărene.
Unele fortificații au fost refăcute, dar câteva au fost și abandonate55.
În 562-563, avarii au ajuns cu siguranță la Dunăre56. Aceștia au cerut permisiunea
de a se instala în imperiu, Iustinian însă refuză57. În 562, unii kutriguri, care probabil au
scăpat de dominația avară (care erau la acel moment aliați cu bizantinii)58, au atacat și
străbătut Dioceza Thraciei până la Marea Egee, cucerind orașul AnastasioupolisPeritheorion (nord-estul Greciei actuale)59. Se consideră că distrugerea Sacidavei este pusă
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, p. 171.
Florin Curta, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, p. 138.
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fortifications on the Lower Danube, „BAR International Series” Oxford, 88, 1980, p. 134; apud
Georgios Kardaras, op.cit, p. 80.
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Press, 2018, p. 110.
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4/2, 2007, p. 263.
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Michael Whitby, The Emperor Maurice and His Historian: Theophylact Simocatta on Persian
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University Press, 1988, p. 86; apud Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane
275-614, p. 174.
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în legătură cu acest eveniment60.
Urme de distrugeri la mijlocul secolului al VI-lea sunt identificate și la Dinogeția
(Gărvan-Tulcea), cercetările surprinzând eforturi de fortificare și refortificare în perioada
Anastasius (491-518)-Iustinian (527-565)61. Au fost identificate ample niveluri de arsură
datate la mijlocul secolului al VI-lea, dar și acțiuni de reconstrucție. Aceste distrugeri au
fost puse în legătură cu invaziile kutrigurilor și slavilor. Cu toate că cercetătorii au stabilit
că locuirea fortificației a continuat până la sfârșitul domniei lui Mauricius, aceasta nu și-a
revenit în totalitate după incendiul devastator de la mijlocul secolului al VI-lea62.
O fotificație de tip quadriburgium este regăsită la Ovidiu, în apropierea Constanței.
Cercetătorii au constatat faptul că mica fortificație a fost distrusă pe la mijlocul secolului
al VI-lea63.
Declinul orașului Caričin Grad-Iustiniana Prima (sudul Serbiei) a fost rezultatul mai
multor factori ce au început la mijlocul secolului al VI-lea. Specialiștii susțin că
depopularea în nordul Illyricum, în zona Pusta Reka64, este rezultatul multiplelor incursiuni
ale barbarilor, dar și a ciumei, schimbării climatice și a declinului economiei. La nivel
arheologic s-a observant un fenomen interesant și anume abandonarea așezărilor și a
fortificațiilor în ultimele decenii ale secolului al VI-lea. S-a constatat că populația s-a retras
în orașe, locuri mai bine protejate. Acest fenomen poate fi constatat și la Caričin Grad unde
populația s-a retras în locuri mai bine protejate, la nivel arheologic fiind atestate etape de
construcție. Mai târziu, orașul a fost abandonat constatându-se, ca și în alte orașe din
Balcani, un proces de ruralizare65.
Un eveniment marcant pentru această perioadă a fost moartea abilului împărat
Iustinian în 565. Avarii și slavii au devenit un pericol major pentru Imperiul Bizantin.
Invaziile slavilor sunt menționate în repetate rânduri de autorii bizantini între anii 570-580,
aceștia se pare că devin mai bine organizați66. Spre deosebire de atacurile dintre anii
540-550, cele din ultimele decenii ale secolului al VI-lea erau mult mai îndrăznețe, fiind
îndreptate spre cucerirea de orașe67. Aceste evenimente s-au materializat în multiple
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, p. 174.
Ovidiu Țentea, Ioan C. Opriș, Florian Matei-Popescu, Alexandru Rațiu, Constantin Băjenaru,
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„Starinar”, 64, 2014.
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tezaurizări databile între 570-58068.
În anul 573-574, khaganul avar Baian a reușit să captureze teritoriul din vecinătatea
importantului oraș Sirmium (pe teritoriul Serbiei). În tratatul de pace din 575, Imperiul se
obligă să ofere subsudii avarilor în valoare de 80.000 de solidi69.
Ample atacuri ale slavilor au loc în anul 576. Acestea, fără participarea avarilor, au
avut loc pe mai multe direcții, inclusiv în zona litoralului Mării Negre, cu impact puternic
asupra fortificațiilor70. Cercetătorul Walter Pohl, analizând atacurile avarilor, observă că
Iohannes Biclarensis menționează că slavii atacă Thracia, aceștia distrugând multe orașe.
Aceeași sursă antică menționează că avarii au atacat între aceeași ani provincia, ajungând
până la Zidurile Lungi71. S-a stabilit faptul că slavii au atacat în 578, iar avarii în 578-57972.
În ceea ce privește cercetarea arheologică, atacurile din această perioadă sunt mai
bine reflectate. La Momčilo Grad, lângă Potočac (Serbia), au fost descoperite un număr
mare de monede datate spre sfârșitul domniei lui Iustinian73. Tot după domnia lui Iustinian
sunt înregistrate distrugeri clare la Karasura (Bulgaria)74.
Cercetările arheologice din fortăreața de la Gradăt (sudul Bulgariei) prezintă faptul
că un incendiu de mare amploare a avut loc în a doua jumătate a secolului al VI-lea, nivelul
de arsură fiind regăsit în diferite puncte ale fortificației. Cea mai târzie descoperire
numismatică este emisă de Iustinian75.
Alexandru Madgearu susține faptul că atacurile slavilor dintre 576-586 au dus
la distrugerile identificate în fortificațiile Slatinska Reka (Serbia), Halmyris,
Axiopolis, Capidava, Troesmis, Beroe și Tropaeum Traiani76. Distrugerea castellumului de la Slatinska Reka este pusă în conexiune cu descoperirea unui tezaur datat la
575-576, eveniment rezultat în urma invaziei slave77. La Halmyris, alte două tezaure
datate între 574-575 și, respectiv, 576-577 sunt de asemenea puse în legătură cu
atacurile slavilor între 577-57878. La Axiopolis a fost descoperit un tezaur cu monede
Idem, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, p. 147-157.
Pentru studiu asupra descoperirilor monetare în această perioadă vezi și Andrei Gândilă, Cultural
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de aur în nivelul de arsură, care este pus în legătură cu atacurile slavilor din anii 58079.
Cercetările recente de la Capidava au constatat întreruperea circulației monetare între
580/582-586.80 Fortăreața Beroe este însă puțin studiată81. Cercetările efectuate
prezintă distrugeri după anul 575-57682.
Aceste atacuri mult mai bine organizate decât precedentele incursiuni ale slavilor
conduși de Ardagastus83, dintre 576-578, sunt atât de reuşite încât stârnesc invidia
avarilor84. Kaghanul Baian acționează împotriva lui Dauritas – care se opunea dominației
avare85 în 57886. Avarii au acceptat cu plăcere alianța propusă de Tiberius II (578-582)
împotriva slavilor care ajunseseră prea puternici87.
La Capidava, cercetările surprind multiple modificări și reparații între secolele
IV-VI88. Între 582-586 turnul porții și poarta cetății au fost distruse89. O descoperire recentă
este tezaurul monetar din clădirea C1, care a fost incendiată în jurul anului 58290.
Majoritatea monedelor sunt emise între 538-550, cele mai târzii fiind datate, prin analiza
greutății, între anii 578 și 580. S-a stabilit că incendiul poate fi pus în legătură cu atacurile
slavilor sau expediția avarilor contra slavilor lui Dauritas91.
Slavii sunt apoi implicaţi într-o altă campanie în Balcani, între anii 581-584.
Între 582-584 a fost pace între bizantini şi avari. S-a concluzionat faptul că invazia
slavilor poate fi considerată o acţiune individuală pe teritoriul bizantin92. În 581 unii
slavi atacă Thracia și Thessalia, dar în același timp alții luptă sub conducerea avară
G. Poenaru-Bordea, R. Ocheșeanu, în „BSNR”, 77-79, 1983-1985 (1986), nr. 131-133, 177-184;
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pe segmentul de vest al limesului93.
Pierderea importantului oraș Sirmium (Serbia), în 582, după trei ani de asediu, în
favoarea avarilor, este un eveniment marcant pentru această perioadă94. Diferiți cercetători
prezintă ipoteza cum că avarii ar fi controlat traversarea fluviului în această zonă la sfârșitul
secolului al VI-lea95. În aceași perioadă s-au intensificat incursiunile slavilor în Dioceza
Thracia. Așezările de la nivelul limesului în Moesia II și Scythia, dar și multe altele din
Balcani, au suferit o lovitură devastatoare între 584-58696.
Trebuie menționat faptul că, între 580 și 590, armatele imperiale erau concentrate
pe frontiera estică, în război cu perșii. Trupele din Balcani nu puteau face față avarilor și
slavilor. Singidunum (Belgrad) a fost de două ori cucerit și prădat, prima dată în 584 când
armatele khaganului au atacat limesul din nordul Serbiei spre Marea Neagră97, jefuind
cetățile de la Dunărea de Jos, de la Vidin (Bulgaria) până la Tropaeum Traiani
(Adamclisi)98.
Un număr de 12 tezaure au fost descoperite până acum pe teritoriul Macedoniei.
Aceastea indică un nivel ridicat de pericol și posibile atacuri între anii 583/584, 584/585
în sudul Dardaniei și Macedonia II99. Tezaurizările sugerează multiple incursiuni între
584-585 și dovedesc intensificarea politicii ofensive a avarilor între 584-586100.
Odată ce avarii au capturat importantul oraș Sirmium, mai multe puncte fortificate
din Moesia I și Dacia Ripensis au fost destabilizate101. În 586 khaganul avar lansează o
ofensivă cu mare impact asupra limesului, capturând, în zona Porților de Fier, Ratiaria
(Arcar), Bononia (Vidin) și Aquae (Prahovo). Avarii s-au concentrat de asemenea și pe
orașele mai importante (Singidunum, Viminacium, Augustae)102, dar și împotriva unor
orașe mai îndepărtate de frontieră cum ar fi Anchialos (Bulgaria)103.
O serie de orașe au fost afectate în zona de graniță a Moesiei și a Scythia Minor.
Niveluri de distrugere sunt regăsite la Durostorum104, Zaldapa, iar Marcianopolis (Devnja)
și Panassa au fost distruse. Capturarea orașului Apiaria poate fi datată în aceeași peroadă105.
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S-a afirmat că în această perioadă avarii au ocupat și Tropaeum Traiani (Adamclisi)106.
Distrugerile de la Arbitrus sunt datate prin monedă în anul 586107. Tot în această perioadă
Ratiaria și Oescus a fost complet distruse108.
S-a stabilit că atacurile au avut ca țintă nu doar fortificațiile din imediata apropiere
a graniței, dar și cele din provinciile Moesia Prima, Dacia Ripensis, Moesia Secunda109.
Theofilact Simocatta afirmă faptul că pacea din 582 a fost neglijată de avari110. Tot acesta
susține faptul că atacurile sunt consecința refuzului lui Mauriciu de a plătii subsidii mai
mari111. De asemenea, s-a adus în discuție ideea că planul conducătorului avar a fost acela
de a distruge frontiera de la Dunărea de Jos, de la Porțile de Fier până la Durostorum pentru
a nega accesul bizantinilor spre centrele de putere avare din Pannonnia112.
O mare armată slavo-avară a supus orașul Tesalonic unui asediu timp de o
săptămână în 586, iar doi ani mai târziu Theophylact Simocatta menționează grupuri de
slavi113 atacând independent Balcanii114.
Fortficațiile de la Porțile de Fier115 au fost puternic afectate. Cercetările arheologice
de la Slatinska Reka și Prahovo surprind eforturi de refortificare între 587-592, iar Drobeta
a fost probabil refortificată (fapt sugerat din „reînvierea” circulației monetare în 588)116.
Aceste eforturi de reconstrucție sunt puse pe seama importanței strategice117.
Dominația avarilor s-a extins peste Dacia Ripensis pentru o mică perioadă de timp,
între 584-588118. Sucidava a fost probabil distrusă din nou în urma atacurilor din 586,
conform unor descoperiri monetare datate între 584-585119.
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Un tezaur cu monede din aur emise de Tiberiu al II-lea a fost descoperit la
Axiopolos. Descoperiri numismatice care indică aceiași ani au fost identificate și la Varna,
Abritus și Koprivec în Bulgaria120.
La Troesmis nivelul de distrugere este dat de descoperirea unei monede datată între
571-573, descoperită în stratul de arsură121. Ca și la Capidava, circulația monetară este
întreruptă între 580/582-586122.
Distrugerea orașului Halmyris (Tulcea) în jurul anului 577-588 este susținută de
descoperirea a două tezaure emise în 574-575 și 576/577123. S-a concluzionat că acestea
sunt puse în legătură cu atacurile slavilor din 577-578124. În aceeași perioadă este distrusă
și poarta vestică a orașului125. Spre finalul secolului al VI-lea sunt înregistrate multe
niveluri de arsură, ceea ce înseamnă că au avut loc multiple distrugeri între 577-587. Poarta
vestică a fost distrusă, nefiind reparată, iar biserica episcopală a fost prădată126.
Mărturii directe ale invaziei avare în Ilyricum provin de la descoperirile monetare
din satele fortificate Sadovsko și Golemanovo-Kale, Bulgaria. Cele mai târzii monede din
tezaurul descoperit la Sadovsko-Kale corespund domniei lui Mauriciu, fiind emise între
582-583127.
La Sventinja (în apropiere de Viminacium, Serbia), cercetările arheologice
înregistrează o distrugere masivă. A fost identificat un strat gros de dărămătură, datată prin
monedă între 575-587, dar și o fază ulterioară de construcție128.
Sistemul defensiv însă a rămas bine organizat, cel puțin în sectorul de la est de
Oescus. Tot la sfârșitul secolului al VI-lea se pare că a avut loc distrugerea orașului
fortificat Čačak (centrul Serbiei actuale). În biserica de fort a fost descoperită o monedă
datată în perioada lui Iustinian. Tot aici cercetătorii au identificat și o cameră mortuară
unde s-a descoperit și o monedă de aur emisă de Iustin al II-lea (565-578). Sfârșitul locuirii
la Čačak este unul violent, fiind marcat de diferite niveluri de arsură. Momentul sfârșitului
locuirii nu se poate stabilii cu exactitate, iar locuirea în secolul al VII-lea nu este dovedită
momentan129.
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Theofilact Simocata scrie despre cucerirea orașelor și spune că acestea au fost
capturate „cu mult efort”130. Multe dintre aceste orașe nu au fost în totalitate distruse.
Cercetările arheologice indică faptul că distrugerile din anii 580 și multe dintre fortificațiile
de la nivelul limesului au fost reparate131. Cu toate acestea, multe fortărețe importante din
perioada lui Iustinian au fost pierdute132. După 587, avarii au interupt invaziile de la
Dunărea de Jos, cu toate că armata bizantină se afla pe frontul persan. Un atac al slavilor
în Thracia este semnalat în 588-589133. S-a observat faptul că, între anii 589 și 593, în
Balcani activitățile militare s-au diminuat. Mauriciu încheie pacea în est cu perșii în anul
591. Se pare că avarii au anticipat transferul de trupe experimentate din est în Balcani134.
În 593 slavii declanșează atacuri puternice. Cercetătorii observă cum acestea au
afectat în mare măsură orașele din Scythia Minor (Tropaeum Traiani, Troesmis, Dinogeția,
Ibida și Histria)135. Dacă unele orașe de frontieră (Dinogeția, Troesmis) au fost distruse de
slavi în 593, ultimele descoperiri monetare în ambele cetăți sunt emise în 591-592136, altele
au rămas neafectate sau au fost reparate137.
În anul 595 este menționată o incursiune a slavilor în partea de sud a Scythiei138.
Doi ani mai târziu, Tomisul a fost asediat, generalul Priscus venind în ajutorul orașului139.
Cercetătorii au identificat niveluri de distrugere și faze de reconstruire la Tomis pe tot
parcursul secolului al VI-lea. Orașul a beneficiat de o oarecare prosperitate, aceasta fiind
pusă pe seama portului. Cercetările arheologice nu au identificat însă urme de locuire
pentru secolul al VII-lea140. Andrei Gândilă observă că la Tomis lipsesc monede care
corespund perioadei 595-596141. Cercetările arheologice recente de la Tropaeum arată că
orașul a suferit un incendiu, în 595-596. Zaldapa (lângă Abrit, Bulgaria) a fost prădată, dar
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a supraviețuit atacurilor142.
Cercetătorii susțin faptul că, spre finalul secolului al VI-lea, „după 595-596, poate
chiar în vremea lui Phocas”143 a avut probabil loc și reorganizarea de la Capidava.
Locuirea a fost retrasă într-un colț al cetății, care a fost fortificat, chiar și cu șanțuri de
apărare. Distrugerea Clădirii C1 și reorganizarea cetății pot fi puse în legătură cu
puternicele incursiuni ale barbarilor144.
În urma acestor atacuri s-a concluzionat faptul că în ultimele decenii ale secolului
al VI-lea forticațiile din Schythia își pierd profilul urban, dar câteva din acestea își păstrează
profilul strategic și militar până la Heraclius145.
Concomitent cu atacurile slavilor, între 593-598, avarii și-au întins teritoriul până la
Ratiaria și Oescus146. Aceștia au distrus 40 de fortificații în Dalmația, în 595147.
Distrugerile au rezultat în pierderea accesului bizantinilor spre unele fortificații-pod. Nu
este cunoscut momentul distrugerilor fortificațiilor Recidiva și Lederata. Fortificațiile din
zona Porților de Fier au fost distruse de avari între 593-598. De cele mai multe ori cele mai
târzii descoperiri monetare indică anul 596148. Cea mai importantă consecință a atacurilor
a fost distrugerea fortărețelor de la Porțile de Fier și din regiunea Timoc (Ilajdudka,
Vodenica, Karatas, Slatinska Reka, Prahovo)149. În cele mai multe cazuri, cele mai târzii
monede din siturile Kladovo-Karatas (Diana), Bosman (Ad Scrofulas) Veliki Gradac
(Taliata), Hajdučka Vodeniva și Novae sunt datate până în 596150.
S-a afirmat faptul că sectorul de limes dintre Porțile de Fier și Ratiaria a fost cel mai
afectat. Avarii și-au extins efectiv dominația între 593-596, fapt ce a însemnat pierderea
controlului bizantin asupra punctelor strategice reprezentate de forticațiile de la Clisura
Dunării și vadul de la Bononia. Atacatorii puteau înainta liber spre Tesalonic și
Constantinopol pe două drumuri militare (văile râurilor Morava și Timoc)151. S-a constatat
faptul că exact în această perioadă a avut loc dezintegrarea totală a defensivei din
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Illyricum152.
Un castellum a fost construit la Rtkovo-Glamija (lângă Hinova) probabil în această
perioadă, dar nu a mai apucat să fie terminat153. Saldum și Cezava (Bosman) –în zona
Porților de Fier) au fost abandonate la scurt timp după anul 593-594154. Fortificația
Sventinja, pe teritoriul Serbiei, a suferit un incendiu în jurul anului 584, cetatea pierzânduși funcția în ultimul deceniu al secolului al VI-lea cu ocazia unui atac al avarilor desfășurat
între 593-596155.
Sucidava (Olt) a fost cea mai importantă fortăreață-pod de la Dunărea de Jos în
secolul al VI-lea, protejând un segment important de fluviu, fiind situată la începutul
fostului drum de pe valea Oltului, limes Alutanus. La sud de Dunăre, în imediata apropiere,
se află cetatea Oescus, Sucidava fiind un punct de traversare a fluviului156. Cetatea a fost
distrusă în 586 datorită atacurilor avare, datare realizată pe baza unei monede157, fiind
refăcută în perioada lui Anastasius, iar mai târziu în 596 a fost distrusă din nou158. O
monedă datată între 596-597 a fost descoperită în ultimul nivel de arsură. Din descoperirea
acesteia rezultă faptul că Sectorul de la Vest de Ratiaria a fost distrus159.
Tot în această perioadă barbarii au obținut chiar controlul unui punct cheie de
traversare a Munților Balcani. La Sadovsko Kale, într-o cameră a unei mici fortificații, au
fost descoperite 29 de monede de aur, iar în camera alăturată două schelete umane în
context nonfunerar. Este interesant cum fortăreața a fost abandonată imediat după
presupusul atac, dar invadatorii nu au prădat-o. Cea mai târzie monedă a fost emisă de
Mauricius160.
Cercetările arheologice de pe insula Sapaja (astăzi dispărută), din apropierea gurii
râului Caraș, în zona Banatsa Palanka (Serbia) au identificat o mică fortăreață de tip
quadriburgium. Cercetătorii au ajuns la concluzia că mica cetate, construită după 332, a
fost restaurată de Iustinian161. O schimbare arhitecturală este constatată la nivelul
turnurilor. Acestea devin circulare162. Distrugerea fortificației corespunde cu distrugerea
cetăților din Moesia Prima, aceasta având loc spre sfârșitul secolului al VI-lea. Ultima
152
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descoperire monetară identificată este emisă de Mauricius.163
Florin Curta observă că în alte părți ale Balcanilor evidența arheologică este prea
săracă și nu se pot trage concluzii asupra distrugerilor. Cele trei forturi ce pot fi datate
pentru secolul al VI-lea sunt Drisht-Shkodër, Shurdhah și Kruja. „Pe teritoriul Albaniei au
fost identificate până acum numai trei fortificații, datarea lor pentru secolul al VI-lea fiind
stabilită după existența turnurilor triunghiulare și a turnurilor potcoavă, comune arhitecturii
militare iustiniene”164.
În campaniile lor, la nord de Dunăre – pe teritoriul barbar – din ultimul deceniu al
secolului al VI-lea, bizantinii obțin unele victorii165. Între 601-602 slavii de la Dunărea de
Jos deveniseră supuşi avarilor, ca urmare a repetatelor înfrângeri166. Până în anul 602
armata bizantină a luptat în multiple rânduri în Thracia și la nivelul limesului167. Pe lângă
acest lucru, între 599-602 s-a încercat reconstruirea cetăților din Dacia Ripensis. Cu toate
acestea, rebeliunea centurionului Phocas în noiembrie 602 a marcat sfârșitul ascensiunii
militare bizantine168.
Rebeliunea a început lângă Securisca și Asemum. S-a stabilit faptul că Novae și
Iatrus (regiunea Krivina) au fost prădate. Distrugerea orașului Novae a avut loc la scurt
timp după anul 600. Fortăreața Iatrus a suferit distrugeri între 600 și 602169. S-a afirmat
faptul că Sacidava a fost prădată, cercetările arheologice identificând un nivel de arsură
datat cu monedă la 599-600. Un alt tezaur ce indică acest fapt a fost descoperit la Istrus
(Histria), cea mai târzie monedă fiind datată în jurul anului 600/601170.
Tot în aceeași perioadă este marcat și sfârșitul fortificației Markovi Kuli, situată pe
teritoriul Macedoniei actuale. Cea mai târzie monedă, descoperită la nivelul apeductului,
este datată în anul 601-602. Trebuie însă menționat faptul că nu s-au identificat niveluri de
distrugere, ce ar putea sugera amenințări exterioare, motivul abandonului fiind însă
necunoscut171.
Multe fortificații din Scythia au încetat să funcționeze, dar în unele cazuri locuirea
a continuat. S-a stabilit faptul că nu au mai existat infrastructuri defensive funcționale. În
anul 604 are loc tratatul dintre Phocas și avari172. În același an a avut loc și retragerea
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armatei bizatine173.
S-a observat faptul că circulația monetară reapare între 603-607, acest lucru fiind
pus pe seama tratatului de pace cu avarii. Retragerea armatei nu a afectat circulația
monetară. Orașele pontice (Tomis, Callatis, Odessos-Varna) sau cele din apropierea Deltei
Dunării (Halmyris, Argamum) și-au păstrat prosperitatea datorită contactelor maritime174.
Noi atacuri devastatoare ale avarilor și slavilor au loc în anul 609 și între 614-619.
Cercetătorii au stabilit că aceste invazii au avut loc datorită răscoalei lui Phocas. Studiile
arată că atacurile din 614-619 au avut un efect devastator pentru toată Peninsula
Balcanică175. Cercetătorul Florin Curta observă că Paul the Deacon în History of the
Lombards menționează un atac al slavilor asupra Istriei în 610176. Miracolele Sfântului
Dimitrie, scrise de arhiepiscopul Ioan la Tesalonic, înregistrează acțiunile devastatoare ale
slavilor în peninsula Balcanică177. S-a stabilit faptul că evenimentele amintite au loc în anul
615178.
Întreaga circulație monetară a fost întreruptă în anul 614 în toate fortificațiile din
Scytia Minor. Ultimele descoperiri monetare sunt datate în jurul anului 614, regăsite la
Halmyris, Sacidava, Histria, Aegyssus, Axiopolis, Ulmetum, Ibida179. S-a afirmat faptul
că limesul scitic s-a prăbușit în jurul anului 614/615, cu excepția unelor orașe de coastă din
Scythia Minor, în care locuirea a mai continuat câțiva ani180.
O fortificație care a supraviețuit până la începutul secolului al VII-lea este Garvăn
(Dinogetia). Cercetătorii au stabilit faptul că aceasta nu are un sfârșit violent, fiind
abandonată181.
La Axiopolis (Cernavodă) cercetările au identificat faptul că aici era localizat
centrul episcopal al provinciei Schytia. Specialiștii au identificat o mică basilică creștină și
susțin faptul că această fortificație a fost refortificată de Iustinian182. Ultimele descoperiri
monetare sunt datate în jurul anilor 614/ 615183.
Informații recente, oferite de cercetătorii de la Capidava, țin de momentul de
173
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abandon al cetăți. Ultima descoperire monetară este un follis emis de Heraclius între
612-613. Ultima fază de construcție este ocuparea colțului de sud al cetății și fortificarea
acestuia în ultimul deceniu al secolului al VI-lea, sau la începutul secolului al VII-lea. Un
șanț traversează clădirea C1 și este pus în legătură cu această fază184. Această ultimă etapă
constructivă este făcută în grabă, de slabă calitate și de scurtă durată185.
Cercetările de la Halmyris surprind faptul că locuirea a continuat până în al doilea
deceniu al secolului al VII-lea și că funcția militară a fost drastic diminuată186. Poarta
vestică (principală) a fost distrusă în ultimele decenii ale secolului al VI-lea și nu a mai fost
reparată187. Cea mai târzie monedă descoperită la Halmyris a fost emisă în 612-613188.
Noviodunum (Tulcea) este menționat de Iordanes în Getica în legătură cu slavii
timpurii. Cercetătorii au identificat o basilică creștină, datată în secolele V-VI, și o mare
zonă de locuire civilă, ceea ce i-a ajutat să concluzioneze faptul că cetatea s-a aflat într-o
situație mai benefică în secolele VI-VII decât alte orașe-fortificații189.
Cercetările arheologice de la Histria prezintă o activitate economică intensă pentru
secolele V-VI. Au fost surprinse multiple reconstrucții și niveluri de arsură, urmate de o
ruralizare până în prima jumătate a secolului al VII-lea, proces ce poate fi urmărit peste tot
în Dobrogea190. Orașul este abandonat definitiv la un moment dat, în secolul al VII-lea191.
La Tropaeum Traiani (Adamclisi), cercetările arheologice au identificat un amplu
proces de fortificare și construcție. Orașul a fost dens locuit, cercetătorii au surprins faze
de demolare în scopul construirii de noi locuințe. Locuirea orașului este surprinsă de
cercetările arheologice până la începutul secolului al VII-lea192.
La Aegyssus (în Tulcea) cercetătorii susțin faptul că locuirea nu a încetat odată cu
începutul secolului al VII-lea. Supraviețuirea economică a orașului este atestată până la
mijlocul secolului al VII-lea, cu toate că multiple urme de distrugeri sunt prezente pentru
mijlocul și sfârșitul secolului al VI-lea193.
Cercetările arheologice de la Drobeta (Theodora) sunt destul de concrete pentru a
dovedi faptul că cetatea a fost locuită în secolul al VI-lea. Cetatea prezintă o înviere după
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anul 565194. Capul de pod de la Drobeta a fost pierdut în 598. Cercetătorii susțin faptul că
Drobeta a rezistat doar ca o așezare civilă195. S-a constatat o ruralizare a așezării iar ultimele
descoperiri monetare indică anii 612-614196. Acestea, dar și supraviețuirea ca locuire civilă
sunt puse pe seama contactelor cu regiunile de la sud de Dunăre197.
Majoritatea orașelor mari din Balcani au rezistat în secolul al VII-lea, conform
descoperirilor monetare din Caričin Grad (Justiniana Prima) și Naissus (Niš). Spre finalul
secolului al VI-lea, în Serdica (Sofia) cercetările arheologice indică faptul că au fost
înregistrate lucrări de extindere ale apeductelor198. Alte orașe ce au supraviețuit în secolul
al VII-lea sunt Odessos Marcianopolis, Nicopolis ad Istrum, Novae (ultimele două fiind
folosite ca așezări rurale)199.
La Naissus, un follis din 613 a fost descoperit, în context funerar, dar și un solidus
emis între 613 și 616. Acestea sunt cele mai târzii descoperiri numismatice. S-a stabilit
faptul că orașul a fost distrus probabil între 614-615200.
În nordul Bulgariei, Novae a rezistat și a rămas bază de operații pentru armata
bizantină până la retragerea parțială a trupelor din anul 604201. Ultimele descoperiri
monetare de la Novae indică data 612202.
Abandonul importantului oraș Caričin Grad (Iustiniana Prima) la începutul
secolului al VII-lea este pus în legătură cu atacurile slavilor și pierderea controlului bizantin
asupra Illyricului203.
În acelaşi timp cu evenimentele devastatoare din Balcani, armata lui Heraclius
înregistrează pierderi grele, Siria (611-614), Ierusalimul (614)204 şi Egiptul intrând sub
autoritate persană (619). Punctul culminant, care avea să hotărască soarta a trei imperii,
este marele asediu al Constantinopolelui (626)205.
194

Dorel Bondoc, op.cit.
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, p. 223.
196
Ernest Oberländer-Târnoveanu, From the Late Antiquity to the Early Middle Ages - the Byzantine
Coins in the Territories of the Iron Gates of the Danube from the Second Half of the 6th Century to
the First Half of the 8th Century, în „Études byzantines et post-byzantines” 4, 2001, p. 45, 43; apud:
Alexandru Madgearu, The 6th Century Lower Danubian Bridgeheads: Location and mission, p. 309.
197
Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane 275-614, p. 217-223.
198
Walter Pohl, op.cit, p. 283.
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Ibidem, p. 517.
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Ibidem, p. 524, vezi și Popović, op.cit., p. 491-496.
201
Alexandru Madgearu, Istoris militară a Daciei post-romane 275-614, p. 217-218, p. 224.
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K. Dimitrov. Novae on the Lower Danube as an Early Christian Centre (5th-6th century A.D.),
Akten des XII Internationalen Kongressf für christliche Archäologie, Bonn, 22-18 September” 1991,
II. Münster, 2005, p. 704; apud:Alexandru Madgearu, The Avars and Dobrudja, p. 265.
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2010, p. 747.
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Concluzii
După cum s-a observat, autoritatea imperială a susținut eforturi considerabile în ceea
ce privește fortificarea graniței de la Dunărea de Jos, dar și a unor orașe importante.
Multiplele linii de fortificații dar și reconstruirea/ refortificarea observată în fortificații după
ce acestea au suferit distrugeri dovedesc acest lucru. Cercetările arheologice înregistrează,
în anumite cazuri, etape de reconstrucție, susținute chiar și în perioade în care situația din
Balcani era defavorabilă. Aceste eforturi au fost susținute preponderent în așezările de o
mai mare importanță strategică. După cum s-a observat, unele fortificații nu au beneficiat
de etape de refortificare, altele fiind abandonate.
Multiplele incursiuni, atacuri, chiar și „invazii” ale slavilor și avarilor din prima
jumătate a secolului al V-lea, până în primele decenii ale secolului al VII-lea, au provocat
numeroase distrugeri în provinciile bizantine, mai ales după retragerea armatei în anul 604.
Relațiile dintre slavi și avari sunt interesant de studiat. Inițial, slavii au atacat împreună cu
alți barbari, au intrat apoi sub influența avară, dar au fost capabili, în a doua jumătate a
secolului al VI-lea, să acționeze individual sub conducerea lui Ardagastus și să provoace
distrugeri majore în Peninsula Balcanică. Această acțiune independentă a dus la atacul
avarilor împotriva slavilor din 576-578. S-a observat cum, în multiple rânduri, slavii și
avarii au atacat concomitent teritoriul bizantin, atât provinciile din est, cât și în cele din
vest, producând multiple distrugeri identificate arheologic în orașele și fortificațiile de la
Dunărea de Jos.
În funcție de stadiul cercetării arheologice, nivelurile de arsură/ distrugere care pot
fi datate arheologic, dar și tezaurile, pot oferi informații prețioase asupra atacurilor și a
locuirii așezărilor. În unele orașe s-a observat un fenomen de ruralizare la începutul
secolului al VII-lea. Nu toate așezările au sfârșit printr-un incendiu devastator. Unele orașe
sau fortificații au fost pur și smplu abandonate. În anumite cazuri cercetătorii au putut
atribui o datare destul de exactă a fortificării, refortificării, distrugerii, sau a părăsirii
cetăților sau orașelor.
În această analiză s-a încercat actualizarea informațiilor asupra distrugerilor
provocate de avari și slavi la Dunărea de Jos. Odată cu evoluția stadiului cercetării, se vor
putea formula mai multe concluzii asupra distrugerilor provocate de slavi și avari dar și
asupra evenimentelor petrecute la Dunărea de Jos și în Balcani între secolele VI-VII.
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DIN NOU DESPRE VECHIMEA UNOR ORAŞE DIN MOLDOVA MEDIEVALĂ.
CÂTEVA ÎNSEMNĂRI*
Ştefan S. Gorovei
De nouveau sur l’ancienneté de certaines villes de la Moldavie médiévale.
Quelques notes
Résumé
Aucune des villes de la Moldavie médiévale n’a possédé un acte de naissance, une charte
princière qui puisse fournir la date précise de sa fondation; l’ancienneté de ces villes est toujours
rapportée à leur première mention documentaire. C’est – il va sans dire – une convention dont les
fondements sont assez fragiles, vu l’énorme quantité de documents perdus, surtout pour les XIVeXVe siècles. L’argument essentiel repose, donc, sur une source dont la survivance est due au
hasard. L’auteur suggère une comparaison avec les vieilles familles, dont l’ancienneté est aussi
rapportée à la première mention du patronyme – et c’est toujours un document qui a survécu par
hasard; mais, assez souvent, il est possible de récupérer plusieurs décennies et de fixer les débuts
généalogiques d’une famille par l’étude de certains détails particuliers (propriétés, prénoms
utilisés etc.).
Quant aux villes, l’historiographie officielle a accepté comme „premières attestations
documentaires” les dates des actes produits par la chancellerie princière, et ces dates ont servi
pour célébrer solennellement les anniversaires des villes, tandis que d’autres sources ont été
évitées de manière systématique, sous des prétextes assez diverses – rejetées comme fausses,
considérées confuses, déclarées non dignes de foi. Une sorte de hyper-criticisme à la Hardouin a
mis au ban ces sources à l’aide desquelles on peut faire remonter de quelques décennies
l’ancienneté de certaines villes, pour parvenir jusqu’à la seconde moitié du XIVe siècle, sinon à
l’époque même de la fondation de l’État. Les chercheurs doivent adopter une attitude plus flexible
envers ces sources „non-conventionnelles” pour les analyser en toute objectivité, au-delà de tout
parti-pris.
Mots-clefs: Moldavie médiévale, villes, ancienneté, sources, premières attestations, hypercriticisme vs. flexibilité
Cuvinte-cheie: Moldova medievală, oraşe, vechime, izvoare, primele atestări, hipercriticism vs.
Flexibilitate

Este, probabil, necesar (şi important) să precizez ce voiesc a spune prin formula
„vechimea oraşelor”1. Cu acest scop, încerc să fac o paralelă păşind în alt „sector”:
* Conferinţă la deschiderea Simpozionului Naţional „Vasile Pârvan”, organizat de Complexul
Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, 3 octombrie 2019. Am ţinut să păstrez, cât a fost posibil, notele
de oralitate.
1
Istoria oraşelor noastre medievale este o direcţie ilustrată în vremea din urmă de cercetările
profesorului Laurenţiu Rădvan, nu numai prin lucrările proprii – At Europe’s Borders: Medieval
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vechimea familiilor. Spunem despre cutare familie că este mai veche decât alta
raportându-ne la anii celor dintâi menţionări ale lor în documente şi, de regulă, la
atestarea acelui strămoş de la care genealogia curge fără întrerupere („filiation non
interrompue”). Dar aceasta este o ficţiune, o convenţie, determinată de păstrarea sau
pierderea documentelor. De aceea, uneori, vechimea unei familii poate fi ridicată dincolo
de prima atestare a numelui – care poate fi rodul întâmplării (supravieţuirea prin hazard a
unui document) – ori de strămoşul cert din care descinde, în urma observării unor
chestiuni indirecte. Dau un singur exemplu, care poate fi mai luminos şi mai convingător.
Familia Tăutu îşi are începutul filiaţiei neîntrerupte în persoana marelui logofăt Ioan
Tăutu, atestat ca diac (scriitor al actelor domneşti) încă din anul 1464 şi mort în 1511
după o activitate de 36 de ani în fruntea cancelariei domneşti (a preluat dregătoria în
1475). Dar vechimea familiei poate fi urcată, treaptă cu treaptă, până spre mijlocul
veacului al XIV-lea. O primă treaptă este urcată datorită unui document care
menţionează, la 1495, existenţa unor vere ale logofătului; verele – probabil vere primare
– presupun un bunic comun; acesta ar putea fi eventual identificat cu un personaj numit
doar Tăutu, menţionat la 1430 şi despre care nu avem nici o altă informaţie. Cu aceasta,
am „săltat” peste două generaţii. O analiză mai specială a numelui în relaţie cu stăpânirile
cele mai vechi ale familiei2 este de natură să „sară” încă vreo câteva trepte, urcând până
la vremea descălecatului: este o etapă pentru care trebuie să acceptăm o genealogie
nenominală (cu generaţii lipsite de nume, marcate cu câte un x!).
În cazul oraşelor, ne-am deprins să socotim, tot astfel, vechimea prin raportarea la
prima atestare în documentele de cancelarie. Este tot o convenţie. Sunt însă cazuri când o
cercetare neconvenţională (dacă se poate spune aşa) permite redeschiderea discuţiei cu
privire la vechimea unor oraşe din Moldova medievală; cel mai adesea, rezultatul este
urcarea vechimii măcar cu câţiva ani faţă de ceea ce ne dau documentele de cancelarie.
Abordarea „neconvenţională” pe care am avut-o în vedere şi am pus-o în practică a
nemulţumit, de obicei, pe colegii de breaslă, care nu au întârziat să-şi manifeste, în scris
Towns in the Romanian Principalities, translated by Valentin Cîrdei, Leiden‐Boston, Brill, 2010;
Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu (sfârşitul sec. al XIII‐lea – începutul sec. al XVI‐lea),
Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011 – ci şi prin numeroase reuniuni ştiinţifice
cu această tematică, ale căror acte au fost adunate în volume tipărite de Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI‐XVIII.
Studii şi documente, volum editat de Laurenţiu Rădvan (2006); Laurenţiu Rădvan (editor), Oraşul
din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate (2007);
Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI‐XX), volum editat de
Laurenţiu Rădvan şi Bogdan Căpraru (2011); Oraşe vechi, oraşe noi în spaţiul românesc.
Societate, economie şi civilizaţie urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX),
volum editat de Laurenţiu Rădvan (2014). Aceste cercetări vor fi impulsionate, desigur, de
Laboratorul de Istorie Urbană, inaugurat în decembrie 2018.
2
Ştefan S. Gorovei, Contribuţii la genealogia familiilor Tăutu şi Callimachi, în „AŞUI”, istorie,
LIX, 2013, p. 99-109. Alte cazuri şi generalităţi: idem, Începuturi genealogice, în „SMIM”,
XXXVI, 2018, p. 59-100.
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sau verbal, dezacordul faţă de metodă şi de rezultatele obţinute pe acest drum. Ca urmare,
nici sărbătoririle provocate de „primele” atestări documentare ale unor oraşe nu au
beneficiat de ele. Cu alte cuvinte, o atitudine hipercritică a exclus sistematic din discuţie
anumite surse, sub diverse acuzaţii: că ar fi falsuri târzii, că ar fi confuze, că ar fi
nedemne de încredere etc.
Reamintesc că istoriografia noastră dispune de un izvor general care dă numele
mai multor târguri din Moldova medievală: lista oraşelor româneşti („volohe”) cuprinsă
în câteva letopiseţe ruseşti. Scopul în care ea a fost alcătuită a provocat discuţii – itinerar
negustoresc? Itinerar de pelerinaj? Aria de jurisdicţie a vreunui ierarh? Discuţii mai
ample a provocat şi datarea listei; cea mai credibilă propunere ne dă un interval cuprins
între anii 1387 şi 13923. O ipoteză mai recentă urcă datarea listei chiar spre anii 13704. În
ceea ce mă priveşte, păstrând datarea la circa 1390, mă mulţumesc cu constatarea că lista
aparţine oricum veacului al XIV-lea5, deci toate târgurile înscrise acolo existau înainte
de 1400 şi aveau o anumită însemnătate din punctul de vedere al celui care a comandat
sau a alcătuit lista, erau cunoscute de vreme ce s-au putut culege informaţii despre ele.
Aceste târguri sunt6:
târgul Iaşi pe râul Prut, târgul lui Roman pe Moldova, Neamţ,
în munţi Piatra lui Crăciun, Suceava, Siret, Baia, Ţeţina, Colomeea,
Cetăţuia pe Ceremuş. Pe Nistru Hotin.
Se observă uşor că lista omite unele oraşe despre care cu multă probabilitate (ca să
nu spun certitudine!) se poate accepta că fiinţau la finele veacului al XIV-lea. Cauza
acestei omisiuni trebuie căutată, probabil, în însuşi scopul compunerii listei: erau aşezări
care nu intrau în aria de interes a celui care a alcătuit-o. Dar, în general, trebuie să ţinem
seama de o regulă a cercetării în istorie: faptul că un om, o aşezare, o întâmplare etc. nu-şi
fac apariţia în vechile izvoare nu constituie o dovadă a inexistenţei lor.
Voi începe, la întâmplare, cu oraşul care, în lista rusă, e numit Romanov torg,
Târgul lui Roman. Sărbătorirea a şase veacuri de la prima atestare documentară7 a ţinut
seama de datarea topică a hrisovului lui Roman I din 30 martie 1392, scris „în cetatea
Alexandru Andronic, Oraşe moldoveneşti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare
ruseşti, în „Rsl”, XI, 1965, p. 208.
4
В. Л. Янин, К вопросу о дате составления обзора „а се имена градом всем русскым,
далним и ближним”, în Древнейшие государства восточной Европы. Материалы и
исследования 1992-1993 годы, Moscova, 1995, p. 131 (datează lista între 1375 şi 1381, dar nu
mai târziu de 1381).
5
V., în acest sens, şi Laurenţiu Rădvan, Introducere în istoria medievală şi premodernă a Iaşilor,
în volumul Iaşi – memoria unei capitale, coordonator Gheorghe Iacob, Iaşi, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 13-14.
6
Alexandru Andronic, op.cit., p. 209.
7
Marcată de apariţia volumului Istoria oraşului Roman (1392-1992), Roman, Societatea Culturală
„Roman-600”, 1992 (cu prea puţin folos pe plan ştiinţific).
3
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noastră, a lui Roman voievod”8. Din această formulă s-a dedus că actul a fost scris la
Roman, deşi, judecând la rece, oricare dintre cetăţile Ţării Moldovei era, de fapt (după
cum a observat Constantin C. Giurescu încă de acum o jumătate de veac9), a lui Roman
voievod! Pe de altă parte, cetatea de la Roman putea fi creaţia lui Roman vodă, dar nu, în
chip obligatoriu, şi târgul. Or, la Roman, ca şi la Suceava ori la Hotin, cetatea şi târgul
erau locuri diferite, cu organizări şi administraţii separate10.
Menţiunea din lista rusă coincide însă, în chip straniu, cu formularea din legenda
peceţii târgului: Sigillum civium de foro Romani, Pecetea cetăţenilor din târgul lui
Roman. Această pecete este, ea însăşi, o mărturie pentru vechimea târgului, ca şi pentru
trecerea de la stadiul de forum (târg) la acela de civitas (oraş). Legenda în limba latină o
plasează, fără discuţie, în veacul al XIV-lea, la egalitate cu pecetea târgului Baia (Civitas
Moldaviensis, Stadt Mulde), şi ea cu legenda în limba latină. Analizată într-un context
mai larg, ea sugerează întemeierea târgului pe la începutul celei de-a doua jumătăţi a
acelui veac, dar probabil de către un alt Roman decât domnul de la 1391-1394. Stema din
pecete, un cap de mistreţ, este mărturia existenţei unui străvechi mit fondator, analog
aceluia care se vede transpus în însăşi stema Moldovei11.
Dacă apropiem această constatare de faptul că târgul lui Roman a fost numit şi
Târgul de Jos – desigur, prin raportare la un târg de sus de pe aceeaşi vale a Moldovei şi
care nu poate fi decât Baia – vedem uşor spre ce vechime trebuie urcată alcătuirea acestui
târg. Mai adaug un amănunt: mistreţul este frecvent reprezentat în heraldica germană a
vremii, ceea ce consună cu unele rezultate ale cercetărilor arheologice12.
Oraşul Iaşi a ales să-şi sărbătorească vechimea de 600 de ani în funcţie de
menţionarea lui (u Ès\) în privilegiul acordat la 1408 de Alexandru cel Bun
negustorilor din Liov13 (azi, Lviv, în Ucraina). Ca să se ajungă aici, a fost aprig
DRH, A, I (1384-1448), volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti,
Editura Academiei, 1975, p. 3-4, nr. 2.
9
Constantin C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la
mijlocul secolului al XVI-lea (1967), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 70-71:
„formula «în cetatea noastră» nu înseamnă numaidecât că Roman a întemeiat şi oraşul. E o
formulă posesivă, de caracter general, întrebuinţată în cancelariile imperiale, regale şi voievodale”.
Pentru existenţa oraşului înainte de domnia lui Roman I (1391-1394), v. şi ibidem, p. 272-274.
10
Cf. observaţiile pe care le-am adus în Cetatea de scaun a Sucevei. O ipoteză, în „AP”, IV, 2008,
2, p. 16-19.
11
Ştefan S. Gorovei, Heraldică şi istorie în sigiliul medieval al oraşului Roman, comunicare în
şedinţa (50) din 11 ianuarie 2000 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române.
12
Am folosit o parte din comunicarea citată în nota anterioară în studiul Animalele Ţărilor
Moldovei. Variaţiuni istorice, publicat în Lumea animalelor. Realităţi, reprezentări, simboluri,
volum îngrijit de Maria Magdalena Székely, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2012, p. 441-458 (v. mai ales p. 449-455; p. 450, nota 26).
13
Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, publicate de ~, II,
Iaşi, „Viaţa Românească”, 1932, p. 630-636, nr. 176 (numele Iaşilor la p. 631 şi 634). O formă
8
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combătută mai întâi menţiunea din lista rusă, unii istorici susţinând că acolo ar fi vorba de
o altă localitate (ipoteză părăsită în cele din urmă, dar când jubileul era deja fixat…).
Apoi, a trebuit declarată falsă o inscripţie ieşeană datată în 1395. Şi în acest caz s-a vădit
un fel de daltonism istoriografic, după expresia lui Lucian Blaga14. Din inscripţia
respectivă rezultă că biserica armenilor din Iaşi a fost zidită la 1395, iar obiecţiunea
istoricilor a privit redarea acestui an cu cifre arabe, în era de la Naşterea lui Hristos (Anno
Domini) şi nu cu litere armeneşti în era armeană (cu 551 de ani mai mică). Am subscris,
cândva, cu îndoială, această obiecţiune; însă cred, azi, că acest argument nu are tărie. Pe
de o parte, contextul întreg al epocii susţine prezenţa armenilor în Moldova cel puţin de la
1380, iar târgul Iaşilor exista la vremea aceasta, după mărturia reconsiderată a listei
ruseşti. Pe de altă parte, nu întotdeauna armenii au folosit era armeană în inscripţii şi
însemnări. Mai cu seamă cei care au avut contacte cu lumea catolică – şi acesta este şi
cazul armenilor din Moldova – au împrumutat şi au folosit şi era de la Hristos. Am
semnalat de curând15 folosirea lui Anno Domini scris cu cifre arabe în Cronica
armenilor din Cameniţa (oraş apropiat de hotarele Moldovei, „peste drum” de Hotin, pe
apa Nistrului). Piatra cu inscripţie armenească de la Iaşi a fost descoperită în primii ani ai
veacului al XIX-lea (c. 1803), cu prilejul unor lucrări de reparaţie a bisericii. La 1808, a
vorbit despre ea un cleric armean, dintre mekhitariştii de la Veneţia, care a scris că „piatra
gravată acum 400 de ani” a fost găsită în zidăria unei arcade.
Rostul şi folosul unui fals epigrafic produs la 1800 e greu de întrevăzut16. Este,
desigur, mai simplu şi mai comod să declari că o inscripţie – exotică pentru noi din toate
punctele de vedere – este „un fals grosolan”, decât să încerci a o supune unei atente
analize critice, căutând explicaţii şi analogii. Rămân la părerea – pe care am exprimat-o şi
alte ori – că oraşul Iaşi îşi putea sărbători jubileul în 1395, dacă referinţa la lista rusească
din c. 1390 nu îngăduie un reper cronologic precis.
La acelaşi an 1395 se poate raporta oraşul Piatra Neamţ, inclus în lista rusă sub
numele Korocünov Kamen, Piatra lui Crăciun. În actele interne, oraşul apare târziu,
tocmai la 1431, când este pomenită casa lui Crăciun de la Piatra. Există, însă, un
document străin din 30 ianuarie 1395 care atestă existenţa aşezării cu numele dat şi de
celelalte izvoare. Documentul are o poveste mai aparte, care a făcut pe unii istorici să se
îndoiască de însăşi existenţa lui, sau măcar să-i conteste autenticitatea. Însă el a fost emis
revizuită la Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu <şi> Gavril Irimescu, Suceava.
File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului 1388-1918, I, ediţie întocmită de ~,
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1989, p. 85-89; de aici, excerpte la Ioan Caproşu
şi Petronel Zahariuc, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, I, Acte interne (1408-1660),
editate de ~, Iaşi, Editura „Dosoftei”, 1999, p. 1, nr. 1.
14
Lucian Blaga, Fiinţa istorică, ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Tudor Cătineanu, Cluj-Napoca,
Editura „Dacia”, 1977, p. 191.
15
Ştefan S. Gorovei, „Noi” mărturii armenești despre Ștefan și cel Mare și urmașii săi, în „AP”,
XIII, 2017, 2, p. 81.
16
Idem, Începuturi ieşene. O perspectivă epigrafică, comunicare la Zilele Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi. Simpozion Naţional, 23 octombrie 2015.
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în împrejurări bine cunoscute, într-un context care nu îngăduie nici un fel de îndoieli, şi
anume în cursul expediţiei pe care regele Sigismund de Luxemburg a întreprins-o în iarna
1394/1395 împotriva domnului Moldovei, Ştefan I (1394-1399). La 30 ianuarie 1395,
oastea regală se afla ante villam Karachonkw, iar câteva zile mai târziu ante castrum
Nempch, în faţa cetăţii Neamţ17.
În 1995, când oraşul Piatra Neamţ ar fi putut să-şi sărbătorească cei 600 de ani de
la prima atestare documentară, ca şi Iaşii, iniţiativa s-a lovit din nou de opoziţia unor
istorici – de data aceasta, din cecitate istoriografică (tot după formula lui Blaga18!). Cazul
este, din acest punct de vedere, deosebit de interesant. Documentul în cauză s-a aflat în
arhiva familiei Bánffy, de unde – în împrejurări pe care le putem bănui… – a ajuns la
Arhivele Statului din Cluj. Împreună cu altele, la începutul anilor ’50, a fost trimis la
Budapesta pentru microfilmare, atunci când un eminent medievist maghiar (Elemér
Mályusz, 1898-1989) pregătea editarea documentelor emise de Sigismund de
Luxemburg19. În împrejurări neclarificate, piesa nu s-a mai întors la Cluj, aşa încât
colecţia noastră naţională de documente, Documenta Romaniae Historica, l-a cuprins
doar sub forma unui rezumat după ediţia istoricului maghiar20. Atâta a fost suficient
pentru unii istorici români ca să-l înlăture din şirul mărturiilor utilizabile şi folositoare.
Încăpăţânarea unui istoric mai tânăr a dus la redescoperirea documentului original21,
biruind astfel spiritul hipercritic, deosebit de dăunător în cercetarea istorică pentru că mai
degrabă produce blocaje în loc să deschidă drumuri. Dar prilejul sărbătorii a trecut, iar
efortul şi contribuţia remarcabilă a d-lui Mihai Gicoveanu au rămas necunoscute şi
nerăsplătite după cum se cuvenea.
A fost mare opoziţia istoricilor şi în ceea ce priveşte legarea târgului Hârlău de cel
dintâi document cunoscut emis de cancelaria princiară a Moldovei la 1 mai 1384. Actul
acesta22 are ca beneficiar biserica Sf. Ioan din Siret, unde Doamna Margareta (Muşata) îşi
Cf. Radu Manolescu, Campania lui Sigismund de Luxemburg în Moldova (1395), în „Analele
Universității București”, seria științe sociale, istorie, XV, 1966, p. 59-74.
18
Lucian Blaga, Fiinţa istorică, cit., p. 191.
19
Elemér Mályusz, Zsigmondkori oklevéltár, I (1387-1399), Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1951,
p. 415, nr. 3801, cu indicaţia că originalul se află în arhiva Bánffy de la Cluj. Aceluiaşi editor i se
datorează şi volumul II pentru anii 1400-1410 (publicat în două părţi, în 1956 şi 1958). Volumele
seriei au continuat să apară şi după moartea autorului: cf. Petr Elbel, The Charters of Emperor
Sigismund in the Digital Age, în „Studia Historica Brunensia”, 62, 2015, 2, p. 28, nota 30.
20
DRH, D, I (1222-1456), volum întocmit de Acad. Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru,
Konrad G. Gündisch, Damaschin Mioc, Viorica Pervain, Editura Academiei, Bucureşti, 1977,
p. 130, nr. 81 („După Mályusz, I, 415, nr. 3801. Regest magh. după orig. aflat în 1951 la Arh.
St. Cluj-Napoca, Arh. ist., Arh. fam. Bánffy, fasc. S. nr. 31; astăzi nu se mai găseşte la cota
indicată”).
21
Am povestit mai pe larg această întâmplare în articolul Vechimea oraşelor (II), publicat în
„Magazin Istoric”, XXX, 1996, 2 (februarie), p. 45-46. Prima parte a acelui articol a fost
tipărită în numărul din ianuarie 1996 (XXX, 1996, 1, p. 15-19).
22
DRH, A, I, cit. (supra, nota 8), p. 1-2, nr. 1.
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pregătise mormântul, iar copia care a ajuns până la noi arată că a fost scris la curtea
acestei Doamne, in villa Horleganoio. Deşi toate argumentele – logice şi istorice –
conduceau spre identificarea acestei aşezări cu Hârlăul, cu numeroasă populaţie catolică
din vechime, istoricii şi arheologii s-au opus cu îndârjire, preferând să caute în sate
precum Horlăceni sau Corlăteni, a căror existenţă în veacurile XIV-XV nu a fost în nici
un fel stabilită documentar23. Iar argumentul arheologilor a fost de necrezut pentru
istorici: n-am găsit urmele curţii! Însă între martorii actului din 1384 este şi boierul Bârlă,
care după numai câţiva ani este numit Bârlă de la Hârlău. Până la urmă, arhiva
pământului a dat şi dovezile cerute de arheologi şi adevărul întrevăzut de raţionamentul
istoric a fost acceptat.
Ar trebui, desigur, să nu omit oraşul Bacău, a cărui primă menţiune documentară
se revendică de la acelaşi privilegiu comercial al liovenilor din 1408. Dar există un
document de la 1439 care evocă organizarea unei episcopii catolice aici la 1391-1392, în
pontificatul papei Bonifaciu al IX-lea (1389-1404). Un întreg context documentar susţine
existenţa unui asemenea eveniment – am înfăţişat acest adevărat probatoriu într-un studiu
tipărit acum 32 de ani chiar în revista „Carpica”24. Dar şi în acest caz unii istorici au opus
veto declarând că documentul este îndoielnic, dacă nu fals de-a binelea25. Nici autorităţile
băcăuane, nici cele ale Bisericii Catolice n-au acordat atenţie acestui punct de vedere, dar
nici nu l-au combătut26.
Dar vedeţi Domniile Voastre cât de periculoasă poate fi o asemenea atitudine! Un
document faimos, pe care-l cunoaştem sub numele de diploma cavalerilor ioaniţi, din
1247, este de asemenea bănuit de neautenticitate27 şi, cu toate acestea, realităţile pe care
el le povesteşte sunt acceptate de istorici fără nici o umbră de îndoială, iar cnezatele lui
Ioan şi Farcaş şi voievodatele lui Seneslav şi Litovoi populează şi azi manualele şi
tratatele de istorie. Nu se poate merge mai departe, aici, însă nu pot să nu adaug că însăşi
problema falsurilor diplomatice merită o discuţie aparte, devreme ce, acum câtva timp,
s-a putut vorbi despre adevărul falsurilor!
Un american a scris, acum mai bine de o jumătate de secol, o Filosofie analitică a
Ştefan S. Gorovei, Vechi oraşe-lumini noi, în „Convorbiri Literare” almanah ’88, p. 50-51. Am
dovedit ulterior că aşa-zisa răsturnare din domnie a lui Ştefan I la Hârlău, în 1399, este pur şi
simplu rodul unei confuzii: Ştefan I, Hârlău, 1399, în „SMIM”, XXXII, 2014, p. 423-427. Cf. şi
Stela Cheptea, Un oraş medieval – Hârlău, Editura „Iaşi, Dosoftei”, 2000.
24
Ștefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în „Carpica”, XVIII-XIX (1986-1987), 1987,
p. 265-283.
25
Andrei Pippidi, Aperçu sur les rapports des Roumains avec les Ordres de chevalerie, în
Miscellanea in honorem Radu Manolescu Emerito, Zoe Petre & Stelian Brezeanu edita, Editura
Universităţii din Bucureşti, 1996, p. 111 şi 114, nota 39.
26
V., însă, Anton Coşa, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, în „Carpica”, XXXII,
2003, p. 64-70 şi idem, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII),
Iaşi, Editura „Sapientia”, 2007, p. 66-70.
27
Cf. Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş, Silviu Dragomir şi dosarul Diplomei cavalerilor ioaniţi, ClujNapoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009.
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istoriei, în care a arătat că putem distinge trei istorii28: prima e cea care a fost şi pe care nu
o vom cunoaşte niciodată aşa cum a fost (cum, de fapt, nu o putem cunoaşte, efectiv şi
total, nici chiar pe aceea care se desfăşoară în jurul nostru…). Din această History as
Actuality supravieţuiesc rămăşiţe – mărturii scrise şi vizuale, artefacte, monumente pe
care timpul le-a „selecţionat” cu totul aleatoriu spre păstrare, condamnând la distrugere
definitivă mărturii care au putut fi de sute de ori mai importante; aceste mărturii, a căror
păstrare se datorează întâmplării, formează History as Record. În cadrul ei, istoricul
operează, la rândul său, o altă selecţie, de data aceasta însă nu în chip aleatoriu, ci în
funcţie de gândurile sale, de pregătirea sa, de sensibilitatea şi gradul său de cultură
(generală şi de specialitate), de gradul de cuprindere al gândirii sale şi de amploarea
puterilor sale sufleteşti. Cu spirit critic şi cu toată armătura erudiţiei, cu metodologii
adecvate şi flexibile, el trebuie să supună acele piese, pe care le-a selecţionat drept
izvoare (surse) ale cercetării sale, unei analize severe, cu interes, pasiune, dragoste şi
detaşare şi păstrând o cumpănă dreaptă, pentru a ajunge la o reconstituire coerentă,
consistentă şi credibilă a trecutului. Hipercriticismul – care poate să amintească fanteziile
izvodite de un erudit ca Hardouin pentru a nega existenţa unor autori antici sub cuvânt că
nu li s-au păstrat manuscrisele – nu trebuie să facă parte din acea armătură a erudiţiei.
În ceea ce v-am prezentat, rămăşiţe ale trecutului au fost înlăturate sub diverse
motive – inscripţia e falsă, documentul e fals sau îndoielnic ori e inaccesibil, izvorul nu e
credibil, numele e neclar etc. Este nu numai o linie de minimă rezistenţă, fundamentată
pe un soi de hipercriticism paralizant, dar şi un fel de atitudine duşmănoasă faţă de
materialul însuşi cu care istoricul trebuie să lucreze (să interacţioneze). Aceasta poate
induce generaţiilor tinere sentimentul unei neîncrederi, întru nimic justificată şi întru
nimic folositoare, dar care amplifică ambiguitatea în care se complac de multe ori
interpretările istoricilor29.
Vechimea oraşelor rămâne, ca şi vechimea familiilor, un câmp deschis
cercetărilor, analizelor, interpretărilor şi reconstituirilor, care, însă, din timp în timp,
trebuie supuse revizuirilor pentru a le pune de acord cu noile achiziţii din domeniu. „Updatările” sunt necesare nu doar pentru tot ce ţine de IT: întreaga cunoaştere ştiinţifică este
supusă, dintotdeauna, acestei necesităţi30. Să nu ne temem de ea.

28

Arthur Coleman Danto (1924-2013), Analytical Philosophy of History, Cambridge, Cambridge
University Press, 1965; apud Neagu Djuvara, Există istorie adevărată? Despre „relativitatea
generală” a istoriei. Eseu de epistemologie, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2004, p. 16-17.
29
Ştefan S. Gorovei, Ambiguitate: istoria, izvoarele, interpretarea, în „Acta Bacoviensia”, XV,
2020.
30
V., în acest sens, N. Iorga, Nevoia înnoirii cunoştinţilor istorice în învăţământul secundar
(1912), în idem, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia a IV-a, introducere, note şi
comentarii de Andrei Pippidi, notă asupra ediţiei de Victor Durnea, Iaşi, Editura „Polirom”, 1999,
p. 107-121. Deşi prin titlu pare a se rezuma doar la istoria predată în gimnazii şi licee, conferinţa
atinge miezul problemei chiar pentru cercetarea istorică propriu-zisă.

CUTREMURELE DE PĂMÂNT ÎN SPAȚIUL MOLDOVEI ÎN PERIOADA
SECOLELOR XV-XX
Emanuel Bălan*
Earthquakes in the space of Moldova during
the XV-XX centuries
Abstract
This study deals with the history of earthquakes in the East Carpathian area in the fifteenth
century and the end of the twentieth century.
We have the first information about earthquakes in the eastern Carpathian area from
chroniclers, the first information being from the XV-XVI centuries. Many notes were made on
manuscripts or old prints by deacons, priests or boyars. The systematic observation of this
phenomenon was made only towards the end of the 19th century, the pioneer in this field being the
meteorologist Ștefan Hepites.
The study also stops on the violent earthquakes of 1802, 1838, 1940 or 1970 and their effects.
Based on the history of the earthquakes presented above, a clear conclusion is that a major
earthquake may occur in the near future. But no one knows when – all attempts at prediction so far
have proved to be largely wrong.
Keywords: earthquake, The Principality of Moldova, Vrancea area, epicenter
Cuvinte cheie: cutremure, Principatul Moldovei, zona Vrancea, epicentru

Primele informații despre cutremure în spațiul est carpatic le avem de la cronicari.
Astfel, letopisețele slavo-române din secolele XV-XVI, cronicarii Ureche, Neculce sau
Nicolae Costin au scris despre cutremure. Multe însemnări au fost făcute pe manuscrise
sau vechi tipărituri de către dieci, preoți sau boieri. Observarea sistematică a acestui
fenomen a fost făcută abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea, pionIer în acest domeniu
fiind meteorologul Ștefan Hepites, care a analizat cutremurele din perioada 1838-19161.
Ulterior, Grigore Ștefănescu și Victor Anestin au studiat și alcătuit repertorii ale seismelor
din cele mai vechi timpuri și până în secolul al XIX-lea, completări fiind făcute de către
specialiști și după 19772.
Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.
Ștefan Hepites, Registrul cutremurelor de pământ din România (1838-1892), în „Analele
Institutului de Meteorologie din România”, tom VI, 1890 și Registrul cutremurelor din România
(1893-1916), Ibidem, tom VIII, 1892, XVIII, 1902.
2
Griogre Ștefănescu, Cutremurele de pământ în România în timp de 1391 de ani, de la 455 până la
1846, București, 1901; V. Anestin, Cutremurele de pământ. Cutremurele din România, București,
1916; Liviu Constantinescu, Cutremure vrâncene și forma lor de manifestare, în „Astra”, Brașov, 1,
1977; Florian Dudaș, Însemnări pe bătrâne cărți de cult, București, Albatros, 1992; Marieta Adam
Chiper, Vechi însemnări românești ca izvor istoric, București, SILEX, 1996.
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Pentru spațiul est carpatic prima mențiune, evident sumară, o găsim în Cronica
sârbo-moldovenească, care amintește că la 1359 „au fost și cutremure mari prin diferite
țări”3.
Despre cutremurele din secolul al XV-lea, cea mai importantă consemnare este
despre cel produs în 29 august 1471, cu origini vrâncene, și care a produs mari pagube și
spaimă. Letopisețul de la Putna consemnează că „a fost cutremur cumplit... pe vremea
când ședea domnul la prânz”4. La începutul secolului al XVI-lea, este consemnat
cutremurul din 1516, Gr. Ureche în al său Letopiseț consemnând că „au fost cutremur mare
de pământu, într-o luni (24 noiembrie)”5. Sfârșitul secolului a adus noi seisme resimțite și
în Moldova, cele din 1 decembrie 1594, 22 aprilie și 8 decembrie 1595.
Secolul al XVII-lea a adus alte mișcări seismice, pentru Moldova cele mai
importante fiind cele din 10 iunie 1673 și 27 decembrie 1681, când la Iași cutremurul a fost
precedat de un mare zgomot6. Cel mai important seism a fost cel din 9 august 1681,
consemnat de către cronicarul Nicolae Costin în Letopisețul Țării Moldovei (1662-1711)
care afirma că „într-acest an, în luna lui agust 9 zile, marți de noapte, cu trei ceasuri de către
ziuă... au fost cutremur mare de pământ, cât au căzut icoanele jos de prin biserici la țară și
vase și polițe de prin casele oamenilor”7, iar Neculce preciza că „în dzileli Ducăi, fost-au
și cutremur prea mare, căzut-au atunce și turnul cel mare din cetate Sucevei, ce-i dzice
turnul Nebuisăi”8.
Despre cutremurul din 1692, există doar câteva date, ceea ce se știe este că acum
Catedrala episcopală din Huși a fost grav avariată9.
Odată cu secolul al XVIII-lea, tehnica de înregistrare a cutremurelor din spațiul
românesc se îmbunătățește, uneori însemnările sunt însoțite de explicații științifice. Este
secolul când știrile despre cutremure în spațiul Moldovei se înmulțesc, acum fiind
consemnate seisme intense cu origini vrâncene, în 1701, 1714, 1738 și 1790, cu efecte
distrugătoare. Primul cutremur, cel din 1701, a avut loc în noaptea de 31 mai spre 1 iunie
între orele 12 și 2 noaptea, fiind consemnat ca un „puternic cutremur de pământ”.
Letopisețul lui Nicolae Costin consemnează că „fiind cursul anilor 1711 în luna lui
octomvrie, spre ziua al șeptelea, la 8 ceasuri noaptea10 spre dumeneca, foarte tare s-au
cutremurat pământul”11. La 25 februarie 1714 a avut loc un nou cutremur despre care avem
informații din două însemnări pe o Carte românească de învăţătură, de la 1643, din satul
Cronicele slavo-române din secolele XV-XVI, ediție P.P. Panaitescu, București, 1959, p. 191.
Ibidem, p. 17, 30, 63, 71.
5
Grigore Ureche, Letopisețul, p. 143.
6
Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei... de la zidirea lumii până la 1601 și de la 1709 la 1711,
în Opere, vol. I, Iași, 1976, p. 8; G. Ștefănescu, op.cit., p. 14.
7
Nicolae Costin, op.cit., p. 21.
8
Ion Neculce, Opere, p. 284.
9
Ioan Opriş, Comisiunea Monumentelor Istorice, București, Editura Enciclopedică, 1994, p.
99-100.
10
Orele turcești de noapte se socoteau de la apusul soarelui, deci opt ceasuri după ora 18 adică două
noaptea.
11
Nicolae Costin, op.cit., p. 348.
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vasluian Pribești. În prima însemnare, scrisă de căte diacul Andrei, se spune că pământul
s-a cutremurat „în luna lui fevruarie 25, în dzilili lui Neculai vodă, în domnie al doile, după
ce s-au bătut turcii cu moscalii şi au prădat tătarii Ţara Moldovii, vara pe vreme săcerii”,
completând cu informații în a doua însemnare „să se ştie când s-au cutremurat pământul,
în luna lu fevruarie, în 25 de dzile, gioi înspre vineri, la cântatul cucoşilor”12.
Cel din 1738 s-a produs spre amiaza zilei de 31 mai, la Iași producând mare panică,
cutremur descris ca unul nemaiîntâlnit până atunci și că „a umplut pe toată lumea cu groază
și spaimă”13. Acest cutremur este consemnat de către Ioan Neculce: „în 31 de zile a lui
mai... s-au făcut un cutremur mare, de au cădzut mănăstire Golie și multe case și mănăstiri
în gios, Răchitoasa și altă mănăstire la Focșani”14. Cronica Ghiculeștilor consemnează că,
„a ținut douăzeci de minute, spre marea uimire și spaimă a oamenilor, cu toate că cei mai
mulți erau la câmp. S-au dărâmat pridvoarele mănăstirii Golia și toate mănăstirile din Iași
au crăpat, unele mai mult, altele mai puțin, iar sobele din cele mai multe case s-au prăbușit...
În multe părți ale țării pământul a crăpat și au țâșnit izvoare de apă”15. Un cutremur de mai
mică intensitate s-a produs la 25 martie 1740 „marți seara la 2 ceasuri din noapte”, așa cum
aflăm dintr-o însemnare pe un manuscris a lui Iordache logofăt16.
Constantin Chefalas nota pe o Teologie polemică (mijl. sec. XVIII) că pe când se
afla în Moldova, „în 1761 aprilie 18, ziua miercuri, ora 2 din zi, în timpul domniei
preaînălţatului nostru domn Io Ioan Teodor voievod, a fost mare cutremur.”17 O altă
însemnare vorbește despre un cutremur la „7272 <1764> mart(ie) 16, marţi la 3 ceasuri din
noapte, s-au cutremurat pământul”18. Un alt cutremur a fost simțit în Moldova pe 16
octombrie 1774, consemnat de Năstase Scorţescu care scrie că „la 3 ciasuri de noapte,
s-au cutremurat pământul şi huietul au venit din sus. Şi când s-au cutremurat pământul
eram în gios cu vădrăritul, la ţinutul Tecuciului, la ocolul Bârladului, și eram la satul
Umbrărești, în deal la Condre. Șăzând la ma(să) s-au cutremurat”19.
Cutremurul din 1781 este consemnat atât de către Năstase Scorţescu care nota că
„sâmbătă octomvrie 9, noapte, spre duminică, la 6 ciasuri și giumătate s-au cutremurat
pământul foarte tare și au venit huetul cutremurului din sus”20. Preotul Gheorghie
Bujorovschi notează pe un Miscelaneu că la „1781 au fost cutrămur, de s-au cutremurat
pământul la 9 zile a lui octomvrie asupra sfintei dumineci, la 6 ciasuri den noapte”21.
Efectele acestui cutremur au fost se pare importante, multe clădiri fiind avariate, iar
I. Caproșu și E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, vol. I
(1429-1750), Iași, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 170.
13
Aurora Ilieș, Însemnări de pe cartea veche românească, în „Studii și materiale de istorie medie”,
VI, 1973, p. 353.
14
I. Neculce, Opere, p. 807.
15
Cronica Ghiculeștilor. Istoria Moldovei între anii 1695-1754, București, 1965, p. 243.
16
Ilie Corfus, op.cit., p. 118, nr. 110.
17
I. Caproşu, E. Chiaburu, op.cit., II, p. 108.
18
Ilie Corfus, op.cit., p. 241, nr. 16.
19
Ibidem, nr. 18.
20
Ibidem, nr. 23.
21
Ibidem, nr. 24.
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mănăstirea Vulpe din Iași a fost dărâmată22.
Un alt cutremur s-a produs la 5 martie 1787, după cum aflăm dintr-o însemnare a
lui Dimitrie armaș din Costești, pe o Psaltire, că la „L(eat) 1787 mart(ie 5), într-o vineri,
noptea, la 5 ceasuri (pe la ora 23) din nopte (s-au cutremurat pământul) forte tare. Şi peste
un ceas iarăşi s-au cutremurat. Întracest an au fost iarna foarte grea. La mart(ie) 15 au dat
viscol şi au ţinut 3 zile”23.
În aprilie 1790, un puternic cutremur a zguduit spațiul românesc, „marți 26... săara,
la 2 ceasuri din noapre (ora 21), în săptămâna cea luminată”24. Într-o însemnare de pe un
Evangheliar din 1682, de la biserica Adormirea din Târgu-Neamț, se spune că „s-au
cutremurat pământul marți sara, în săptămâna cea luminată la două ceasuri și jumătate din
noapte, marți în 26 letu 7298 iar de la Hristos”25.
Despre cutremurul din 1793 avem informații exacte, explicate de către consulul
austriac la Iași, Leopold Schilling. Astfel, în raportul din 19 aprilie 1793, înaintat
cancelarului Cobenzl, nota: „ieri seara pe seară pe la ora nouă și zece minute a fost cutremur
puternic însoțit de vuete subterane... Azi dimineață cutremurul s-a repetat cu aceeași
intensitate, însă fără zgomote subterane . În ambele cazuri valurile de seisme au venit 0se
nori deși”26.
Un alt cutremur consemnat în același an, a fost cel din 27 noiembrie, în însemnările
lui Petrache Veini din Podoleni, Fălciu, „în anul 1793 novembrie 27, dumimnică sara la
trii ciasuri den noapti (ora 19,30), s-au tâmplat mari cutremur... și după 3 ciasuri, la al 7
cias (ora 23,30), iar au dat, cum și dispre zioă, fiind cutremur în trei rânduri”27.
Petrache Veini nota pe un Hronograf al Ţării Moldovei (ms., sec. XVIII) despre
decesul cucoanei Anastasăica spătăreasa, soţia lui Ioniţă Cantacuzino biv vel spătar, şi fiica
paharnicului Matei Hurmuzachi, deces întâmplat în aceeași zi cu un cutremur, la „let 1973,
noemvrie 28... la 6 ciasuri din noapte (pe la miezul nopții), şi au ţinut cutremuru 25 de
minute, şi pân-în zăo s-au mau cutremurat di doâ ori, dar n-am ştiut, fiind trudiţi...”28. O
altă sursă oferă informații și despre pagubele produse, mănăstirea Bistrița fiind grav
afectată29.
Spre sfârșitul secolului, același Schilling, în raportul său din 28 noiembrie 1797,
către ministrul de externe Thugut, nota: „ieri seara la ora 10 și 14 minute s-a resimțit un
cutremur din două șocuri, însoțit de zgomote subterane ce au provocat panică. Cerul a fost
senin, atmosfera liniștită, în jurul lunii a fost un halou roșu... Cutremurul venea dinspre
Ioan Opriş, op.cit., p. 101.
Ilie Corfus, op.cit., p. 243, nr. 27.
24
Ilie Corfus, Însemnări de demult, Iași, 1975 p. 244, nr. 34.
25
D.M. Ilie, Cutremure de pământ în România, p. 249.
26
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XIX, I, Cernăuți, 1922, p. 645,
doc DXL.
27
Ilie Corfus, op.cit., p. 245, doc. 40.
28
Ibidem, doc. 42.
29
Ioan Opriş, op.cit., p. 101.
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răsăritul soarelui”30.
Secolul al XIX-lea debuta cu un seism puternic care a produs atât pagube materiale
cât și umane. Cutremurul produs pe 14 octombrie 1802 a marcat societatea românească,
dovadă fiind numeroasele însemnări, mulți căutând chiar explicații la acest fenomen.
Una dintre însemnări o găsim pe Întamplările lui Telemah (sfârșitul secolului al
XVIII-lea), aflată în biblioteca Episcopiei Romanului şi Huşilor: „La 1802 oct(omvrie) 14
la 8 ceasuri din zi, au fost cutremur foarte mare şi au căzit (sic!) biserica Sfântului Spiridon,
cum şi la alte locuri s-au făcut multă stricăciune”31. Iereu Toder din Boghești nota, pe o
Carte românească de învăţătură (Iaşi, 1643) de la biserica „Sfântul Dimitrie” din Bârlad:
„Să se ştie de cându s-au cutremurat pămantul. 1802 oct(omvrie) 14”32. O altă însemnare
este pe un manuscris din secolul al XIX-lea sub semnătura lui Mihalachi Stihi: „La 1802,
oct(omvri) 14, la 8 ceasuri din zi, au fost cutremur foarte mare şi au căzut biserica Sfântului
Spiridon, cum şi la alte locuri s-au făcut multă stricăciune”33. Pe un alt manuscris stă scris:
„Să să ştie de când s-au cutremurat pământul în zioa de Prepodoamna Paraschiva, la 8
ciasuri din zi, la octomvrie 14. Şi aşa cutremur mare au fost încât au căzut casă, dugheni,
şi la episcopie Huşului au căzut catapetiazma şi ogiagurile casălor şi fereştile s-au spart. Şi
ieu mă întâmplasem cu vădrăritu, cu cuscru-mieu, Stati Săndre la Huşi, şi zilele
mitropolitului Iacov, iar domnu era să vie Constandin vodă Moruz. Şi s-au cutremurat şi
noapte, la miezul nopţii şi a doă zi dimineaţa la patru ciasuri. Şi eram tot la Huşi, miercuri,
şi am scris ca să să ştie. 1802 octomvrie 14”34.
Pe manuscrisul Calindariul a celor şapte planeti (începutul secolului XIX) stă scris:
„1802 octomvrie 14, la opt ceasuri fără un şfert din zioă s-au cutremurat pământul foarte
tare, încât au căzut Sfeti Spiridon şi alte zidiri vechi”35. Pe o Psaltire, Mihălache Vartec
căpitan nota: „La let 1802 octombrie 14, s-au cutremurat pământul încât au căzut turnul
din mijloc de la Sfântu Sp(i)redon şi Vovidenii şi Sfânta Varvara, di la Sfântu Niculai cel
Mare şi alte multe zădiri s-au stricat. Cutremurul au fost la 7 ci(a)suri pol de zi şi au ţănut
patru minuturi. Multi zădiri s-au străcat, încât ogiguri la casă boiereşt n-au rămas nici la o
casă boierească”36.
Pe un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea scrie: „La anul 1802 octomvrie
14, în zilile mării sale Alecsandru Moruz voievod au fost cutremur mare, încât în Ieşi mai
toate zidirile de piatră au crăpat şi la unile din mănăstiri au căzut cubelile. Iar cât au mersu
în gios, şi mai mare cutremur (a) fost, că şi pe unili locuri pământul s-au despicat şi au ieşit
30

Hurmuzaki, op.cit., p. 856, doc. DCCLXXXVII.
Mircea I. Păcurariu, Manuscrisele româneşti din Biblioteca Episcopiei Romanului şi Huşilor, în
„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Serie nouă, Anul XXXII (1961), nr. 7-8 (iulie-august), p. 532.
32
I. Caproșu, E. Chiaburu, op.cit., III, p. 141.
33
Olimpia Mitric, Manuscrise românești din Moldova. Catalog, Vol. I, Prefață de Prof.dr. Gabriel
Ștrempel, Iași, Editura Junimea, 2006 p. 145.
34
I. Caproșu, E. Chiaburu, op.cit., III, p. 143.
35
Ilie Corfus, op.cit., p. 251, nr. 68.
36
Ibidem, p. 252, nr. 71.
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apă...”37. Pe un al document, un anume Gri. Mincu notează că la: „Le let 1802 oct(omvrie)
14 zile s-au cutremurat pământul, la 8 ceasuri din zi. În zile(le) preluminatului domnului
Alecsandru Costandin Moruz voiovod, în a doi domniia a mării sale, aflându-mă eu în
Târgul Nemţului, la casile lui Ivan grecul”38.
Dintr-o însemnare scrisă în anul 1819 de monahul Vitalie de la mănăstirea Neamț
aflăm că: „La acest let 1802, crugul lunii 14, slova pashaliei 600, luna lui octomvrie 14,
marţea la 8 ciasuri din zi, făcandus-au cutremur prea mare şi pre tare a pămantului în
Fra(n)chiia, în partea Asiei, iar mai mult în Europa, fiind rânduit domn în Moldaviia
aftom(ă)nicească impărăţie a Ţarigrad(ului) Alexandru voievod, fiul lui Costandin
Muruzini voievod. Apoi după acest înfricoşat semn al cutremurului, care zidiri vechi şi
mănăstiri vechi s-au sfăramat şi au căzut cine poate cu amăruntul a povesti ce au urmat
după acestea: vărsări de sângiuri, căderi de împărăţii, foameţ, lipsire mai despre toate, că
acelea acestea însămnează”39.
Acestea sunt doar o parte din numeroasele mărturii însemnate pe diferite documente
despre cel mai puternic cutremur al secolului a XIX-lea produs la 13.45 şi care a durat cca
4-5 minute, cu replici în noaptea şi ziua următoare. Pagubele au fost numeroase: la Iași au
fost afectate bisericile „Sfântul Spiridon”, „Sfânta Paraschiva”; la Huşi a căzut
catapeteasma de la biserica episcopală; la Bârlad a fost afectată biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, a cărei reconstrucție începe în 1804; la Suceava a crăpat turla bisericii
armeneşti; la Galaţi a fost dărâmată biserica „Sfinţilor Arhangheli”; la Focşani a căzut bolta
mănăstirii „Sfantul Ioan”40.
La un deceniu de la cutremurul din 1802, la 5 mai 1812, un alt seism a lovit spațiul
românes, atestat și acesta, ca și precedentele, de numeroase însemnări. Iordachi (Ciumbală)
nota pe un Minei pe luna mai (Râmnic, 1780) de la biserica „Sfântul Dimitrie” din Bârlad:
„Să să ştie de când s-au cutremurat pământul în zilele moscalilor în luna lui maiu 5, la 2
ceasuri din zi, la let 1812”41. Informația despre producerea cutremurului o găsim și în
însemnarea ieromonahului Dometian de la schitul Hâncu: „Să să ştie de când s-au
cutremurat (pământul) la leat 1812 mai 5, în Duminica Mironosiţilor, când era aproape de
a(miază)”42.
La doar un an, un alt seism zguduie pământul Moldovei, cel din 8 martie 1813,
consemnat pe un Molitvenic de la biserica „Sfinţilor Trei Ierarhi” din Bârlad: „șă se ştei di
când s-au cutremurat pământul într-o sfân(tă) sâmbătă, 8 zile, şi luni noaptea în două
rânduri, iarăşi s-au cutremurat, 10 zile a aceştei luni, mart(ie) 10. 18[0]13”43. Tot în acel
an, dar la 28 octombrie, are loc un nou cutremur, informațiile fiind relative, astfel fiind
imposibilă localizarea. Totuși pe un exemplar din Letopiseţul Ţării Moldovei (sec. XVIII),
37
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un autor anonim scrie: „1813 oct(omvrie) 28, marţi sara la giumătate ceas, s-au cutremurat
pământul, încât s-au simţit binişor”44, iar o altă însemnare la fel de lapidară confirmă
seismul: „La anul 1813 octomvrie 28, la 3 ciferturi de noapte s-au cutremurat pământul”45.
Un nou cutremur s-a produs în ziua de 7 martie 1814, cu mai multe replici,
consemnat pe un document „să să ştii de cand s-au cutrimurat pămantul al doile cutremur,
joi la cinci săptămani din post, sara. Au fost cutrimur mari, cat s-au cutrimurat... Leat 1814
marti 7. Să să ştii di cand s-au cutremurat pămantul al treile cutrimur, iar stajnic au fost,
duminică, marţi 8 zili, iar al cincilea săptămană”46.
O informație de pe un manusris consemnează un cutremur la 1816, „avgust 15,
marţi sara, la 3 ciasuri fără 10 minute den noapte (ora 21), s-au cutremurat pământul în trei
răstămpuri, şi l-am simţit bini, aflându-mă culcat în aşternut, cetind pe această carte, singur
în casă fiind. Şi m-am spăriat”47. Din păcate nu cunoaștem alte informații despre acest
seism.
În iulie 1818 are loc o nouă mișcare seismică, așa cum nota Costache Năstache că:
„iulie 18, joi la noă ciasuri fără şesi menuturi s-au cutremurat pământul şi huetul au venit
dispri parte crivăţului”48. Informația este confirmată și de o însemnare de pe un manuscris
ce a aparținut Mănăstirii Neamț conform căreia în „1818 iulie 18 zile, s-au cutremurat
pământul în ceasul al 8(-ulea), şi zioa joi, fiind stareţ păr(intele) Ilarie arhimandrit în
sf(i)n(tele) m(ănă)s(tirii) Neamţul şi Săcul, în zioa Sf(i)n(ţilor) Iachin şi Emiliian”49. Un
seism mediu ca intensitate și care nu a produs pagube materiale.
În 1819 au avut loc două seisme, ambele consemnate de către Costachi Năstacu,
primul la „mai 27, marţi la 4 ciasuri din zi s-au cutremurat pământul, fiind învălit ceriul cu
nouri”50, pentru ca la un seism de joasă magnitudine să fie consemnat la „iunii 16, luni la
3 ciasuri, 2 menuturi s-au cutremurat pământul însă foarti încet”51.
Cu puțin timp înainte de izbucnirea revoluției lui Vladimirescu, la 29 ianuarie 1821,
pământul s-a cutremurat din nou „la noao ceasuri pol de noapte”52. Cutremurul este
semnalat şi pe un Molitvenic de la biserica „Sf. Paraschiva” (Mitocul Maicilor) din Iaşi:
„la let 1821 s-au cutremurat pământul, la ghenar in 28 de zile, la nou ceasuri de noapte,
vinere înspre sîmbătă”53. Un alt cutremur are loc la 14 iulie, fiind consemnat pe un
exemplar din Vieţile sfinţilor pe octombrie (mănăstirea Neamţ, 1809) de la biserica
„Sf. Paraschiva” (Mitocul Maicilor) din Iaşi „în zilele răzmeriţii, în vreme când s-au bătut
44
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turcii cu Ipsilant în Moldova, la mănăstire Pro(b)oti”54. Anul s-a încheiat cu un cutremur
la 5 noiembrie, sâmbătă, înaintea sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil „pe la
zăci ceasuri, sâmbătă, în vreme când oștile Împărăției turcești, cu înălțatul Samii Pașa, să
afla aice în orașul Ieșii după zdrobirea pirduți-is? de clevetirea cuţitului turburători eterişti,
s-au cutremurat pămantul”55, nota Vasile Drăghici pe o carte de rugăciuni de la biserica
„40 de sfinţi” din Iaşi. O altă însemnare anonimă scrie: „sambătă la 10, cias de zi s-au
cutremurat pământul în doi răstampuri de l-am simţit bine, căci din somnu m-au trezit,
aflandu-mă la Targul Ocnii”56.
Dintr-o însemnare făcută pe manuscrisul cronicii lui Miron Costin, era semnalat un
cutremur „la an(ul) 1822 april(ie) în 27, joi, a doa zi dupe înjumătăţare preznicului ce să
numeşte Paştile rahmanilor, în zodie berbecului, la 7 ceasuri nemţăşti dimineaţă, foarte tare
s-au cutremurat pământul; întai de 3 ori prăvălind, apoi de 3 ori scuturând. De mare rău
vorbeşte prorocie lui Iraclie împărat. Alixandru Varnav”57. În 1827 este consemnat un nou
cutremur la „oct(ombrie) 2, duminică 3 ceasuri de noapte”58.
Anul 1829 a fost anul cu numeroase seisme în tot spațiul românesc, care au produs
pagube materiale. În 14 noiembrie seismul a afectat biserica „Trei Ierarhi”, biserica
Domnească din Bârlad, biserica „Precista Mare” din Roman, dar și alte construcții59.
Dumitrache Petrescu nota pe un manuscris că la „noemvrie 13 s-au cutremurat pământul
foarte tare, la 11 ceasuri turcești și jumătate, miercuri sară spre joi în Lasatu secului de
carne de postul Crăciunului”60.
Pe un manuscris este semnalat cutremurul din 9 aprilie 1835, produs „la 2 ceasuri
din noapti, marţi spre mercuri, în săptămana luminată, au fost cutremur...”61. Panaiti
Ionescu din Iași nota că „la 1838, ghenar11, la patru ceasuri noaptea, s-au cutremurat
pământul foarte tari”62. Producerea acestui cutremur și efectele sale sunt descrise pe
Cazaniile lui Ilie Miniat astfel: „Să să știe că la 11 zile a lunii lui ianuarie, la v<let> 1838,
la 8 spre 9 ceasuri sara, în ziua Sf. Theodosie... au fost o grozavă cutremurare pământului
cât să socote că va fi sfârșitul lumii că și păsările din cuiburile și culcușurile sale ca de
cineva jos dăramate căzu, precum și alte mișcătoare vietăți: boi, vaci, cânii și altele după
obiceiu sar... și țipă, de care să ne ferească Dumnezeu de o grozavă cutremurare ca aceasta,
că și căpriorii casii și cu acoperemantul... de huit au fost”63. În urma acestui cutremur care
a produs și pagube materiale s-a format, pe râul Bicaz, lacul Roșu prin prăbușirea masivă
54
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de roci care a blocat râul Bicaz spre Transilvania. Din 1838 și până la 1865 sunt amintite
prin câteva însemnări cutremurul din 1843, „septmvrie 20, luni la 11 ceasui 10 minuti, zioa
aproape la amează”64 după cum nota Ion Neculai Cerne, sau cel din 3 decembrie 1857
produs „noapte pe la 9 ceasuri fără 5 minute”65. Panaite Ionescu din Iași nota că în anul
1862, în 13/14 ianuarie „noapte, la 2 ciasuri după 12, s-au cutremurat foarti tari
pământul”66.
În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la 11 iulie 1865, după o zi caniculară,
puțin după miezul nopții, Iașul este zguduit de un cutremur fără pagube, pentru ca la 31
ianuarie 1872, un alt cutremur a fost simțit la 21 și 15 minute.67
Pe 2 noiembrie 1871, la ora 3,20 după-amiaza, Tecuciul este zguduit de un puternic
cutremur care a durat aproape un minut. Au fost pagube, în unele locuințe, fiind dărâmate
sobe și cuptoare68. Cutremurul din 25 decembrie 1880 a avut intensitate diferită pe teritoriul
țării. Produs la 4,50 după amiaza a fost simțit cu intensitate la Iași, fără a produce pagube.
„Cutremurul a fost precedat de un vuet... oscilațiile au fost foarte moi, obiectele se
clătinau prin case și mișcările acelei oscilațiiau fost de 2 sau 3 ori repetate. Oamenii
înaintați în vârstă spun că demult ei nu țin minte să fi simțit un așa de puternic cutremur de
pământ”69.
După cum nota același ziar România liberă, la Galați seismul a fost puternic, multe
edificii fiind avariate, în timp ce la Piatra s-a simțit foarte slab. Pe 14 octombrie 1882 un
nou cutremur a lovit zona Moldovei, fiind simțit la Tecuci, unde a durat cam 10-15
secunde, fără a produce pagube. Unda seismică a fost simțită și la Focșani, Odobești,
Bârlad, Huși sau Iași, intensitatea fiind mică70. Un cutremur produs pe la sfârșitul secolului
al XIX-lea a rămas în conștiința publică și prin pagubele create. La 19 august 1894,
cutremurul produs la „ora 2 și 20 p.m., vineri... au crăpat zidurile bisericilor”71.
La 1 martie 1913, la ora 5,45 un nou cutremur a fost resimțit în zona de sud a
Moldovei. Dacă la Focșani intensitatea a fost mică, la Huși și Iași intensitatea a fost
puternică, iar populația alarmată. Cea mai mare intensitate a fost în zona Tecuci, unde a
fost înregistrat și epicentrul seismului72.
Primul cutremur devastator al secolului al XX-lea a fost cel din 10 noiembrie 1940,
ora 3 și 39 minute, cu o intensitate de 9 grade. Cutremurul a produs imense pagube
materiale, dar și peste 1.000 de morți și 4.000 de răniți, majoritatea din zona Moldovei73.
64

Ilie Corfus, op.cit., p. 276, nr. 203.
Ibidem, p. 277, nr. 208.
66
Ibidem, nr. 209.
67
Ștefan C. Hepites, op.cit., p. 148-152.
68
„Românul”, 24 octombrie 1871.
69
„România liberă”, 29 decembrie 1880.
70
Cutremure de pământ, p. 157.
71
Lăcrămioara Manea, Circulația cărții vechi romanești (manuscrisă și tipărită) în spațiul
nord-dobrogean, Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2013, p. 366.
72
„Ziarul călătoriilor și al științelor populare”, an XIII, nr. 18, 12 martie 1913, p. 274.
73
„Earthquakes with 1,000 or More Deaths 1900-2014”, USGS. (accesat 3 martie 2020).
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În zona epicentrală, dezastrul a fost total, Panciul fiind șters de pe suprafața
pământului, pierderile umane fiind de 62 de morți și peste 300 de răniți. Imaginea dezolantă
a orașului este descrisă de presa vremii: „nici o casă n-a scăpat; doar statuia dorobanțului,
simbolizând eroismul acestor români în războiul de întregire a neamului, stă neclintită și
adumbrită de un stejar al Unirii. Atâta a rămas în picioare. Totul este doborât. Nicio casă
n-a rezistat cutremurului. Orașul este o enormă ruină. Este ceva groaznic și sinistru”74.
Proporția distrugerilor din acest oraș a fost de 99% (din 371 case de zid, numai 5 au
rămas în picioare, împreună cu 57 case de paiantă sau din bârne aflate la periferie). Deși
nu a existat un bilanț unanim acceptat, la Panciu Adolf Capatina vorbește de „42 de morți
și 76 de răniți, trimiși la Mărășești și Focșani, pe unde au mai murit dintre ei”75. În ziua de
16 noiembrie 1940, orașul a fost vizitat de șeful statului, generalul Ion Antonescu. Acesta,
a ordonat un plan de refacere completă a orașului și modernizarea lui76.
Focșaniul a fost un alt oraș afectat cu mari pagube materiale și umane. Aici au murit
22 de oameni, iar 45 au fost răniți. Instituțiile orașului au fost grav afectate, iar dintre
biserici doar în 5 se mai puteau face servicii religioase. La Iași au fost pagube însemnate,
dar și victime omenești. La Tecuci, seismul a făcut victime, 7 morți și zeci de răniți, iar
numeroase clădiri publice și civile au fost avariate. Aici cutremurul a „atins aproape 4
minute… Lumea speriată alerga țipând pe străzi. Curțile, grădinile și străzile erau acoperite
de un nor de praf provocat de dărâmăturile clădirilor… Din cele 8 biserici din oraș… trei
au fost grav avariate, iar două s-au dărâmat complet”77.
La Galați, cutremurul a produs numeroase pagube materiale fiind afectate grav
Catedrala episcopală, Palatul Prefecturii, biserica elenă, gara feroviară și podul de la
Barbați peste Siret, portul a fost și el grav afectat. Cutremurul a provocat și câteva incendii.
Presa relata despre răniți și morți78. La Vaslui, seismul a fost descris astfel de către martori:
„o lumină puternică a cuprins cerul. A urmat un fulger și, odată cu acesta, zgomot și
zguduire. Pământul parcă ajunsese o barcă în voia valurilor. Casele au început a trosni din
încheieturi. Etaje și pereți se prăbușeau cu răbufniri. Oamenii, buimăciți, au ieșit din
așternut prin curți și pe străzi, ținându-se unii de alții și de garduri”79. Pagubele materiale
au fost importante, jumătate dintre clădiri erau improprii locuirii, Prefectura, Teatrul,
Primăria, dar și localurile a două școli au fost grav avariate. Au fost și victime omenești, 2
cadavre fiind scoase de sub dărâmături. La Vaslui efectele au fost devastatoare, „sute de
case s-au prăbușit până la temelii… străzile sunt blocate de zidurile și acoperișurile
căzute”80. În primele zile au fost scoase de sub moloz 15 persoane decedate, iar pagubele,
după cum relata presa, erau de sute de milioane de lei. Un alt oraș afectat a fost Nicorești
„Universul”, 14 noiembrie 1940.
https://www.ziaruldeiasi.ro/local/focsani/dezastrul-de-45-de-secunde-a-facut-praf-un-intreg-oras~
ni3jr3 (accesat la 3 martie 2020).
76
Cezar Cherciu Vrancea și Ținutul Putnei: O lume de altădată 1921-1945, Focșani, Editura
Andrew, 2005, p. 286.
77
„Universul”, 14 noiembrie 1940.
78
Idem, 12 noiembrie 1940.
79
Idem, 14 noiembrie 1940.
80
Ibidem.
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unde nicio casă nu a rămas întreagă81.
Bârladul a fost și el distrus de cutremur: „orașul prezintă un aspect de jale și ruină,
90% din imobilele orașului sunt dărâmate, iar majoritatea lor rase de pe suprafața
pământului”82, 16 persoane decedând, iar peste 100 rănite83. Cu o mai mică intensitate s-a
manifestat la Roman, Piatra-Neamț, Bacău, din zona Moldovei.
În data de 4 martie 1977, la ora 21 si 22 de minute, sâmbătă seara s-a produs în zona
Vrancei un seism de 7,4 grade pe Richter84. Cutremurul din 4 martie 1977 a fost cel mai
distructiv de pe teritoriul României. Datele oficiale arată că au murit 1.578 de oameni şi
11.321 au fost răniţi. Cutremurul din 1977 a prăbuşit sau a avariat grav 32.897 de locuinţe,
35.000 de familii sinistrate, 763 de unități economice afectate. Pagubele s-au ridicat la 10
miliarde lei, echivalentul a 2 miliarde de dolari, conform datelor publicate de Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului85.
În județul Vaslui, seismul a avariat edificii social-culturale, locuințe, în special în
orașele Vaslui și Bârlad. „Șapte persoane și-au pierdut viața, iar 40 au fost rănite”86. La
Iași, au fost avariate hale industriale, Palatul Culturii, săli de teatru și cinema, cămine
studențești și cămine pentru nefamiliști. În Galați, majoritatea clădirilor vechi au suferit din
cauza undei de șoc87.
Pe 31 august 1986, la ora 00:28, s-a produs în zona Vrancei un cutremur cu o
magnitudine de 7,1 grade pe scara Richter, fiind urmat de circa 77 de replici de peste 3,2
grade pe scara Richter88. Cea mai afectată regiune a fost Focșani-Bârlad, unde intensitatea
seismului a fost de VIII grade pe scara Mercalli, provocând, de exemplu, prăbușirea unei
biserici, în timp ce în lunca Prutului, în anumite zone, terenul s-a surpat și au apărut
cratere89.
În ziua de 30 mai 1990, la orele 13:40 și 20 secunde, la o adâncime de 100 km, a
avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,5-6,8 pe Richter, durata șocului a fost de 40
secunde. Pierderile umane au fost de 8 morți și 122 de răniți, din care 10 la Galați.90
Pe baza istoriei cutremurelor prezentate mai sus, o concluzie clară este că un
cutremur major va avea loc și în viitorul apropiat. Nimeni nu poate ști însă când – toate
încercările de predicție de până acum (bazate pe analiza precursorilor – radon, semnale
electrice, a comportamentului animalelor, considerentele statistice, influența corpurilor
cerești etc.) s-au dovedit a fi în marea lor majoritate eronate.
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Idem, 15 noiembrie 1940.
Idem, 16 noiembrie 1940.
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Ibidem.
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https://infp.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=b49bc333fd1b4755ae887f00db57
8137 & folderid=9cb5fc997b174746a70d69cd69cfd609 (accesat la 3 martie 2020).
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https://mobee.infp.ro/despre-cutremurele-din-romania/cutremurul-din-4-martie-1977 (accesat la
3 martie 2020).
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„Scânteia”, 6 martie 1977.
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Ibidem.
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https://www.cutremur.net/p/cutremurele-din-regiunea-vrancea.html (accesat la 3 martie 2020).
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https://mobee.infp.ro/despre-cutremurele-din-romania/cutremurul-din-31-august-1986
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„România Liberă”, 31 mai 1990, p. 1, 5.
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Anexe

Fig.1. Harta distribuției victimelor cutremurului din 10 noiembrie 1940, conform datelor din
Georgescu și Pomonis, 2012 (sursa:https://mobee.infp.ro/despre-cutremurele-dinromania/cutremurul-din-10-noiembrie-1940 (accesat 20 mai 2020)

Fig. 2. Harta distribuției victimelor cutremurului din 4 Martie 1977, conform datelor din Georgescu
și Pomonis, 2012 https://mobee.infp.ro/despre-cutremurele-din-romania/cutremurul-din-4-martie1977 (accesat 20 mai 2020)
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Fig.3- Harta cutremurelor din România între 1901-2014
https://mobee.infp.ro/despre-cutremurele-din-romania/harta-cutremurelor-din-romania#Harta
(accesat 20 mai 2020)

ACCENTE SPIRITUALE HORGEŞTENE
Ioan Dănilă
Accents spirituels de la commune de Horgeşti
Résumé
L’ouvrage propose une radiographie des particularités toponymiques et linguistiques de
l’ancienne localité de Horgeşti, département de Bacău. Sont résumées les références
documentaires présentes dans les fonds du Service Départemental de Bacău des Archives d’Etat,
ainsi que dans d'autres sources, telles que «Le trésor toponymique de la Roumanie. Moldova»,
élaboré par l’Institut de Philologie Roumaine «A. Philippide» de Iaşi. L’image est complétée par
des données collectées sur le terrain, pendant l’été 2020, de quelques habitants âgés, de religion
romano-catholique, dépositaires de certaines caractéristiques linguistiques et mentales
illustratives pour prouver l’appartenance de cette communauté à l’ethnie roumaine, plus
précisément au sous-dialecte moldave.
Mots-clés: toponyme, lexique moldave, romano-catholiques/ Csángós, ethnie roumaine,
sous-dialecte
Cuvinte cheie: toponim, lexic moldovenesc, romano-catolici/ Ceangăi, etnie română, graiuri

1. Toponimul
Primul impuls pentru doritorul de amănunte privind frecvența în România a
toponimului în discuţie este să deschidă tratatul lui Iorgu Iordan care, dincolo de
inerentele omisiuni sau chiar inexactități, rămâne punctul de referință tematică. Lucrarea
dispune și de un indice, care însă „nu este exhaustiv”1. Cuvântul-titlu „Horgești” lipsește
din inventarul întins pe 18 pagini tipografice2. L-am căutat apoi la capitolul
„Antroponimice cu formă de plural (în -ești și -eni)”, de unde aflăm că în astfel de
situaţii, „numele satului se formează de la al cneazului (sau al «boierului») cu ajutorul
sufixelor -ești și -eni, -(i)ani, pluralele lui -escu şi -(e)anu, a căror funcțiune constă în
indicarea originii personale a locuitorilor, adică a descendenților celui ce a întemeiat ori a
stăpânit satul”3. Prin procedeul refacerii singularului din plural, se ajunge de la
Horgești(i), la Horgesc(u) şi de aici, la Horga. Repartizarea geografică este diferită, fapt
sesizat și de scriitori: „Tânărul ce mă câștigase în cărți, una din acele fiinţi a cărora nume
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1963, p. 561. Este
anunţul-avertisment cu care se deschide o secvenţă explicativă, cu titlul „Indicaţii pentru
consultarea indicelui”.
2
Nici variantele bănuite, „Orgeşti”, „Georgeşti”, nu sunt înregistrate.
3
Iorgu Iordan, op.cit., p. 157. Parcursul este uşor de refăcut: Bucur > Bucurescu > Bucureşti sau
invers: Timişeşti < Timişescu < Timiş. Procedeul este foarte vechi, Iorgu Iordan invocând un
document (polon) de la 1280.
1
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se sfârșește în -escu, când se află în Moldova, și în -eanu, când merg la Valahia…”
(Vasile Alecsandri, Istoria unui galbăn)4. Curios, dar în zona geografică de care ne
ocupăm, coexistă două așezări cu populație romano-catolică − Horgești și, respectiv,
Văleni −, ale căror denumiri utilizează sufixele -eşti (muntenesc) și -eni (moldovenesc).
Cele două localități se află la o distanță de 4 km.
Un interesant punct de vedere dezvoltă unii dintre localnicii Horgeștiului, care fac
trimitere către o formă verbală flexionară: (tu) horéști < a horí5. E limpede un caz de
etimologie populară, una dintre sursele istoricului toponimelor6. Este ignorată secvența
consonantică [ǧ], care mai degrabă (dar tot prin etimologie populară) ar alimenta ipoteza
rostirii regionale [horǧéștį], reflex al lui [horǵéștį] și derivat de la [vorbéștį]. Fenomenele
fonetice ar fi fost africatizarea bilabialei ([b] > [ǧ]), în alternanță cu palatalizarea aceleiași
consoane ([b] > [ǵ].
Fonetic, asistăm la un caz de despicare consonantică, în pereche sonoră cu aceea
redată de africata surdă [č], unitate bifonematică alcătuită din dentala ocluzivă [t] și
prepalatala [ş]. În opoziție, sonora [ǧ] a coexistat cu varianta lipsită de dentala ocluzivă
[d]: Horjéști, în loc de Horgéști. „Trecerea lui ǧ la j, prin suprimarea ocluziunii, e notată
în câteva texte din Moldova: Júrja (= Giúrgea, nume propriu, Suceava, 1503 [...]; Huşi,
1507 [...]”). Al. Rosetti, care discută acest caz (Istoria limbii române, București, Editura
Ştiințifică și Enciclopedică, 1986, p. 473-474), transcrie numele satului așa cum l-a găsit
în Documentele moldovenești de la Bogdan Voievod, 1504-1517 publicate de Mihai
Costăchescu în 1940: „Gorjeşti (sat), jud. Bacău, Vaslui, 1508, p. 211”, cu „nota
editorului, p. 213: Gorjeşti, azi Horgești. Numele ar veni de la Horga, nume propriu.
Aici, ǧ > j, fenomen specific graiului din Moldova” (p. 474). Al. Rosetti dă și alte
exemple: Júrja (Moldova, 1528), arjíntu, léje (Mănăstirea Galata, jud. Iași, 1588), slújile
(Moldova, 1593) și într-un text din jud. Dâmbovița, déjetele (Glodeni, 1596).
„Fonetismul acesta este curent astăzi, în graiul moldovenesc”, încheie Al. Rosetti
(ibidem). Un exemplu l-ar constitui numele familiei Jurgea/ Giurgea, din care provine
prozatoarea Georgeta Mircea Cancicov (1899-1984), născută în satul Poieni din comuna
vecină cu Horgeştiul, Parincea.

Apud ibidem, p. 161. Iorgu Iordan citează ediţia din 1910 a volumului Proză, apărut la Editura
„Minerva” (p. 48), şi notează: „-eşti este mai frecvent în Muntenia, iar -ani (-eni), mai frecvent în
Moldova” (p. 160-161).
5
Din dialogul cu Augustin V. Simon (n. 1931).
6
Iorgu Iordan rezervă, în capitolul „Fonetică”, un subcapitol fenomenelor de acest tip: „Etimologii
populare, haplologii, hiperurbanisme etc.” (p. 367). Numele satului Recea, purtat şi de alte
localităţi din ţară, nu provine din germanul Rätsch „alunecuş”. „Dacă acceptăm explicaţia, urmează
că putem vorbi de o etimologie populară românească (cu adjectivul rece)” (p. 374). Nici explicaţia
lui Weigand că ar proveni de la numele topic maghiar Récse nu e admisă de Iorgu Iordan, pe care îl
apropie de bulgarul rěka/ rěče „pârâu” (p. 120, nota 11). (Pe lângă satul Recea trec pâraiele
Răcătău, Năneşti ş.a.).
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2. Ocurențe istorice
O sinteză a numelui geografic ne oferă Dimitrie Frunzescu, în 1872: „Horgesci,
deal în județul Putna, plaiul Zebrăuți”, dar şi „sat în județul Bacău, plasa Bistrița de Jos;
cotună a comunei Giosseni”, probabil de la „Horga, sat în județul Tutova, plasa Târg;
cotună a comunei Iepureni”7).
Enciclopedia județului Bacău informează că satul Horgești este „menționat încă
din 1453”8, dar Vasile Bogrea a descoperit un document din anul 1442, rezumat astfel:
„Horgești (unde ‹a fost Horga›, sat; ‹Răspochi, contopit cu Căuia, c.[omuna] Dealul
Morii, j.[udeţul] Bacău›; întărit lui Miclăuș Răspop”9. Documentul este datat 1442
(6950), aprilie 5, Suceava și începe astfel: „Din mila lui Dumnezeu, noi, Ilie voievod,
domn al Țării Moldovei, și fratele domniei mele, Ștefan Voievod. Facem cunoscut, cu
această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că această
adevărată slugă a noastră, Miclăuș Răspop, a slujit, mai înainte sfântrăposatului părintelui
nostru, drept și credincios, iar astăzi ne slujește nouă drept și credincios. De aceea noi,
văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă
și i-am dat și i-am întărit, <în> țara noastră, în Moldova, dreapta lui ocină şi vislujenie,
satele anume: Leucușeștii, [...] <Mil>eştii, pe Pârâul Babei, unde este <casa lui>... <și>
Horgeștii, unde <a fost Horga>. Toate acestea <mai sus> scrise să-i fie lui și de la noi
<cu> tot venitul, și copiilor lui, și nepoților lui, și strănepoților lui, și răsstrănepoților lui și
întregului său neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodată, în veci”10.
În alt document, apare în forma fonetică simplificată − Horjéști: „Din mila lui
Dumnezeu, noi, Ștefan Voievod, domn al Ţări[i] Moldovei. Facem cunoscut, cu această
Dimitrie Frunzescu, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, Tipografia Statului,
Hotel Şerban Vodă, 1872, s.v.
8
Ioan Ungureanu, Horgeşti, în Enciclopedia judeţului Bacău (coordonator, Emilian Drehuţă),
Bacău, Editura „Agora”, 2008, s.v.
9
Academia R.S.R., Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” Iaşi, Documenta Romaniae
Historica. A. Moldova, vol. I (1384-1448), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1975, s.v.
Horgeşti; volum întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproşu şi Leon Şimanschi. Ghilimelele
unghiulare simple (< >) indică intervenţiile şi identificările editorilor, iar croşetele ([ ]) ne aparţin.
10
Ibidem, p. 309-310. Actul continuă cu încă cinci alineate, încheiate astfel: „A scris Paşco, la
Suceava, în anul 6950 <1442> aprilie 5”. Cu unele mici adaptări, textul este reprodus integral în
monografia Satul Horgeşti – Bacău şi Biserica «Sf. Voievozi». Paşi prin veşnicie, de pr.prof.dr.
Nicolae Hurjui (Bacău, Editura Corgal Press, 2002, p. 53-54). Numele satului, în alfabet chirilic,
apare /Horjeştii/. (Am adăugat un s la al doilea prefix: „răsstrănepoţilor”, în loc de
„răstrănepoţilor”. Virgula din secvenţa „domn al Țării Moldovei, și fratele domniei mele” este
inutilă: anunţă o apoziţie explicativă dezvoltată.) Ne întrebăm dacă Horgeştiul din acest document
coincide cu satul de astăzi, dar nu trebuie ignorată distanţa în timp, care trimite către o configuraţie
necunoscută a zonei Moldovei: Leucuşeşti apare astăzi în vecinătatea Fălticeniului, iar Căuia se
află la câteva zeci de kilometri de Horgeşti, în comuna Dealul Morii. (Am vizitat de cel puţin 15 ori
cătunul Răspochi în anii 2000, unde locuia scriitorul Vasile Iosif.) Nu sunt excluse varianta
strămutării satului şi aceea a răspândirii proprietăţilor, în acele timpuri, pe suprafeţe geografice
extinse.
7
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carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că au venit,
înaintea noastră și înaintea boierilor noștri moldoveni, sluga noastră Isaiu de la Răcătău,
și nepotul lui de soră, Pătru Farcaș, și sora lui, Marta, fiii Stanei, și nepotul lui de frate,
Toma, și sora lui, Anna, fiii lui Danciul, de bunăvoia lor, și au împărțit ocina lor dreaptă,
satele anume: Gălășești, la gura Răcătăului, și mănăstirea care este la gura Dienețului și
cu toate poienile care ascultă de ea, și Pănceștii, și Horjeștii și jumătate din Nănești, unde
a fost Galeș”11.
S-a întâmplat că în același document (datat aproximativ 1634-1635) să coexiste
variantele consonantice [j]/[ǧ] şi vocalice [e]/[ă]: Horgéști/ Horjắşti, rezumat astfel:
„Vasile Lupu voievod întărește lui Lupașco Bucium spătar, fiul lui Gligorie Bucium fost
vornic, părți din satele Horgești și Nănești, ținutul Adjud”12). Anterior, cele două topice
sunt menționate în relație cu un reconstituit Hórgea, semnalat în forme alternative:
„Horjă bătrânul paharnic, fiii lui stăpâni la Pribești, Horjești”13), într-un document datat
1628, aprilie 10, Iași: „Miron Barnovschi voievod întărește lui Petru Cehan pârcălab și
fraților lui părți de ocină la Prebești, ținutul Vaslui, Horjești pe Lăpușna, Slipoteni ş.a.”14,
„din sus de Scorțăşti, unde au fost casele lui Stan Horja”15. În regiune, mai este amintit un
„Horjă (Horgea) pitar din Oțeleni, jurător (1628, Huși)”, dar și un derivat onomastic
feminin, cu forma intermediară pentru urmași: „Horgeștii, fiii lui Horgoae, răscumpără
parte din Vârtop” (rezumatul documentului), cu mențiunea „Horgoae, fiica lui Uscatul,
cu parte în Vârtop”: „[...] Dece partea Uscatului să împarte în patru feciori: Ion și-i
vândută, Drăghici vândută, Horgoae nevândută, iară Giurgea, încă o au fost vândut, ce
dzic Horgeștii că au întors partea Giurgei” (circa 1628, oct. 12. Biblioteca Academiei,
filiala Iași, Fondul Spiridoniei, XXX/17316). O altă ipoteză ar conduce către
radicalul/etimonul hurj-, aflat în relaţie cu antroponimul Hurjúi, familie existentă şi azi în
comuna Horgeşti.
3. Horgeștiul basarabean
O foarte interesantă abordare a istoricului acestui toponim aparține specialiștilor
din Republica Moldova. În 1990, a fost încredințat tiparului „un îndreptar de referiri
bibliografice la istoria satelor și orașelor din Moldova”17. Autorul dorește a fi „o călăuză
pentru toți istoricii: și profesioniști, și amatori”18. Pentru Horgești, este menționat raionul
Hânceşti, ca unitate administrativă superioară, iar atestarea este identică cu a Horgeștiului
Ibidem, vol. III (1487-1504), 1980, p. 133-134. Documentul continuă cu 7 alineate. Al doilea i
de la „Ţări[i]” ne aparţine. Unele virgule au valoare expresivă.
12
Ibidem, vol. XXII ([anul] 1634), 1974, pp. 356-357 (Addenda).
13
Ibidem, vol. XIX, 1969.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, p. 561.
17
Vladimir Nicu, Localităţile Moldovei, în documente şi cărţi vechi, vol. I-II, Chişinău, Editura
„Universitas”, 1991, p. 2.
18
Ibidem.
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de Bacău: 5 aprilie 1442. Sunt indicate 19 titluri de lucrări, cele mai multe apărute în
România, la București și Iași, rod al muncii cercetătorilor de la institutele de profil, iar
câteva în România Mare (Chișinău: 1867, 1879, 1930; dintre acestea, trei sunt în limba
rusă, iar una în limba română, cu alfabet chirilic). Seria surselor se deschide cu
„Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, București, 1975, vol. I, p. 310”, unde este
reprodus, în slavonă și română, actul din 1442 aferent satului Horgești din județul Bacău
(p. 309-311). Se deduce că nu există un document care să ateste vechimea Horgeștiului
basarabean sau că pur și simplu au fost inventariate toate lucrările în care apare numele
satului în România Mare. De altfel, lucrarea nu poartă girul unei instituții de profil, iar
anul apariției, 1991, este semnificativ în ordinea eforturilor de ordin cultural pentru
revenirea Basarabiei la ţara-mamă19. În același catalog apare toponimicul Horești, cu
două reprezentări: în raionul Fălești (atestat la 19 aug. 1437, cu denumirea Nemirceni),
respectiv în raionul Ialoveni (atestat la 7 aug. 1634).
4. Tezaurul toponimic al României
Lucrarea elaborată de colectivul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
Iaşi, Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, Repertoriul istoric al unităților
administrativ-teritoriale, 1772-1988, oferă o informație largă privind răspândirea
topicului și variantele fonetice sub care se prezintă: Horgești, sat în județul Bacău,
înregistrat astfel în 1790 și apoi în 1820 drept „cătun al satului Joseni”. În același an,
1820, și tot în județul Bacău, apare în varianta sufixală Horgeni, iar în diverse
consemnări, ca Chorschesty (1790), Gorjeşti (1830), Hărţeşti (1843), Horţeni (1820),
Horţeşti (1842), Horzeşti (Marele dicționar geografic − 1898-1902) și chiar Mircești
(1816) sau Goreteschti (1774). „Se ad.[augă] var.[ianta] Horleşti (1840)” (Addenda et
corrigenda). În 1925, comuna era formată din satele Horgești și Văleni, pentru ca în 1973
să piardă satul Văleni.
Același toponim apare în județele: Vaslui (fost sat), cu variantele Horogești (1791,
prin epenteză vocalică) și Orgești (1783, prin afereză consonantică); Vrancea (fost sat),
cu variantele Herţeşti (1835) și Horjeşti (Marele dicționar geografic, vol. IV); Botoșani
(fost sat), cu variantele Horjești (1812) și Horogești (1820).
Se ivește astfel un nou etimon: hórdă (cu radicalul hord-), întâlnit încă la Grigore
Ureche, cu sensul de „locuri deluroase, accidentate”. „De la hord, hórdă a fost derivat
verbul (a) hordí, pronunțat în părțile de peste munți horghí, de unde postverbalul hórgă,
devenit și nume de familie”20. Derivatele Hórgaş, Hórgea, Horghílă, Horgéscu, numele
Aşa se explică grafia cu â a termenilor latineşti: Documenta Româniae Historica (corect,
Romaniae); preferinţa pentru o s-ar justifica prin rostirea lui o ca a: Henri H. Stohl, Contribuţii la
studiul satelor devălmaşe româneşti, Bucureşti, 1965 (corect: Stahl). Asimilarea celor două
toponime aminteşte de opinia intelectualităţii basarabene (academicienii Mihai Cimpoi şi Nicolae
Dabija, îndeosebi) privitoare la locul de naştere al lui Vasile Alecsandri: Republica Moldova.
20
Ion Popescu-Sireteanu, Cercetări de antroponimie istorică şi etimologie, Iaşi, Editura „PrintIS”,
2016, p. 155.
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de sat Horgéști au vechi atestări21.
Cu un sufix specific nordului de țară, -ăuţi, regăsim localitatea Horjăúţi, în fostul
județ Soroca. Numele se trage de la Stan Horja, întâlnit într-un document datat 15 aprilie
159822. Alte variante sunt Georgéşti, Jurjíni, Hărţắşti, Horzéşti sau, în latină,
Horgestiénsis23.
5. Surse și resurse arhivistice locale
Referirile la comuna Horgești în lucrările editate sub egida, actuală, a Serviciului
Județean Bacău al Arhivelor Naționale sunt repartizate astfel: în Colecția de documente
de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, 7 (București, 1976), nu
figurează nici o referință documentară pentru toponimul Horgești. În următorul catalog
(1986), cu termenul ad quem 1400, până la 1864, Horgeștiul apare într-un document de
la 1831 (p. 128) și într-altul din 1832 (p. 142). În Îndrumătorul în Arhivele Statului −
județul Bacău, din seria „Îndrumătoare arhivistice” (nr. 15, 1979), apar 7 semnalări:
despre repartizarea Horgeștiului la Judecătoria Răcăciuni (1908 − p. 110), despre
împărțirea administrativă din 1925 (p. 43) și 1930 (p. 20) în plasa Răcăciuni, precum și
despre cea din 1938, în plasa Siret (p. 46). Despre unele moșii dinainte de Primul Război
Mondial avem informații la pagina 176, iar despre cele actuale, la paginile 182 și 186.
Din următorul îndrumător arhivistic (nr. 15, II, 1989), centrat pe istoricul unităților
de învățământ, aflăm despre școlile din comuna Horgeşti date privind împărțirea în
circumscripții școlare (1919, p. 17), ca și despre meritele cadrelor didactice (1890, p. 266;
1928, p. 35), în special despre hărnicia învățătorului Gheorghe-Ion Popovici (1916, p.
21). O excursie la Cireșoaia (1927, p. 268) este descrisă ca un eveniment special în viața
școlii.
6. Personalități ale locurilor
Comuna Horgești pare a fi privilegiată. În 1992, am purtat un fructuos dialog cu
învățătorul Constantin Fuioagă, fost elev al lui Grigore Tabacaru (cel mai important
pedagog al Moldovei de Mijloc în perioada interbelică). I-am cerut să comenteze
pasiunea fostului dascăl pentru cultivarea trecutului, prin învățăceii aflați în procesul de
formare didactică. Răspunsul a cuprins referiri la cadre didactice din comuna Horgești,
fără să extindă la nivelul altor zone: Grigore Tabacaru „îi exemplifica pe învățătorii care
funcționau în județul Bacău. De exemplu, totdeauna vorbea despre Popovici de la
Horgești, care avea cel mai bun cămin cultural din județ, unde avea și aparat de
cinematograf și unde se țineau conferințe și era o activitate culturală intensă. Vorbea cu
mare plăcere de învățătorul Sava de la Răcătău, care preda în condițiile muncii simultane
și care avea rezultate excepționale, încât unii elevi (normalişti, n.n.) care terminau
Cf. ibidem. Din cartea abonaţilor telefonici pe anul 2000, lipseşte numele Horga, pentru
Horgeşti.
22
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, VIII, Iaşi, 1906, p. 242, apud Nicolae Hurjui, op.cit., p. 27.
23
Arhivele Statului Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Văleni, dosar nr. 3/1898, f. 100, apud
Nicolae Hurjui, op.cit., p. 29.
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spuneau: «Vreau să fiu ca Popovici de la Horgești și ca Sava de la Răcătău»”24.
Dicționarele literare consemnează trei scriitori născuți în sate din comuna
Horgești: Constantin Galeriu (1918, Răcătău-Răzeși − 2003, București), „eseist, publicist;
preot, profesor de teologie; doctor în teologie”25; Paul Anghel (1931, Răcătău − 1995,
București), „publicist, eseist, prozator, dramaturg, istoric literar, scenarist, traducător,
poet”26; Vasile V. Matei (1934, Răcătău-Răzeşi − 2002, Ghimeș-Făget), „epigramist,
redactor al revistei «Epigrama»; geolog și profesor de geografie”27. Se adaugă Cornel
Cadar (1964, Horgești − 2018, Iași), preot, publicist, consilier cultural al Episcopiei
Romano-Catolice Iași. Am avut bucuria de a o cunoaște la ea acasă pe mama părintelui,
Maria Cadar (n. 1941), în ziua de 4 iulie 2020, cu care am vorbit admirativ despre fiul ei,
dispărut prematur.
7. Amprente culturale
Horgeștiul se distinge printr-o personalitate consolidată în timp, deoarece, „ca
toate ținuturile românești, și cel al Văii Răcătăului este învăluit de un trecut istoric bogat
în evenimente, vestigii, oameni și fapte, marcând istoriografia socială și religioasă a
poporului român”28. O sinteză a coordonatelor etnografice întreprinde Anton Coșa,
concentrând în 37 de pagini date esențiale despre arhitectura populară, țesăturile
specifice, portul, ocupațiile și, în final, obiceiurile (de la colinde, la vălărit și de la
semănat, la matahale)29. O lucrare de profil, în limba maghiară, care investighează 49 de
localități cu populație romano-catolică, nu include Horgeștiul30.
Ion H. Ciubotaru, autorul a trei volume de referință − Catolicii din Moldova.
Universul culturii populare (I. Arhitectura tradițională. Textilele de interior. Portul
popular de sărbătoare − 1998; II. − Obiceiurile familiale și calendaristice − 2002; III. −
Poezia obiceiurilor tradiționale. Literatura populară. Folclorul muzical − 2005)31, a
realizat o imagine cvasicompletă a spiritualității romano-catolice horgeștene, chestionând
în 1996 patru localnici: Alexandru M. Căliman (70 de ani), Luţa A. Pătrăşcanu (70 de
ani), Anton E. Pătrășcanu (76 de ani) și Ana M. Temea (85 de ani). Pentru tematica
volumului I, l-a abordat și pe Gheorghe M. Apetrei (87 de ani), din Galeri.
Ioan Dănilă, Interviu cu domnul învăţător Constantin Fuioagă, în vol. Tiberiu Căliman, Grigore
Tabacaru – în memoria contemporanilor săi, Bacău, Editura „Plumb”, p. 123.
25
Eugen Budău, Bacăul literar, Iaşi, Editura „Universitas XXI”, 2004, s.v.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ioachim, arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, prefaţă la Satul Horgeşti..., op.cit., p. 7.
29
Anton Coşa, Comunitatea catolică din Horgeşti, Bacău. Coordonate etnografice, în „Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. VI, Iaşi, 2006, p. 267-304.
30
A se vedea Kós Károly, Szentimrei Judit, Nagy Jenö, Moldvai csángó népmüvészet [Arta
populară a ceangăilor din Moldova], Bukarest, „Kriterion” Könyvkiado [Editura „Kriterion”],
1981.
31
Toate volumele au apărut la Editura „Presa Bună”, sub egida Departamentului Cercetării
Ştiinţifice al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi. Redactor de carte a fost preotul Cornel Cadar.
24

180

Ioan Dănilă

Referirile la Horgești, în economia celor trei lucrări, aduc informații fundamentale
despre specificul vieții romano-catolicilor din această zonă. În unele situații, Horgeștiul
apare ca punct distinct, împreună cu alte câteva localități: cu Văleniul (sat unde cetele de
colindători sunt conduse de vătafi), cu Galbeni, Poiana Negri și Valea Seacă (sate unde
copiii la vârsta de 10-14 ani intră în alaiul Betleemului), cu Săbăoani (sat unde se practică
obiceiul matahalelor) ş.a.
Dintre cântecele propriu-zise (incluse în volumul al III-lea), este reprodus unul „de
dragoste și dor”, cules de la Nița M. Păduraru (87 de ani) din „Văleni-Horgești”, la data
de 30 august 199632. (Desigur, este vorba despre satul din comuna Parincea: Văleni, care
făcuse parte din comuna Horgești.)
8. Viața spirituală
Părerea că pe valea pârâului Răcătău, deci și la Horgești, nu ar exista argumente
arheologice sigure privind răspândirea creștinismului33 este contrazisă de istoricul Viorel
Căpitanu, care din 1958 până în 1992, când a ieșit la pensie, a făcut cercetări arheologice
în punctul Cetățuia, descoperind elemente ale vechii așezări Tamasidava și publicând o
serie de articole tematice. „Peste tot unde avem urme geto-dacice, avem și creștinism”, a
precizat Viorel Căpitanu35.
Creștinismul evidenţiat în rândul populației din comuna Horgești cunoaște două
manifestări confesionale: romano-catolică și respectiv ortodoxă. Pentru prima dintre
acestea, monografii au constatat similitudini cu descrierile celui mai cunoscut cercetător36
al comunității romano-catolice, filologul Dumtru Mărtinaş: „Caracteristicile expuse
de D. Martinaș cu privire la ceangăi, în lucrarea sa, se pot aplica în unele puncte și
catolicilor din Horgești”37. Citându-l pe Antonio de Stefano, numit de autoritățile catolice
ca misionar în 1848, Dumitru Zaharia notează că parohia din Văleni (organizată în 1840)
avea filiale „în satele Gioseni, Găiceana, Horgești, Vladnic, Chetriş”38. Credincioși
romano-catolici se află și în satul Galeri, a cărui descriere din punctul de vedere al
32

Cf. vol. III, p. 370.
Nicolae Hurjui, op.cit., p. 93.
34
„Localitate în Moesia Inferior, situată, potrivit coordonatelor date de Ptolemeu, pe malul stâng al
Siretului. Identificată ipotetic cu aşezarea geto-dacică de la Răcătău[l] de Jos (comuna Horgeşti,
judeţul Bacău)” –Dicţionar de istorie veche a României (paleolitic – sec. X) (coordonator, D.M.
Pippidi), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, s.v. Articolul este redactat de
Alexandru Vulpe, care a scris despre Tamasidava în 1964 (în revista „Studii clasice”), şi include
trimiterea către publicaţia „Carpica” (nr.2/ 1969, p. 93) a Muzeului de Istorie din Bacău.
Tamasidava este menţionată şi în Getica lui Vasile Pârvan (cinci ocurenţe).
35
Convorbire telefonică (11 iulie 2020) cu fostul director al Muzeului de Istorie şi coordonator al
şantierului arheologic de la Răcătău. Articolul citat de dr. Alexandru Vulpe este semnat de Viorel
Căpitanu împreună cu Vasile Ursachi.
36
Cf. Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1985.
37
Nicolae Hurjui, op.cit., p. 142.
38
Prof.dr. Dumitru Zaharia, Ceangăii, o ficţiune etnică, Bacău, Editura „Babel”, 2015, p. 290.
33
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antropologiei culturale a făcut obiectul unei lucrări de licență39.
Aplicând chestionarul Academiei Române utilizat în realizarea Noului Atlas
Lingvistic Român şi având drept subiecţi locuitori de confesiune romano-catolică40, am
constatat o similitudine perfectă între utilizarea nivelurilor limbii (fonetic, lexicosemantic şi morfosintactic) de către ortodocşi şi catolici. S-a dovedit încă o dată că
romano-catolicii din unele sate ale Moldovei alcătuiesc o comunitate religioasă şi
nicidecum una etnică.

Roxana-Elena Cioroabă, Galeri, comuna Horgeşti, judeţul Bacău – studiu de antropologie
culturală, lucrare de licenţă, Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
2012 (coordonator, conf.univ.dr. Ioan Dănilă).
40)
Simon V. Augustin (n. 27 aug. 1931, Horgeşti, 7 clase), agricultor, şi soţia lui, Simon F. Aneta
(n. 22 aug. 1941, Horgeşti), 4 clase, casnică. În aceeaşi zi, 4 iul. 2020, am repetat chestionarul cu
un alt romano-catolic, Ioan I. Morţe (n. 11 nov. 1938, Horgeşti), absolvent a 8 clase, pădurar.
39

CONȘTIINȚA DE NEAM A ROMÂNILOR EVIDENȚIATĂ ÎN MOMENTE
ISTORICE SEMNIFICATIVE

Ioan Ungureanu
The național consciousness of the Romanian people, higlighted in significant
historical moments
Abstract
In mai 1600, Mihai Viteazul achieved the first political union of the three Romanian
countries, calling himself „Ruler of Wallachia, Transylvania and the whole of Moldavia”, thus
having an overwhelming role in transforming the consciousness of unity of nation and language of
the Romanian people.
The national consciousness of the Romanian people was also manifested during the Great
Național Assembly from Blaj within 15th and 17th May 1848, with the participation of over 40.000
people at the Revoluțion of 1848.
A great event of the național consciousness is the decisions of the Electoral Assemblies of
Moldavia and Walachia, which established on 5th and 24th January 1859, the Union of the
Romanian Principalities by electing Alexandru Ioan Cuza as the Ruling Prince.
The idea of unity of the Romanian people will be crowned by by the Great Național Assembly
in Alba Iulia, on 1st December 1918; on 27th April 1918, Bessarabia was united with Romania and
on 30th November 1918, Bukovina was united with Romania.
Keywords: The național consciousness of the Romanian people from their geographicspace.
Cuvunte cheie: Conștiința de neam a românilor din spațiul lor geografic.

Prezentul material își propune să prezinte, cu exemple indubitabile, aspecte prin
care se evidențiază conștiința de neam a românilor din întregul areal în care vremurile i-au
așezat, de la daco-romani și până azi, indiferent de provinciile istorice specifice, întrucât,
așa cum spune o zicală populară, așchia nu sare departe de trunchi.
Astfel, prezentăm câteva extrase dintr-un dicționar enciclopedic și din Istoria
României în date privitoare la Mihai Viteazul. (...) Mihai Viteazul, om politic și viteaz
comandant de oști, domn al Țării Românești (1593-1601), al Transilvaniei (1599-1600) și
al Moldovei (1600). ...Mihai Viteazul a învins marea oaste otomană condusă de Sinan
Pașa, la Călugăreni (13/23 aug. 1595). (...)1.
În 1599 la 18/28 oct.,Mihai Viteazul înfrânge la Șelimbăr oastea transilvană a
voievodului Andrei Bathory. La 21oct/1nov. intră în Alba Iulia punând stăpânire pe întreg
teritoriul Transilvaniei2, iar în mai 1600, după o campanie fulgerătoare, și pe Moldova,
realizând prima unire politică a celor trei țări române, intitulându-se „domn al Țării
1
2

Mic Dicționar Enciclopedic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, p. 1491.
Istoria României în date, București, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 129-130.
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Românești, al Transilvaniei și a toată Țara Moldovei”.3(...).
Dar, după ce, împreună cu generalul Basta, a înfrânt armata nobiliară la Gorăslău
(1601), a fost asasinat pe Câmpia Turzii la 9/19 aug. 16014.
Ucigașul, generalul Gheorghe Basta, era în slujba Imperiului habsburgic, fiind
originar din nordul Italiei, care atunci era în componența acestui imperiu. Iar dacă un
scriitor român își punea retorica întrebare unde erați ostași români când bravul vostru
comandant a fost ucis, răspunsul este simplu: Mihai Viteazul îi primea pe ucigași ca fiind
foști aliați, neștiind că aceștia veniseră să-l ucidă. De aici derivă și zicala „Și cu asta,
basta!”, adică totul s-a terminat (n.n.).
Considerat în epocă, potrivit mărturiilor externe, ca fiind „unul din cei mai viteji,
puternici, valoroși și înțelepți principi” (...) Mihai Viteazul a avut un rol covârșitor în
transformarea conștiinței unității de neam și de limbă a poporului român într-o idee
militantă și activă”5.
O deosebită semnificație privind conștiința de neam a românilor se va evidenția în
cadrul manifestărilor din timpul Revoluției de la 1848 din Transilvania și Banat. În context,
redăm câteva din aceste aspecte. Astfel, la 3/15 și 5/17 mai 1848 se desfășoară ...Marea
Adunare Națională de la Blaj (40.000 de oameni, în majoritate țărani), pe Câmpia
Libertății la care se fixează programul social și politic (burghezo-democratic) al
revoluției.
Petițiunea națională (cum era denumit programul revoluției) revendica, în cele 16
articole, printre altele: dreptul românilor de a fi reprezentați în dietă, dreptul de a folosi
limba română în legislație și administrație, emanciparea bisericii ortodoxe române de sub
jurisdicția mitropoliei sârbești, desființarea iobăgiei fără despăgubire, libertatea
industriei și a comerțului și desființarea breslelor, libertatea cuvântului și a tiparului,
asigurarea libertății personale și a întrunirilor, înarmarea poporului și înființarea gărzii
naționale, învățământ de toate gradele în limba română, impozit poporțional cu veniturile,
amânarea discutării în dietă a problemei „uniunii” Transilvaniei cu Ungaria până la
convocarea unei Adunări în care românii să fie reprezentați proporțional etc.
Ideea centrală a acestui program era: „Națiunea română se declară și se
proclamă de națiune de sine stătătoare ...”. Adunarea a ales două delegații: una, în frunte
cu episcopul ortodox Andrei Șaguna, care să înmâneze „petițiunea” împăratului, la Viena,
iar alta, în frunte cu episcopul unit Ioan Lemeni, pentru a o înmâna Dietei din Cluj. S-a
alcătuit, de asemenea, un comitet permanent, cu sediul la Sibiu, pentru a aduce la
îndeplinire hotărârile Adunării, din care făceau parte Andrei Șaguna (președinte), Simion
Bărnuțiu (vicepreședinte), Aron Pumnul, Avram Iancu, Al. Papiu Ilarian ș.a. În a treia zi
a Adunării s-a creat prima gardă națională românească. Prin masiva participare și prin
manifestarea hotărâtă a dorinței de libertate socială și națională Adunarea de la Blaj
constituie punctul culminant al revoluției din Transilvania6.
3
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Din nefericire, hotărârile revoluționare ale Marii Adunări Naționale de la Blaj nu se
vor aplica deoarece, la data de 17/29 mai 1848, Dieta din Cluj ...votează, fără a ține seama
de cererea Adunării de la Blaj, „uniunea” principatului Transilvaniei cu Ungaria, act
politic pe care împăratul Ferdinand I îl sancționează la 29 mai/10 iun. Încorporarea
Transilvaniei la Ungaria , întârzierea aplicării unora din legile revoluționare din martie,
menținerea vechiului aparat de stat nobiliar au contribuit la înstrăinarea celei mai mari
părți a maselor populare din Transilvania de revoluția maghiară, fapt de care a profitat
Curtea de la Viena7.
O deosebită semnificație în cadrul anului revoluționar 1848 o are mai ales lupta
moților dintre lunile ianuarie-iulie, când se afirmă ...Epopeea apărării eroice a regiunii
Munților Apuseni de către armatele țărănești comandate de Avram Iancu, împotriva
încercărilor armatelor nemeșimii maghiare de a pătrunde în această zonă. În conducerea
acestei rezistențe Avram Iancu a fost ajutat de prefecții și de tribunii săi, dintre care mai
cunoscuți sunt Petru Dobra, Ion Buteanu, Simion Balint, Axente Sever, Romanu Vivu,
Vasile Moldovan, Vasile Fodor, Nicolae Corcheș, Amos Frîncu, Mihai Andreica ș.a.
Astfel, la 19 ian. (1 feb.) 1849 moții ...înfrâng o oaste a nemeșimii maghiare la Mărișel. În
această luptă se distinge țăranca Palaghia Roșiu8.
La 13/25 februarie 1849 ...delegația adunării române de la Sibiu, condusă de
episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfățișează împăratului Petițiunea generală a
fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina, care cerea legitima constituire
a națiunii române într-un organism statal unitar de sine stătător în cadrul monarhiei,
administrație în limbă română, reprezentanță proporțională în parlamentul imperial etc.
Drept urmare, la 20 febr./4 mart. 1849 ...împăratul Franz Ioseph I promulgă o
Constituție („Constituția din 4 martie”), prin care recunoaște Transilvaniei o autonomie
limitată. Însă evenimentele cunosc o altă turnură deoarece la 27 febr./11 mart. ...Armata
revoluționară maghiară, condusă de generalul Bem, ocupă Sibiul. Comitetul național
român se refugiază în Țara Românească9.
Între elementele afirmării conștiinței de neam se înscrie și faptul că la 12/24 mai
1848 ...revoluționarii moldoveni emigrați elaborează la Brașov programul în 6 puncte
Prințipiile noastre pentru reformrea patriei, care prevede completa abolire a privilegiilor
feudale (printre altele, desființarea iobăgiei și împroprietărirea țăranilor fără
răscumpărare) și cuprinde dezideratul unirii Moldovei și Țării Românești „într-un
singur stat neatârnat românesc”10.
La data de 5/17 ian 1859, Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca
domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la revoluția din 1848 și la lupta
pentru Unirea Principatelor, iar la 24 ian./5 feb. 1859 și Adunarea Electivă a Țării
Românești se pronunță pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizând
7
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astfel unirea de fapt a celor două Principate11.
Unirea celor două principate, la 24 ianuarie 1859, avea să reprezinte împlinirea
aspirației de secole a locuitorilor acestora și pentru care, nu întâmplător, locuitorii din
București, adunați în Dealul Mitropoliei, strigau și presau Adunarea Electivă pentru
alegerea ca domn al Principatelor Unite a colonelului Alexandru Ioan Cuza.
Pentru românii din întreg arealul geografic în care se aflau, ideea conștiinței de neam
nu se va opri aici. Evenimentele istorice care vor bulversa întreaga Europa, vor încadra și
unele elemente care pentru români vor însemna împlirea unui măreț ideal istoric. Astfel,
așa cum sunt prezentate evenimentele în care și românii au fost antrenați în Primul Război
Mondial, apare evidentă ideea unității de neam, dincolo de forțele nobile sau obscure care
i-au mobilizat, fie cu scopul de a se lupta între ei, fie pentru a se alătura împlinirii unității
de neam. Remarcabilă, în acest sens, este lucrarea distinsului autor Constantin Kirițescu,
din care redăm extrasele cele mai grăitoare.
La 8 iunie 1917 ... o altă sărbătoare măreață, făcea să vibreze Iașii: soseau cei
dintâi voluntari bucovineni și ardeleni. Cele trei milioane și jumătate de români din
monarhie (austro-ungară – n.n.) trimiseseră pe front peste 400.000 de soldați, ca să lupte
sub steagul opresorului propriului lor neam. Din aceștia, erau prizonieri, în diferite lagăre
rusești, aproape 120.000 de oameni. Când România a intrat în război pentru eliberarea
fraților, românii prizonieri la ruși s-au hotărât să rupă legăturile cu aspritorii neamului
lor. Ei au făcut cunoscut aliaților că se consideră dezlegați de jurământul depus și le-au
cerut să-i organizeze în unități naționale, care să lupte în rândurile armatei române și
alături de aliați, pentru cauza comună, a României și a lor proprie.
Acțiunea românilor a fost privită la început cu neîncredere din partea autorităților
ruse și, în special, din partea comandanților de lagăre. Cu multă greutate au putut fi
învinse toate greutățile și, la sfârșitul lunii decembrie 1916, s-a constituit la Darnița, lângă
Kiev, un mare lagăr, în care au fost aduși 250 de ofițeri și 1.200 de gradați, dintre
prizonerii români. Aceștia au constituit sâmburele organizării corpului voluntarilor
români din Rusia. (...).
Marele Stat-Major rus n-a dat voie la început să se recruteze decât 5.000 de
voluntari și aceștia numai din circumscripția militară a Moscovei. Fabricanții și
proprietarii de moșii, cărora le erau repartizați prizonierii, se opuneau recrutării acestor
prețioși și ieftini muncitori, iar camarazii lor, austrieci și unguri, îi amenințau cu
spânzurarea familiilor lor și confiscarea averilor. Cu numirea colonelului Pietraru
comandant al lagărului, chestiunea a intrat într-o fază mai favorabilă. Intelectualii
corpului au scos o gazetă, România Mare, care apărea săptămânal și aducea mari
servicii propagandei naționale printre prizonierii din Rusia. Guvernul rus a început să
aibă o atitudine mai binevoitoare. Marele Stat-Major a permis recrutarea unui număr de
30.000 de voluntari și, de la 22 august 1917, a început o acțiune sistematică de recrutare
și instrucție.
Lagărul român a fost transferat la Kiev. Voluntarii români soseau acum în mare
număr: până la 200 pe zi. Guvernul rus a pus la dispoziția românilor echipamente. Cum
11
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se echipa un batalion, era expediat la Iași și un altul urma. (...).
De la 3 iunie la 14 noiembrie 1917, cât a durat perioada activă de recrutare și
instrucție, au fost trimise în Moldova 11 batalioane, cu un efectiv total de 374 ofițeri și
8.261 soldați, afară de cei 22 ofițeri și 1460 soldați, rămași în Rusia, spre a face serviciul
de pază la depozitele militare ale armatei române. (...).
În Piața Unirii, în jurul statuii lui Vodă Cuza, în locul unde se sărbătorise cu mai
mult de o jumătate de veac înainte cea dintâi unire a celor două principate române, s-a
serbat, în mijlocul unei bucurii delirante, cea dintâi manifestare a întregirii complete a
neamului, temelia României Mari. Au ținut cuvântări înflăcărate Brătianu, Iorga, Goga,
Nistor și s-a încins în jurul statuii hora simbolică a Unirii, în care s-au prins miniștri,
deputați, senatori, soldați și țărani. La sfârșitul lunii iunie, refacerea militară și sufletească
a României era sfârșită. Armata română renăscută ca pasărea Phoenix din propria ei
cenușă, era nerăbdătoare să reînceapă lupta, de astă dată în împrejurări mult mai bune
decât cele care o duseseră la dezastrul din 1916. Poporul întreg aștepta, plin de încredere,
ceasul cel mare12.
Remarcabilă a fost și activitatea românilor ardeleni aflați în Siberia, așa cum
evidențiază Constantin Kirițescu în remarcabila sa lucrare. ... În aprilie 1918, trupele
cehoslovace și române au început să se evacueze în trenuri spre Vladivostok. Prima etapă
mai importantă, în această lungă călătorie, a fost orașul Samara, pe Volga. La îndemnul
colonelului francez Paris, românii au hotărât să înjghebeze aici un nou „corp al
voluntarilor români ardeleni și bucovineni”, independent de formațiile cehoslovace, deși
lucrând în aceeași direcție. (...).
S-au format două centre de adunare a voluntarilor români: Samara pe Volga și
Celeabinsk, în Urali. (...). Misiunile militare aliate, în special ofițerii din misiunea
franceză, au pus voluntarilor la dispoziție mijloacele trebuitoare pentru încadrare,
echipare, înarmare, aprovizionare și instrucție.
Sub presiunea austro-germanilor, care încheiaseră cu Rusia pacea de la BrestLitovsk, guvernul sovietic pretinse dezarmarea și desființarea trupelor de voluntari. În
această atitudine dușmănoasă, bolșevicii ruși au căpătat un aliat natural: pe prizonierii
maghiari care făceau bolșevism unguresc în slujba sovietelor ruse. (...).
În cursul toamnei și al iernii anului 1918, corpul voluntarilor români a desăvârșit
organizația și și-a precizat misiunea. Corpul a fost organizat pe batalioane. Erau două
batalioane active: „Horia” și „Mărășești”; două trenuri blindate cu același nume; un
batalion de rezervă; o companie de pionieri; un escadron de lăncieri; o companie a
statului-major. La început, efectivul era de 2.500 de oameni; numărul a crescut treptat, cu
foștii prizoneri ce soseau la centrul de triaj al regiunii, până a ajuns la peste 5.000 de
oameni cu mai mult de 100 ofițeri.
Misiunea corpului a fost precizată: lupta pentru desăvârșirea idealului național
român. Ca organ de conducere a fost instituit un Comitet Național Român din Rusia. (...).
Cu chipul acesta, drapelul revendicărilor românești, coborât de pe sulița sa în patria
Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, Voluntarii
ardeleni la Iași, vol. II, p. 36-37.
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mamă, prin pacea de la București, era ridicat din nou în pustietățile imensei Siberii, tocmai
de către feciorii provinciilor subjugate. La 29 octombrie, ca răspuns dat manifestului
împăratului Carol al Austriei, voluntarii români au proclamat în toate garnizoanele lor
siberiene despărțirea Ardealului, Banatului, Maramureșului și Bucovinei de AustroUngaria și unirea lor cu România. (...).
Corpul voluntarilor a avut o foarte importantă activitate culturală și națională.
Ofițerii români au editat un ziar, „Neamul românesc”, au ținut peste 40 de conferințe, au
întemeiat o bibliotecă românescă, au redactat o protestare solemnă în chestia Banatului.
Activitatea militară era însă cea precumpănitoare. Intrând efectiv în acțiune pe frontul
intern, s-a încredințat voluntarilor români spre pază cel mai periculos sector de cale ferată
din Siberia, în regiunea pădurii seculare, taiga, pe o distanță de aproape 1.000 km. În timp
scurt, voluntarii români s-au afirmat ca trupa cea mai disciplinată din Siberia. Apărarea
sectorului încredințat în paza lor a determinat pe români să facă un număr de 37
incursiuni în pădurea seculară, pe distanțe care au variat între 150-800 km. depărtare de
la baza lor. Ele au costat pe români peste 60 morți și numeroși răniți13.
Primul război mondial a avut diverse semnificații și pentru românii situați în granițe
cu stăpâniri diferite. Între acestea, se înscrie și drama Legunii Române din Italia, în
componența căreia se aflau români din Transilvania, Banat și Bucovina, teritorii ce se aflau
sub dominația Austro-Ungariei. Situația acestora este pe larg prezentată în lucrarea
Legiunea Română din Italia, ediție îngrijită de prof.dr. Dumitru Zaharia care, în calitate de
fost director al Arhivelor Naționale din Bacău, a efectuat mai multe deplasări în această
țară pentru a studia documente inedite din arhivele italiene. Această operă, tipărită de
Editura Militară, în anul 2019, la București, prezintă în cele 356 de pagini documente
relevante despre constituirea și activitatea acestei formațiuni militare.
Așa cum se precizează în prefața lucrării, documentele prezentate sunt rezultatul
activității desfășurate în Arhivele Statului din Italia, în Arhiva Istorică și Diplomatică a
Ministerului Afacerilor Externe, Roma, și în cea a Statului Major al Armatei Italiei. Munca
prestată de prof. Dumitru Zaharia a fost în calitate de reprezentant al Direcției Generale al
Arhivelor Naționale ale României, activitate începută în anul 1967.
Redăm în continuare câteva din precizările prezentate în prefața lucrării, așa cum le
prezintă prof. Dumitru Zaharia. ...Pentru cercetarea acestor materiale documentare
deosebit de valoroase (...) am studiat la Arhivele Centrale ale Staului Italian din Roma,
EUR, fondurile arhivistice Președinția Consiliului de Miniștri, Ministerul de Interne, cel
numit Santa Croce și cele create de unele personalități ale vieții politice italiene
contemporane evenimentelor. Documentele păstrate în aceste fonduri arhivistice, ca și
cele ce există în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe au fost cercetate de noi, au fost
microfilmate (...) și au fost depuse la Direcția Generală a Arhivelor Naționale ale
României. Cele păstrate la Statul-Major al Armatei Italiene, după cercetarea noastră, au
fost xeroxate și mi-au fost donate sub motivul că am onorat instituția respectivă cu
activitatea prestată aici. În condițiile cele mai onorabile, am primit documentul și
fotografiile păstrate de către preotul slujitor și confesor al militarilor români, prizonieri
13
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de război și a celor eliberați din această situație juridică, Germano Giovanelli, în cursul
anului 1973. (...). Germano Giovanelli mi-a dăruit și fotografiile relizate împreună cu
militarii de aceeași națiune, participanți la activitatea condusă de către marele luptător
pentru unitatea națională a românilor, atunci când a efectuat slujba de sfințire a
drapelului românesc. Aceasta a fost relizată de preotul Vasile Lucaciu și a avut loc în iulie
1918, în localitatea Marino, în vecinătatea Romei. (...). Toate materialele documentare
primite au fost depuse la Arhivele Naționale ale României, București. (...).
Rolele rezultate (după xeroxarea documentelor aflate la Statul Major al Armatei
Italiene – n.n.) au fost donate atașatului militar român de la Ambasada României din
Roma. Documentele primite de la instituția numită „Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell Esercito Italiano” sunt cele care prezintă creșterea numerică a prizonierilor români
pe teritoriul statului italian de-a lungul anilor de război, 1915-1918, până la numărul
aproximativ de 60.000 de persoane. Dintre aceștia au fost recrutați voluntarii care au
alcătuit unitățile participante la luptele de la celebrul „del Piave”și cei ce au constituit
Legiunea Română pe teritoriul statului italian . Evenimentele au avut loc în anii 1918,
191914.
Redăm în continuare extrase din amintita lucrare privind activitatea românilor din
imperiul austro-ungar ajunși prizonieri în Rusia și Italia, așa cum sunt prezentați și în
lucrarea semnată de Dumitru Zaharia.
La 5 martie 1917, ostașii români care au participat la luptele purtate pe fronturile
rusești, ajunși prizonieri de război austrieci în Rusia, au semnat, la Darnița, declarația
prin care s-au autoangajat că vor lupta în Armata Română pentru dezrobirea teritoriilor
populate de românii aflați încă sub crunta stăpânire imperială austriacă și ungurească.
(...). Guvernul Rusiei a consimțit, în data de 3 apr. 1917, ca 30.000 de oameni, recrutați
din rândurile foștilor combatanți ai armatei austro-maghiare, angajați prin liberul
consimțământ al acestora, să fie organizați într-un corp al voluntarilor români, care să
participe la război alături de unitățile Armatei Române pentru dezrobirea fraților rămași
acasă. Comitetul de organizare al prizonierilor români, foști combatanți în unitățile
armatei austro-maghiare, care avea sediul în orașul Kiev, a lansat un apel vibrant către
aceștia.
Prin intermediul acestui document, oamenii au fost chemați să ia parte la lupta
pentru eliberarea provinciilor românești aflate încă sub asuprirea Habsburgilor și unirea
acestora cu România. (...).
La data de 27 mai/9 iunie 1917, au fost pregătite primele două batalioane din
corpul voluntarilor români, care au sosit la Iași după puține zile. Locuitorii capitalei
Moldovei au primit cu entuziasm și o manifestare a sentimentului patriotic de mare
respect. (Vezi detaliile supra – n.n.). (...).
Faptele petrecute în Rusia nu au fost singulare, deoarece responsabilii austromaghiari i-au trimis pe români să lupte și pe fronturile din Italia și pe cel din Franța.
Militarii români ajunși pe frontul din Italia de nord împotriva voinței lor au participat la
Dumitru Zaharia, Legiunea Română din Italia, Documente italiene, București, Editura Militară,
2019, p. 7-8.
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luptele de acolo numai până atunci când au avut posibilitatea să treacă de partea
italienilor.(...).
Prezența prizonierilor de război de origine românească pe teritoriul statului italian
a fost semnalată de autoritățile acestuia chiar din luna noiembrie 1915.(...). La data de 9
mai 1917, Ministerul Afacerilor Externe de la Roma a precizat că în Italia se aflau atunci
circa 1.500 de români, foști luptători în armatele inamice.(...).
Apreciem, așadar, că în Regatul Italia se aflau la sfârșitul Primului Război
Mondial aproximativ 60.000 de români care au părăsit fronturile de luptă austromaghiare, au trecut de partea statului italian, aliat cu România, pentru a pune capăt
asupririi milioanelor de români de către o nobilime maghiară extrem de aspră, ai
cărei strămoși au deznaționalizat aproape toată populația românească existentă pe
teritoriul panonic (...).
Paralel cu sosirea în Italia a românilor autoeliberați de opresiunea și teroarea
exercitată asupra lor de către autoritățile statale și religioase austro-maghiare și ajunși
pe pământul țării de care îi legau vechile tradiții culturale, conștiința comunității de
neam și sânge, limba și obiceiurile comune, s-a dezvoltat o puternică mișcare în scopul
eliberării lor din situația de prizonieri de război și organizarea acestora în formațiuni
militare, pregătite pentru a lupta și pentru a putea participa la marea și dreapta activitate
care să contribuie la eliberarea pământului furat al strămoșilor și unirea acestuia cu
patria mamă, România (...).
Ideea formării unei Legiuni Române prin recrutare pe bază de voluntariat, din
rândurile celor aproximativ 60.000 de prizonieri bucovineni și transilvăneni, era
consimțită, aprobată și privită cu mult interes de către mai mulți miniștri din Guvernul de
la Roma (...). Puternica mișcare existentă în Italia în favoarea organizării Legiunii
Române (...) interesul și dorința exprimate de masa prizonierilor de război de neam român
de a contribui prin lupta armată la eliberarea teritoriilor românești și a populației
respective, aduse la gradul robiei de către o nobilime mândră de crimele săvârșite contra
românilor, au creat condițiile extrem de favorabile pentru crearea Comitetului de Acțiune
al Românilor din Transilvania, Banat și Bucovina. În jurul datei de 20 iunie 1918, ideea
organizării acestei mari unități militare românești câștigase argumentele și posibilitățile
cele mai favorabile în masa ofițerilor și soldaților aflați în Italia (...).
La data de 15 octombrie 1918 a fost elaborat și a fost făcut cunoscut opiniei publice
Decretul privind formarea și organizarea Legiunii Române pe teritoriul statului italian.
Comanda marii unități militare române a fost încredințată generalului Ferigo. În ordinul
dat cu acest prilej de către generalul Zupelli, ministru al apărării, a fost specificat și faptul
că marea unitate formată din români avea obligația de a colabora cu unitățile de acest fel
din statul peninsular, în zona de confruntare cu inamicii comuni(...).
Fiii patriei române fugiți de pe fronturile de luptă austro-ungurești și ajunși pe
pământul italian nu au fost temători de moarte și nici trădători de patrie ci, din contra, au
devenit patrioți prin faptele lor eroice în folosul țării și al națiunii greu încercate. În toate
luptele la care au participat, aceștia și-au adus frumoasa lor contribuție la victoriile
obținute de către bravii militari ai armatelor italiene, franceze și engleze contra celor ale
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inamicilor comuni (...)15.
Dorința de unitate a neamului românesc se accentuase încă din primele luni ale
anului 1918. Astfel, la 17/30 aprilie 1918 se înființează la Paris „Comitetul național al
românilor din Transilvania și Bucovina”, sub președinția lui Traian Vuia, iar mai apoi a dr.
Ioan Cantacuzino; a militat pentru dobândirea independenței Transilvaniei și unirea
acesteia cu România16.
Preliminariile Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 s-au materializat mai întâi la data
de 27 martie 1918 prin hotărârea Sfatului Țării de la Chișinău, pentru unirea Basarabiei cu
România, iar la 28 noiembrie 1918 și fruntașii politici din Bucovina, sub președinția lui Șt.
Cicio-Pop hotărăsc unirea acesteia cu România.
Între evenimentele remarcabile ce prevesteau Marea Unire de la 1 dec. 1918, se
înscrie și „Zborul Marii Uniri de la Bacău la Blaj” efectuat în ziua de 10/23 nov. de
către pilotul Vasile Niculescu și căpitanul Victor Precup. Detaliile pregătirii și efectuării
acestui zbor, cu un Farman 40, la vreme de iarnă, cu un strat consistent de zăpadă, sunt
amplu prezentate în lucrarea semnată de comandorul George-Paul Sandachi17.
Privațiunile impuse în unitățile militare austro-ungurești , suferințele îndurate pe
timpul războiului și ale prizonieratului au fost răsplătite și prin lupta celor rămași acasă.
Aceștia, la 1 Decembrie 1918, prin reprezentanții lor adunați la Alba Iulia într-un număr
copleșitor de mare, au votat și au proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și
a Maramureșului cu patria străbună18.

15

Dumitru Zaharia, op.cit, p. 18-32.
Istoria României în date, op.cit., p. 308-309.
17
Comandor George-Paul Sandachi, Zborul Marii Uniri de la Bacău la Blaj, Onești, Editura Magic
Print, 2018.
18
Dumitru Zaharia, op.cit., p. 32.
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SATE ȘI MOȘII ALE FAMILIEI LUCA DIN SECOLUL AL XVIII-LEA.
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Costin Clit
Villages and estates of the Luca family from the 18th century.
Unpublished documents
Abstract
The Luculești peoples come from a family of Moldavian boyars with modest origins, the first
known being the priest Istrate, married to Călina, with whom he has a son, Luca, whose first name
became the patronymic of his descendants. A connoisseur of books, Ștefan Luca, the trusted man of
the lords of Moldova, is sent by Dimitrie Cantemir with a message to the Tsar of Russia Peter the
Great, with whom he meets in Yaroslav and Lutsk, where the Moldovian-Russian convention was
signed. The treasurer Ștefan Luca has a land patrimony that is difficult to establish, consisting of
dozens of villages and parts of villages. We highlight a set of documents regarding its estates located
on both banks of the Prut River, especially in the historical land of Fălciu.
Keywords: boyar families from Moldova, genealogy, villages and estates, Prut river, sales,
inheritances, unpublished documents.
Cuvinte cheie: familii boierești din Moldova, genealogie, sate și moșii, râul Prut, vânzări, moșteniri,
documente inedite.

Luculeștii provin dintr-un neam de boieri moldoveni cu origini modeste, primul
cunoscut fiind preotul Istrate, căsătorit cu Călina, cu care are un fiu, Luca, al cărui prenume
a devenit patronimul urmașilor săi. La rândul său, pârcălabul Luca a fost căsătorit cu
Gherghina, fiica lui Dumitru Carăbăț, a căror urmași sunt: Negrușa, Irina, căsătorită cu
Apostol Costișor, și pe Gavril, căsătorit cu Safta, fiica șetrarului Gore1.
Gavril Luca și Safta Gore au pe: Anița (Anușca), a doua soție a medelnicerului
Iamandi, Tofana, soția lui Grigoraș Arbure, Adam sulger și Ștefan2. Gavril Luca era
nepotul Tofanei, fiica lui Drăgan, fost armaș, fiul Tudorei și al căpitanului „Gabară”, care
la 18 februarie 1681 vindea cu fiul ei Ion și „haică-me Anghelușa” lui Gavril și lui
Toderașco sin Gorii, nepoții ei, dreaptă moșie și ocină din Hulturești, Drăgănești, Mățăști,
Maria Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Rareș. Studiu prosografic, Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2002, p. 374-376; Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion
Neculce. Sudiu prosografic, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 411.
2
Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei și O samă de cuvinte, ediție critică și studiu introductiv de
Gabriel Ștrempel, București, 1982, p. 128-129; Gabriel Ștrempel, Catalogul manuscriselor
românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, vol. I, p. 71-72, nr. 254; MihaiBogdan Atanasiu, op.cit., p. 411.
1
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Pirluești, Lungeni, și din tot hotarul Bărboșilor3.
Ștefan Luca, căsătorit anterior datei de 15 iulie 1702 cu Maria, fiica grămăticului
Enache și a Catrinei, fiica marelui vistiernic Iordache (I) Cantacuzino, se integreză „în
vasta rețea de solidarități a Cantacuzinilor”. Ștefan Luca și Maria au împreună patru copii,
însemnați în actul de „împărțala moșiilor și a țiganilor” din 28 decembrie 1728: stolnicul
Toma, Mihalache, Ilinca, măritată cu Hurmuzachi, fiul pitarului Cârstea, și Safta4. Mai este
cunoscut Enache (ieromonahul Ioasaf), cel care a redactat unul din manuscrisele operei lui
Ion Neculce, cu cheltuiala lui Iordache (IV) Cantacuzino Deleanu, datat 7 aprilie 1766: „Și
esti scris acestu Litopisăț de părintele Iosav Luca, ficior Lucăi vistiernicul”5.
Ștefan Luca a fost căsătorit în două rânduri, „dzicănd dumnalui cu după ce i s-au
săvărșit giupăniasa cea dintăi au fost luoat pe giupăniasa lui Ion Manole, ce-au fost sulgear
mare, fata Aslănoai”. Ion Manole și soția sa, „fata Aslănoai”, au avut doi copii. Marele
vistiernic Luca Ștefan are patru copii cu a doua soție, moartă înainte de 8 aprilie 1720, când
Mihai Racoviță poruncește vel vornicului Ion Sturdza să cerceteze jalba personajului
nostru. Copiii lui Ion Manole și a fetei Aslănoaei își cereau „parte din bucatele măne-sa și
a tătăne-său”. Porunca domnească reflectă plata datoriilor lui Ion Manole, îndatorat, chiar
înainte de a se căsători, de către cel de-al doilea soț al fetei Aslănoaei. Ștefan Luca mai
arată în jalba sa și comercializarea unor odoare „de-a giupănesăi lui” de către Ion Manole6.
Să fi fost Enache (Ioasaf) un copil din cea de-a doua căsătorie? Care sunt ceilalți trei?
Toma Luca, cu așezarea în Talaba, sat astăzi dispărut, are la rândul său o fiică
Ecaterina (Catrina), căsătorită în 1762 cu Dediu Codreanu. O altă fiică a sa era căsătorită
cu C. Negrea, care în 1777 se judeca cu Iordachi Bădros pentru a cincea parte din moșia
Chițivoești7.
Ștefan Luca se înrudea cu „giupâneasa” lui Iorga Păladi, cununați de „Ilieș
vod(ă)” – Alexandru Iliaș (1666-1668) – care după moartea soțului „rămâindu … săracă,
peste puțin(ă) vreme s-au măritat după Niane ce-au fost ușer mari” și a vândut rudei sale
vistiernicul Luca pe o țigancă Avrămia, împreună cu copilul ei, tranzacție contestată la
domnie de spătăreasa Ruxanda, sora Iorgăi. Țiganii respectivi au fost dănuiți de nașul Iliaș
vodă lui Iorga Păladi. Mihai Racoviță decide la 16 iulie 1720 ca „să-s(e) ia și parte(a)
Năniasă iar la domnie pentru căci și ea au rămas făr(ă) dé cuconi, iar Luca visternicul să
caute din moșiile lui Nani și a Năneas(ăi), unde ar găsi să oprească pentru bani(i) ce-au dat
Gheorghe Ghibănescu, Surete și izvoade (Documente slavo-române), Iași, Tipografia
„Dacia”, P. & D. Iliescu, 1912, vol. VII, p. 2, nr. IV.
4
Iulian Marinescu, Documente relative la familia Neculce, în „Buletinul Comisiei Istorice a
României”, București, Tiparul așezământului tipografic „Datina Românească”, Vălenii-de-Munte,
1925, vol. IV, p. 63-64, nr. 27; Mihai-Bogdan Atanasiu, op.cit., p. 411-412.
5
Ștefan S. Gorovei, Miscellanea genealogica (II), în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie
«A.D. Xenopol»”, XXIII, 1986, 1, p. 447-449; Mihai-Bogdan Atanasiu, op.cit., p. 412-413.
6
Biblioteca Academiei Române (în continuare BAR), Documente istorice, XIII/233.
7
Costin Clit, Moșiile Rănceni și Spărcoceni din ținutul istoric al Fălciului (sec. XVIII-prima
jumătate a sec. al XIX-lea), în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Anuarul Muzeului Județean Ștefan
cel Mare, Vaslui, XXXIX, vol. I, 2018, p. 168-169.
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pe acea țigancă cu ficiorul ei Ursul” și să-l păstreze pe Costantin țiganul, fiul Avrămiei8.
Despre Iorga Păladi medelnicerul, „fiul lui Paladi, nepotul lui Maftei Roșca din Bârlad”,
știm că la 12 noiembrie 1667, Iliaș Alexandru îi întărea stăpânirea asupra moșiei Ursoi pe
Jeravăț9. Toader Palade, căsătorit cu fiica lui Matei Roșca din Bârlad, probabil, Axița, are
șase copii: Gavril, Toader, Enache postelnicul, Iorga medelnicerul, Maria, căsătorită cu
marele șetrar Gheorghe Bogdan, și o fiică căsătorită cu Cârstian Dabija10, care nu poate fi
decât spătăreasa Ruxanda, amintită mai sus11. Nanie ușerul era căsătorit la 12 februarie
1669 cu Maria, fiica lui Grigore (?) Frătiță12.
Casele stolnicesei Maria, soția răposatului Dumitrașco Ursachi, fost mare stolnic,
situate pe Ulița mare din Iași, ajung prin hotărârea divanului la Bozagiul biv vameș „pentru
niște datorii”, dar și unele moșii. Casele respective vor fi cumpărate de marele vistiernic
Iordache Cantacuzino „pentru care cumpărături având dumniaei pricini cu dum(nea)lui
vist(iernicul) și jăluind cum are mare strâmbătate, și socotind și dumnialui să nu-i fie cu
blăstăm, nu o au lăsat de tot să fie păgubașă, că tâmplându-să a-ș(i) căsători pe fiică-sa pe
Catrina și lipsindu-i multe de carile îi trebuia, iarăș au făcut pomană și o au agiutorit pe
dumniaei cu toate cele ce i-au trebuit, care s-au socotit prețul acele cheltuele 260 lei cât au
cheltuit dum(nea)lui”. Zapisul încredințat de stolniceasa Maria Ursachi a fost scris de
Ștefan Luca biv vistiernic. Mihai Racoviță îi întărește marelui vistiernic stăpânirea pe
casele din Iași la 28 aprilie 172113. Iordache Cantacuzino cumpără la 20 ianuarie 1723
casele lui Vasile Adam biv vtori vistiernic de pe Ulița Strâmbă, locul fiind „lipit” de casele
cumpărătorului, și au fost construite de mitropolitul Ghedeon pe locul făcut danie de Sandu
Adam, „cumpărătură tătâni-mieu lui Adam neguțitoriul de la Mane Sârbul neguțitoriul,
ginerile lui Andronic, cumnat lui Vălco”. Printre martorii tranzacției se numără și Ștefan
Luca vistiernic14. Domnul Mihai Racoviță îi întărește lui Iordache Cantacuzino, la 20
martie 1728, stăpânirea pe casele cumpărate de la Vasile Adam și pe locul de casă cu
pivniță achiziționat de la Nastasia, soția lui Hrisoverghie, fiica Sturdzei și de la fiul acesteia
Mihalachie15. Schimbul efectuat la 29 martie 1724 ne lămurește și despre locul caselor lui
Ștefan Luca din Iași. Astfel, Ștefan Luca se înțelege cu Iordache Cantacuzino „de i-am dat
o bucată de loc din locul ce-am fost cumpărat eu de la Paradiț pe Ulița Strâmbă, i-am dat
șapte paș(i) de loc în curmezișul locului de ș-au îndreptat ograda dumisali, și dum(nea)lui
încă mi-au dat casăle ce-au fost cumpărat(e) de la Vasiliță vist(i)ernicul de li-au mutat pe
8

BAR, Documente istorice, XIII/239.
Teodor T. Burada, O călătorie la muntele Athos (1), în „Revista pentru istorie, archeologie și
filologie”, Anul I, volumul II, București, Tipografia Academiei Române (Laboratorul român), 1883,
p. 81-82, nr. 7.
10
Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova. Sec.
XIV-XVII, București, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 423; Mihai-Bogdan Atanasiu,
op.cit., p. 462.
11
BAR, Documente istorice, XIII/239.
12
Nicolae Stoicescu, op.cit., p. 400.
13
BAR, Documente istorice, CMXXVI/11.
14
Ibidem, CMXXVI/12.
15
Ibidem, CMXXVI/13.
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locul mieu, însă cu toate câte trebu(i)esc în casă”16. Mihai Racoviță i-a dăruit, la 2 martie
1708, o mie de stânjeni din locul domnesc din hotarul Țuțorei17.
Ștefan Luca a fost promovat de Mihai Racoviță de la cămara Curții la finanțele țării
și l-a numit vistiernic al doilea la începutul primei sale domnii, consumată între 1703 și
1705, slujbă pe care o păstrează și în cea de-a doua domnie a lui Antioh Cantemir (17051707), după care este adus la Cancelaria domnească ca logofăt al treilea în 170718. În cea
de-a doua domnie a lui Mihai Racoviță (1707-1709), Ștefan Luca cumpără „diseatina la
Botoșeani” pe care „au văndut-o lui Ilie Abădza, și lui Toadir Tomiții vor(nic), și lui
Todirașco Zosăn post(elnic), și lui Ștefan Pisoschie, și lui Ghiorghiți Izmană”. Banii luați
cu împrumut de la Suleiman vor provoca mari necazuri datorate nerecunoașterii de către
turc a restituirii sumei de 150 de lei și judecata în fața lui Mihai Racoviță care dă
„gium(ă)tat(e) di sat di Bărlești și parte din sat din Costinești a lui Ilie Abăza, și pi Ursul
Bătog țiganul cu ficiorii lui ca să-s(e) vândză și să-s(e) plătiască acei bani lui Suliman din
vrem(ea) că n-au purtat de grij(ă) Ilii Abădza să ia pecetluit di la Suliman cănd au făcut
istovul banilor la Suliman”19. După urcarea pe tron a domnului Nicolae Mavrocordat,
Ștefan Luca își pierde slujba și fuge în Polonia cu Savin banul, Pavel Rugină, Ilia Abaza,
Dediul spătarul, Mireștii și o parte din Rusetești20, realități la care face referire și Mihai
Racoviță la 19 august 1722. „Deci, într-acea un vreme tămplăndu-s(e) mazilii domnii
mel(e) și ei încă unii dintre dănșii lipsănd din țară și Suliman încă multă vrem(e), mai un
an, nedzicănd nimică s-au trăngănat cătăva vremi pănă au ieșit la divan și neavănd nici o
dovad(ă) să dovediască pe Suliman cum i-au dat bani(i), i-am dat domniia me platnici să
plătiască bani(i) lui Suliman, măcară că au trimis Ilie Abădza și ace(a) țidul(ă) cu slova
Lupului vornicului de la Mosc(u), și scrie și Ilie Abădza de acolo precum s-au istovit toț(i)
bani(i) la Suliman câț(i) au fost să i să dea”21.
Obținerea iertării noului domn este urmată de revenirea în Moldova, retragerea la
curțile sale de la Târgu Frumos, unde dă mărturia din 20 iulie 1710 împreună cu alți
boieri22. Ștefan Luca este trimis „sol la moscali” în martie 1711 de către Dimitrie Cantemir
și l-a „găsit pre împăratul Moscului aproape, în Țara Leșească, la Iaroslav”. Întâlnirea cu
țarul Petru cel Mare s-a petrecut la Luțk în luna aprilie a anului 1711, fiind răsplătit în
schimb de către Dimitrie Cantemir cu numirea ca mare vistiernic în locul lui Ilie Catargiu.
După eșecul de la Stănilești din 18-22 iulie 1711, ajung mai târziu la Kiev vistiernicul
Ștefan Luca și stolnicul Sandu Sturza cu oastea condusă de generalul Karl Evald Rönne.
Aflați sub interdicția întoarcerii în Moldova, au încercat fără succes să scape, sunt închiși
o lună de zile, iar după un an reușesc să fugă în Moldova, unde Ștefan Luca își găsește
Ibidem, CMXXVI/14 și 15.
Mihai-Bogdan Atanasiu, op.cit., p. 413-414.
18
Ibidem, p. 413.
19
BAR, Documente istorice, XIII/242.
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Mihai-Bogdan Atanasiu, op.cit., p. 414.
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BAR, Documente istorice, XIII/242.
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Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 219, nr. 30.
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moșiile luate în seama domniei, pe care le primește înapoi23, însă nu se mai bucură de
slujbele cu care a fost obișnuit, deși îl găsim în preajma scaunului domnesc. Va fi trimis în
Bugeac în misiune, împreună cu marele vistiernic Constantin Costache, de Mihai Racoviță,
în a treia domnie (1715-1726), iar în 1727 a fost orânduit cu Macri banul de Grigore al IIlea Ghica să-i pună la adăpost în Hotin doamna, copiii și mama domnului. Decesul său sa petrecut la sfârșitul anului 172724.
Documentar îl întâlnim cămăraș (11 iulie 169625), vtori vistiernic (1 august 170526,
20 iunie 170627, 10 iulie 170628), treti logofăt (19 iunie 170829, 13 octombrie 170830, 20
iunie 170931, 27 decembrie 171032), biv vel vistiernic (1 septembrie 1715-31 august
171633, 26 aprilie 172134, 15 mai 172135, 15iunie 172136, 22 decembrie 172337, 12 august
172538).
Ștefan Luca stăpânea zeci de sate și părți de sate, cum ar fi: satele Cucuteni,
Bărbătești, (ținutul Roman), Podraga, jumătate din Giurgești, o pătrime din Cudrești
(ținutul Dorohoi), Cernauca, jumătate din Vasileu, satul Zadubrouca (ținutul Cernăuți), un
loc în hotarul Țuțorei, părți din Cășoteni (ținutul Lăpușna), Lipăești (ținutul Suceava),
Pelinei, Mândrești, Pleșeni, Goești, Zabuliceni, Pietrișul, părți din satele Bărboși,
Căpotești, Suhuleț (Stuhuleț), Țăpeni, Brițcani, Negrilești, Răiceni (Rănceni), Spărcoceni,
Budăi, Bălănești (ținutul Fălciu), Pungești, Tohani (Trohan) (ținutul Vaslui), Bogdana,
Vlamnic (ținutul Tutova), vii la Cotnari, Odobești, Siminiceni (Roman)39, Talaba pe Bujor,
Mogoșeștii și Fălfoeștii în hotarul Podolenilor (Fălciu). Cercetarea noastră, una parțială,
este aplecată cu predilecție asupra ținutului Fălciului.
În urma împărțirii moșiilor părintești, Tofana primește la 27 decembrie 1718 satul
Pulberenii pe Cogâlnic, a treia parte din Ialoveni pe Ișnovăț (Lăpușna), Odobeștii, Dințenii,
a treia parte din Mogoșești, (Fălciu), Vărzărești pe Bâc (Orhei), a patra parte din Tănjălești,
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Băcșănii peste Prut (Iași)40. Un al doilea izvod „de împărțala” datează din 27 decembrie
1724, „în care între alte moșii și părți de moșii arată și Odobeștii la Fălcii și parte din
Dințeni”41.
La 22 mai 1721, Ștefan Luca vistiernic și Adam Luca sulger își împart cu verii lor
Ilie și Antohi Gorie moșiile și vecinii „di pi moșii noștri Drăgan armașul și Gori șetrarul”.
Ilie, Antohi și surorile lor primesc satele Deleni din Codrul Chigheciului și Tricolești pe
Elan, vadul de moară de la Benești pe Elan, un loc de prisacă, cu pomet, poeni de fânaț și
fântână la Coropceni, ținutul Vaslui. Nu au fost împărțite moșiile Negrilești, Brițcani și
balta Geminii, disputate cu Gavrilițeștii, satele Pițcani de pe Prut, Zabulicenii, Goeștii pe
Bujor (ținutul Fălciu), Sămălăeștii și Mălicinii pe valea Chigheciului, ținutul Fălciu,
„necăutate de multă vreme și înpresurate de unii și di alții”. Cei doi frați primesc și țiganii
fugiți pe care urmau să-i identifice și să-i împartă, „osăbi di țigani(i) ci să află vânduț(i) de
unchiul nostru Racleș, căci au luat parte în giumătat(e) cu noi, și osăbit și de Savin țigan,
carile au fostu a mătușe-noastră a Sandii Cujboai și l-au dat lui Știfan Luca vist(iernic)”.
Lui Antohi îi rămâne și locul unde și-a ridicat case și a plantat vii în schimbul părților din
satul Bărboși, de pe apa Moisiei, ținutul Fălciu („a patra parte de sat de Bărboși, cu
hălășteul cel cu sălci(i) din gios ci l-au fost ezăt Gorie, osăbit de bătrânu(l) Danciului din
prisaca undi au fost pe sat în sus despre răsărit până în poiana Zaharioaéi și până în apa
Moisăi”)42.
Mihai Racoviță volnicește la 24 mai 1721 pe Ilie Gorie postelnic și fratele său
Antohi să perceapă zeciuiala de pe moșiile Tricolești de pe Elan, Deleni de la Codrul
Chigheciului, Zaboliceni și Goești de pe Bujor, de pe locul de prisacă de la Coropceni,
ținutul Vasluiului, „din pâne, și din fân, și din prisăci cu stupi, și din ogoară cu cânepi cu
inuri, și din tot locul cu tot vinitul”43.
Moșiile Brițcani/Brețcani, Negrilești și bălțile Gemene
Domnul Alexandru Iliaș îi întărea fostului comis Drăgan la 13 ianuarie 1621
„dreptele lui ocine și dedine, satul anume Brițcanii partea de jos, care este la gura Largii,
unde a fost casa lui Oană Lărgeanul, cu bălțile de pește la Prut, care se numesc Geamenele
și șomuldoaele și gârlele, care sânt în ținutul Chigheciu, din dreptele lor privilegii”, pe care
le-au avut de la Petru voievod cel Bătrân și Ștefan cel Tânăr „și de împărțire de la
Alexandru voievod”. Satul Brițcani a fost pierdut „cu asupreală de la Ureche vornic și el la scos de la dânsul cu multă cheltuială”. Drăgan avea „și el și alți frați și veri pe acest sat”,
însă până când își vor plăti banii cheltuiți – 150 de ughi -, „el singur a căpătat și privilegiile
cele mai sus scrise de la tătari, ca să-i fie lui cu tot venitul”. Alexandru Iliaș îi întărește
fostului comis Drăgan stăpânirea pe jumătate din satul Hulturești, partea din jos
BAR, Documente istorice, MCCCVI/50; Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade (Drăcenii cu
moșiile dinprejur) (Fălciu), Huși, Tipografia „Lețcae” George Jorică, 1927, XVII, p. 20, nr. 26,
respectiv p. 107, nr. 99, p. 118, nr. 121.
41
Gh. Ghibănescu, op.cit., vol. VII, p. 20, nr. 26.
42
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(Drăgănești), pe Moisia, ținutul Fălciu, cu locuri de mori „pe acest pârău și pe cealaltă parte
a Moisiei dinspre răsărit, care este din hotarul Pirlueștilor”, cumpărat, ales și stâlpit „din
dreptele lui direse de la Radul voievod și de la Gașpar voievod”, precum și un loc de moară
pe Moisia, din hotarul Bărboșilor44.
Despre necumpărarea ocinilor de la Negrilești, Brițcani și balta Gemenele de
vornicul Ureche dau mărturie la 23 februarie 1628 lui Mitrofan, episcopul Hușului, cei 24
de jurători luați de Gabăr căpitan și răzeșii lui: „de-au giurat în svânta besérică pre svânta
evanghelie și pre svânta cruce cu 24 giurători cum Nistor Cornescul cu Nicolae Galbănul
și cu feméia sa și cu răzéșii lor n-au vândut nemică vornicului lui Uréche, în sat în
Negrilești, nice balta Gémenele, nice într-apă, nice în uscat. Și au giurat cum n-au vândut
Cozma strigătoriul cu Alexa Bota și cu răzéșii săi nemică în sat în Brițcani”45. Bertea,
Armaga, Cornea sin Aremii, Iachim Cornescul, Ursa vnuc Cozmița, Pântea, Samfira, fiica
lui Roșculeț și Pănteleiu recunosc la 24 februarie 1628 datoria ce o au la Gabăr căpitanul,
făcută la hotărnicirea satelor Brițcani și Negrilești „și pentru bălți pentru Gémene”46.
Miron Barnovschi întărește, la 11 martie 1628, lui Gabăr căpitan, fiilor lui Drăgan,
fost armaș, și răzeșilor lor, ocină la Negrilești și Brițcani și balta Geamăna, revendicate de
Grigore Ureche, ce ar fi fost cumpărate de vornicul Nestor Ureche de la Nistor Cornescu,
Nicula Galbănul și alți răzeși. Gabăr și răzeșii săi au jurat „în sfânta episcopie din târgul
Huși pe sfânta evanghelie dinaintea rugătorului nostru, chir Mitrofan episcop de Huși”47.
Ispisocul din martie 1666 de la Gheorghe Duca face referire la cel al lui Alexandru
Iliaș din 13 ianuarie 1621 „precum că ar fi dres”. La 1 iulie 1814, vel vornicul Hrisoverghi,
Panaite Cazimir și Ianacachi Pruncu, decideau în puterea documentului din 28 noiembrie
1748 „ca pi câț(i) răzăși sânt trecuți anumi în ispisocul răpousatului domn Miron
Barnovschi v(oie)vod din let 7136, cari înpreună cu Drăgan armașul și cu tatăl său Gabără
căp(i)t(an) s-au giudecat cu Grigori Urechi, pi atâti părți să să socotiască și satile aceste,
Brițcanii, Negărleștii <Negrilești-N.A.> și bălțile; și o parte dintru aceste a lui Drăgan
armașul și a lui Gabără căp(i)t(an) să o stăpâniască dum(nea)lui stol(ni)c(ul) Ion Codrianul
de veci”48.
Ion (Ioniță), fiul fostului pârcălab Costache Racleș, nepotul lui Drăgan, fost mare
armaș, dă nepotului său Ștefan Luca, la 19 iunie 1708, părțile sale de ocină din satele
Brețcani (Brățcani) și Negrilești, precum și partea din bălțile Gemine de la Prut, ținutul
Fălciului (se întindea și în stânga Prutului)49.
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Apropierea lui Ștefan Luca de Dimitrie Cantemir, plecarea în Rusia, viețuirea la
Kiev timp de un an de zile și statutul de hiclean după urcarea pe tron a lui Nicolae
Mavrocordat sunt urmate de trecerea moșiilor pe seama domniei. Satul Bărboși de pe
Moisia la ținutul Fălciului ajunge la marele vornic Lupu Costache la 1 august 171250.
Mihai Racoviță voievod scrie la 16 iulie 1722 lui Iordachi Costachi biv vel căpitan
de codru și lui Manolache Costachi biv spătar în pricina jalbei vistiernicului Ștefan Luca și
sulgerului Adam Luca „pintru satul Brițcani și Negrileștii cu bălțili Geminili”, disputate cu
Lupul vornicul și frații lui, neputând Lupul vornicul „să-i de(a) în lătur(i) să zic(ă) că n-au
triab(ă) cu balta Geminili și cu aceli moșii, ce singur dumnalui au dzis că au și dumnalor
triabă și parti la aceli moșii, numai necurmănduli-s(e) giudecata di câti ori s-au pârât
dumnalor tot au gonit bălțili și ești boer(i) parte(a) lor n-au mai luat”. Domnul poruncește
identificarea documentelor moșiilor amintite și judecarea pricinii „iar pănă nu-ț(i) sta de
faț(ă) să vi-s(e) aliagă, de acmu înnainti să nu v(ă) atingiț(i) de bălți”51.
Grigore al II-lea Ghica la 15 ianuarie 1733 stabilește zi de soroc la „Sfetii
Ghiorghie” (23 aprilie) comisului Manolache Costache și Scărlătache Costache, precum și
jăluitorilor Adam Luca sulger și Mihălache Luca post. pentru moșiile Negrilești, Brițcanii
cu balta Geminele și „șomuldaule” (șomuldoaele), pentru care au avut pâră și cu părinții
Costăcheștilor52.
La 28 noiembrie 1748, în timpul judecății cu vel vornicul Costachi și hatmanul
Iordache Cantacuzino, stolnicul Toma Luca cerea „să i să de(a) parte cât unu(i)e din răzăși”
din partea armașului Drăgan din „Brițcanii, Negărleștii <Negrilești> și bălțăle Gemine și
cu gărlile din Prut”53.
Ecaterina Codreanu primește ca zestre de la stolnicul Toma Luca, tatăl său, moșiile
Brețcani, Negrilești54, Spărcoceni, Rânceni și bălțile Geamănului, de la ținutul Fălciu55.
Domnul Constantin Moruz scrie, la 6 ianuarie 1778, episcopului Inochentie al
Hușului și biv vel banului Constantin Greceanu, ispravnicul ținutului Fălciu, să cerceteze
jalba Catrinei (Ecaterina), fiica stolnicului Toma Luca, căsătorită cu serdarul Dediul
Codreanu la 1762, ale cărei părți de moșii din Brețcani, Negrilești și bălțile „Gimene cu
gârlile din Prut” erau nealese de către alți răzeși și să fie hotărâte. Printre răzeșii de aici sunt
amintiți paharnicul Grigoraș Costachi, fii răposatului ban Scărlătachi și spătarul Sandul
Sturdza, trăitor la ținutul Neamțului, cărui i s-a scris carte domnească și i s-a fixat zi de
soroc la 15 martie 1778 pentru prezența la fața locului, personal sau prin vechil, dată când
urma să fie și episcopul Inochentie al Hușilor cu ispravnicul Constantin Greceanu în
vederea demarării cercetărilor și hotărâtului părților amintite56.
50
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Constantin Dimitrie Moruzi voievod poruncește la 22 iulie 1781 lui Inochentie,
episcopul Hușilor, biv vel paharnicului Iancu Greceanu, ispravnicul ținutului Fălciu și biv
vel paharnicului Grigoraș Costachi să cerceteze, să aleagă și să hotărască moșiile Catrinei
(Ecaterinei), soția „răposatului” serdar Dediul Codrianu, primite zestre de la stolnicul
Toma Luca, tatăl său, anume Brițcani, Negrilești, Spărcoceni, Rânceni și bălțile
„Geamănului”, de la ținutul Fălciu. Ecaterina Codreanu, după primirea moșiilor amintite
ca zestre „în grabă mutându-s(e) cu șidere(a) în parte(a) de sus și scornindu-s(e) vremile
răzmeriții n-au apucat a puni stăpânire asupra acelor părți când s-au întâmplat de i-au murit
soțul său”57 (a decedat în condiții neclare pe la 1770)58 sau mai degrabă, după17 aprilie
1772 (?)59. După „ci s-au înpăciluit vremili oștirii”, și-a trimis omul său la moșiile amintite,
pe care le-a găsit „cuprinsă cu stâlpire de spătăriasa Catrina Sturzoae, înpresurând cu alti
moșii ci are acolo alături la acel ținut, altile dispre alții ci au moșii iarăș la acel ținut”.
Constantin Moruz poruncește cercetarea amănunțită a scrisorilor vechi, a mărturiilor
oamenilor bătrâni și îndreptarea împresurării suferite60.
După termenele de judecată din 1800 și 1801 cu spătarul Ștefănache Sturdza și
paharnicul Grigoraș Costachi, în urma jalbei stolnicului Ioan Codreanu, domnul Scarlat
Callimachi fixează o nouă vade la 20 mai 1814 cu biv vel comisul Constantin Sturdza și
biv vel stolnicul Ioan Costachi pentru partea lui Drăgan din Brețcani, Negrilești și bălțile
Gemine, moștenită de Ioan Codreanu de la serdăreasa Ecaterina (Catrina), fiica stolnicului
Toma Luca61.
Stolnicul Ioan Costachi, vechilul comisului Constantin Sturdza, pentru evitarea
prelungirii judecății și a cheltuielilor aferente, în înțelegere cu stolnicul Ion Codreanu,
desemnează, la 23 iunie 1814, pentru cercetarea actelor, ca judecători pe vornicul Neculai
Hrisoverghi, căminarii Panait Cazimir și Enacachi Pruncu, încheindu-se un „compromes”.
Stolnicului Ioan Codreanu îi revine din Brițcani, Negrilești și bălțile Gemine „o parte dintru
acest a lui Drăgan armaș și a lui Gabară cap(i)t(a)n”, respectându-se cererea stolnicului
Toma Luca din 28 noiembrie 1748 „să i să de(a) parte cât unuia din răzăși”. În cazul unor
noi dovezi de cumpărătură de la Drăgan armașul sau Gabără căpitanul, acele părți „le va
tragi dum(nea)lui stol(ni)c(ul) Ion Codrian”. Stolnicul Ioan Costachi neagă fără succes
stăpânirea armașului Drăgan în Negrilești. Judecătorii desemnați decid „ca dintru
amândouă moșiile aceste, Brițcanii și Negrileștii și bălțili arătate, să o aibă și dum(nea)lui
stol(ni)c(ul) cum am zis mai sus parte(a) lui Drăgan armaș în stăpânire(a) sa. Iar moșiia
Păcurăreștii cu toate că după ispisocul Ducăi vodă să dovidești că au fost tot un trup cu
aceste moșii, dar fiind răscumpărătură din niamul Gavrilițăsc di la vor(ni)c(ul) Urechi,
rămâni ca numai niamul Gavrilițăsc să o stăpâniască fără să intre la înpărțala aceasta”. Aga
Constantin Sturdza vinde maiorului Gheorghi Potirachi la 15 mai 1817 moșiile Vlădești și
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Brițcani cu prețul de 11.000 de lei62. Se păstrează o copie a izvodului iscălit de aga
Constantin Sturdza în 1817 „cuprinzător pentru scrisorile” date maiorului Gheorghi
Potirac, cumpărătorul moșiilor Vlădești și Brițcani63.
În jalba adresată caimacamilor la 24 iunie 1819, stolnicul Ioan Codreanu amintește
judecățile pentru moșiile Brițcani, Negrilești și bălțile Gemine din ținutul Greceni „piste
Prut” cu părinții răposatului agă Constantin Sturdza, a spătarilor Ioan și Iordache Costachi,
cum și cu răposatul agă Constantin Sturdza, spătarii Ioan și Iordache Costachi, finalizate la
1 iulie 1814. Moșiile erau arendate de cei împricinați fără a-i da stolnicului Codreanu partea
de bani cuvenită „pentru venitul acelor moșâi”. Ioan Codreanu se considera nedreptățit prin
vânzarea moșiilor din 1817 de către aga Constantin Sturdza, pe care l-a „apucat pentru
partea me(a) să-mi răspundă banii ce să vor face suma stânjănilor ce va cuprinde partea
me(a) sau să-mi trag eu în stăpânire suma stânjănilor părților mele”. Moșia Negrileștii a
rămas în stăpânirea spătarului Iordache Costache, care îl desemnează vechil pe spătarul
Petrachi Sturdza „să socotească parte(a) de bani cât să va căde” pe partea din Negrilești a
stolnicului Ioan Codreanu. Moartea agăi Constantin Sturdza nu a pus capăt problemelor
financiare invocate de stolnicul Codreanu și a avut „pe pricină iarăș baltă”64.
Demersurile stolnicului Ioan Codreanu pe lângă domnie continuă prin jalba din 15
iulie 182065 și altele după această dată. Caimacamii îl desemnează pentru cercetare pe
logofătul Dimitrie Sturza, care împreună cu vornicul Șerban Negel, epitropul casei
răposatului Constantin Sturza, și vornicul Iordachi Costachi, analizează copiile actelor
aduse de la Chișinău „zicându-le să analoghisască banii pe stânjăni și să-mi plătească făr(ă)
mai multă prelungire”66. Situația tensionată nu era rezolvată nici la 24 aprilie 1824, când
vornicul Iordachi Costachi confirmă primirea cărții domnești și își anunță prezența la Iași
pentru punere la cale67.
Moșiile Rănceni și Spărcoceni
Antonie (Andoni), fiul lui Andriiu Borș din Rănceni (Răiceni), împreună cu soția și
fiii săi, vând la 27 aprilie 1706 vistiernicului al doilea Ștefan Luca a lui dreaptă ocină și
moșie din Rănceni „câtă să va alegi și di pi tatăl său și di pi maică-sa cu vatră de sat, din
țarină, din fânaț și din câmpu”68. Iftodi, ginerele lui Ion Gâdeiu, cu soția sa Ștefana, fiica
Dochiții, nepoata Gurișoaei din Spărcoceni, vând la 23 martie 1707 lui Ștefan Luca a sa
„driaptă moșă(i)e lor din Spărcoceni pe bani gata”69. În actul de compromis din 26 martie
62
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1815 este consemnată vânzarea respectivă la 23 iunie 170770.
Vasile Safer vinde la 21 mai 1706 lui Ștefan Luca, al doilea vistier, „a sa driaptă
moșâ(i)e și a surori-sa Tofanii, și a mătuși-sa Nastasie Bănăsoae, fata Nenciului, din sat
din Spărcoceni, cari loc să hotărăști spre răsărit în Mușata, spre apus până în dialul
Cop(ă)cenilor, pi din gios cu Răicenii, pi din sus cu Suhulețul”71.
Ion Racliș, nepotul marelui armaș Drăgan, dăruiește la 19 iunie 1708 nepotului său
Ștefan Luca, treti logofăt, părți de moșii din Sohuleț (Stuhuleț), Țăpeni pe Elan, Brițcani,
Negrilești cu balta Geamăna de pe Prut, Pungești pe Racova, Torhani (Trohan), Bogdana,
Vlamnic și vecinii din Bărboși72, a căror stăpânire îi este întărită de către domnul Mihai
Racoviță la 20 iulie 170873. Marele vistiernic Ion Paladi primește la 2 decembrie 1705
danie o parte din satul Pungești de la popa Alexandru sin popa Renți74, lăsată lui Nicolae
Paladi în 172775.
Gavril Oltinescu, fiul căpitanului Stratulat, ginerele Zahariei lui Brădeiu de Răiceni,
cu soția sa Trohina, fac danie la 20 iunie 1709 logofătului al treilea Ștefan Luca „parte(a)
lui câtă s-ar alegi din sat din Răiceni din parte(a) di gios, cari loc esti la înpărțală cu alde
Pleș(a)”76.
Domnul Mihai Racoviță întărește la 20 martie 1709 zapisele de cumpărătură a lui
Ștefan Luca treti logofăt „adică un zapis de la Vasâli Safer pi parte(a) sa ș(i)-a surori-sa
Tofani(i), și a mătușii lui a Nastasie(i), ci să va alegi din sat(ul) Spărcoceni. Alt zapis de la
Andonie sin Andriiu Borș pi parte(a) lui din Răinceni di pi tată-său și di pi maică-sa, cari
esti într-un hotar cu Spărcoceni. Alt zapis de la Iftodi, ginirile lui Ion Ghideiu, pi parte(a)
lor din Spărcoceni, cari zapisi sânt încredințati și de bo(i)eri”77.
La 1 august 1709, Mihai Racoviță îi întărește lui Ștefan Luca zapisele încredințate
de mitropolit și boierii vremii pe „părțile de moșâ(i)e din Bălănești i Țăpeni pi apa Sărății
i din Răiceni. Un zapis de la Aftinie Goliasă vorniciasă de poartă, și de la fiiul său Paladie,
c-au dat danie părțile lor ci au avut în Bălănești i în Țăpeni, log(o)f(ă)t(u)lui al triile(a)
Ștefan Luca. Alt zapis de la Gavril Oltinescu c-au dat danie parte(a) lui din Răiceni din
parte(a) di gios, cari loc esti la înpărțală cu alde Pleș”78.
Părțile de moșie de la Rănceni și Spărcoceni ajung în stăpânirea stolnicului Toma
Luca, care a deținut și funcția de ispravnic al ținutului Fălciu în două rânduri, fiind atestat
documentar în 1758 și la 5 iunie 1768. Din Talaba, stolnicul Toma Luca pleacă în Țara de
ANI, Colecția Documente, 611/68.
BAR, Documente istorice, CCCCLXIV/73, 74; ANI, Colecția Documente, 794/10, 13, 14; ANI,
Colecția Documente, 94/2; Ibidem, 611/53, f. 12; Ibidem, 611/68, 132, 150; Costin Clit, Documente
hușene, Iași, Editura PIM, 2016, vol. IV, p. 83, nr. 73.
72
ANI, Colecția Documente, 794/11.
73
Ibidem, 794/12.
74
Preotul Ioan Antonovici, Documente bârlădene, Bârlad, Tipografia și legătoria de cărți Const. D.
Lupașcu, 1915, vol. III, p. 193, nr. CCXVIII.
75
Ibidem, p. 317.
76
ANI, Colecția Documente, 794/15; Ibidem, 611/53, f. 12-12v.; Ibidem, 611/77; Ibidem, 611/150.
77
Ibidem, 611/53, f. 12v.; Ibidem, 611/132, 150; Idem, 794/13.
78
ANI, Colecția Documente, 611/53, f.12v.; vezi și f. 20.
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Sus, moșia fiind împresurată de neamul Bugeac79.
Moșiile Rănceni și Spărcoceni sunt primite zestre de Ecaterina Luca după căsătoria
cu serdarul Dediul Codreanu din 1762. Porunca domnească din 15 iunie 1765, dată de către
domnul Grigore al III-lea Alexandru Ghica biv vel ușerului Necula, ispravnicul ținutului
Fălciu, biv vel serdarului Iamandachi și mazilului Angheluță Agărici, atestă părțile de
moșie date zestre serdarului Dediul Codreanu de stolnicul Toma Luca „anumi Spărcăcinii
i Răcinii”, cei amintiți fiind rânduiți cu ercetarea actelor, hotărârea și stâlpirea cu pietre a
hotarelor80.
Odată cu moșiile sunt preluate disputele de împresurare și drumul judecăților, atât
de serdarul Dediul Codreanu, mort după 17 aprilie 1772 (?)81, cum și de văduva Ecaterina
Codreanu, decedată în 1798 și înmormântată în biserica din Dealu Mare. Ioan Codreanu,
fiul Dediului și Ecaterinei, desemnat „în nevrâsnicie” ca vechil în procesul început la 1787
cu medelnicerul Dumitrașcu Iacodin, în a cărui stăpânire ajung Spărcocenii, întrerupt în
timp de război, continuă acțiunile în instanță și încheie scrisoarea de „compromes” pentru
moșia Spărcoceni, la 24 februarie 1815, cu iconomul Iani din Huși. „Strâmtorit” de
creditori, așa cum se declara în ianuarie 1823, stolnicul Ioan Codreanu se confruntă cu
nevoi financiare importante, care îi afectează sănătatea, primește însă a patra moșie din
Spărcoceni, hotărâtă cu semne gropi. În 1834, partea sa de moșie era arendată lui Enăcachi
Isăcescu, clironomul iconomului Iani, cu care se judeca. Problemele Spărcocenilor sunt
moștenite după moartea stolnicului Ioan Codreanu, întâmplată la 3 aprilie 1835,
înmormântat și el la biserica din Dealu Mare, de către Dimitrie Codreanu, apoi de Neculai
Roșca Codreanu, așa cum atestă o serie de documente din 184182.
Talaba
Ștefan Luca vistiernicul a cumpărat, în 1704, de la sulgerul Talabă, moșia Talaba,
situată pe Bujor, iar în 1707 două părți din Chițivoești de la Trohin Poroschi, întărite la
1709 de către domnul Mihai Racoviță. Amenajează un iaz și construiește o moară, anterior
anului 1711 „înaintea Moscalilor celor de demult, când au venit Pătru împărat aice în
țară, care moară au stăpânit-o tot cu pace trăind părinții acestora și n-au zis Bădroseștii
nimic; și după râdicarea Moscalilor viind Tatarii în țară a ars moara și s-a stricat iazul și
a șezut pustiu locul câtăva vreme; pe urmă s-a apucat stol. Toma Luca și de iznooavă a
ezit iazul tot într-acel loc și a făcut moară”83. Talaba a fost un sat situat în partea de nord a
localității Deleni (astăzi în comuna Hoceni, județul Vaslui), unde și-a avut Toma Luca
așezarea.
Ștefan Rătănpan și soția sa, Maria, fiica lui Simion Murgoci, cu feciorii lor, Ioan și
Vasilie, dăruiesc un loc de prisacă „ ci să cheamă Budăia” (să fie Budești?), pe valea
Costin Clit, Moșiile Rănceni și Spărcoceni din ținutul istoric al Fălciului, p. 166-170.
ANI, Colecția Documente, 794/38.
81
ANI, Colecția Documente, 794/41 (Împărțeală de țigani între sărdarul Dediul Codreanu și
medelnicerul Lupul Bujoranu din 17 aprilie 1772).
82
Costin Clit, op.cit., p. 170-179.
83
Gh. Ghibănescu, op.cit., p. LXXVII-LXXVIII.
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Lohanului, ținutul Fălciu, „cum arunci cu toporul în toati părțile” (zapisul este întărit la 20
martie 1709)84.
Fălfoești și Mogoșești
Luculeștii moștenesc moșia Fălfoeștii, cumpărată de moșul lor Luca pârcălabul cu
ispisoc de întăritură de la Eustratie Dabija (1661-1665) și un bătrân din satul Mogoșești de
lângă Fălfoești, „caré acest bătrân au fost danie lui Darie ce-au fost comis mari, de la
Dănăilă, ficiorul lui Ghiorghie Ciochină, parte(a) lui Mogoș, brat lui Ghiorghie Ciochin(ă),
iar de la Darie comisul au cădzut această danie la m(â)na părintelui nostru Gavril Luca”
(Zapisul Mogoșeștilor era din 7164 (1655 septembrie 1-1656 august 31)85.
Prin izvodul de „împărțală” din 27 decembrie 1718 Tofana, fiica lui Gavril Luca,
primește a treia parte din Mogoșești86.
După cumpărarea de către Mihai Racoviță a moșiilor jicnicerului Vasile Miclescu
din hotarul Podolenilor-Mogoșești, Bărboși și Lucani/Luncani –, pentru hotărârea cărora
poruncește la 26 aprilie 1721 lui Cărste al doilea paharnic, domnul continuă extinderea
domeniului său. Astfel, Ștefan Luca biv vel vistiernic și Adam Luca biv vel sulger îi vând
cu 100 de lei bătuți în veleatul 7229 (1720 septembrie 1-1721 august 31) moșia Fălfoești87,
pentru ca la 8 mai 1721, din Bărboși, să confirme domnului prețul (un leu pământul) „cât
iaste tot pământ(ul) curat și plini di road(ă), dar încă-ș din cuvântul măriei tali n-om (i)eși,
că nici șede bin(e) o bucățe di loc să fii în mijlocul locului mării tali”88. Mogoșeștii și
Fălfoeștii erau situate în hotarul Podolenilor, între moșiile lui Mihai Racoviță, Bărboși și
Mogoșești, cumpărate de la jicnicerul Vasile Miclescu, fiul biv vel paharnicului Gligorie
Miclescu. Domnul cumpăra la 3 mai 1722 și partea de ocină a popii Toma Kogălniceanu,
fiul lui Tănasie, jumătate de poiană cu „pomăt”, loc de grădină și prisacă „ce este pe vale(a)
Arsurii în locul Mogoșeștilor, la ținutul Fălciiului”, pe care vânzătorul le avea danie de la
Chelsie, fiica lui Sanson (Samson) și de la fiul ei Toderachi din Drăceni (Drânceni)89.
Odobești
Moșia Odobești este situată „pe din sus cu Șopârleni”, astăzi în comuna Drânceni,
județul Vaslui90. Luca pârcălabul cumpără a treia parte dintr-un bătrân din satul Odobești,
ținutul Fălciu, de la Nazaria, fiica Cazacului, nepoata Frăi din Șopârleni și o altă parte de
BAR, Documente istorice, CCCCLXIV/73, 74; Costin Clit, Documente hușene, IV, p. 83-84,
nr. 73.
85
BAR, Documente istorice, DCXXIII/152.
86
BAR, Documente istorice, MCCCVI/50; Gheorghe Ghibănescu, op.cit., p. 20, nr. 26.
87
BAR, Documente istorice, DCXXIII/152.
88
Idem, DCXXIII/148.
89
Costin Clit, Boieri și moșii pe valea Crasnei, ținutul Vaslui. Familia Miclescu – Documente inedite
(sec. XVII-XVIII), în „Prutul”. Revistă de cultură, Huși, Serie nouă, Anul IX (XVIII), Nr. 2 (64)/2019,
p. 143-144; respectiv p. 182.
90
Gheorghe Ghibănescu, Surete și izvoade, XVII, p. XLIX; Constantin Partene, Istoria târgului
Drânceni și a comunei, Piatra Neamț, Editura NONA, 2020, p. 91.
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la Irimie, fiul lui Ștefan, nepotul lui Ștefan Chircă din Odobești, întărite cu ispistocul
domnului Eustratie Dabija din 7170 (1661 septembrie 1-1662 august 31)91. Seria
cumpărăturilor este continuată în Odobești la 9 septembrie 1662 (Luca din Crăstești de la
Gavril și soția sa, fata lui Chircă)92, după 9 septembrie 1663 (de la Irimia, feciorul
Ștefănesăi, fiica lui Lazor Chircă, nepot Catrinei preuteasa lui Ioniță din Odobești)93.
Măria, fiica lui Apostul Costișor și a Irinei, fata pârcălabului Luca, împreună cu
Irina și Vasilachi, fiica și ginerele ei, vând la 5 octombrie 1706 partea de moșie de la
Odobești în hotarul Șopârlenilor94.
Prin cele două izvoade de „împărțală” din 27 decembrie 171895 și 27 decembrie
1724, Tofana, fiica lui Gavril Luca, primește printre alte moșii și Odobeștii și parte din
Dințeni96.
Siminiceni, ținutul Romanului
Vasile cu soția sa Cristina și Sofronie, fetele lui Buchilă, nepoatele lui Ghiorghe
Siminiceanul, „ce-au fost vornic”, au vândut lui Iordache Cantacuzino marele vistiernic la
27 februarie 1652 a lor „dreaptă ocin(ă) și moșie ce-am avut în sat în Siminiceni, ce sintu
în țănutul Romanului, din tot satul a cince parte de sat”, drept 50 de lei bătuți97. Probabil
că Iordache Cantacuzino a cumpărat satul întreg Siminiceni, care a ajuns ca zestre în
stăpânirea lui Ștefan Luca.
Ștefan Săcară biv căpitan de curteni și Ștefan Luca biv vel vistiernic se judecau
pentru moșia Balasinești în fața domniei, „jăluindu Săcară cum ș-au pus Ștefan Luca
vist(iernic) odaia de vaci între pomii lui Săcară și pe diriaptă moșiia lui ce-i iaste
cumpărătur(ă) moșu-său lui Theodosie călugărului”. Astfel, Ștefan Luca „puindu-ș(i)
odaia de vaci și de bivoli și staniști de iepe în pomi de i-au stricat pomeții, de nu-s buni de
nemic, și i-au mâncat și roada pomilor, și oaminii dumisali i-au fărâmat și un hotar ce iasti
între Săminiceani și între Balasinești, și i-au făcut multă pagubăcu iepeli și cu mascuri din
pâine și dintr-alteli, cari ni-au arătat și izvod de câtă pagubă i-au făcut alias cu ispășeari și
făr(ă) de ispășeari, și nimic nu i-au făcut plată, nici herghealegii săi n-au vrut să-i dea pe
mână”. La 29 octombrie 1718, Mihai Racoviță poruncește lui Gavril Cazimir biv pârcălab
se cerceteze pricina dintre cei doi, situația hotarelor părților de moșie ale lui Ștefan Săcară
din Balasinești și Tâmpești, dar și a morilor lui Ștefan Săcară și Ion Vârlan sau a stupilor
stricați ai clucerului Sandu Sturdza98.
Gheorghe Ghibănescu, Surete și izvoade, XVII, p. 5, nr. 4.
Ibidem, p. 7, nr. 6.
93
Ibidem, p. 7, nr. 7.
94
Ibidem, p. 15, nr. 21.
95
BAR, Documente istorice, MCCCVI/50; Gheorghe Ghibănescu, op.cit., p. 20, nr. 26.
96
Ibidem, p. 20, nr. 26.
97
BAR, Documente istorice, XLIII/154; Martori: Coste Moțoc pârcălab ot Hotin, Apostol pârcălab
de Orhei, Iacomi vistiernic, Meleștan Tăban, Toader Jora, Gavril Siminiceanul, Ștefan Dabija,
Pătrașco Botedzu, Dumitrașco Mălaiu.
98
BAR, Documente istorice, DCXCV/106.
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Prin „împărțala” de pe Maria vistierniceasa, fiica lui Enache Gramaticul, nepoata
lui Iordache Cantacuzino vistiernicul cel bătrân, din 28 decembrie 1728, Mihalache Luca
primea Cernauca la Cernăuți, Bărbătești la Roman, 4 fălci de vie la Cotnari ot Nicorești și
trei țigani, Toma Luca primea Cucutenii (Roman), Siminicenii (Roman) și patru țigani, iar
Ilinca jumătate din moșia Vasileul (Cernăuți la Nistru), Codrenii (Dorohoi), 7 pogoane de
vie la Cotnari și doi țigani. Actul este semnat de Mihălachi Luca,Toma Luca, Ioan Neculce
biv hatmasn și Toader Luca sulger99.

DOCUMENTE
1.

1650 (7158) februarie 18

+ Io Vasilie v<oe>voda, B<o>jï6 m<i>l<o>sty6, g<os>p<o>d<a>ră Zemli Moldavscoi. Scriem domniia
mea la sluga noastră la Purcaru din Pileani. Dămu-ți știre că s-au pârât de faț(ă) înnaintea domniei meale Pășcan,
și Vlasie, și Apostolachi, și Bosie, din Cărhănești, cu Gorie din Bărboși, pentru niști bani ce-au luat di pre niște
bălți, dzicăndu cum au ei înpreun(ă) niște bălți ce să cheamă Geamenele în gura Lărgei, și Gorie au vânat peaștele
dintr-aceale bălți și l-au vândut, și bani(i) ce-au luat dintr-aceale bălți n-au vrut să-i înparță pre frați, iar Gorie așa
au dat vamă cum au cheltuit Gabăr câtă cheltuială la aceale bălți, și dintr-acea cheltuial(ă) nu i s-au întorsu doi
boi.
Pentr-acéia domniia mea i-am giudecat și s-au tocmit ei depreună de ai(…)1 denaintea domniei mea
cum să las Gorie acei doi boi și să las Pășcan, și Vlasie și alți frați acea vânătoare ce au vânat Gorie, și de acmu
înnainte cându să va vâna bălțili să-ș(i) ia ei înnainte patru galbini, și de-aciia să ia ei dintr-aceale bălți de pasuni
ce li să va vini și precum vor ști oameni buni. Toi pi[em.
U @s, vă l<1>t<o> =zrÌni <7158 / 1650> fev<ruarye> iÆy <18>.
Sam g<os>pod<in\> vel1l.
+ Lupul.
_______________________
1Rupt.
BAR, Documente istorice, XXX/88, original, filigran, sigiliu mijlociu rotund, în chinovar.
2.

1706 (7214) aprilie 27

+ Adec(ă) eu, Andonie, ficiorul lui Andrei Borșu din Răiceani. și cu feméia mea, și cu ficiorii miei, scriu
și mărturisăscu cu acest adevărat zapis al mieu la măna dumisali lui Ștefan Luca vtori vistearnic, precum eu de
nime silit nici asuprit, ce de a mea bună voe, i-am vândut dumisali a mea driaptă ocin(ă) și moșie din Răiceani,
toată partea mea, câtă să va aleage într-acea săliște și de pe tată-mieu și după maică-mea, cu tot locul și cu tot
vinitul, și din țarin(ă), și din cămpu, și din fănațe, și cu vatră de sat, aceasta i-am vândut-o dumisali drept (…)1
lei, și mi-au făcut dumn(ea)lui plată întru mânuli meale ca-s(ă) fie dumisali driaptă ocină și moșie, și giupâneasii
dumisali, și cuconilor dumisali în veaci. Și la această tocmal(ă) s-au tămplat mulți boiari de curtia mării sali lui
vod(ă) carii mai gios sânt iscăliț(i), și eu pentru credința mi-am pus degitul ca să-s(e) știe.
U @s, l<1>t<o> =zsÌdy <7214/1706> ap<rilye> cÆz <27>.
+ Andonie Borșul.
+ Irodie.
Ion Neculke v<e>l sp<ă>tar, iscal.
Gavril păh<arnic>, iscal.
(…)
Az, Dab<ija> v<e>l păh<a>rnic, iscal.
99

Iulian Marinescu, Documente relative la familia Neculce, p. 63-64, nr. 27.
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Neculai vel arma[.
Ciriac Brăescul vÆ <2> pos<telnic>, iscal.
<Pe verso-ul filei a doua>: Zapis(ul) lui Andonie Borșu din Răiceni.
ANI, Colecția Documente, 794/9, original, difolio, rupt la colțuri; ibidem, 794/14 (rezumat într-un
perilipsis2); ibidem, 611/53, f. 12 (rezumat); ibidem, 611/132; ibidem, 611/150; ibidem, 611/68.
EDIȚII: Costin Clit, Documente hușene, Iași, Editura PIM, 2016, vol. IV, p. 83, nr. 73.
_________________________
1 Spațiu gol.
2 Cu mențiunea: „Răicenii, ce-i stăpânește vornic(ul) Pălad(e)”.
3.

1706 (7214) mai 21

+ Adec(ă) eu, Vas(i)lie snă Safer, scriu și mărturisescu cu cestu adevărat zapis al mieu, de nime silit, nici
asuprit, ce de a mea bun(ă) voe, având a mea dre(a)ptă ocin(ă) și moșie din sat din Spărcăceani, ci este la ținu(tu)l
Fălciiului, am vândut partea mea și suroru-mea a Tofanii, și a mătuși-mea Anastasiei Bănosăi, fata Neanciului,
părțil(e) noastre ce s-ar aleage. Acestu loc să hotărăște îns(pre) răsărit păn(ă) în apa Mușeții, și la apus păn(ă) în
dialul Copăcenii, den gios să înpreun(ă) cu hotarul Răiceanilor, pe din sus cu hotar(u)l Sohulețului. Au vândut
dumisal(e) lui Ștefan Lucăi al do(i)l(ea) vistiernic, drept patrudzici de lei bani bun(i), ca să-i fie dumisal(e)
dre(a)pt(ă) ocin(ă) și moșie, și giupânes(ei) dumisal(e), și cuconilor dumilorsal(e), în veaci de veaci. Și când am
vândut această moșie, s-au tămplat molți oamini buni și bătrâni megiiași de pinpregiur, anum(e) popa Ignat
Șoverdian snă Mărcul, și popa Gligorașco Gheuca, și Vas(i)lachi Mărcul biv armaș, și Toader Safer, și Oprea de
Răiceani, și Trohin ot Déleani, și Vas(i)lachi vnuc Guțul, și alți oameni carii mai gios ș-au pus pecețil(e) încă sau prilejit. Dici să aibă dumne(a)lui Ștefan și dres dumnescu de pe zapisul mieu, și pentru mai mar(e) credința
am pus și pecețil(e) să fie de mărturie, să-s știe.
L<1to> =zsÌdy <7214/1721> mai cÆa <21>.
Vas(i)lache Safer.
Toad(e)r Safer.
+ Popa Ignat, martur.
Irei Gligorie Gheuca, mart(or).
Opre Pleșa.
Trohin Por(u)schi.
Vas(i)lache, nepot Guțul.
Vărlan vornicul ot Viltotești.
Az, Dab<ija> v<e>l păh<a>rnic, iscal.
(…)
Ciriac Brăescul vÆ <2> pos<telnic>, iscal.
Și eu Gligor(e) diiacul snă Ștefan Șordian am scris zapisul.
<Pe verso>: Zapisul lui Vas(i)lie Sefer pe Sprăcăcin(i).
ANI, Colecția Documente, 794/10, original; ibidem, 794/14 (rezumat).
4.

1708 (7216) iunie 19

Suret asămine scos di pi un zapes di danii a lui Ion, ficior lui Costachi Racleș, nepot lui Drăgan, ci au
fost armaș mare di la let =zsÌqy <7216/1708> iuni<e> yÆø <19>.
Adic(ă) eu, Ioneț, ficior lui Costachie Racleș, nepot lui Drăgan, ce-au fost armaș mare, fac știre cu
această scrisoari a mea la mâna dumisali nepotului miu lui Ștefan Luca treti log(o)f(e)t, ca să fii di mari credință,
precum văzând eu la vieța mea multă milă și socotință dinspre dumn(ea)lui și plătindu-mă di multe datorii și
căutându-mă la griu și nevoiea mea; Deci văzănd și eu cum dé cătră alți nepoți și frați n-am fost căutat de cătră
nemine, ce numai de dumi(sale) log(o)f(e)t(ul), am fost căutat, cum scrii mai sus, deci și eu di nimine sălit, nici
asupret, ce di a mea bună voia am socotit și am dat danie toati părțăli méle de ocină și moșii drepte dé la moșul
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miu di la Drăgan arm(a)ș și di la părintele miu Costach(e) Racleș, ce au fost părcălab, toati moșiile meli, carile
screu mai gios, anume gium(ă)tati din gium(ă)tati de sat din Soholeț, cu vatră de sat, și cu loc de țarină, și di
fânaț, și cu loc di prisac(ă), și din tot loc(ul) cu tot vine(tul).
Așăjdirea, iarăș am mai dat dumisali toat(ă) parte(a) mea di ocină din sat din Țăpéne, ce sânt pe apa
Elanului, ce să va alegi parte(a) mea din vatra satului, din câmpu, cu loc di țarină, cu fânaț și cu vad de moară. Și
iarăș am mai dat dumisali toat(ă) parte(a) mea di ocină din sat din Brățcani, și din sat din Negrilești, și cu toat(ă)
partea din bălți, ce sânt la Prut, ce să chiam(ă) Géminele, care această ocină ci scriu mai sus sânt toati la țân(utul)
Fălciiului.
Așăjdirea, i-am mai dat dumisali danie toat(ă) partea de ocină din sat din Pungiști ce iaste la țăn(utul)
Tutovii pi Racova, din tot hotar(ul) din Răcoveța, și din Trohan, și din Bogdana, și din Vlamnicul dé gios, cu
vatră di sat, cu vad de moară, cu loc de prisac(ă), și cu loc di țarină și cu fânaț, cât să va alegi parte(a) mea despri
alți răz(e)și.
Așăjdirea, iarăși i-am mai dat dumisali vecinii mii din Bărboși, parte(a) mi(a) ci ar fi în gium(ă)tati ce
mi s-a vini, osăbi dé un vecin ce mi-am oprit mii, anume Costand(i)n, ficior lui Ariton, nepot lui Andronachi din
Bărboși, iar alțe vicini ce mi-s(e) vin mii, toți i-am dat dumisali danie; Aceste ocine și moșie și vicinii ce scriu
mai sus, li-am dat danii toati nepotului meu dumisali lui Ștefan Luca gÆ <3> log(o)f(e)t și giupânesâi dumisali
Marii, și cuconilor, nepoților și strănepoților dumisali, să le fii drept ocină și moșii și cu vicinii în vici danie
dumisali. Iar nemine din nepoții mii sau dintr-alti rudinii a mele să nu aibă a se amesteca la această danie, căci
eu am fost volnec a da al miu oricui îmi va fi voia, iar cini s-ar scula din nepoți(i) mii sau din rudiniile mele săs(e) amestici la această danie, să fii blăstămați de Domnul Dumnezău cel ci au făcut ceriul și pământ(ul), și di
maica svenții sale Precista, și să fii blestemat și proclet și anathema și să fii legat și afurisit de 318 oteți ce au fost
din cetate(a) sventii în Nichiia, hierul, pietrele, lemnele să-s(e) răsăpiasc(ă) și să-s(e) top(e)ască, iar trupurili
acilora să ste în vici legati și afuriseti. Și la această danie fost-au dum(nea)lor boerei cei mari și alți boeri di curte,
cari mai gios au iscălet, și pentru credința și eu am iscălit. Și eu Savin uricar m-am tămplat și am scris zapis(ul).
Ion Racleș, iscal, au dat danii.
Antohi Jora vil log(o)f(e)t.
Andriu Buhuș log(o)f(e)t, martur.
Ion Păladi vÆ <2> log(o)f(e)t, martur.
Pavăl Buj(oranu) biv sulgir, martur.
Necolachi <2> log(o)f(e)t, mart(ur).
Vasilii Rojniț(ă) vornic, martur.
Ivașco Razo jăc(nicer), martur.
Vasilii vornic.
Meh(ă)ilă vor(nic) glotnii, martur.
Radul biv vÆ <2> pah(arnic), iscal, martur.
Ilii (A)băza vor(nic).
Și alți boeri a cărora nu s-au putut înțăligi iscăliturili.
Acestu suret s-au scos înnainti(a) noastră.
<ss> Iordachi pah(arnic).
<ss>
<Pe verso-ul filei a doua>: Suret di pi o danie în cari să cuprind bălțil(e) Geminii, Negrileștii, Brițcanii,
cum și alte părți de moșâe.
ANI, Colecția Documente, 794/11, suret.
5.

1708 (7216) iulie 20, Iași.

Io Mihai Răcovi]<ă> voevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>d<a>ră Zemli Moldavscoi. Adecă
au arătat înnaintea domnii meali și a tot svatul domnii meali boiarinul nostru credincios dumnealui Ștefan Luca
log(o)fătul al treil(ea) un zapis de la unchiu(l) séu Ioniță, ficiorul lui Costachi Racleș, nepotul lui Drăgan, ce-au
fost armaș mare, încredințat cu bune mărturii și iscălit de dumnealor, Antioh Jora vel log(o)f(e)t, și Ion Buhuș
biv vil log(o)f(e)t, și Necolai Bașotă vel vist(i)ernic, și Ion Păladi biv vel vist(i)ernic, și Manoli Hrisoverghi biv
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vel comis, și de Pavăl Bujoranul biv vel sulgear, și Ivașco vel jic(nicer), și Radul biv vtori păh(arnic), și Chiriiac
Brăescul biv post(elnic), și Ilie Abaza vornicul, i Vasili Rojniț(ă), i Vasili Buhăescul i Mih(ă)iț(ă), vornici de
poartă, scriind și mărturisind cum de bună voia sa Ioniț(ă), ficiorul lui Costachi Racleș, nepotul lui Drăgan
armașul, văzind el în viiața sa multă milă și socotință despre dumnealui Ștefan Luca logofătul al triil(ea) și
plătindu-l de multe datorii și căutându-l la greul și nevoiia lui, fiindu-i și nepot, și văzind că despre alți nepoți și
frați n-au fost căutat despre nime, ce numai de dumnealui Ștefan Luca log(o)fătul au fost căutat. Drept acée și el
de nime silit, nici asuprit, ce de a sa bună voe au socotit și i-au dat danie toate părțili sale de ocini și moșii de la
moșu-său de la Drăgan armașul, și de la tată-său Costachi Racleș ce-au fost părcălab, cari moșii scriu mai gios,
anume gium(ă)tate din giumătate de saat din Soholeț, cu vatră de saat, și cu loc de țarină, și de fânațe, și cu loc
de prisacă, și cu tot vinitul, și toată partea sa de ocină din saat Țăpeani, ce sint pe apa Elanului, cât să va alege
parte din vatra satului și din câmpu, cu țarină, și cu fânațe, și cu vad de moară, și toată partea sa de ocină din saat
din Brițcani, și din saat din Negrilești, și toată partea sa din bălți ce sint la Prut, ce să cheamă Geaminili, cari
aceaste ocini sint toate la ținutul Fălciiului; Așijdirea i-au mai dat danie toată partea sa de ocină din saat din
Pungești ce iaste la ținutul Tutovei pe Racova, din tot hotarul din Răco(vi)1ța, și din Torhan, și din Bogdana, și
din Vlamnicul de gios, cu vatră de sat, cu vad de moar(ă), și cu loc de prisacă, și de țarină, și de fânaț, cât să va
alege partea despre alți răzeași. Așijdirea i-au dat și vecinii săi din Bărboși, partea sa ce are fi în gium(ă)tate ce i
să vine, osăbi de un vecin ce ș-au oprit șie, anume Costantin, ficiorul lui Ariton, nepot lui Andronache din
Bărboși, iar alți vecini ce i să vin, toți i-au dat. Acéste ocini și moșii, și vecini, ce scriim mai sus, toate le-au dat
danie Ioniță, ficiorul lui Costachi Racleș, nepotul lui Drăgan, ce-au fost armaș mare, nepotului séu, boiarinului
nostru credincios, dumisali lui Ștefan Luca log(o)f(e)tul al triil(ea) și giupâneséi dumisali, Marii. Drept acée și
domniia mea dac(ă) am văzut mărturie încredințată, dăm și întărim pe aceale părți de ocine și vecini cu tot vinitul,
boiarinului nostru ce scrie mai sus, și giupâneasăi dumisali, și cuconilor, și nepoților, și strănepoților, și a toată
sămințiia dumilorsale, ca să le fii diriaptă danie și moșie în viaci. I in da se ne umi[aet.
U @s, l<1to> =zsÌqy <7216/1708> iuli<e> cÆ <20>.
Io Mihai Racovi]<ă> voivoda.
Dumitra[cu uricar.
ANI, Colecția Documente, 794/12, original, difolio, pecete mică octogonală, rupt.
_________________________
1Rupt.

6.

1709 (7217) martie 20

Noi Mihai Racovi]ă v<oe>v<o>d, Boji<6> mil<o>st<y6>, g<os>pod<a>ră Zămli Moldavsco6. Adică
au vinit înnainte noastră și de înnainte a l(o)r noștri moldovinești boeri a mari și a mici, credincios boiarinul
nostru dumnialui Ștefan Luca gÆ <3> log(o)f(ă)t și ni-au arătat un zapis încredințat di la popa Ignat și di la popa
Grigorie Ghe(u)1ca, și di la Opre Pleș, și Trohin Poruschi, și Vasălachi, nepotul Guțului, și di la Toader biv
pah(arnic) al doile, și di la Vârlan vornicul ot Vitoltești, și di la Manolachi Hrisoverghi biv vel comis, și di la
Chiriiac Brăescul postelnicul și di la alți oamini buni, scriind într-acel zapis di mărturiea l(o)r pe cum au venit de
înnainte(a) l(o)r Vasâlie sân Safer de nimi sălit, nici asuprit, ci di a lui bună voi ș-au vânduta lui dreaptă ocină și
moșie din sat din Spărcoceni, di la țân(utul) Fălciului, toată parte a lui și a surorii lui Tofanii, și a mătușii lui
Anastasâii Bănosăi, fata Nenciului, toate părțile lor ci s-ar alegi, cari acestu loc să hotărăști dispre răsărit păn(ă)
într-apa Mușății, și di la apus pân(ă) în d(ea)1lul Copăcenii, iar din gios să înpreună cu hotarul Răncenil(o)r, pi
din sus cu hotarul Suhulețului; această moșii au vândut el cu voia frațil(o)r lui cari s-au numit mai sus, credincios
boiariului nostru lui Ștefan Luca gÆ <3> log(o)f(ă)t drept treizăci lei bani buni, ca să-i fii moșiea în veci pe cum
văzum și scrisori de mărturié di la frații lui Vasălie sân Safer, cari s-au numit mai sus.
Așâjdire ne-au mai arătat și alt zapis di mărturie di la Ioan Neculce biv vel spatar, și di la Gavril biv vel
pah(a)r(nic), și di la Manolachi Hrisoverghii biv vel comis, și di la Neculai armașu(l), și di la Toad(e)r biv ftor
păh(arnic), și di la Chiriiac Brăescul biv postelnic, scriind într-acel zapis di mărturii a l(o)r precum au venit
den(ain)1te(a) lor Andonie, ficiorul lui Andrii Borș, din Rănceni și cu fimee lui, și cu ficiorul lui di nimi sâliți,
nici asupriți, ci di a lui bună voi ș-au vândut și el a lui dreaptă ocină și moșii din săliști din Rănceni, cari esti tot
într-un hotar cu Spărcoceni, cari s-au pomenit mai sus, toată parte(a) lui Andonie ci să va algi într-acel loc și di
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pi tată-său și di pi maică-sa cu tot locul și cu tot venitul, și din țarină, și din câmpu, și din fânaț, și cu vatră din
sat, moșiea toată au vândut-o credincios boiarinului nostru lui lui Ștefan Luca treti log(o)f(ă)t dreptu (…)2 lei
bătuți și li-au făcut dumn(ealui) plată deplin întru mânuli vânzătoril(o)r denainte(a) acestor boeri cari s-au numit
mai sus, ca să-i fie moșiea în veci.
Și iarăș(i) mi-au mai arătat și alt zapis di mărturie cu multe peceță și iscălituri a boeri și a preoț(i), și altor
oamini buni megieș(i) di pinpregiur di la Iftodii, ginerile lui Ioan Gâdeiu, și di la fimee lui Ștefana, fata Dochițăi,
nepoata îi Gurișoaei di Sprăcăcean(i), scriind și mărturisând cu acel zap(i)s a l(o)r pe cum de nime sâliți, nici
asupriț(i), ci di a l(o)r bună voe au vândut și ci a l(o)r dreaptă ocină și moșii ci să va alegi din sat din Sprăcăceni
boiarinului nostru lui lui Ștefan Luca gÆ <3> log(o)f(ă)t drept (…)2 lei bătuț(i) dinainte(a) lui Safer Toad(e)r, și
a lui Ioan brat Safer, și a lui Andonie Borșu, și a (…)2 vornicul și a egumenului de Sălișten(i), și a preutului
Vasălie ot Bă(r)boși, și a lui Gligorii, și a lui Trohin Poruschi ot Deleni, și a lui Mărcat sân Savin și altor oamini
buni, cari acest loc să hotărăști dispre amiazăzi cu locul Răncianil(o)r ci s-au pomenit mai sus, și dispre răsărit în
Mușata cu locul Timotineștil(o)r, și în sus cu locul Suhulețului, spre apus până în dialul Copăcenil(o)r, pe cum
s-au mai pomenit și mai sus.
Așăjdire ni-au mai arătat și alt zapis cu iscălituri a boeri și altor oamini buni di la Ștefan Rătănpan și di
la fimee lui Mariea, fata lui Sămion Murgoci, și di la ficiori(i) lor, Ioan și Vasilie, scriind cu zapisul lor pe cum
de nimi sâliț(i), ci di a l(o)r bună voi au dat și au dăruit a l(o)r dreaptă ocină și moșii un loc di prisacă cum arunci
cu toporul în toati părțile, cari loc esti pi vale(a) Lohanului, în țânutul Fălciiului, ci să cheamă Budăia, boiariului
nostru lui Ștefan Luca gÆ <3> log(o)f(ă)t.
Pentru aceea și domniea mea am dat și am întărit pre acesti părți di moșii pre toate câti s-au pomenit mai
sus și pre locul cel di prisacă ca să-i fii și di la domnie me(a) dreaptă ocină și moșii cu tot venitul stătător în veci.
U @s, let =zsÌq <7206/1698>3 mart<ye> cÆ <20>, ftorog<o> g<os>p<o>d<s>tva.
.
Iscălit Domnul.
L. P.
Iscălit Acsănti uricar.
Giudec(ă)t(o)r(ia) țin(u)t(ului) Fălciiului
Copie aciasta posleduindu-să din cuvânt în cuvânt și fiind întocmai cu or(i)ginalul să încredințază du(pă)
formă cu is(că)litura dumisali prezâdent i a cilenuril(o)r giudecăt(o)r(ești) și punire(a) pecețăi acestui tribunal.
1838 fevr(uarie) 11
<ss> L(ascarache) Mihalache căminar.
<ss> Iamandi clucer.
<ss> Costachi (…).
Derector <ss> Lupașcu sluger.
BAR, Documente istorice, CCCCLXIV/73, copie din 11 februarie 1838; ibidem, CCCCLXIV/74 (text
transcris în grafie latină); ANI, Colecția Documente, 94/2 (suret); ibidem, 794/13 (copie); ibidem, 794/14
(„Perilipsis de pe ispisocul mării sale Mihai vodă Racoviț(ă) din leat=zsÌzy <7217/1709> mart<ye> cÆ <20>”).
EDIȚII: Costin Clit, Documente hușene, IV, p. 83-84, nr. 73.
_________________________
1 rupt; Gheuca.
2 loc gol.
3 Văleatul greșit; este 7217 (1709) martie 20.
7.

1709 (7217) iunie 20, Iași

+ Adecă eu, Gavril Oltinescul, ficiorul lui Strătulat căpitanul, ginerile Zaharii lui Brădii de Răiceni, și cu
soțul mieu Trohina, făcut-am acest adevărat zapis al mieu, precum eu de nime silit, nici asuprit, ce de a noastră
bună voe, m-am socotit și am dat danie dumisale lui Stefan Luca logofătul al treile partea mea cât mi s-ar alége
dintre frații miei din sat din Răiceani din partea de gios, ce iaste la ținutul Fălciiului, cari loc iaste la înpărțală cu
alde Pleș; Această parte de loc, cât s-ar alége din vatra satului, din țarină, și din fânați, cu tot vinitul locului, am
dat-o danie numitului de mai sus Ștefan Luca gÆ <3> log(o)făt ca să-i fie di la noi dumisale driaptă ocină și moșie
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în veaci, și giupânesii dumisale, și cuconilor dumilorsale, și nepoților, și strănepoților, nime dintru semințiia
noastră să n-aibă a-s(e) amesteca pe această parté a mea ce s-ar aleage, cari am dat-o de bună voia mea dumisale
danie; și când am făcut acest zapis s-au tămplat mulți boiari mari și mici, carii mai gios s-au iscălit, și pentru mai
mare credința ni-am pus și noi degitile. Și eu Beldiman am scris zapisul pe dzisa lui Gavril Ultinescul ca să-s(e)
știe.
U @s, v<ă> lit =zsÌzy <7217/1709> iuni<e> cÆ <20> dni.
Gavril Ulteniscul.
+ Trohina.
Antiohie Jora v<e>l log<o>f<e>t, martur.
<…>
<Pe verso-ul filei a doua>: Lui Gavril; Zapisul Oltinescului pe Răiceni, p(a)rte(a) lui, la țin(utul)
Fălciiului; i zapisul lui Andonie Borș; Răiceni; 7217 iuni(e) 20.
ANI, Colecția Documente, 794/15, original, difolio; ibidem, Colecția Documente, 794/14 (rezumat întrun perilipsis1; la sfârșitul perilipsisului: „Darie cel bătrân; Pentelei sin lui, ce să trag alde Iftimie; Alixandra sin
lui, ce să trag al(de) Sămion Bugeacu cu frații lui; Vârlăneasă brat lor, ce să trag alde Ignat”).
________________________
1 Cu mețiunea: „Răicen(i) ce-i stăpânește vor(ni)cul Pălad(e)”.
8.

1710 (7214) decembrie 27, Iași

+ Dimitrie Cantemir voevoda, B<o>ji<6> m<i>l<o>sti<6>, g<os>pod<a>ră Zemle Moldavscoi. Datam cartea noastră boiarinului nostru, dumisale lui Ștefan Luca biv gÆ <3> log(o)f(ăt) și pe cine va trimite, să fie
volnic a căuta și a cerca în ț(a)ră și ori în țiganii boerești, sau călugărești, sau în țiganii domnești, oriunde ar afla
pe a dumisal(e) drepți șerbi țigani, pe Ghiorghiț Burdujea și pe frate-său Toader, și pe Traharoschi, și pe (…)1,
fata Alexandrei țigancii, să-i ia cu tot ce or avea și să-i ducă la casa dumisale, iar de are avea cineva a răspunde
ceva să-ș(i) aducă dreasăle și-s(ă) vie de faț(ă) la divan, și nime să nu stea înpotriva cărții noastre.
U @s, l<1>t<o>=zsÌdy <7214/1710> dec<emvrïe> cÆz <27>.
BAR, Documente istorice, XIII/224, original, sigiliu mic octagonal imprimat în chinovar.
_________________________
1 Spațiu gol.
9.

1718 (7227) octombrie 29, Iași.

+ Io Mihai Răcovi] voevoda, B<o>j<i6> m<i>l<os>t<y>6, g<o>spodară Zemli Moldavscoi. Scriem
domniia mia la Gavril Cazimir biv părcălab. Dămu-ți știre că aicia s-au pârât de faț(ă) Ștefan Săcar(ă) biv căpitan
de curteani cu credincios boiarinul nostru Șt(e)fan Luca biv vel vist(iernic) pentru moșiia din Balasinești la ținutul
Romanului, jăluindu Săcară cum ș-au pus Ștefan Luca vist(iernic) odaia de vaci între pomii lui Săcară și pe
diriaptă moșiia lui ce-i iaste cumpărătur(ă) moșu-său lui Theodosie călugărului, pe cari moșiie ni-au arătat și o
mărturiie de la hotarnici bătrâni ce s-au aflat la Vas(i)lie Siminicianul, scriindu cum li-au dat acéli părți de moșiie
Theodosie fetii sali Alexandrii, îmei lui Ștefan Săcar(ă) și mătuși-lui Săcari, Măricuții, și acéli părți sint alesă și
stâlpite, și în câmpu, și în seliște, și dumnealui Luca vist(iernic) puindu-ș(i) odaia de vaci și de bivoli și staniști
de iepe în pomi de i-au stricat pomeții, de nu-s buni de nemic, și i-au mâncat și roada pomilor, și oaminii dumisali
i-au fărâmat și un hotar ce iasti între Săminiceani și între Balasinești, și i-au făcut multă pagubăcu iepeli și cu
mascuri din pâine și dintr-alteli, cari ni-au arătat și izvod de câtă pagubă i-au făcut alias cu ispășeari și făr(ă) de
ispășeari, și nimic nu i-au făcut plată, nici herghealegii săi n-au vrut să-i dea pe mână. Drept acéia văzindu carte(a)
domniei meali (să te)1 scoli și cu alți megiași, cine s-ar tâmpla,să meargeți acolo să luați sama întâi hotarălor de
a părților lui Săcar(ă) de Balasinești, și de Tămpești, și de va fi sfărâmat hotarul să pui altu hotar lângă acel
sfărâmat.
Așijdeari să luați sama și pentru stricăciunea pomilor și pentru roada pomilor, cini au mâncat să-i dea
samă și să-i plătiască, că cini a hi tăiat din pomi sau a hi mâncat s-a ști cine iasti, de vremi că sint cu casăli acol(o)
în coastéle pomilor.
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Așijdeari și pentru pâine(a) ce i-au mâncat cu iepeli și cu mascurii cari déde sam(ă)că vr(e)o dzéce clăi
i-au ispășit Gligoraș părcălabul și cu Drăgoi Andronachi.
Așijdeari mai jălui Săcar(ă) pe Ion Vărlan, cari au fost și el de faț(ă) la divan, cum au ezit Săcar(ă) singur
și cu un frate său Ion de au dus apa la mori, și cu aceia apă înblă și moara lui Ion Vărlan, fiindu aproape una de
alaltă tot pe acea gârlă, și răzeașii și Ion Vărlan nu li-au agiutat nemic.
Deci, așea am giudecat după leage țărâi, cât(e) mori vor înbla într-o gârlă să ezască cu toții. Deci, să
mergi acol(o) să socotești și prețul aceii iezituri, că Ion Vărlan au dat samă că prețul acelui iaz iasti doi lei. Deci,
pre cât s-ar afla că ar face prețul iazului ce-au lucrat ei de au abătut apa la mori să-i întoarcă banipe gium(ă)tat(e),
iar nevrându, să-i plinești de la dânsul, iar pentru parte(a) ce are Vârlan în moară cu Săcar(ă) a doasprădzeace
parte, au mai dat sam(a) Săcar(ă) că au mai făcut și alt iaz la moar(ă), și roată la moară, și cheltuiala hierălor ce
s-ar socoti, de a vrea să întoarcă Ion Vârlan dintr-acea cheltuial(ă) ce i s-ar veni pe parte(a) lui, el a ținea cu
Săcar(ă) în moar(ă), iară neîntorcându dintr-acea cheltuială, și din budăi, n-a ține în moară, și pentru toate aceste
să socotești foarti cu mari dreptate, nemăruia să nu făță(rești)1 (să)1-i faci o mărturiie încredințată ca să avem
știre.
Și pentru doi stupi ce s-au găsit stricaț(i) în prisaca a Sandului Sturdzii cluceariul să socotești cu oamini
bun(i), pentru gardul, ce feal de gardu au fost, dacă a hi vina gardului, fiindu prisaca în săliște, va fi păgubaș, iar
de a hi vina porcilor, a cui porci și vită s-ar dovedi, acela să plătiască.
U @s, l<1to> =zsÌcz <7227/1718> oct<omvrye> cÆø <29>.
Vel log<o>f<e>t vă di<van> uki.
BAR, Documente istorice, DCXCV/106, original, rupt puțin.
_________________________
1 rupt

10.

1720 (7228) aprilie 8

+ Io Mihai Racovi] voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>sty6, g<os>podară Zimle Moldavscoi. Scriem
domniia mea la cinstit rugătoriul nostru svințiia sa chir Ghiorghie, episcopul de Roman, și la dumnalui cinstit și
credincios boerinul nostru Ion Sturdze vel vornic. Facem știri că aicia la domniia me jelui dumnalui boerinul
nostru Ștefan Luca biv vel vist(iernic), dzicănd dumnalui cu după ce i s-au săvărșit giupăniasa cea dintăi au fost
luoat pe giupăniasa lui Ion Manole, ce-au fost sulgear mare, fata Aslănoai, ș-au avut acea giupăneas(ă) cu Manoli
2 copii, și dup(ă) ce o au luat și dumnalui vist(iernicul) Luca au făcut cu dănsa 4 copii, și s-au tămplat di-au murit
acea giupănias(ă) și acmu cer copii(i) carii sănt făcuți cu Manole și ei parte din bucatele măne-sa și a tătăne-său
să li-s(e) fac(ă) parte și lor. Iar dumnalui vist(iernicul) Luca dzis că cându au luoat pre acea giupănias(ă) s-au
aflat datorie a lui Manole și a giupănesăi 560 lei și s-au plătit din bucatele lor ce-au fost, și s-au mai aflat 230 lei
iar datorie a lui Manole mai di demult din nești zlotărie ce-au fost Manole cu Burghele armașul și au fost datori
la nești turci, cari (i)eșindu Burghele și turcii la divan și cu boerinul nostru Luca vist(iernic), s-au dat cu divan(ul)
Luca vist(iernic) platnic turcilor și Burgheli, și au plătit dintr-a dumisale acea datorie 230 lei, precum arat(ă)
izvodul cui ce-au plătit, anume pentru Manoli și pentru giupâniasa dumisali. Așijderea și pentru un sat ce i-au
fost dat so(a)cră-sa Aslănoai dzestri cănd o au luoat Manole, care au fost cumpărătura lui șepte sute și 50 de lei,
și luându-li Manole dzestri îndat(ă) l-au vândut Manole drept 500 lei și ș-au plătit datoriile lui cari li-au avut el
din holteii făcute până a nu hi ginere îi Aslănoai. Și mai jăluești boerinul nostru Ștefan Luca vist(iernicul) precum
au mai vândut Ion Manole un lanțuh pur într-o sut(ă) și 50 lei, și un inel în 70 lei, și din odoare iarăș de-a
giupănesăi lui.
Deci, pentru acestea pentru toate să socotiți dumnavoastră foarte pe dreptate și precum scrie și sf(â)nta
pravilă și din câte bucate s-or afla că au rămas să socotiț(i) ce să va afla că au plătit Luca vist(iernic) pentru
Manole și pentru giupănias(ă) după ce-au luat-o, și scoțindu-s(e) acea datorie toat(ă) dintr-aceli bucate ce s-or hi
aflat cându au luoat-o Luca vist(iernic), ce-ar mai rămânea să să înpartă pe copii frățești, și celora ce-s făcuț(i) cu
Manoli și celora făcuț(i) cu vist(iernicul) Luca. Așijdere și pentru satul ce-au vândut Manolesă socotiț(i) un sat
di-a lui Manole și să-l puneț(i) la parte să-s(e) înparță, să aibă parte și cuconii vist(iernicului) Lucăi la moșiile di
pi înmă-sa, și pentru odoar(e) ce vor hi rămas să le scoaț(ă) toate din a lui vist(iernicul) Luca și să le prețăluiț(i)
și să puneț(i) la parte și odoarăli ce-au vândut Manole și să vor ținea la sam(ă) la parte(a) copiilor lui Manole ce
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să vor afla vândute de Manoli pentru datoriile lui, iar de li-ar mai treci de acea sumă iar să le împărțiți frățiști cu
copii(i) vist(iernicului) Lucăi. Și precum veți afla mai cu dreptul așe să-i aședzați acolo și să li înpărțiți precum
va hi mai cu dreptul și pre aședzari și înpărțali ce le veț(i) faci să le faciți dumnavoastră și o mărturie la mâna
cărora să va vini ca să avem știré. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zrÌci <7228 / 1720> ap<rilye> iÆ <8>.
Veli]i bolero uki.
BAR, Documente istorice, XIII/233, original, sigiliu rotund imprimat în chinovar.
11.

1718 (7227) decembrie 27

Copie
Parte(a) surorii noastre Tofanii de moșie ce i s-au venit la înpărțala noastră de pe moș(i) și de la părinți
ce ni s-au venit.
Let =zsÌlg <7227/1718> decemv<rye> cÆz <27>.
Pulberenii, sat întreg la Lăpușna pe Cogâlnic.
Odobeștii la Fălciiu i parte din Dănțăni.
A trie parti din Mogoșăști tij la Fălciiu.
A patra parti din Vărzărești la Orheiu pe Bâc.
A patra parti din Tânjălești la Eși.
A treia parte de Ialoveni la Lăpușna pi Ișnovăț.
Sat Băcșănii piste Prut la țin(utul) Eșil(o)r.
Ștefan Luca com(is).
Adam Luca sluger.
Departam(e)nt(ul) pricin(i)lor streine
Această copie s-au cercetat și s-au încredințat că este întocma cu or(i)ginalul ce au arătat dumn(ea)lui
med(elni)ce(rul) Gheorghie Dimitriu, supus rosescu.
În Eși, 1817 avgust 22
<ss> Ioan Neculce post(elnic).
Poslăduit
<ss> Vasile Danu.
BAR, Documente istorice, MCCCVI/50, copie.
EDIȚII: Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade, XVII, p. 20, nr. 26, (regest din cartea de judecată din 24
martie 1800); vezi și p. 107, nr. 99 (regest), p. 118, nr. 121 (regest).
12.

<1720 septembrie 1-1721 august 31> (7229)

Adecă noi, Ștefan Luca biv v(e)l vist(iernic) și Adam Luca biv v(e)l sul(ger), scriem și mărturisâm cu
acestu adevărat zapis al nostru la luminată mâna mării sali domnului nostru Ion Cihan Racoviț(ă) voevod, precum
să-s(e) știe că de nimé siliți, nici asupriți, ce de a noastră bună voia, i-am vândut mării sali a noastră driaptă ocină
și moșie o sălișté, anum(e) Fălfoeștii di la ținutul Fălciiului, din ispisoc de cumpărătură ce-au avut moșul nostru
Luca părcălabul de la Istratie Dabijă vod(ă). Așijdearile i-am mai vândut mării sali și un bătrân din tot satul din
Mogoșăști de lângă Fălfoești, caré acest bătrân au fost danie lui Darie ce-au fost comis mari, de la Dănăilă,
ficiorul lui Ghiorghie Ciochină, parte(a) lui Mogoș, brat lui Ghiorghie Ciochin(ă), iar de la Darie comisul au
cădzut această danie la m(â)na părintelui nostru Gavril Luca, caré acéste moșii fiindu între moșiili mării sali lui
vod(ă) de lângă hotarul Podoleanilor, ce sânt de moșie mării sali, și între Bărboși, și între Mog(o)șești, ce-i sânt
de cumpărătur(ă) de la Vasilie jicniceariul brat lui Gavril Miclescul biv vel vornic, ficior lui Gligorie biv vel
păh(arnic). Deci aceaste moșii ce scriem mai sus li-am vândut noi mării sali lui Mihai vod(ă) drept o sută de lei
bit bani gata, și ni-au jăluit măriia sa plată deplin la mânili noastre denainte(a) dumilorsali boiarilor celor mari și
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a mici, carii s-au iscălit mai gios. Drept acéia ca să-i fie mării sale driaptă ocină și moșie, și luminaților fiilor
mării sali, din tot locul cu tot venitul stătătoari în véci, și i-am dat și zapisul Mog(o)șăștilor ce iaste din văleat
=zrÌxd <7164/1655 septembrie 1-1656 august 31>. Așijdeari și Fălfoeștii i-am ras din ispisocul Dabij(ei) vod(ă),
fiindu și alte moșii într-însul. Și pentru credința am iscălit. Și eu Axintie uricariul am scris acestu zapis ca să-s(e)
știe.
U @s, l<1>t<o> =zsÌcø <7229/1720 septembrie 1-1721 august 31>.
ªefan Luca s<ulþe>r.
Adam Luca.
Tofana.
Ilie Catarþiul vel log<o>f<e>t, martur.
Darie Doniki vel vor<nic>.
Sturz1 vornicul.
Dimitra[co Racovi]<ă> hat<man>.
(…)
(…)
Sandul Sturz1 v<e>l ban.
Iordaci Ca<n>tac<u>z<ino> vist<iernic>.
Lupu gÆ <3> log<ofăt>.
<Pe verso-ul primei file>: + O sută de lei, nici mai mult, nici mai puțin, au dat mărie vod(ă) lui Ștefan
Lucă vist(iernicul) să brat ego Adam Luca sul(gerul) pe aceast(ă) moșie dinainte(a) no(a)stră să-s(e) știe.
Gedeon mitropolit.
<Pe verso-ul filei a doua>: + Zapis pre moșiia ot Fălfoești și pe un bătrân ot Mog(o)șești ot v(o)lost
Fălcii, de lângă Podoleani, cumpărătură ot Ștefan Luca vist(iernic) i ot Adam Luca sul(ger). / No. 20 / 7229, fără
lună. / Mogoșești.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/152, original, pecetea mică octogonală a Tofanei.
13.

1721 (7229) mai 8, Bărboși

M(i)l(o)stive și lum(i)nate doamni, să fii mării ta s(ă)nătos
+ Cu multă plic(ă)ciuni luând luminat(ă) carte(a) mării tali, deplin am înțeles ci ni-i scrii măriia ta pintru
acili părți di ocin(ă) a noastri, adivărat așea am fost zis câte 1 liu pământul, cât iaste tot pământ(ul) curat și plini
di road(ă), dar încă-ș din cuvântul măriei tali n-om (i)eși, că nici șede bin(e) o bucățe di loc să fii în mijlocul
locului mării tali. Am scris la hotarnici să o hotărască în locul mării tali și pi cum ni scrii mărie ta, așea om primi
și noi, să fii mărie ta sănătos.
Din Bărb(o)ș(i) l<1>t<o> =zsÌcø <7229/1721> mai iÆ <8>.
+ Robii mării tali.
ªefan Luca.
Adam Luca sul<þe>r.
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BAR, Documente istorice, DCXXIII/148, original, difolio.
14.

1721 (7229) mai 22

Înpărțala de moșii și de vecin(i) și de la țiganii ce ni-am înpărțit cu virii noștri, cu Ilii Gori și cu frati-său
Antohi, care moșii ni-au fostu noauă dinpriună cu dânșii di pi moșii noștri Drăgan armașul și Gori șetrarul, să știi
ci s-au vinit în parte(a) lui Ilii Gori și a lui Antohi cu surorile lor.
=zsÌcø <7229/1721 mai cÆv <22>.
A patra parte di sat di Bărboș(i) cu hăliștiul cil cu sălci(i) din gios ce l-au fost ezăt Gori osăbi di bătrânul
Danciului din prisaca unde au fost Păsat în sus dispre răsărit păn(ă) în poiana Zaharioai și pănă în apa Moisăi,
căci acil bătrân este osăbit cumpărătur(ă) lui Ștefan Luca vist(iernic), și lui Adam Luca sulger, di părintile lor de
Gavril Luca de la Nestor, nepot Danciului, însă făcându-ș(i) Antohi case și vii pi acistu bătrân ni-am învoit să ne
de(a) el din parte(a) lor ci au în Bărboș(i) și să-i dăm noi acolo.
Satul Delenii la Codrul Chegheciului tij în parte(a) lor.
Satul Tricoleștii pe Elan tij în parti(a) lor, dar și urec(u)l.
Un vad de moară tij în Elan la Benești, dar și ispisocul.
Un loc de prisacă cu pomătu și cu po(i)eni de fânaț și cu fântână la Coropceni la Vasluiu. Aceste ce scriu
mai sus s-au venit în parte(a) lui Ilii și a lui Antohi cu surorile lor, iar la alte moșii să n(u) mai aibă treabă, căci
au rămas toat(e) în parte(a) lui Ștefan Luca vist(iernic) și a lui Adam Luca sulgir să înparță cu alți frați ai lor, însă
Negreleștii și Brițcan(i) cu balta Giminii nu s-au pus nici la o parti, căci săntu cu gâlceav(ă) cu Gavrilițăștii, și
satul Pițcani pe Prut, și Zabulecinii i Goeștii pe Bujor la Fălcii, și Sămăeleștii și Mălicinii pe vale(a) Chegheciului
la Fălciiu, iară nu s-au pus neci la o parti, căci au fostu necăutate de multă vreme și înpresurate de unii și di alții,
iar cini din noi a căuta ș-a dezbate iar să stăm cu toții și iarăș să înpărțim cu toții frățiștii.
Pintru țigani, fiind fugiți și necăutați, s-au dat ispisoacile la Ilii și la Antohi să să caute, unde s-ar găsi
țiganii să să ei și să strângă și iarăș să-s(e) înparță frățiște osăbi di țigani(i) ci să află vânduț(i) de unchiul nostru
Racleș, căci au luat parte în giumătat(e) cu noi, și osăbit și de Savin țigan, carile au fostu a mătușe-noastră a
Sandii Cujboai și l-au dat lui Știfan Luca vist(iernic).
Pentru vicini, li s-au vinet în parte(a) lor trii vecini, anume Știfan, ficiorii lui Sacotă și Stahiie, ficiorul
Buligăi și Costandin, ficiorul lui Hareton, iară cu alții ce ne-au rămas să nu mai aibă treabă. Și ași ni-am învoit și
ni-am înpărțit dinainte(a) dumilorsale boerilor cilor mari carile mai gios s-au iscălit.
Iscal Știfan Luca.
Iscal Adam Luca sulgir.
Iscal Cat(a)rgiul vil log(o)f(ă)t, martur.
Dar(i)e Donici vil vornic, martur.
Iscal Sturdzi vornicul, martur.
Dumitrașcu vil hat(man).
Cantacuz(i)no vil spat(ar).
Pălade spat(ar).
Iar un log(o)f(ă)t.
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BAR, Documente istorice, MDXXXI/75, copie.
15.

1721 (7229) mai 22, Iași

Suret de pi înpărțala ce-au avut Ilii Gorie și Antohi Gorii cu verii lor Ștefan Luca vist(iernic) și Adam
Luca sulge(r).
Adică noi, Ilie Gorie și Antohi Gorie, făcut-am scrisoare(a) noastră la mâna dum(nealor) boerilor noștri
Ștefan Luca vist(iernic) și Adam Luca sulge(r) pentru înpărțala de moșie ci am avut cu dum(nea)lor dipreună di
pi moșii noștri Drăgan armaș mare și Gorie vel șăt(rar), stănd la socotială cu dum(nealo)r di li-au înpărțăt venitul;
sau (venit) în parte(a) noastră, a patra parte de sat de Bărboși, cu hălășteul cel cu sălci(i) din gios ci l-au fost ezăt
Gorie, osăbit de bătrânu(l) Danciului din prisaca undi au fost pe sat în sus despre răsărit până în poiana Zaharioaéi
și până în apa Moisăi, căci acel bătrân este osăbit cumpărătură lui Ștefan Luca vist(iernic) și lui Adam Luca
sulge(r) de părintele lor Gavril Luca de la Nistor, nepot Danciului, însă având eu Antohi casă și vie pe acestu
betrân, ni-am învoit ca să-mi stei mie casăli pe locu și să-și ia dum(nealo)r din parte(a) noastră ci avem în Bărboși,
și ni s-au mai venit și sat Delenii la Codru(l) Chigeciului, și sat Tricoleștii pe Elanu, și ni-au dat uricul și ni sau
mai venit și un locu de priisac(ă) cu pomet și cu poeni de fânațu și cu fântâni la Coropceni la Vasluiu. Aceste ce
scriu mai sus ni s-au venit nouă și surorilor noastre, căci au rămas toate dum(ilo)rsali Ștefan Luca vist(iernic) și
Adam Luca sulge(r), să-s(e) înparță cu alți frați au dum(ilor)sali, însă Nigrileștii și Brițcanii cu balta Geminéli nu
s-au pus la o parte căci sânt gâlcevi cu Gavrilițăștii, și sat Piscanii pi Prut, și Zabolicenii și Goeștii pe Bujor la
Fălciiu, și Sămălaeștii și Melicenii pe vale(a) Chigheciului tij la Fălciiu, iar nu s-au pus nici la o parte aceste(a),
căci au fost necăutate de multă vreme și împresurate de unii și de alții, iar cini din noi a căuta și a dizbate, iar să
stăm cu toții și iarăș să înpărțim cu toții frățăștii; ci așa ni-(a)m învoit și ni-(a)m așăzat și ni-am înpărțit dinainte(a)
dum(ilor)sale boerilor celor mari, care mai gios s-au iscălit, și pentru (ca) se fie de mare credință, am iscălit și noi
mai gios.
În Eși, let =zsÌcø <7229/1721> ma6 cÆv <22>.
Ilie Catargiu vel log(o)f(e)t, martur.
Ilii Gorii, iscal.
Antohii Gorii, iscal.
Dariie Donici vel log(o)f(et), martur.
Dimitrie Racoviț(ă) hat(man).
Ioan Palade spat(ar).
(…)
Costăndache vel spat(ar).
Sandul Sturze vel ban.
Toader Palade com(is).
Dimitrachi Paladi vel com(is).
(…)
(…)
ANI, Colecția Documente, 794/17, suret.
16.

1721 (7229) mai 24, Iași

Io Mihai Răc<o>vi]i v<oe>v<o>da, B<o>ji<6> m<i>l<o>st<y6>, g<o>spodară Zemli Moldavscoi.
Dat-am carte(a) domniiai mili boerilor noștri lui Ilie Gorie postelnicului și fratelui său Antiohie Gorie, să fie
volnici cu carte(a) domniiai meli a-ș(i) lua de a zăce de pre a lor drepte ocini și moșii ce au un sat, anum(e),
Trecoleștii pi Ilan, și de la Deleni, ce sânt la Codrul Chighieciului, și de la Zaboliceni, și de la Goești ce sânt pe
Bujor, și de pe un loc di prisacă cu poeni de fân ce au la Coropceni la țănutul Vasluiului pre ispiso(a)ce și pe
dresă ce au. Deci să aibă a lua de a zeci din pâne, și din fân, și din prisăci cu stupi, și din ogoară cu cănepi cu
inuri, și din tot locul cu tot vinitul după obiceiu precum le scriu dresăle sale, iar cine ar ave ceva a răspunde săș(i) aducă dresă zapisă ce ar fi având aice față la divan, și nim(e) să nu cuteze a sta înpotriva cărții g(o)s(po)d.
U @s, l<1to> =zsÌcø <7229/1721> mai cÆd <24>.
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Vel log<o>f<e>t uki.

<Însemnare în creion, probabil a arhivarului>: Transcris și în Mss 4714 al Acad. Rom. (Tudor Pamfile);
O copie autent(ificată) în condica fam(iliei) Saint Georges, fila 7.
BAR, Documente istorice, MDXXXI/76, original, pecete ovală.
17.

1721 (7229) aprilie 28, Iași

No. 10
Noi Mihai Racovi] v<oe>vod, Bojiy6 milosti6, gospodară Zămli Moldavsco6. Adică au venit
denainte noastră și denainte a tuturor alor noștri moldovinești boeri, a mari și a mici, cinstit și credincios boiarinul
nostru dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic), și ni-au arătat un zapis încredințat de la dumniaei
Mariia stolniceasa, giupâniasa a răposatului Dumitrașco Ursachi, ce-au fost stol(ni)c mare, cu pecete(a) dumisale,
iscălit și de fii(I) dumisale, anume Vasilie, și Gheorghie, și Toader sinove Dumitrașco Ursachi stol(ni)c, și zapisul
scris și iscălit de boeriul nostru dum(nea)lui Ștefan biv vist(iernic), scriind și mărturisind cu acel zapis a lor făcut
din sat din Jușca și trimis la mâna boiarinului nostrum, care s-au numit mai sus, dum(nea)lui Iordachi
Cantacuzino vel vist(iernic), precum având dumniaei Mariia stolniceasa multă pâră la divanul domniei mele cu
Bozagiul vameșul pentru casăle a ei din Eși carile sântu pe Ulița Mare, care acele casă cu adivărat s-au dat cu
driaptă giudecată din divan dumisale Bozagiului biv vameș pentru niște datorii ce s-au aflat dator Dumitrașco
Ursachi stol(ni)c, soțul dumisale din vamă, fiind ei soții la vamă amândoi, precum arată mai pre largu, cu dovadă,
la diresăle ce s-au făcut din divan dumisale Bozagiului de la domniia me(a), Așijdere și de la toți boerii mari.
Și dumniaei stolniceasa n-au pus pricinile aceste deplin în zapisul dumisale, căci Bozagiului nu i s-au
dat pentru datorii numai casăle din Eși, ce i s-au dat și alte moșii sate de a lui Ursachi stol(ni)c(ul). Deci și
Bozagiul vameșul, cum scrie dumniaei stolniceasa Ursăchioae la zapisul său, scoțindu acele casă la
vânzare, li-au cumpărat dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic).
Pentru care cumpărături, având dumniaei pricini cu dum(nea)lui vist(iernicul) și jăluind cum are mare
strâmbătate și socotind și dumnialui să nu-i fie cu blăstăm, nu o au lăsat de tot să fie păgubașă, că tâmplându-isă a-ș(i) căsători pe fiică-sa pe Catrina, și lipsindu-i multe de carile îi trebuia, iarăși au făcut pomană și o au
agiutorit pe dumniaei cu toate cele ce i-au trebuit, care s-au socotit prețul acele cheltuele, 260 lei, cât au cheltuit
dum(nea)lui.
Deci, văzând și dumniaei atâta agiutor de la dumnialui și pentru să nu mai fie nici odată scârbă între
dânșii sau gâlceavă sau între ficiorii lor, i-au făcut acel zapis și de la dumniaei cu ficiorii săi pe acele casă,
ca să-i fie diriaptă moșie a dumisale în veci, și cuconilor dumisale.
Deci și domniia mea, dacă am văzut acel zapis adivărat și plată iarăș deplin(ă) de atâțe bani cum scrie
mai sus, precum ni-au arătat dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic) și izvod de față, toate anume
scrisă, de câte i-au dat stolnicesăi Ursăchioae agiutor.
Întru aceia, și de la domniia mea am dat și am întărit pre acele casă și cu locul lor cu tot, credincios și
cinstit boeriului nostru care s-au numit mai sus, dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic), ca să-i fie și
de la domniia mea driaptă ocină și moșiie, și cuconilor dumisale, și nepoților dumisale, și uric de cumpărătură și
de întăritură cu tot venitul stătătoriu în veci. Aceasta scriem.
U Ias v(ă) le(a)to 7229 <1721> april(ie) 28.
În a triia domniie.
Io Mihai Racoviț(ă) v(oie)v(o)d.
L(oc) P(ecete) G(os)p(o)d.
Ilie Catargiul vel logofăt.
Lupul gÆ <3> log(o)f(ă)t.
BAR, Documente istorice, CMXXVI/11, copie.
18.

1722 (7230) iulie 16

+ Io Mihai Răcovi] voevoda, B<o>ji<6> m<i>l<o>st<y6>, g<os>p<o>dară Zimle Moldavscoi.
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Facem știri cu această carte a domnii meale precum s-au părăt de faț(ă) înnainte(a) domnii meli dumneaei
Rucsanda spătăroaia și cu boiariul nostru Ștefan Luca visternicul pentru Avrămiia țiganca, fata lui Ion Strănbei
țiganul, care i-au fost dreptu țigan g(o)s(po)d, și cununându Ilieș vod(ă) pe Iorga Păladi l-au dăruit Iorgăi lui
Pălade acel sălaș de țigani, cu ficiorii lui. Deci, nu după multă vreme s-au tănplat moarte(a) Iorgăi lui Păladi și
rămâindu giupâniasa săracă, peste puțin(ă) vreme s-au măritat după Niane ce-au fost ușer mari, și agiungându la
o nevoe au văndut pe acea țigancă Avrămiia cu-n copil visternicului Lucăi, care dzicănd dumneaei Ruxanda
spătăroae cum acei țigani au fost drepți a fratelui dumisale Iorgăi lui Paladi danie de la Ilieș vod(ă) nu s-au cădzut
să-i fie vândut. Iar vist(iernicul) Ștefan Luca dedea sam(ă) cum că acel țigan Ion Strănbei fiindu danie la cununie
Iorgăi lui Pălade, după moarte(a) Iorgăi lui Păladi s-au sculat giudzii de au părăt la domniia lui Antioh vod(ă)
precum au dat Ilieș vod(ă) un țigan di frunte Iorgăi lui Pălade și acmu Iorga lui Pălade au murit, și cuconi n-au
avut cu giupâneasa lui, și s-au măritat dup(ă) altu boiar și stăpânește țiganii; Au chemat pe acea giup(â)nias(ă)
față și ișindu la divan cu giudzii au întrebat cu ce țini acei țigani, și arătăndu ispisoc(ul) acel de danie de la Ilieș
vod(ă) au socotit de vreme c-au murit boiariul ei acel dintâi și cuconi n-au avut au luat țiganii în gium(ă)tate iar
la domnie pe 3 fraț(i), Andrei și Andronic și Toader, să hie domnești, iar pe Ifrim și Totoc și această țigancă
Avrămiia, au lăsat să fie tot acei giup(â)neas(ă) a Iorgăi care mai pe urmă s-au măritat dup(ă) Niane ușeriul, și
scoțind-o la vănzari și fiindu dumnealui niam cu acea giup(â)niasă au cunpărat acea țigancă cu-n copil a ei,
anume Ursul.
Deci, domniia me așe am socotit de vreme că alți domni au luat parte Iorgăi lui Păladi din țigani, dăndu
pricină că nu i-au rămas cuconi, domniia mea încă am socotit că iaste dreptu să-s(e) ia și parte(a) Năniasă iar la
domnie pentru căci și ea au rămas făr(ă) dé cuconi, iar Luca visternicul să caute din moșiile lui Nani și a
Năneas(ăi), unde ar găsi să opriască pentru bani(i) ce-au dat pe acea țigancă cu ficiorul ei Ursul, iar pentru
Costantin țiganul, ficiorul Avrămii, dedé sam(ă) că iaste făcut cu-n țigan a lui Gavrilaș Gabăr, nepot lui Prebici,
hatmanul, și cunpărându-l dumnealui. Deci, dovedindu-s(e) că este făcut cu acel țigan a lui Gavrilaș Gabăr, nepot
lui Prebici hatmanul, așe am socotit și am giudecat, să fie iar a dumisale dreptu rob țigan și aceasta păr(ă)
să nu-s(e) mai părască peste carte(a) domnii mele. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zrÌl <7230 / 1722> iul<ye> qÆy <16>.
Dimitra[co Racovi] hat<man>.
BAR, Documente istorice, XIII/239, original, difolio, sigiliu aplicat în chinovar.
19.

1722 (7230) iulie 16

+ Io Mihai Răcovi] voevoda, Boj<y6> mil<o>st<y6>, g<os>p<o>dar<ă> Zeml Moldavscoi. Scriem
domnie mea la boeriul nostru Iordachi Costachi biv vil căpi(tan) de codru și la Manolachi Costachi biv spăt(ar).
Vă facem știr(e) că aici la domnie mea jăluir(ă) boi(e)rii noștri dumnalor Ștefan Luca vist(iernic) și dumnalui
Adam Luca sulger pintru satul Brițcani și Negrileștii cu bălțili Geminili pintru car(e)le au avut păr(ă) cu părinții
dum(ni)lorvoastre, cu dumnalui Lupul vornicul și cu frații dumisali, car(i)le nici dumnalui Lupul vornicul n-au
putut să-i de(a) în lătur(i) să zic(ă) că n-au triab(ă) cu balta Geminili și cu aceli moșii, ce singur dumnalui au dzis
că au și dumnalor triabă și parti la aceli moșii, numai necurmănduli-s(e) giudecata di câti ori s-au pârât dumnalor
tot au gonit bălțili și ești boer(i) parte(a) lor n-au mai luat Ștefan Luca vist(iernic) și cu Adam Luca sulger. Și
iat(ă) că-ț(i) scriem dum(i)lorvoastri să-ț(i) căutaț(i) dumnavoastră dres ci-ț(i) fi avănd de aceli moșii și să viniț(i)
să staț(i) de faț(ă) cu dumnalor să vă întrebaț(i) la dzi ce v-ar da dumnalor ca-s(ă) vi s-a al(e)ag(ă) iar pănă nuț(i) sta de faț(ă) să vi-s(e) aliagă, de acmu înnainti să nu v(ă) atingiț(i) de bălți, că mai vănănd bălțile și mai luăn(d)
vinitul acelor moșii pisti carte(a) domnii meali pănă nu-ț(i) sta la giudecat(ă) să vi-s(e) aliagă, și mai luându și
acmu făr(ă) giudecat(ă) om triimiti domnie mea apoi un om g(o)spod și a plini di la cas(a) dum(ni)lovoastre
parte(a) lor ce-ar fi luat de dumnavoastră și acmu și și mai înnainti, cât îți fi luat de cănd țineț(i) bălțili. Și această
carte de la mănăli dum(nea)lor să nu-s(e) ia. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zrÌcø <7229 / 1720> no<iem>v<rye> zÆ <7>.
BAR, Documente istorice, XIII/232, original, difolio, sigiliu rotund imprimat în chinovar.
20.
1722 (7230) august 19
+ Io Mihai Racovi]<ă> v<oe>v<o>da, B<o>j<y6> m<i>l<os>t<y6>, g<o>sp<o>dară Zemli Moldavscoi.
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Facem știre cu această carte a domnii meale precum s-au părăt di faț(ă) înnainte(a) domnii mel(e) și a tot sfatul
nostru boiarii noștri Ștefan Luca vist(iernic), și Toadir Tomița vornicul, și Hăncul căpitan cu Suliman, omul lui
hagi Eti-emez, dzicănd boiarii noștri precum la domniia noastră a dooa cumpărănd dumne(a)lui Luca
vist(iernicul) diseatina la Botoșeani au văndut-o lui Ilie Abădza, și lui Toadir Tomiții vor(nic), și lui Todirașco
Zosăn post(elnic), și lui Ștefan Pisoschie, și lui Ghiorghiți Izmană, și le-(a)u fost tocmala să le dea dumne(a)lui
Luca vist(iernic) și 500 lei să dea înnainte, iară ce-(a)r hi dobănda acelor 500 lei să o trag(ă) tot ei. Deci,
fiindu-le tocmala într-acesta chip, luând boiarin(ul) nostru Luca vist(iernic) acei bani cu datorie 270 lei de la
Suliman și 250 lei de la Fiiz, care s-au făcut 500 lei bani vechi, i-au dat pentru ace diseatnici în măna lui Ilie
Abădza de s-au plătit de frunte bani lor pe cum văzum scris în zapisul lor cum că le-(a)u dat Luca vist(iernicul)
acei bani de au dat înnainte, și iarăș(i) și diseatnici(i) făr(ă) zăbav(ă) au trimis o sam(ă) de bani pe o slugă a lui
Ilie Abădza, anume Preda, din care bani fiind într-o pungă 150 lei i-au dat boiariul nostru Luca vist(iernicul) și
o slugă a dum(i)sale di au mărsu înpreun(ă) cu sluga lui Abădza să-i arăte pe Suliman undi șeadé, să-i de(a) acei
bani 150 lei, care bani cănd i-au dat Preda, sluga lui Abădza, la Suliman turcul, așea dând sam(ă) Luca
vist(iernicul) că ar fi fost și Lupul vornicul într-acea un vrem(e) la odae la Suliman s-ar fi fost tămplat și neavănd
Luca vist(iernicul) zapis pentru acei bani la Suliman ca să-s(e) însămnedză în dosul zapisului, au însămnat Lupul
vornicul cu slova dum(i)sal(e) în dosul țidulii ce-au fost în la pungă câț(i) bani au ieșit. Pentru care poveste au și
mai avut pără acești boeri di mai sus numiț(i) cu Suliman pentru acești bani și tăgăduind Suliman cum că n-au
luat acești bani 150 lei, nici știe nimică. Am fost dat domniia me gium(ă)taat(e) di sat di Bărlești și parte din sat
din Costinești a lui Ilie Abăza, și pi Ursul Bătog țiganul cu ficiorii lui ca să-s(e) vândză și să-s(e) plătiască acei
bani lui Suliman din vrem(ea) că n-au purtat de grij(ă) Ilii Abădza să ia pecetluit di la Suliman cănd au făcut
istovul banilor la Suliman. Dicie Suliman tăgăduind și giurănd cum că n-au luat nici un ban precum mai sus scrie
acești boeri di mai sus numiț(i) au văndut moșiile și țigani(i) lui Abădza ș-au plătit banii turcului. Ce după
giudecata aceia peste un an viind și țidula aceia de la Ilie Abădza di la Moscu, care au fost scrisă cu slova
vornicului Lupului pe cum s-au dat 150 lei, dară nu răspund, la Suliman s-au dat acei bani au la alții, și
mărturisănd și soțiile lui Ilie Abădza, Toadir Tomița vor(nic), înpreun(ă) și cu ceialalți carii s-au pomenit mai
sus, pe cum peste ace(i) 150 lei i-au fost adus Preda, sluga lui Ilie Abădza, câț(i) bani mai face păn(ă) a să plini
270 lei, ei au dat deplin de-(a)u plinit bani(i) toți în mănule lui Ilie Abădza, și vrând să-s(e) ducă la țară. Iar
dumne(a)lui Luca vist(iernic) n-au vrut să-i las(e) să-s(e) ducă la țară răspundzindu-le cum păn(ă) n-or istovi
banii lui Suliman să nu-s(e) ducă, c-apoi le va trimite armaș de-i vor aduce, necredzindu-i cum ș-au istovit
părțil(e) lor la Ilie Abădza. Ei s-au dus la Ilie Abădza ș-au vinit de al doile(a) rănd cu Ilie Abădza la boiarin(ul)
nostru Luca vist(iernic), și dzicănd Ilie Abădza precum ce-au fost au istovit tot la dănsul și el au istovit la Suliman,
boiarin(ul) nostru Luca vist(iernic)au credzut și i-au lăsat di s-au dus la țară.
Deci, într-acea un vreme tămplăndu-s(e) mazilii domnii mel(e) și ei încă unii dintre dănșii lipsănd din
țară și Suliman încă multă vrem(e), mai un an, nedzicănd nimică s-au trăngănat cătăva vremi pănă au ieșit la
divan și neavănd nici o dovad(ă) să dovediască pe Suliman cum i-au dat bani(i), i-am dat domniia me platnici să
plătiască bani(i) lui Suliman, măcară că au trimis Ilie Abădza și ace(a) țidul(ă) cu slova Lupului vornicului de la
Mosc(u), și scrie și Ilie Abădza de acolo precum s-au istovit toț(i) bani(i) la Suliman câț(i) au fost să i să dea.
Dară pe scrisoari lui Abădza de acolo și pe țidul(a) ce-au trimis nicidecum nu s-au putut îndrepta, nici s-au putut
credé, căci iaste o vrem(e) și de mult ar hi fost tribuit să le trimiț mai di mult și măcară că acolo în țidulă nu
răspundi la cine s-au dat acei bani ce acum de iznoav(ă) stănd faț(ă) la divan am socotit domniia me cu tot sfatul
nostru și așea au rămas giudecata tot precum s-au giudecat întăi moșiile acele și țigani(i) ce s-au văndut de s-au
plătit bani(i) lui Suliman, să fie tot văndute din vrem(e) că n-au purtat de grij(ă) Ilie Abădza, să hie luat pecetluit
precum s-au istovit banii la Suliman, care de-(a)u și dat Ilie Abădza niscari bani la Suliman, ne arată Suliman
zapisă de datoriile lui Abădza încă de vr(e)o 500 lei, cum îi iaste dator și dzis că di e fi și dat niscari bani a fi dat
dintr-acesti datoriia lui. Ce pentru aceasta așea am socotit c-a fi cu dreptul și așe am giudecat aceasta pără să nus(e) mai părască pesti carte(a) domnii mel(e). Aceasta scriem.
L<1>t<o> =zsÌl <7230/1722> av<gust> øÆy <19>.
Veli]i bol™ri vă divan.
BAR, Documente istorice, XIII/242, original, sigiliu rotund în chinovar.
21.
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Adică eu, Vasilie Adam biv vtorii vist(iernic), făcut-am zapisul mieu la mâna dumisale lui
Iordachie Cantacuzino vel vis(i)ernic, ca să știe că i-am vândut dumisale casăle mele de aice din Iaș(i)
care sântu pe Ulița Strâmbă cu tot locul cât cuprinde, care acestu loc au fost cumpărătură tătâni-mieu,
lui Adam neguțitoriul, de la Mane Sârbul neguțitoriul, ginerile lui Andronic, cumnat lui Vălco, care
acestu loc l-au fost dat fratile mieu Sandul neguțitoriul danie sfinții sale părintelui chir Ghedeon
mitropolitul, și sfinție sa au făcut acestu casă, și eu le-am cumpărat de la sfinție sa.
Acum agiungându-mă nevoiele, le-am vândut dumisale vist(iernicului) Iordachi Cant(acuzino)
drept 60 lei bani gata, și mi-au făcut dum(nea)lui plata deplin la mânule mele.
Și când i-am vândut dumisale aceste case mi-am întrebat pe frate-mieu, Sandul, și pe alte rude
a mele și nime nu li-au cumpărat, ce de acmu înainté să fie dumisale și giupânesii dumisale, și cuconilor
dumil(o)rsale moșiie în veci. Și i-am dumisale și zapisul cel vechiu de cumpărătură, și zapisul cel de la
părintele mitropolitul.
Pentru credința am iscălit și eu și alți boeri carii s-au tâmplat. Și eu Beldiman biv vist(i)ernic
am scris zapisul.
U Ias, let 7231 <1723> ghen(a)r 20
Vasilie Adam biv vtorii vist(iernic).
Ștefan Luca vist(iernic).
Ilie Catargiul vel log(o)f(ă)t, mar(tor).
Gheorghii mitropolit Sucevschii.
Darie Donici vel vor(ni)c.
Sturze ban.
Sandul Sturza vel ban.
Vasili ot vist(ierie) mart(or), și alții.
S-au posleduit.
S-au posleduit. <ss> Co(sta)ndin Leondari sulger.
BAR, Documente istorice, CMXXVI/12, copie.
22.

1723 (7231) martie 20, Iași

No. 12
Noi Mihai Racovi] v<oe>vod, Bojiyi milostii, gospodar Zămli Moldavsco6. Adică au venit
înnainte(a) domnii mele și înnainte(a) alor noștri moldovinești boeri a mari și a mici, Vasilie Adam biv vtorii
vist., de nime silit, nici asuprit, ce de a lui bună voia ș-au vândut casăle sale de aice din târgu din Iași pe ulița
Strâmbă cu tot locul lor cât ține aceste casă, li-au vândut dumisale cinstit și credincios boiarinului nostru
Iordachi Cantacuzino vel visternic drept 60 lei bani gata, fiind acestu loc lipit de casăle dumisale, și nevrând
alții din rudire lui să cumpere au dat dum(nea)lui vel vist(iernicul) acești bani de mai sus scriș(i) 60 lei deplin
întru mânule lui Vasili vist., care aceste case și cu tot locul lor cât ține au fost și lui Vasilie vist. de pre tatăsău Adam neguțitoriul.
Așijdire au mai venit înnainte(a) noastră și denainte(a) boerilor noștri a mari și a mici Nastasiia,
giupâniasa lui Hrisoverghie, fata Sturzei, înpreună cu fiiul ei cel mai mic Mihalachie și ș-au vândut un loc de
casă cu pivniță despre ulița mare iarăș boieriului nostru de mai sus numit, dumisale lui Iordachie Cantacuzino
vel vist(iernic) drept 70 lei bătuți, și li-au dat dum(nea)lui bani deplin întru mânule lor, însă să-s(e) știe și aceasta
că un copil a ei mai mare fiind fugit în țara munteniască n-au iscălit în zapis, dar pentru datoriile lui s-au vândut
acestu loc de case, precum arată zapisul lui ce-i la mâna dumisale lui vel vist(iernic), că luând datornicii toate
bucatile mâni-sa ai Hrisoverghioai și neavând cu ce să-ș(i) scoată bucatele au vândut casăle ei de la părinții ei de
au dat pentru ace datorie, care și acestu loc de casă fiind lipit de casăle dumisale vist(i)ernicului și neaflându-să
alții nime din rudile lor ca să de banii să cumpere, li-au cumpărat dum(nea)lui vel vist(i)ernic(ul) și ș-au luat banii
denainte(a) divanului domnii mele.
Drept aceia și domniia me(a) dacă am văzut de bună voia lor vânzare și deplin plată întru mânule lor,
am dat și am întărit și de la domniia me(a) de mai sus numitului boiarinului nostru dumisale Iordachi Cantacuzino
vel vist(i)ernic pre acele casă cu tot locul lor ce-au cumpărat de la Vasilie Adam vist(i)ernicul. Așijdire și pre
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acel loc de casă și cu pivniță ce-au cumpărat de la Nastasie, giupâneas(a) lui Hrisoverghie din zapisă de
cumpărătură ce ni-au arătat, ca să-i fie și de la domnie me(a) drepte ocini și cumpărături dumisale și cuconilor
dumisale, și uric de la domniia me(a) neclătit și nerășuit nici odinioară stătător în veci, și nime altul să nu să
amestice peste această adivărată carte a domniei mele.
U Ias, v(ă)leto 7231 <1723> mart(ie) 20, în a triia domnie.
Noi Mihai Racoviți.
L(ocul) p(ecete) g(os)pod.
Ilie Catargiu vel logofăt.
BAR, Documente istorice, CMXXVI/13, copie.

23.

1724 (7232) martie 29

No. 13
Ștefan Luca vist. fac știre cu această scrisoare a me(a) ca să-s(e) știe precum am avut tocmală cu
dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vist(iernic) de i-am dat o bucată de loc din locul ce-am fost cumpărat eu de la
Paradiț pe ulița Strâmbă, i-am dat șapte paș(i) de loc în curmezișul locului de ș-au îndreptat ograda dumisali, și
dum(nea)lui încă mi-au dat casăle ce-au fost cumpărat(e) de la Vasiliță vist(i)ernicul de li-au mutat pe locul mieu,
însă cu toate câte trebu(i)esc în casă, pentru credința am iscălit.
7232 <1724> martie 29
Ștefan Luca vist(iernic).
S-au posleduit.
<ss> Co(sta)ndin (...).
BAR, Documente istorice, CMXXVI/14, copie.
24.

1728 (7236) februarie 20, Iași

No. 14
Noi Grigorie Gica v<oe>vod, Bojy6 milosty6, gospodar Zemli Moldavsco6. Adică domniia
me(a) am dat și întărit boerului nostru cinstit și credincios, dumisale lui Iordache Cantacuzino vel
spatar, pre a sa driaptă ocină și moșie, pe casăle de aice din Iaș(i) di pe Ulița Mare, cu tot locul lor cât
au ținut Ursachi stolnicul, și cu alte locuri ce-au mai cumpărat dum(nea)lui pinpregiur, din ispisoace de
cumpărătură și de întăritură ce-au avut de la domniia sa Mihai vodă, care casă cu tot locul lor ș-au
cumpărat și el de la Gligoraș Bozagiul ce-au fost vameș mare.
Însă pe giumătate de casă și cu giumătate de loc i-au dat dumisale danie pentru un bine ce i-au
făcut dum(nea)lui Iordachie vel spat(a)r când au fost vist(i)ernic mare la domniia lui Mihai vodă,
de i-au scos niște bani de la cămara domniască cu mijlocul dumisale, care bani au fost cheltuit Bozagiul
de la dânsul, luaț(i) cu datorie în trebile domnești. Iar pe giumătate de casă, cu loc cu tot, i-au dat
dumnialui vel spat(ar) bani gata, 250 de lei, în mânule Bozagiului, iar Bozagiul au fost luat aceste casă,
cu multă pâră și cu giudecata a tot divanul lui Mihai vodă, de la stolniceasa Ursăchioae pentru multă
datorie ce-au avut Bozagiul la Dumitrașco Ursachi stolnic, precum mai pe largu arată ispisocul domniei
sale, lui Mihai vodă, cel de vânzare Bozagiului.
Așijdire, ni-au mai arătat dum(nea)lui vel spatar și altu ispisoc a domniei sale, lui Mihai vodă,
într-acesta chip scriind, cum după cumpărătură ce-au cumpărat dumnialui aceste casă de la Bozagiul,
văzind jalobile stolnicesii Ursăchioai, ce să jălue tot de strâmbătate și socotind și dum(nea)lui vel
spat(arul) să nu-i fie cu blăstăm, încă de iznoavă au mai dat dum(nea)lui și stolnicesii Ursăchioaei 260
lei că tâmplându-să a-ș(i) căsători Ursăchioae pe fiică sa Catrina, și lipsindu-i multe de cele câte îi
trebuia, ca unii fete de boeriu, iarăș au făcut dum(nea)lui vel spat(ar) pomană agiutorind-o pe dumniaei
stolniceasa cu toate câte i-au trebuit, care s-au socotit prețul acelor cheltu(i)ele ce-au cheltuit
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dum(nea)lui vel spat(arul), deplin acei bani ce mai sus scriu, 260 lei. La care, atunce și stolniceasa, din
bună voia sa și cu toți ficiorii ei au dat zapis osăbit de la dânșii de vânzare pre aceste casă.
Așijdire, au mai arătat dumnialui vel spat(arul) și alt ispisoc de la domniia sa, Mihai vodă,
scriindu cum ș-au mai cumpărat și el și alte casă, cu tot locul lor, de la Vasile Adam biv vtorii
vist(iernic), drept 60 lei, bani gata, care și lui Vasilie vist(iernic) i-au fostu de pre tată-său, Adam
neguțitoriul, fiindu acestu loc despre Ulița Strâmbă, hotărându-să locul dumisale ce-au cumpărat cu
casăle de la stolniceasa Ursăchiaoe, au lipit și acestu loc la ograda dumisale. Și mai scrie tot la acel
ispisoc a lui Mihai vodă, precum ș-au mai cumpărat dum(nea)lui și alt loc de casă cu pivniță, despre
Ulița Mare de la Nastasie, giupâneasa lui Hrisoverghie, fata Sturzii, și de la fiiul său cel mic Mihalache,
drept 70 lei bătuți bani gata, măcar că un ficior a ei mai mare, fiind fugit la ace vreme în Țara
Româniască, în zapis n-au iscălit, dar pentru a lui datorie s-au vândut acestu loc, de vreme că luând
datornici(i) toate bucatele mâni-sa, Hrisoverghioai, și neavând cu ce îș(i) scoate bucatile, au vândut
casăle ei de la părinții ei și au dat pentru ace(a) datorie, și l-au lipit iarăș(i) la ograda dumisale.
Întru aceia, iarăși au mai arătat dum(nea)lui vel spat(arul) și altu zapis de la Ștefan Luca
vist(iernic), scriindu cum au făcut schimbătură cu dum(nea)lui vel spat(arul), au dat Ștefan Luca
vist(iernic), o bucățe de loc din locul casălor sale dumisale lui vel spat(ar) de au lipit-o la ograda
dumisale, și dum(nea)lui vel spat(ar) au dat lui Ștefan Luca niște casă gata, care li-au fost cumpărat
dum(nea)lui vel spat(ar) de la Vasilie vist(iernic), și încă i li-au tras cu meșteșug de li-au și mutat pe
locul Lucăi vist(iernic). Care aceste locuri, toate câte scriu mai sus, li-au cuprinsu dum(nea)lui vel
spat(ar) toate în ograda dumisale.
Drept aceia, dară și de la domniia me am dat și am întărit, de mai sus numitului boiariului nostru
cinstit și credincios dumisale lui Iordachi Cantacuzino vel spat(ar), pre acele casă gata, cu tot locul lor,
ce ș-au cumpărat de la Bozagiul, și mai pe urmă și de la Ursăchioae. Așijdire, și pe alte locuri de casă
ce osăbi ș-au mai cumpărat, care li-au îngrădit toate într-o ogradă, și schimbătură ce-au avut, ca să-i fie
dumisale și de la domniia me driaptă ocină și moșiie și uric de întăritură, cu tot hotarul, stătătoriu în
veci.
Și nime altul să nu să amestice înnainte cărții domnii mele.
U Ias, v(ă)leto 7236 <1728> fevr(uarie) 20, întru întâia domnie.
Io Grigori Ghica v(oie)vod.
L(ocul) p(ecete) g(os)pod.
S-au posleduit.
S-au posleduit.
<ss> Co(sta)ndin Leondari sulger..
BAR, Documente istorice, CMXXVI/15, copie.
25.

1733 (7241) ianuarie 15

+ Io Grigorie Gica v<oe>voda, Bojy6 mil<o>sty6, g<o>sp<o>daru Zemli Moldavscoi. Scriim
domniia me la boiarii noștri Manolache Costache comisul și Scărlătache Costache. Facem știre pentru niști moșii,
anume Negrileștii și Brițcanii cu balta Geminele și Șomuldaule ce aveț(i) păr(ă) cu boiariul nostru Adam Luca
sulger și cu nepotu-său Mih(ă)lache Luca post(?)1, și-n câteva rânduri au avut pără și giudecat(ă) și cu părinții
dumilorvoastre și tot nu sau mai curmat, și dumnavoastră tot stăpâniți moșiile și la giudecat(ă) nu v(r)iț(i) să
staț(i). Deci iat(ă) că vă scriem și vă punem dzi la Sfetii Ghiorghie să vă aflaț(i) aice cu toate scrisorile ci viț(i)
ave(a) ca să-s(e) curme ace(a)stă giudecat(ă), că niviind la zi (…)1i s-a trimite om g(ospo)d. Aceasta scriem.
U @s, =zsÌma <7241/1733> gen<arye> eÆy <15>.
Vel logof<e>t.
Tănas uricar.
ANI, Colecția Documente, 794/20, original, pecete mare rotundă.
_________________________
1 Rupt.
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1748 (7258) noiembrie 28

S-au giudecat înnainti(a) noastră din poronca pri înălțat domnului nostru Costantin (voie)vod
dum(nealui) Manolachi Costachi vor(nic) și Scarlatachi Costachi cluce(r) cu Toma Luca pintru doao sati,
Brițcanii, Negrileștii cu bălțili Gemini și cu gârlili din Prut ce sânt la ținutul Fălciiului.
+ Toma Luca ceri parti(a) lui Drăgan armaș a niamului său din satul Negrileștii și Brițcanii și din bălțili
Gimini și din gârli arătând un ispisoc de la Miron Barnovschii (voie)vod din l(e)t =zrÌlq <7136 / 1627 septembrie
1-1628 august 31> în carili arată că s-au pârât de faț(ă) Gligori Urechi cu Gabăr căp(i)t(an) și Drăgan armaș și
Berti săn Crăciunii, Armaga sân Gavril Botcă, Corni săn Armagăi, Iachim săn Nistor, Ursa, nipoată Cozmiții,
Zamfira, nepoată lui Roșculiț, Păntilii, nipot lui Stan Cihanul din Brițcani, Costantin săn Morcoti, Pănti săn Bontii
ot Nigriliști pentru satul Negrileștii și Brițcanii și bălțili Gimini și gârlili din Prut, și au rămas pe Urechi și s-au
dat satili pre mâna acestor moș(a)n(i). Acmu Toma Luca ceri parti(a) lui Drăgan a niamului său cât un răziș și
din Nigriliști și din Brițcani și din bălți, și s-au priimit după ispisocul lui Barnovschi (voie)vod și carti(a) ce-au
arătat Toma Luca di la Stefan Tomșa (voie)vod în cari scriie tot satul Brițcanii au rămas răsuflată.
Dum(nealui) Manolachi vor(nic) și Scarlatachi s-au priimit să-ș(i) stăpâniască Toma Luca parti(a) lui
Drăgan armaș, arătând și un ispisoc de la Duca (voie)vod l(e)t 7174 <1666> mart(ie) 8 în cari toati părăli ce-au
avut Drăgan cu moșanii carii îi scrii anumi tot aceli niamuri ci arat(ă) și Barnovschi (voie)vod și au dat lui Drăgan
să-și stăpâniască și el o parti sat și anumi din ceialanți moșani, tot cum au giudecat și Barnovschii (voie)vod, și
s-au priimit și dumn(ea)lor să stăpâniască Toma Luca câti o parti dintr-amândoau satili și din bălți parti(a) lui
Drăgan niamul său cât și unul din răziș(i).
Hotărâm
De vremi că giudecata dumilorsali au fost hotărâtă di atâția ani di doi domni di Barnovschi (voie)vod
și di Duca (voie)vod și la aciastă giudecat(ă) iar acili ispisoaci s-au hotărât să-ș(i) ții ciniș parte(a) sa, și din moșii,
și din bălți; iar pentru dijmă din pâini și ban(i) din peștili din bălți ce au luat Manolachi vor(nicul) i dum(nealui)
Vasili Sturzi și Scarlatachi di pi parte(a) Tomii Lucăi, dovedind Toma Luca cât au luat să-i întoarcă dumn(e)alor
de vremi că Toma Luca ari cărți g(ospo)d di la măria s(a) Mihai (voie)vod și Grigori (voie)vod și de la Ioan
(voie)vod să nu ia nici o dijmă di pi parte(a) Tomii.
L<1>t<o> =zsÌnz <7257 / 1748> no<ie>m<vrye> cÆi <28>.
Costaci vel arm<a[>.
Iordaci Canta hat<man>.
<Pe verso>: Carti di giudecată pentru moșăile ot Prut, Negrilești, Brițcani, i bălțăle Geminea. / 7257
noemv(rie) 28. / No. 6.
ANI, Colecția Documente, 794/28; ibidem, 794/29.
27.

1765 iunie 15

+ Io Grigorye Alexandru Gica v<oe>voda boj<y6> mil<o>st<ï6>, g<os>podar Z<e>mle Moldavscoi.
Scriem domnii(a) me la credincios boerul domnii mele, dum(nealui) Neculi biv vel ușer, isprav(nic) de țin(utul)
Fălciului, i la dum(nealui) Iamandachi biv vel sărdariu i la Angheluț Agăriciu mazil. Vă facem știre că domnii
mele ne spus(e) credincios bo(i)eriul domnii mele dum(nealui) Dediul Codrianu sărdaru, zicându că acolo întracel ținu(t) are cât(e)va părți de moșie dati de zestre dum(nealui) de stol(nicul) Toma Luca, socru(l) dum(nealui),
car(e) părți sintu cumpărătură după cum s-au văzut și un hrisov g(ospo)d de la răposatul domnie sa Mihaiu vodă,
anumi Spărcăcinii i Răcinii, car(e) acum vrându ca să-ș aleagă și să-și hotărască aceli părți de moșiili ce sint
arătate mai sus, iată vă orânduim domnie me hotarnici, văzind carte(a) domnii mele să vă sculaț(i) să mergiț(i)
acolo la fața locului, unde vor fi aceli părți di moșie, și strângându pe toți răzăș(ii) înpregiurașii și să cercetaț(i)
toate scrisorili foart(e) cu amăruntul, și du(pă) scrisori ce va fi avându trăgându-o cu funie din sămnu în sămnu
să aligiți părțile dum(nealui) și să le și stâlpiț(i) cu p(i)etri hotară, și după hotărâtura ce viț(i) face să daț(i) și
mărturie hotarnică în ca(re) să vă iscăliț(i) și dum(neavoastră) și toț(i) răzeși(i) și înpregiurași(i) de acolo ca-s(ă)
i s(e) facă și de la domnie me dres g(ospo)d, iar de vor ave(a) cineva a răspunde cu scrisori ce va fi avându, să
vie la divan. Aceasta scriem.
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=ašÌxe <1765> iun<ïe> eÆy <15>.
Prok vel l<o>g<o>f<e>t.
<Pe verso>: Pentru părți de moșie de la Prut, Spărcăceni i Răiceni; zicu că asămine scrisoare au scoasă
din vreme(a) acee și răzășii Bugegești; 1765 iuni(e) 15/ 8.
ANI, Colecția Documente, 794/38, original, pecete mică octogonală.
28.

1772 aprilie 17

+ Toader țig(anul) dum(nealui) stolnicului Tomii Luca ce au ținut o țigancă a me, anume Dobra, fata lui
Ghiorghiță, ficior lui Anton țig(an). Acest sălaș de țigani l-au dat dum(nealui) stol(nicul) Toma Luca zestre
dum(i)sal(e) sărdar(ului) Dediului Codrian(u)lui, și dup(ă) ce-(a)u adus sard(arul) țig(anii) la cas(a) dum(i)sale
au (i)eșit Dobra țiganca a me, adică a med(elnicerului) Lupului Bujoranu, pentru car(e) țigancă au dat
dum(nealui) Dediul sărdariul țigancă pentru țigancă pe Catrina, fata lui Bejan, car(e) țigancă, au dat samă
dum(nealui) Dediul sărdariul că est(e) danie de la mărie sa domnița Rucsanda Racovița, și din acest sălaș de
țigani au făcut patru copii, anume Paraschiva, fată, și Dobrița, și Iordachi și Ionițe, feți, și ni-am învoit cu
dum(nealui) sărdar(ul) Dediul, doi copii, un fet și o fată, să ia dumne(a)lui sărdar(ul) Dediul, anume Paraschiva,
fată, și I(o)rdache, fet, iar doi copii, anume Dobrița, fată, și Ionițe, fet, au răma să eu eu, pentru care copii m-am
așezat cu dum(nealui) sărdariul Dediul pân(ă) în trii ani să-l îngădu(i)esc să-m(i) de alți copii pentru aceștide mai
sus arătaț(i), ca-s(ă) nu strice dum(nealui) sălașul, și dă dum(nealui) alți copii de vârsta acestor de mai sus numiț(i)
Ionițe și Dobrița să rămâie la sărdariul sălașul întreg, iar nedând copii după cum ne-(a)m așezat cu scrisoari,
atunce să aibu eu a lua acei doi copii pe Ionițe și pe Dobrița, ce s-au vinit în part(ea) me, iar pentru câț(i) copii a
mai face Toader țiganul înpreună cu Dobra țiganca să nu mai aibu a cer(e) part(e) de astăz(i) înnainte, cum și
dum(nealui) sărdariul să nu mai aibă a trage part(e) din Catrina țiganca, fata lui Bejan, cari mi-au dat-o pentru
Dobra; însă să să știie și aceasta că de să va întâmpla să moară vrun copil, au de de o parte, au de au de alta, să
nu mai avema trage parte pentru acel mort, cela cin(e) să va întâmpla, acela a rămâne păgubaș, și alt(e) pricini
între noi să nu mai fie, că ni-am dat scrisori unul la mâna altuia, și am iscălit.
Let =zsÌp <7280/1752> ap<rilye> zÆy <17>.
1772 ap(rilie) 17.
<ss> Lupu Bujoranu med(elnicer).
Și eu am fost fați la aci(a)stă înpărțală și așezare ce s-au făcut.
<ss> Antohi Jora jit(nicer).
Și întâmplându-mă și eu aice la această așezare am scris înpărțala după învoiala dumilorsale și am iscălit.
<ss> Toader Jora.
<Pe verso>: Înpărțala țiganci(i) Dobrii cari au ținut-o Toader țiganu(l) lui Bujoranul.
ANI, Colecția Documente, 794/41, original; ibidem, 794/42, copie din 6 august 1804, încredințată de
isprăvnicia ținutului Tutova.
29.

1814 iunie 23

Copii de pe cel adevărat compromes.
Pentru pricina de giudecată ce urmiazi între noi cei mai gios iscăliți și între dum(nea)lui com(i)s(ul)
Costandin Sturza pentru moșiia Brițcani, Negrileștii și bălțili Geminei, și cu gârlile din Prut, fiind sorociți cu carte
g(os)pod, am venit să mă giudecu și fiind că dum(nea)lui comisul Cost(an)d(in) Sturza n-au mai putut șăde în
Eși pără să vin și eu, au făcut arătare dum(i)sali vel log(o)f(ă)t(ului) Costandin Balș și dum(nealui) vel
vor(ni)c(ului) de aprozi Costachi Canta cum că scrisorili ci avem asupra pominitel(o)r mai sus moșii sânt la mine
stol(ni)c Ion Costachi precum așa este, și cum că mă lasă tot pe mini și din parte(a) dumn(ealui) vechil deplin
răspunzăt(o)r, și ce voiu face eu să fii bini făcut și de cătră dum(nea)lui comis(ul). Deci încredințându-mă de la
dum(nea)lor boerii arătați pentru răspunsul dat de dum(nea)lui comisul, am socotit prelungire(a) vremii și
cheltuiala ci ari să ni pricinuiască această giudecată și la o parte și la alta, căutându-o cu luminatul divan păr(ă)
va lua sfârșit și într-un cuvânt cu stol(ni)c(ul) Ion Codrian unindu-mă cu bună priimire(a) și voința noastră am
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ales giudecători să ne fii la această pricină pe dum(nea)lui vor(ni)c(ul) Neculai Hrisoverghi i pe dum(nea)lui
cam(i)n(a)r(ul) Panait Cazimir și pe dum(nea)lui cam(i)n(a)r(ul) Enacachi Prunc, cari adunându-să la un loc cu
toții, noi să avem a scoate toate scrisorile și dovezi ci vom ave(a) amândouă părțili în pricina aceasta să li dăm în
mânuli dumisali boeril(o)r ceruți de noi să li cercetezi cu luare aminte, și pe toate aceli buni adevărate și de
credință scrisori a noastre să li giudece, și precum îi va lumina D(u)mnezău cu driapta înțălegire, buna cunoștință
și cu curat cuget aceia ci vor găsi cu cali și cu dreptate să ne hotărască, dupa a cărora giudecată și hotărâre să
rămânem mulțămiți amândouă părțili fără a ne supuni căinții să fim următ(o)ri întocma, și de urmă să nu mai
facim nici o pretenții asupra aceștii pricini cu giudecată. Spre încredinațare am iscălit amândoi.
1814 iuni(e) 23
Ion Costachi stol(ni)c, și din parte(a) fratelui mei Iordachi; Ion Codrian stol(ni)c.
În putere(a) arătatii scrisori mai sus, intrând în cercetare(a) scrisoril(o)r di a îmbi părțili, cât pentru
că dum(nea)lui stol(ni)c(ul) Codrian ari a tragi în parte(a) sa cu stăpânire(a) parte(a) lui Drăgan armaș di
pe cari tragi dum(nea)lui; din cuprindire(a) scrisoril(o)r amânduror părților nici o îndoială nu ni-au rămas,
ci după tot cuvânt(ul) dreptății dum(nea)lui ari să tragă parte(a) lui Drăgan armaș, însă fiind că din din câte
scrisori au arătat la noi amândouă părțili nu s-au putut dovedi câtă parte au avut anume Drăgan, de cătră
noi să găsăști cu cale ca după însuși cerire(a) bunului dum(i)sali stol(ni)c(ul) Toma Luca ci-au făcut la let
7257 <1748> no(i)emvr(ie) 28, când s-au giudecat la răposații boeri Costachi vel vor(ni)c și Iordachi
Cantacuzino hat(man) că adică să i să de(a) parte cât unuia din răzăși; asămine și noi în putere(a) scrisorii
aceștiia hotărâm ca pe câți răzăși sânt trecuți anumi în opisul răposatului domn Miron Barnovschii vodă
din let 7136 <1628 februarie 23>, cari înpreună cu Drăgan armaș și cu tatăl său Gabără căp(i)t(a)n s-au
giudecat cu Grigorii Urechi pe atâte părți; să socotescu și satili aceste, Brițcanii, Negrileștii și bălțili, și o
parte dintru acest a lui Drăgan armaș și a lui Gabară cap(i)t(a)n, să o stăpâniască dum(nea)lui stol(ni)c(ul)
Ion Codrian de vec, iar în urmă dacă dum(nea)lui va dovedi cu scrisori mărturii vrednice di credință că au
mai cumpărat sau Drăgan armașul sau Gabără căp(i)t(a)n parte de la răzășii arătați prin ispisocul pomenit
cu niamul său, mai în urmă în urmă di al niamul acelora. Acele drepte cumpărături le va tragi dum(nea)lui
stol(ni)c(ul) Ion Codrian și fiind că la boerii Costăchești și Sturzăști ce sânt astăzi stăpânitori moșiilor
acestora poate să fii niscaiva scrisori arătătoare în câți bătrâni au înblat moșiile din care să-s(e) poată
dovedi toată parte(a) lui Drăgan armaș, de cătră noi să găsăști cu cuviință că dum(nea)lui stol(ni)c(ul)
Codrian să poată lua carte de blăstăm asupra acel(o)r ci vor ave(a) scrisori și nu le vor scoate; și dacă din
ivire(a) scrisoril(o)r să va dovedi mai mari parte lui Drăgan armaș, atunce după scrisori și dovezi o va
tragi.
Apoi și asupra ceririi ce face dum(nea)lui stol(ni)c(ul) Ioan Costachi, că adică Drăgan armaș nu
ar fi avut și în Negrilești parte, dovedindu-l ispisocul răposatului domn Duca vodă din let 7174 <1666>
mart(ie) 8, precum că ar fi dres ispisocul acel de la Alicsandru Ilieș v(oie)v(o)d, și undi ar fi zis numai
Brițcanii au pus și Negrileștii, luând noi acmu sama cu pătrundiri însuș același ispisoc, nu-l dipărtiază di a
nu ave(a) parte în Negrilești, precum și însuș carte(a) de giudecată ce mai sus s-au pomenit din let 7257
no(i)emvr(ie) 28, iarăș între amândouă moșiile ar face părtaș cât pe unul din răzăși; Și pentru aceia și noi
asămine hotărâm, ca dintru amândouă moșiile aceste, Brițcanii și Negrileștii și bălțili arătate, să o aibă și
dum(nea)lui stol(ni)c(ul) cum am zis mai sus parte(a) lui Drăgan armaș în stăpânire(a) sa. Iar moșiia
Păcurăreștii cu toate că după ispisocul Ducăi vodă să dovidești că au fost tot un trup cu aceste moșii, dar
fiind răscumpărătură din niamul Gavrilițăsc di la vor(ni)c(ul) Urechi, rămâni ca numai niamul Gavrilițăsc
să o stăpâniască fără să intre la înpărțala aceasta.
1814 iuli(e) 1
Hrisoverghi vel vor(ni)c, Panaiti Cazimir, Ianacachi Pruncu cam(i)n(a)r.
Perilipsis de pe un zapis iscălit di aga Cost(an)d(i)n Sturza din 1817 mai 15 prin cari arată că prin bună
tocmală au vândut două moșii di la ținut(ul) Grecenii, anume Vlădeștii și Brițcanii, maiorului Gheorghii Potirachi
în 110000 lei, a căruia zapis copii s-au văxut încredințat de boeri giudecători a dipartamentului al doile al
ocârmuirii oblastii Basarabii și de giudecătorii țin(u)t(u)lui Orheiului, protocălit și de săcritarul ti(…) pe care să
văd și două peceți.
1820 ghen(a)r 28
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Poslăduindu-să compromesul, cum și perilipsis(ul) a zapisului arătat și fiind întocma, după cerire(a)
dum(i)sali stol(ni)c(u)lui s-au încredințat de mini.
(1)820 iuli(e) 6
<ss>
ANI, Colecția Documente, 611/66, copie.
30.

<1817 mai 15>

1820 ghen(a)r 27
Copie asămine de pe izvodu(l) iscălit de dum(nea)lui aga Costandin Sturza la velet 1817 cuprinzător
pentru scrisorile ce au dat în mâna dumisale maiorului Gheorghie Potirac în vremea ci au vândut dumis(ale) de
veci moșiile Vlădeștii i Brițcanii, și măcar că într-acel izvod iscălit să arată mai în scurt cuprindere(a) scrisorilor,
dar întru această însămnare s-au arătat mai pre larg după cuprindire(a) a însuși scrisorilor or(i)ginale.
No.
1iu. Un zapis a lui Chiriiac vÆ <2> ce(a)șnic, ginirili lui Grigore Urechi vor(ni)c mare, și soțiia sa
Alicsandra, din velet 7178 <1669> dec(e)mv(rie) 8, cuprinzător că au vândut a lor driaptă ocină și moșie satul
Vlădeștii ci este pe Prut în țân(utul) Fălciiului, care sat l-au avut clironomie de la părintile lor Grigore Urechi, și
l-au vândut lui Ursachi marilui vist(iernic) drept 800 lei, însă satul cu vad de moară în gârla Prutului și cu bălți
de pește, și cu a triia parte den a treia parte de balta Geminea, și cu a triia parte din Mezăn și din Răcariul, și cu
tot hotariul pe unde au ținut părintile lor Grigore Urechi vor(ni)c.
2le. O scrisoare de danie a lui Nistor Batiș(te) din velet 7175 <1667> iuni(e) 7 cuprinzătoare că de a sa
bună voe au dăruitu a sa dreaptă ocină și moșie satul Lărgenii, ce sânt pe Chichel, cu a treia parte din a treia parte
din balta Geamăna, și din Răcariul, și den Mezăna, nepotului său, Toader, fecior lui Alixandru Buhoș spat(a)r,
ginirele văr(ului) său a lui Neculai Urechi.
3le. O tălmăcire de pe un ispisoc a d(omnulu)i Irimiia Movila v(oie)v(o)d din velet 7112 <1603
septembrie 1-1604 august 31> cuprinzător că Ioan, fecior lui Ioachim, și cu Doran, feciorul Ruscăi, și cu mulți
alții sămințiia lor au vândut a lor driaptă ocină și moșiie carile au vândut-o de pe moșul lor Vlad cel bătrân, cu
întărituri de la Bogdan vodă, satul Dădeștii, ci este mai sus de Lărgeni, care acum să cheamă Vlădeștii, și cu
fântâna cu cutina, și cu loc de moară în gârla Prutului, și cu bălți de pește, anumi Răcariul și Mezăna, ci este în
… lui, lui Nistor marilui vor(ni)c de Țera de gios în 360 galbini de aur; asămine și Ion Bota, fecior Sorii, nepot
Lătișii, și alți mulți săminție a lor, iarăși au vândut a lor driaptă ocină și moșie un sat, anumi Păcurăreștii pe Prut
în gura Lărgii și cu loc de moară în gârlă, și cu bălți de pește, anumi Geminile, care moșie au avut-o de pe
strămoșul lor Toader Păcurariu, cu întărituri de la bătrânu(l) Bogdan v(oie)v(o)d, și au vândut-o iarăși lui Nistor
Urechi vor(ni)c drept 300 galbini.
4le. O carti g(os)pod de la Grigore Alixandru Ghica v(oie)v(o)d den velet 1766 mai 29 ce s-au dat lui
Costandin Sturza stol(ni)c ca să stăpânească moșiia sa Vlădeștii, ce au arătat că are la olatul Grecenilor, nesupărat
despre usurgii.
5le. Altă carte domnească, asămine de la Ioan Teodor v(oie)v(o)d din velet 7269 <1760> noemv(rie) 16,
ce s-au dat dumisali pah(arnicului) Costandin Sturza, tij pentru moșiia Vlădeștii, ca să o stăpânească nesupărat
despre usurgii.
6le. Altă carte g(os)pod de la Ioan Neculai v(oie)v(o)d din velet 7252 <1744> iuni(e) 1, ce s-au dat
stol(ni)c(ului) Vasâle Sturza ca să stăpânească nește moșii ce au arătat că are la olatul grecenilor.
7le. O jalobă a stol(ni)c(ului) Costandin Sturza cătră d(o)mnu cerșând carte de stăpânire pentru moșiia
Vlădești.
8le. O scrisoare a sătenilor de Greceni pentru așăzarea ce au făcut cu stol(ni)c(ul) Sturza, cum să-I dei
venitul moșii din velet 7250 <1741> oct(o)m(vrie) 8.
9le. O carte de giudecată a divanului Moldavvii den velet 1811 mart(ie) 16, cuprinzătoare că s-au
giudecat spat(arul) Costandin Sturza cu Iftimie Vrabie post(elni)ce(l) i Racoviță Cârjă și cu alții ai lor, arătând
dum(nea)lui spat(a)r(ul) că numiții Cârjăști cu o gliză <hliză> a lor ce o numesc Godineștii, ar fi înpresurând
moșiia dumis(ale) Vlădeștii, și divanu(l) după cercetare(a) ce au făcut au hotărât pe unde să stăpânească acești
răzăși, rânduind și hotarnici ca să măsoare și să stâlpască după hotărâre(a) divanului.
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10le. O jalobă din velet 1801 dec(e)mv(rie) 13, de la Ștefan Sturza spat(a)r și Costandin Sturza comis
cerșând hotarnici pe armaș(ul) Ioniță Iamandi și pit(a)r(ul) Sandul Oatul ca să li hotărască două moșii ce au la
țân(ut)u(l) Greceni, anume Vlădeștii și Brițcani.
11le. O hotarnică de la Toader Buhuș mede(lnice)r din velet 1811 noemv(rie) 3 cuprinzătoare în ce chip
au dispărțât gliza <hliza> răzășilor Iftimii Vrabii și Cârjăștii și cu alții ai lor, de cătră moșiia Vlădeștii a boerilor
Sturzăști.
12le. Hartă făcută tij de med(elni)cer(ul) Buhuș din let 1811, arătătoare în ce chip au despărțât gliza
<hliza> mai sus numiților răzăși de cătră moșiia Vlădeștii, întru care hartă să cuprinde și tot trupul moșii
Vlădeștii.
13le. O țâdulă g(os)pod de la Scarlat Ghica v(oie)v(o)d den let 7265 <1757> maiu 26 poruncitoare
boerilor divanului ca să ia sama între pah(a)r(nicul) Vasâli Sturza și între log(o)f(ă)tul Ștefan Bosâe pentru moșiia
Goteștii de la țân(utul) Fălciiului care să hotărăște cu moșiia Vlădeștii a dumis(ale) pah(arnicului) Sturzăi.
13 fac.
Iscălit Costandin Sturza agă.
Aceste sânt toati scrisorile care s-au dat dumisali maiorului Potirachi de cătră răposat(ul) aga Costandin
Sturza și sau mai găsât în scrisori o însămnare din velet 7243 <1735> iulie 16, neiscălită de nimine și scrisă
deasupra într-acest chip: Însămnare bunului mieu Vasâli Sturza după cum merg moșiile de peste Prut, iar
înăuntru să cuprinde izvod de sămnile hotarălor a Lărgii, și a Brițcanilor, și a Păcurăreștilor, care moșii nu sânt
înpărțâte de frațiși au să le ție cute trei frații, și sânt la Fălci(u) peste Prut, și pe unde au dat samă Păladi ot Vădeni
și Iancul vornic ot tam, și Cârjă ot Horincea, și cu alții, că este hotarul aceștii moșii, am făcut izvod de sămnile
hotarălor, și dar urmează în gios arătare sămnilor hotară după spunire(a) acestor oamini arătând și și ace(a)sta la
hotarăle moșii Vlădeștii, că această moșie esti a so(a)cră-me Catrina Solomoniasă, data de zăstre de ta(tă)-său
Ursachi vist(iernic) și n-ar(e) treabă Gavriliceștii la această moșie.
Alte scrisori mai nouă făcute la vâ(n)zarea moșii, care iarăș nu să cuprindu în izvod(ul) iscălit de aga
Costandin Sturza.
1iu. O de vechilâme iscălită de aga Costandin Sturza la velet 1817 fevr(uarie) 19, adiverită de
dipartament(ul) pricinilor streine și de consulat(ul) din Eși, prin care face vechil pe dumi(sale) spat(arul) Iancul
Sturza, ca să vândă de veci moșiile sali, anumi Vlădeștii și Brițcanii, ce li are din a stânga Prutului în Basarabiia.
2le. Un ocaz a poliții den Chișinău cătră telalbașa ca să strige la mezat numitile moșii în curgire de 40
zile după ocazul ce au priimit polițiia de la dipartament al 2le întru care adăugând și alți mușterii, cel mai de pe
urmă prețu l-au dat dumi(sale) maior Potirachi în cuprindire de o sută zăce mii lei, și au rămas moșiile asupra
dumisali, întărindu-să această hârtie a mezatului și de dipartament la velet 1817 mai 16.
3le. Un zapis iscălit de răposatul aga Costandin Sturza cuprinzător că au vândut de veci prin mezat
moșiiele Vlădeștii și Brițcani dumis(ale) maiorului Potirachi în 110 mii lei, care moșii le are clironomie de la
răposații părinții săi după cum pre larg să arată prin înpărțălile ce au avut cu fratele său răposatul spat(a)r Ștefan
Sturza.
Acest izvod s-au de cătră mine întocmai după izvodul iscălit de răposatul boer aga Costandin Sturza și
de pe scrisorile or(i)ginal(e) a numitelor de mai sus moșii, și adiverind cu iscălitura me.
<ss> Ioan (…).
<Pe verso>: Copie di pe izvodul iscălit dat de aga Cos(tan)din Sturza cuprinzătoriu de scrisorile ci-au
dat în mâna maiurul(u)i Gheorghi Potirachi la (1)817.
ANI, Colecția Documente, 611/101, copie din 20 ianuarie 1820.
31.

1818 februarie 10

Iubiti frățioari
Din parte(a) me(a) mă rog, fă-ti vechilu în pricina ce am cu dum(nea)l(ui) stol(ni)c(ul) Ioan Codrianul,
și pentru parte(a) de bani ce-s(e) va căde(a) să-i dau după vânzare(a) ce am făcut eu moșii Negrileștii și după
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conpromesul ce are d(umnea)l(ui) iscălit de vor(ni)c(ul) Hrisoverghi și di cielanți boeri, apoi vei da iscălitura
d(umita)li la mâna d(umi)s(a)le stol(ni)c(ului) înștiințătoari cătră mini de câț(i) bani să-i răspund. Și-ț(i) voi sluji
fiind frati și slugă.
1818 fevr(uarie) 10
Ioan Costachi spat(ar).
ANI, Colecția Documente, 611/93, original.
32.

1819 iunie 24

Prea cinstiț(i) dumn(ea)lor caimacani
În moșâile Brițcanii și Negrileștii și bălțăle Gemine, ce sânt în țin(u)t(ul) Grecenilor piste Prut, am și eu
părți a trage cu scrisori, pentru care părți îndestule giudecăț(i) am avut, atât cu părințâi răpoosatului Costandin
Sturz(a) agă și a dumisale spat(arului) Ioan Costache și spat(arului) Iordache Costache, cum și cu răpoosatul aga
Constandin Sturza i dumn(ea)lor spat(arul) Ioan Costache și spat(arul) Iordache Costache; și în trecutul an (1)814
iuli(e) 1 au luat sfârșit giudecata noastră rămâind ca să-mi eu în stăpânire toată parte(a) me(a) dovedită prin
scrisori. Și fiind că dumn(ea)lor boerii arătaț(i) ave(au) pe moșâile arătate vândute cu anul, m-au tot prelungit cu
astăzi cu mâine, că-m(i) vor da analogon de bani ce să va face pe dreaptă parte me din banii ce au a lua pe anu
pentru venitul acelor moșâi, și să vor pune la cale cu mine și vor cumpăra de la mine de istov parte(a) me(a).
În anul trecut (1)817 avg(us)t auzind eu că răpoosatul aga Constandin Sturza au vândut de istov pe
arătatele moșâi, l-am apucat pentru partea me(a) să-mi răspundă banii ce să vor face suma stânjănilor ce va
cuprinde partea me(a) sau să-mi trag eu în stăpânire suma stânjănilor părților mele, și m-au urnit cu acest cuvânt
cum că nu are știință pentru câtă iaste parte(a) me(a) și cum că scrisorile moșâilor arătate sânt la dumn(ea)lui
spat(arul) Ioan Costache carele atunce să afla dus pisti Prut și că să fiu răbdător păr(ă) va veni de pisti Prut și
înpreună cu dumn(ea)lui spat(arul) Ioan vor face cercetare scrisorilor și toată parte(a) me(a) ce vor dovedi-o cu
dreptul îmi vor răspunde-o în bani; aceste în scris le am de la răpoosatul aga Costandin Sturza; și viind
dumn(ealui) spat(arul) Ioan Costache di pisti Prut me-au arătat că moșâe Negrileștii au rămas în stăpânire(a)
fratelui dumn(isa)le, dumn(ea)lui spat(arul) Iordache, apucând pe dumn(ea)lui spat(arul) Iordache me-au dat o
scrisoare cătră dum(nea)lui spat(arul) Petrachi Sturza, poftindu-l, făcându-l vechil, să socotească parte(a) de bani
cât să va căde să-m(i) dei pentru parte(a) me(a) din Negrilești și să-l înștiințezi prin răspunsul ce-m(i) va da, cu
care îi va răspunde banii dum(nea)lui spat(arul) Iordache, și nu după multi zile s-au întâmplat și răpoosari agăi
Costandin Sturza, lăsând pe pricină iarăș baltă. Eu mă văd prelungit și lipsit de folosul acestor părți de moșâi în
curgere de 55 ani, în care necontenite giudecăț(i) au avut părințâi mei cu părințâi boerilor arătaț(i), și după
răpoosare(a) părinților noștri necontenit am avut noi giudecăți, și de când s-au sfârșit giudecata sânt răbdător și
de venitul ce a-ș(i) fi putut lua de pe aceli părți urnindu-mă din zi. Eu sânt om scăpătat cu casă gre(a), supus
datoriilor, și din zi în zi mi să înmulțești datorie cu plata dobânzii. Mă rog să fie porunca dum(nea)v(oastră) să
mi să plătească banii pe drepte părțile mele cu dobânda lor, cum și pentru analogon din banii venitului moșiilor
ce au luat dumn(ea)lor pe tot anul p(r)in cât au vândut moșâiile de istov, și mare pomană va rămâne
dum(nea)voastre.
Prea plecată slugă.
<ss> Ioan Codrian stol(ni)c.
La dum(nea)lor boerii epitropi ai casăi răpoosatului boer ca să cercetaț(i) și să înștiințaț(i).
1819 iuni(e) 24
<ss>
ANI, Colecția Documente, 611/95, original.
33.

1820 ianuarie 28

Cu frățască dragoste mă închin dumi(tale) cumneate Ionițe.
Am priimit cu dragoste frățască scrisoare(a) dumi(tale) însemnată din 25 zile a trecutei luni
dec(e)mv(rie). M-am bucurat foarte pentru vestire de întregime(a) sănătății dumn(ea)v(oastră). Înpărtășesc dar
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cu asemine bucurie și pe dumn(ea)ta bine vestindu-ti și pentru noi că cu mila că cu mila lui Dumnezeu ne aflăm
sănătoș(i). Am înțăles cele ce-mi scrii pentru vin și am cunoscut prothimie și dragoste dumit(ale) ce(a) cătră
mine. Deci precum îmi scrii asemine poftesc se se urmezi și se se gătiască aceli șase poloboace / între care de va
fi și unul sau și doo cu vin roș, nu strică / și să ste(a) păzite pără de va deșchide zestva de la Leova și atunce voiu
scrie eu dumi(tale) și ca să le triimeți cu om înnadinsu păr(ă) la Leova și la cine se le facă teslim; și osebit pentru
trebuința ce mi-ai scris mai înnainte pentru cercetare(a) moșiilor de la Greceni dintru care ai să tragi și dum(neata)
parte, de la dumn(ea)lor bo(i)erii Sturzești și Costăchești, vei ști că după ce în nenumerate rânduri am tot scris
cătră acei din parte(a) aceia ca să facă cercetare cuviincioasă și ca să-m(i) de(a) pliroforie și când dintru o pricină,
când de alta, n-au mai luat sfârșit, acmu viind aice dumn(ea)lui maiorul Potirachi ni-au adus și toate hârtiile ceau luat de la răpăosatu aga Costandin Sturza pentru moșiile Vlădeștii și Brițcanii pe care li-au cumpărat, de pe
care scrisori având și izvod iscălit de răpăosatul, am scos copie de pe acel izvod și o triimit dumi(tale), întru cari
copie am adaos arătare mai pre largu a cuprinderii scrisorilor fiind că în izvodul răpăosatului se cuprind foarte în
scurt. Am scos asemine copie și di pe zapisul de vânzare a răpăosatului aga Sturza, cari s-au adiverit și de cătră
giudecătorie ținutului și o triimit dumi(tale). Am luat adiverinți în scris de la dumn(ea)lui maiorul și pentru
măsurile moșiilor cum și pentru prețul ce-au dat pe moșie Negrileștii, care iarăș o triimit. Și dar acmu vei ave(a)
toată pliroforie și-m(i) vei sevărși pricina, căci după cerire(a) ce au făcut divanul și după cum îmi scrii și
dum(neata) se triimite lămurită științi pentru toate înpregiurările câte se cuvin a se ști spre aflare(a) adivărului;
iar eu cu toată mulțămire(a) sufletului că m-am învrednicit ca să fac dumi(tale) această mică slujbă.
Rămân a dumi(tale) ca un frate și slugă.
Colejschii sovetnic Petr(ache) Caz(i)mir.
1820 ghen(ar) 28
Chișănău.
ANI, Colecția Documente, 611/106.
34.

1820 iulie 15

Pre înălțate doamne
În moșăe Brițcani, i Negrileștii și bălțăle Gemine ci sânt în țin(utul) Grecinil(o)r de la stânga Prutului,
am și eu părți a tragi cu scrisori, pentru cari părți îndestuli giudecăți am avut cu răpoosatul aga Costandin Sturza
și cu d(umnealo)r spat(arul) Ioan Costachi și spat(arul) Iordachi Costachi, și în trecutul an (1)814 iuli(e) 1 a luat
sfârșit giudecata noastră, rămâind ca să-mi eu în stăpâniri parte(a) dovidită prin scrisori; și fiind cu dum(nealo)r
bo(i)erii arătați ave(au) pe numitele moșăi vândute cu anul m-au tot prelungit cu astăzi cu mâini că-m(i) vor da
analogon din banii vinitului moșiilor ci au luat pe parte(a) me și cum că vor cumpăra de la mine și de istov
parte(a) me. În anul (1)817 auzindu eu că răpoosatul aga Costandin Sturz(a) au vândut de istov pe arătatile moșâi
unui maior Gheorghii Potirachi, l-am apucat pentru parte(a) me să-mi răspundă banii analogon ce să vor face pe
suma stănjănilor ce va cuprindi parte(a) me, și m-au urnit cu acest cuvânt că scrisorile dumilorsale sânt în mâna
dumisale spat(arului) Ioan Costachi și sum(isa)li spat(arul) să afla atunce pisti Prut, și că să fiu răbdătoriu până
va veni di pisti Prut și înpreună cu dum(neal(u)i spat(arul) vor face cercetari scrisorilor sale și toată parte(a) me
ci vor dovidi-o cu dreptul îmi vor răspundi-o în bani. Aceste(a) și în scris le am de la răpoosatul aga Costand(i)n
Sturz(a), cu toati că și atunce și acum tot din glăsuire(a) scrisorilor meli am înțăles câtă esti parte(a) me, și după
ce au venit dum(isa)li spat(arul) de pisti Prut mi-au arătat că moșăe Negrileștii a rămas în stăpânire(a) fratilui
dumisale dum(nea)l(u)i spat(arul) Iordachi Costachi și nu după multe zili s-au întâmplat și răpoosare(a) agăi
Costand(i)n Sturz(a) rămâind pricina aciasta tot pe sfârșiti. În anul trecut (1)819 iuni(e) m-am jăluit cătră
dum(nealo)r bo(i)erii caimacami rugându-mă să poronciască să mi să plătiască banii, și m-au rânduit la
dum(nea)l(u)i vor(ni)c(ul) Șărban Negel, epitropul casăi răpoosatul(u)i aga Cost(an)d(i)n Sturz(a) ca să cercetezi
și să înștiințăzi. Dum(nea)l(u)i vor(ni)c(ul) Șărban m-au triimes la dum(nea)l(u)i vel log(o)f(ătul) Dumitrachi
Sturz(a) să-i spuiu că nu știe câtă esti parte(a) nici câtă esti suma banilor cu cari s-au vândut moșâile de istov.
Dum(nea)l(u)i vel log(o)f(ă)t(ul) mi-au zis ca să scriu cui oi socoti din bo(i)erii de la Chișinău să-mi scoată copii
încredințati de giudecătorii Chișinăului, atât de pe zapisul răpoosatului bo(i)eriu pentru vânzare(a) moșiilor de
istov, cum și di pi scrisorile ci au dat la mâna cumpărătoriul(u)i moșiilor, și cu îndestulă supărari și cheltuială /
încât nu fac părțile meli cât am cheltuit cu giudecățile / și di abe(a) într-un anu de zile am putut aduci încredințatile
copii ce mi s-au cerut.

Sate și moșii ale familiei Luca din secolul al XVIII-lea. Documente inedite
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Pre înălțate doamne, eu mă văd prelungit din vremi în vremi și lipsâtu de folosul acestor părți de moșăe
în curgiri de 56 ani, în cari neconteniti giudecăți au avut atât părinții mii cu părinții bo(i)erilor arătaț(i), cum și
după răpoosare(a) părinților noștri necontenite giudecăți am avut și noi pentru pricina aciasta ce să vedi prin
carte(a) de giudecată din anii 7257 <1748 septembrie 1-1749 august 31> ci au avut bunul meu stol(ni)c(ul) Toma
Luca, după cari hotărâri de atunce și la 1814 s-au sfârșit giudecata tot cu aceeș(i) hotărâri, și sânt răbdătoriu și de
venitul ce a-ș(i) fi putut lua di pi aceli părți de moșăe și de banii vânzării de istov, cu cari m-aș fi ușurat din
datoriile ce mă aflu, plătindu greli dobânzi, neputându a mă agiuta cu venitul ce am, avându casă gre(a).
Mă rog înălțimii tale să fiu rânduit la dum(nea)l(u)i vel log(o)f(ă)t ca să vadă încredințatile copii ce am
dus și să socotiască după scrisori, atât câți stănjăni să face parte(a) me din moșăe Brițcanii ci au vândut-o
răpoosatul bo(i)eriu, cum și din Negrilești ci au rămas în stăpânire(a) dum(i)s(ale) spat(arului) Iordachi Costachi,
câți stânjăni va cuprindi parte(a) me analoghisându pe stânjăni suma banilor ce au dat maiurul Potirachi
cumpărătoriul moșiilor, după cari socotială va faci știut atât dumisale vor(ni)c(u)lui Șărban Negel, epitropul casăi
răpoosatului bo(i)eriu, cum și dumisale spat(arul) Iordache Costachi ca să-mi plătiască fără mai multă prelungiri
banii, atât din venitul moșiilor analogon ci va socoti cu dreptul, cum și analogon căzut pe stănjăni din suma
banilor vânzării de istov cu dobânda lor din vréme(a) ce s-au vândut moșăile și până acum, și mari pomană a
rămâne înălțimii tale.
A înălțimii tale pre plecată slugă.
Ioan Codrian stol(ni)c.
Tutova.
Ceric a să fii rânduit la dum(nea)l(ui) vel log(o)f(ă)t ca după hotărâre(a) giudecății ci li s-au dat, să-i
socotiască după scrisori parte(a) din moșăile Brițcanii și Negrileștii de pisti Prutu, ce s-au vândut de istov di
răpoosatul aga Costandin Sturza, și după suma banilor vânzării moșiilor să-i socotiască analogon pi stănjănii ci
să vor faci parte(a) sa, după cari socotială să arăti epitropilor casăi răpoosatul(u)i bo(i)eriu, cum și spat(arului)
Iordache Costachi ca să-i plătiască bani fără a-l prelungi mai mult.
Dum(nealui) vel log(o)f(ă)t să pui în lucrare cele de cuviință.
1820 iuli(e) 15
<ss>
ANI, Colecția Documente, 611/108.
35.

<după 1820 iulie 15>

Pre înălțate doamne!
În moșie Brițcanii, i Negrileștii și bălțile Gemine, ci sânt la țân(utul) Grecenii din a stânga Prutului, am
și eu parte a trage cu scrisori, pentru care părț(i) îndestule giudecăț(i) am avut cu răpoosatul boeriu aga Costandin
Sturza și cu dumn(ea)lui post(elnicul) Ioan Costachi i dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Iordachi Costachi, și în trecutu
anu (1)814 iuli(e) 1 au luat sfârșit giudecata noastră, rămând ca să-mi eu în stăpânire parte(a) dovedită prin
scrisori, și fiind că dumn(ea)lor boerii arătaț(i) ave(au) pe numitile moșii vândute cu anul m-au tot prelungit cu
astăz(i), cu mâ(i)ni, că-mi vor da analogon din banii venitului moșiilor ce au luat pe parte(a) me, și cum că vor
cumpăra de la mine și de istov parte(a) me.
În anul 1817 auzind eu că răpoosatul boeriu aga Costand(in) Sturza au vândut de istov parte(a) me
înpreună cu arătatile moșii unui maior Gheorghii Potirachi, l-am apucat pentru parte(a) me să-mi răspundă banii,
și m-au urnit cu acest cuvânt că scrisorile dumis(a)le sânt în mâna dumis(a)le post(elnicu)lui Ioan Costachi și
dumn(ea)lui post(elnicul) să afla atunce piste Prut, și că să fiu răbdător pân(ă) va veni de pisti Prut și înpreună cu
dumn(ea)lui post(elnicul) vor face cercetare scrisorilor sale și toată parte(a) me ci vor dovedi-o cu dreptul îmi
vor răspundi-o în bani. Aceste(a) și în scris le am de la răpoosatul boer aga Costand(in) Sturza și de la dumn(ea)lui
vor(ni)c(ul) Iordachi Costachi, cu toate că și atunce și acum tot tot din glăsuire(a) scrisorilor meli s-au înțăles și
să înțălege câtă este partea me. Și după ce au venit și dumn(ea)lui post(elnicul) Ioan Costachi di pisti Prut me-au
arătat că moșie Negrileștii au rămas numai în stăpânire(a) fratelui dum(i)s(a)le, dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Iordachi
Costachi, și nu după multe zile s-au întâmplat și răpoosare boeriului aga Costand(in) Sturza, rămâind pricina
aceasta tot nisfârșită.
În anul 1819 iuli(e) am jăluit cătră dumn(ea)lor boerii caimacami, rugându-mă să poruncească să mi să
plătească banii și m-au rânduit la dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Șărban Negel, epitropul casăi răpoosatului aga
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Costandin Sturza, ca să cercetezi și să înștiințezi; Dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Șărban m-au trimis la dumn(ea)lui
vel log(o)f(e)t Dimitrie Sturza să-i spuiu că nu știe câtă este parte(a) me, nici câtă este suma banilor cu cari s-au
vândut moșiile de istov. Dumn(ea)lui log(o)f(etul) Dimitrie Sturza au văzut scrisorile mel(e), au înțăles și parte(a)
ci mi să cuvine, dar neavând încredințare pentru suma banilor cu cari s-au vândut moșiile de istov, me-au zis ca
să scriu cui voi socoti din boerii de la Chișănău să-mi scoată copii încredințate de giudecătorii Chișinăului, atât
di pe zapisăl(e) răpoosatului boeriu pentru vânzare(a) moșiilor de istov, cum și di pe scrisorile ci au dat la mâna
cumpărătoriului moșiilor. Și cu îndestulă supărare și cheltuială, în cât nu fac părțâle meli cât am cheltuit și cu
giudecățile, și de abe(a) într-un an de zâle am putut aduce încredințatile copii ci mi s-au cerut.
La 1820 iuli(e) cu jaluba ce am dat cerând să mi să înplinească banii ci vor cuprinde părțile meli din
Brițcani și Negrilești, am fost rânduit iarăș la dumn(ea)lui log(o)f(ătul) Dimitrie Sturza, și dumn(ea)lui
log(o)f(ătul) au chemat atât pe dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Șărban Negel, cum și pe dumn(ea)lui vor(ni)c(ul)
Iordachi Costachi, și le-au arătat pentru încredințatele copii ce am adus de la Chișănău, cum și pentru parte(a)
me că este o a no(u)a parte după glăsuire(a) scrisorilor, zicându-le să analoghisască banii pe stânjăni și să-mi
plătească făr(ă) mai multă prelungire. Dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Șărban m-au urnit cu cuvânt să fiu răbdătoriu
păr(ă) la zioa Sfântului Dimitrie, când are țiitoriul moșiilor răpoosatului boeriu să dei bani, și atunce îmi va plăti
făr(ă) zminteală în vreme(a) arătată, făcându-i cerire m-au urnit păr(ă) la zioa Sfântului Gheorghie, în cari vremi
am fost sâliț(i) a fugi din p(r)in casăle noastre. Asémene și dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Iordachi Costachi m-au
prelungit.
Pre(a) înălțate doamne! Eu mă văd prelungit din vremi în vremi și lipsit de folosul acestor părți de moșii
în curgire de 58 ani în cari necontenite jalubi și giudecăț(i) au avut atât părinții mii cu părinții bo(i)erilor arătaț(i),
cum și după răpoosare(a) părinților noștri necontenite giudecăț(i) am avut și noi pentru pricina aceasta ci să vede
prin carte(a) de giudecată din anii 7257 <1748 septembrie 1-1749 august 31> ce au avut bunul meu stol(ni)c(ul)
Toma Luca, după care hotărâri de atunce și la 1814 s-au sfârșit giudecata tot după aceiaș hotărâri, și mă văd lipsit
și de venitul ce a-ș(i) fi putut lua de pe acele părți de moșie, cum și de banii vânzării de istov cu care m-aș fi
ușurat din datoriile ci mă aflu însărcinat, plătind greli dobânzi neputând a mă agiuta cu venitul ce am, având casă
gre(a).
Mă rog înălțâmii tali să fiu rânduit la dumn(ea)lui vel log(o)f(ătul) Costandin Catargiu ca să vadă
încredințatile copii ci am adus di pisti Prut și să o socotească după scrisori, atât câț(i) stănjăni să face parte(a)
me(a) din moșie Brițcanii ci au vândut-o răpoosatul bo(i)er, cum și din Negrileștii ci au rămas în stăpânire(a)
dum(i)s(a)le vor(ni)c(u)lui Iordachi Costachi câț(i) stănj(eni) este parte(a) me, analoghisind pe stănj(eni) suma
banilor ce au dat maiurul Potirachi, cumpărătoriul moșiilor. Asémine și din venitul moșiilor analogon ci va socoti
cu dreptul, și pentru câț(i) bani cu dobânda lor va socoti dumn(ea)lui log(o)f(ătul) că este cu dreptul a-mi
răspunde clironomii răpoosatului bo(i)er cum și dumn(ea)lui vor(ni)c(ul) Iordachi Costachi, va face știut
înălțămii tale. Pentru cari bani, cu umilință și cu multă plecăciune mă rog ca să fie porunca înălțămii tale să mi
să dei făr(ă) a mă prelungi mai mult, ca să am și eu de unde plăti creditorilor mei, măcar dobânda banilor pe anii
acești trecuț(i), în cari puteri de a le plăti dobânda n-am avut, lipsit fiind de venitul moșiilor meli, și pentru ca săm(i) întimpin cheltuiala casăi și a copiilor ca să nu fiu sâlit acum dispre creditorii mei și dispre acea di nevoi
cheltuială a-mi vinde de istov vreo moșie făr(ă) prețul ei. Și crede mărie ta, că vii ave(a) vecinică pomană
mărie ta.
ANI, Colecția Documente, 611/104.
36.

1824 aprilie 24

Cătră cinstita logofițăe ce mari
Vor(ni)c(ul) Iordachi Costachi
Luminată carte g(os)pod din 3 aceștii curgătoari luni la 23 cu plecăciune am priimit, înțălegând și celi
cuprinsă în pricina jalobii ce au dat asupra me dum(nealui) spat(arul) Ion Codrian, pentru cari fac știut cinstitei
logofețăi că eu în zăci mult cinsprizăci zile negreșit mă voi afla la Eși, undi după dreptati mă voiu puni la cale, și
nu lipsăsc a înștiința.
(1)824 apr(ilie) 24
<ss> Iordachi (Costachi) vorn(i)c.
ANI, Colecția Documente, 611/121, original.

UN ORAȘ ROMÂNESC CU EVREI ÎN URMĂ CU DOUĂ SECOLE.
BACĂU-TEMPLUL NEGUSTORILOR DE GRÂNE
Angela Scarlat
One Romanian City with Jews before two century. Bacău-the Temple of the
Grain Merchand
Abstract
The present study present aspects of the Jewish community from local Romanian places
during the 19th century, their political and historical context, both the European and Romanian one
from that time. Mainly, I have followed the they intergrated in a agricultural , manufacturing and
commercial society, mentioning also the experience lived bz the Jewish communities in this part of
Europewho is, still today, a delicate subject, insufficiently known. Writting this study, I took in
consideration the Jews of Bacău.
The present study contains references of documents that have been issued by the Romanian
Principalities, the Reform made by Cuya in 1864 and the first Constition from 1866, that have
determinated the modernisation of this territories, creating a necessary framework for the Great
Union to happen, in 1918, but, which wear explicity, antisemitic, with the exception of the Reform of
Cuza.
The atmosfere of the time was not favorable for to the integration process and that of finden
a home for the Jews. That were coming, trought different migration, from thr north of the
Carpathians, and join their emancipations, as for local Jews, with only one difference during the
period of prine Alexandru Ioan Cuza, witch gave benefitsthat dissappered imediatly after his foeced
abdication, from february 1866.
It is important to mention the period before the Great War, mentioned even yhe Minority
Treaty from 1919.
In the second part of the study we have a material evidencet of the settlement and continuatio
of the existence of the Jews in the Romanian Contries, specifically referng to de Jewish identity in
allits complexity throught the presentation of the Temple of the Grain Merchantds of Bacău, a cult
building, that has been included in the Romanian Cutural Patrimony.
This holy places makes the jewish art known, insepable from the evolution of the mosaic cult,
from the Temple of Solomon. Pre-exilic temple, continuating with the Temple of Ezekiel, adding after
that, elements from the Temple of the Romanite Jews and introducing custamization features of the
cult and art, that come drom the jewes of Central and Eastern Europe, knows as the Askenazi Jews
Keyword: Bacău, the town with the Jewish, the Prince Cuza reforms, the Minory Treaty, Paris,
1919, the Temple of the Grain Merchantds of Bacău
Cuvinte cheie: Bacău, oraș românesc cu evrei, , Reformele Princepelui Cuza, Constituția din 1866,
Tratatul Minorităților, Paris, 1919, Templul Negustorilor de Cereale din Bacău.

I. Un oraș românesc cu evrei în urmă cu două secole; Orașul/ Târgul Bacău în
Moldova românească și evreii din localitatea și din Ocolul Bacău, în primele decenii ale
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secolului al XIX-lea, până către sfârșitul acestuia. Prezența evreiască la Bacău.
Numărul de evrei, la începutul secolului XIX, se mărește în Bacău, mai ales după
pogromurile antisemite din Rusia. Majoritatea vin fie din Rusia, fie din Austro-Ungaria,
Galiția… și odată cu sosirea lor în număr mare într-un scurt interval de timp (1882-1887),
sute de familii imigrează în Palestina, dar sunt și dintre cei care revin imediat. La
recensământul din 1890-1891, la Bacău erau 6.122 de evrei1 (N.R. Localitatea Bacău,
acest centru teritorial al Județului Bacău, se află în Moldova românească, în partea
central-vestică a regiunii, fiind situat pe râul Bistrița și traversat de drumurile europene
E85 et E574. Avea 144.000 de locuitori, la recensământul din 2011. Era locuit, odinioară,
de mulți evrei. În 1838, 55% din locuitorii așezării sunt evrei și, în 1930, procentajul este
de 30% din totalul populației, în fapt, 9593 de evrei. Județul Bacău, File de istorie, Bacău,
Carpica, XV, 1984, p. 13-14.)
În primele decenii și spre mijlocul secolului al XIX-lea, prezența evreilor, în
ținuturile moldovenești, este atestată și autorizată printr-un justificativ voievodal. Hrisovul
(aici cu sensul de document doveditor, în româna veche) are valoare de recunoaștere a
acestora – odată cu luarea in evidențe, trimestrial – ca evrei pământeni, plătitori de biruri
(taxă, în româna veche, din Evul Mediu)2. Sunt desemnați prin cuvântul liudi (în româna
veche, liudi<slv. liude, popor, om), adică un plătitor de taxe sau nu, adesea un străin, cu o
stare materială joasă. Ocupațiile evreilor sunt legate de târgul Bacău, în care trăiau, dar,
adesea, și de alte târguri și sate care înconjurau localitatea, constituind împreună, ocoale,
următoarea unitate administrativă, ca mărime, după târg, și care sunt înglobate, la rândul
lor, în Ținutul Bacăului. Astfel, este Târgul Ocna(la o oră distanță de Bacău), cu mai multe
feluri de munci specifice ocnei de sare (ocna<slv, okno/fereastră), toate fiind munci grele
– cel mai dur fiind decupajul zăcământului de sare, prea puțin mecanizat, la acea epocă.
(N.R. Munca la ocnă este denumită muncă silnică, în condițiile în care este rezervată, încă
din sec al XVII-lea, într-o parte a salinei, ca pedeapsă, unui număr mic de condamnați la
detenție perpetuă, pentru fapte deosebit de grave. Această particularitate socială a
localității, face parte din istoricul orășelului, a cărui ocnă va evolua mult de la groapa
Ocnei, unde lucrau deținuții, până la folosirea salinei în scop terapeutic, pentru bolnavii de
tuberculoză, în secolul al XX-lea). Amintim de aceste detalii deoarece în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, groapa Ocnei face parte din pedepsele cu care sunt amenințați
evreii, arestați pentru vagabondaj și drept călcători de graniță sau/ și expulzați, urmare a
unei circulare dată de Ministrul de Interne, I. Brătianu, în 1843, Articolul II, litera B3. Liudi
Dimitrie-Ovidiu Boldur, Sinagoga cerealiștilor din Bacău, Bacău, 2016, în Monumente Istorice
Băcăuane, coord. serie, Dimitrie-Ovidiu Boldur și Elena-Lăcrămioara Istina, p. 11, ap. Ortensia
Racoviță, Dicționar geografic al județului Bacău, 1895.
2
Catagrafiile Visteriei Moldovei,1820-1845, IV, Ținutul Bacău, Partea I (I820), colecție coordonata
de Mircea Ciubotaru și Silviu Văcaru, volum editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruță si Silviu
Văcaru , introducere de Mircea Ciubotaru, Iași, Casa editoriala Demiurg Plus, 2013, v. Annexe I,
facsimil si p.V-VI, VIII, p. 384-385.
3
Lya Benjamin, Evreii din România, de la respingerea cetățeniei, la încetățenire (1866;1919),
Anexe, Cestiunea israeliților tratată înaintea Curții de Apel din Iassi, secțiunea II, în ședința publică
1
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din Târgul Ocna sunt incluși pe listele de categorii sociale. Plata, facută în monedă
turcească, lira – v. faximil după Catagrafiile Visteriei anexat lucrării – servește achitării
dării către Poarta Otomană si funcționării unor instituții, precum școala și spitalul din
localitate, ca și acoperirii unor cheltuieli ale Princepelui și ale demnitarilor Principatului.
Printre plătitorii de biruri se regăsesc 10 evrei și 13 armeni, care au ca ocupație comerțul,
în piața comercială, nu mare, din Târgul Ocna. Aflăm, de asemenea, că la Moinești, un alt
târg/ orășel aproape de Bacău, astăzi, ca și altădata, inclus în județ (district< district fr.
<districtus lat – o altă denominație a acestei unități administrative, în româna veche) sunt
42 de evrei, (între care, 37 autorizați, prin plata impozitelor, și alții fără un statut clar),
croitori și orfevrieri. La sticlăria din Comănești, altă localitate din jurul Bacăului, în 1824 ,
este înregistrat un meșter evreu, Ițic Iuster,venit din Cernăuți de 20 ani4. Cât privește
centrul districtului, anume târgul Bacău, cu 952 de locuitori evrei, în 1820⁵, are, în mod
obișnuit, pe Strada Mare, pravăliile(magazine), iar cele evreiești, la fel ca și la Roman (oraș,
la 30 min. de Bacău, la acea vreme, cu 742 locuitori) și ca și în alte orășele/ târguri
moldovenești, sunt pe o strada evreiască. La Bacău, strada evreiască păstrează jumătate de
secol numele Leca/ Lecca, mai târziu numele a devenit Dr. Aroneanu, iar astăzi este
Alexandru cel Bun. (N.R. Toponimul urban Leca sau Lecca a aparținut unei familii de
boieri, cu personalități politice și militare din secolul al XIX-lea; Dr. Aroneanu, toponim
ce vine de la Doctor Herman Aroneanu, lider socialist, decedat în închisoarea garnizoanei
orașului Bacău, în 1920, torturat și, probabil, asasinat; Alexandru cel Bun, domn al
Moldovei, 1400-1432, abil diplomat, asigură o pace durabilă, în lunga sa domnie). Aceste
străzi comerciale sunt ocupate de către evrei și armeni – în unele orașe sunt și numeroși
armeni, care, la rândul lor, au o stradă comercială armenească – și se găsesc în centrul
localității sau în apropiere de centru. Alte prăvălii sunt amenajate în mahalale, în preajma
bisericilor sau a templului ori a sinagogii, nu departe de Putere, pe cât posibil, pentru a fi
protejate.(N.R. La fel, se obișnuia a se construi, în occident, nu departe de instituțiile
Puterii, sinagogile și bisericile). După cum vedem, din acest valoros document, prin
volumul de informații și prin tezaurul onomastic ce îl conține, Catagrafiile Visteriei
Moldovei, IV, Ținutul Bacău, I, evreii din Bacău sunt notați, în evidențele Trezoreriei și nu
sunt scutiți de impozite (v. Facsimil, 3 p). Deducem că erau organizați în ghilde, deoarece,
printre ei, fiecare fiind notat cu meseria ce o avea, sunt semnalați meșterii și conducătorul/
starostili (în româna veche). Plata birurilor putea fi înregistrată, în funcție de mișcarea
populației, în general, și a celei evreiești, în special. Aceștia vin, la acel moment, din
exteriorul frontierelor, spre Moldova, sau trec de la o localitate la alta, între localități
apropiate. Un procent, nu constant, din populația evreiască, era în mișcare, dar chiar acest
document, la care facem referire, este concludent privitor la intențiile și eforturile ce le fac
evreii pentru statornicire și pentru statutul de evreu pămâtean. Deducem, din
recensământul fiscal, că dările se plătesc în locul unde se stabiliseră sau în cel unde
munceau. Alții, de curând veniți din altă localitate, au dările plătite și sunt înregistrați în
din 6/18 Iunie, 1867.
4
P. X, XI, XII, Catagrafiile ap. Arhivele Naționale Iași, Visteria Moldovei, cond. nr. 2/1824, f. 464
r. (fișa no. 37); Annexe I; Ovidiu Boldur, op.cit., p. 8-9; apud Ortensia Racoviță, op.cit.
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acel ținut, de unde veneau. O parte din cei care nu sunt autorizați, nefiind înregistrați
nominal, ci doar numeric, dar de a căror existență se știa, sunt semnalați generic, ca grup,
cu denominația nevolnici. (N.R. Cuvântul nu are, încă, sens peiorativ și nici nu exprimă
condescendența, este folosit cu sensul principal, acela de neputință), care îi cuprinde pe
bolnavi, pe bătrâni și pe femeile singure .Nevolnicii sunt din toate etniile. Cei care figurează
doar cu prenume și nume complementar, indicând etnia sau meseria, induc și posibilitatea
unei situații incerte. Pot fi loturi de nou-veniți, de puțină vreme, dintr-o țară străină,
indeciși, încă, să rămână, ajunși pe aceste meleaguri, într-una din multiplele sosiri și plecări
ce au trasat istoria lor complexa și convulsivă. Starea satelor și a târgurilor este evaluată cu
cifre, (starea 1,2 și 3), adăugând calificativele buna, mijloc, rea. Când numărul de prosperi
ajungea la aproape o jumătate din totalul plătitorilor, faptul indica o bună stare a localității,
adică starea 1. Recensământul fiscal din Ținutul Bacău, din anul 1820, care include, deci,
târgul și toate împrejurimile, ce formau vechea unitate administrativă, cu numele Ocol (cu
târguri mai mici și sate din proximitate), este redactat pentru încasarea celei de a patra părți
din datoria locuitorilor, mai exact, pentru intervalul martie-mai, al acelui an. Se poate
sublinia că, in epocă, datoriile sunt plătite, la început, o dată pe trimestru, apoi, prin
acumulări, (dobânzile adăugate datoriei, motivate de întârzierea plății, depășeau resursele
financiare ale oamenilor) plata devine nelimitată, plătindu-se un sfert pe lună, fără
întrerupere, deci un sfert de douăsprezece ori pe an, mereu.
Informațiile înregistrate de către recensământ depășesc ca volum și interes oricare
altă sursă documentară contemporană, pentru istoria socială și pentru cunoașterea
tezaurului onomastic al Moldovei, de la începutul secolului al XIX-lea. Ținutul Bacău are
particularități ce pot fi decelate, prin comparație cu datele înregistrate in alte districte. În
acest târg și în districtul (denumire învechită pentru județ) cu același nume, trăiau odinioară
alături de români, evrei, armeni și un grup etnic, de origine ungară, ciangăii<
csàngók/ungr; tschangos/germ. Etnicii români, majoritari, sunt de confesiune creștinortodoxă, cei minoritari, de confesiune mozaică și catolică, dar și creștin-apostolică,
armenii, iar onomastica , din această lucrare, la care facem referiri, înregistrează originile
lor (Jidov, Ungur, Armeanu), meseriile (în cazul evreilor – cruitoriu, hahamu) , ca și
fenomenul de tranziție de la o religie la alta, explicitat de numele Botezatu, v² (cel care a
fost botezat). Evreii dau o notă particulară târgului, prin îmbrăcăminte, prin limba vorbită,
prin temple și sinagogi, prin școlilele talmudice, prin cutumele lor, foarte diferite de ale
etniei majoritare.Aceste comunități sunt, în esență, de tradiție ashkenază, cele de tradiție
sefaradă fiind plasate, mai ales, în sudul României și la București.
Sanctuarul, mahalaua, prăvăliile, strada evreiască și, mai târziu, spre ultima parte
a secolului,aproape de sinagogă, camera/ școala elementară, baia rituală, apoi, fabrica
de azimă și spitalul evreiesc (unde erau tratați, de asemenea, și creștini) formau micile
enclave (ghetoul) evreiești.
SANCTUARELE.
Urmare a creșterii numărului de evrei, sunt construite multe sanctuare în localitățile
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Moldovei5. La Bacău, sunt notate 14 sinagogi, în 1864 și 21, spre 1890. Cea mai amenajată,
printre aceste edificii, era Templul Negustorilor de Grâne. Oamenii îl numeau
Papshoynikes shil, o poreclă, utilizată de către evrei, vorbitori de idiș, care se semnifică că
sanctuarul aparține celor care se ocupă cu porumbul: papshoy/ porumb și nikes, terminație
care indică pluralul și posesia6.
LOCUITORII EVREI AI TÂRGULUI.
O stradă evreiască, (Leca, la Bacău) era acoperită de noroi șase luni dintr-un an, în
rest, foarte prăfoasă. Va trebui să se ajungă la mijlocul secolului al XX-lea, ca Bacăul să
fie pavat, treptat, in întregime. v. Anexe), ca și amplasarea, prin mahalale, a evreilor,
caracterizează nu doar Bacăul. Fenomenul demografic constă într-o largă implantație
regională evreiască, mai ales în nord-estul țării, în numeroase sate și orășele, care evoluează
ca orașe, la începutul secolului următor. În Moldova românească, precizăm că imigrația
evreilor coboară dinspre nordul Carpaților, către sud, determinată de realitățile istorice,
(antisemitismul, pogromurile, nesiguranța vieții și teroarea) cel mai adesea și în cel mai
mare număr, evreii fiind înregistrați in Ținutul Suceava (206), Dorohoi (155), Botoșani
(508)7. Potrivit documentului citat, Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845), Ținutul
Bacău, locuitorii târgului sunt clasificați după numărul de animale ce le aparțin, în scopul
stabilirii cotei diferitelor taxe, după cum se procedează la sate: frunte (bogat, în ro. veche),
mijlocaș (notat mediu, în documentul citat), coadă (sărac, în ro.veche) și nevolnic (slab, în
ro veche, aceștia fiind în sarcina comunității). Evreii apar pe tabele cu prenumele, urmat
de un nume complementar, în 1820, v. Facsimil, 3 p, ap. Mircea Ciubotaru, Catagrafiile
Visteriei, toți notați coadă (sărac, în ro.veche), excepție doar starostili ghildei, precum cel
cu prenumele Lupu, ce era mijlocaș (mediu, în documentul citat) Pentru ei, doar, se da
ultima sumă, plătită in livre turcești, anume 212 livre (v. Facsimile, 3 p.).Remarcăm, tot
aici, creștinii, identificați prin prenume și nume, ca și străinii de Bacău, însoțiți de
precizarea, birnici/ plătitori de taxe, fără a se da, în acest caz, vreo sumă. Putem presupune
că notarea cuantumului ultimei sume, argument al stabilității evreilor, este și o măsură în
plus, a Puterii, de a se asigura de plata taxelor, de către acești minoritari de origine semitică,
parte din ei, mai greu de urmărit, din cauza mobilității, în căutarea unui loc prielnic.
În epocă, Bacăul nu este încă un oraș. Este un sat mare, un târg, unde practicarea
meseriilor este dublată de către vinderea produselor, de către chiar producători,
particularitate la care se adaugă și prezența instituțiilor administrative, făcând astfel,
diferența între urban și rural. (N.R.Mai târziu, Legea agricolă a lui Cuza, din 1864, prin
care țăranii, lucrători ai terenului agricol devin proprietari, va stabili cota de teren datorată
de către proprietar celui care muncea pământul, după numărul de animale. Pentru evrei,
care nu au nici pământ, nici animale, aceeași lege înscrie dreptul de a lua în arendă. Astfel
Ovidiu Boldur, op.cit., p. 8, 9, ap. A.D. Birnberg, ap. I. Kara, Obștea evreiască din Bacău,
București, Ed. Hasefer, 1995.
6
Ovidiu Boldur, op.cit., ing. Hainrich Brif, Comunitatea Evreilor din Bacău, ap. A.D. Birnberg, ap.
I. Kara, Obștea evreiască din Bacău, București, Ed. Hasefer, 1995, p. 8.
7
Catagrafiile Visteriei Moldovei,1820-1845 IV. II. Ținutul Iași. Partea I (1820), 20I3, p. XIV.
5
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se face un pas ferm și important spre emanciparea lor). Referitor la ocupațiile evreilor, ei
practică diverse meserii, unele predominante, deduse din numele complementar. Aceste
nume, excepție făcând Evreu, adăugate la prenume, înregistrat pe prima poziție, indică
ocupațiile: Iupca, jid(o)v; Isac, vataman /transportator; Iancu, dascăl; Haim, jidov;
Avram; Șimon, cruitori; Marcu,cruitoriu; Herșu, cruitoriu, Șmil, Lupu, jidov; Moisă,
calfă/ maistru al lui Isac; Falbeș, hahamu/ tăietor de vite și păsări după ritualul mozaic/
învățat, rabin; Mihai, jădov;Solomon, argintar;Lupu, starostili/ șeful ghildei/breslei....8
De remarcat, de asemenea, că unele identifiante ale persoanei, precum cognomenul
de după prenume, ca la Romanii din Antichitate, indicând fie rasa și originea (jidov/ jădov),
fie branșa/ breasla în care lucra, (cruitoriu) sau denumirea unei trăsături, prin care se făcea
remarcat, agnomen (Mare, Viteaz, Bătrân) devin, mai târziu, dar la creștini, de cele mai
multe ori, sau la cei botezați într-o altă religie(decât cea în care s-a născut), nume de familie.
Evreii vor lua, mai degraba, nume trimițând la originile lor, non indigene, slave sau
germane. Referința la meseriile indicate, prin numele complementare, în Catagrafiile
Visteriei Moldovei,1820-1845, trimite și la ipoteza stabilității, deja, a unei semnificative
părți din familiile evreiești, provenite din migrații, mult înainte de inceputul sec. al
XIX-lea. Ne putem raporta, pentru înțelegerea acestui fenomen, la perioadele istorice de
confruntări și răscoale din estul Europei, ce au creat ostilitate și nesiguranță pentru evreii
din vecinătatea cu Țările Române, precum cei din Ucraina (sec. al XVI-lea) și din Galiția
(sec. al XVIII-lea), care a determinat migrații și așezări de comunități evreiești (atestate) în
Moldova, mai ales. Pentru opțiunea evreilor, în favoarea stabilității lor pe teritoriile
românești, este concludentă organizarea acestora în ghilde/ bresle, ceea ce cere timp si
mână de lucru specializată, pentru a rezista și a-și câștiga traiul de pe urma calificării. Tot
stabilitatea și hotărârea de a rămâne și de a-și însemna teritoriul o exprimă și prezența
lăcașelor de cult. Ale evreilor, fiind cele mai numeroase, dupa cum aflăm din una din
sursele franceze de documentare ale acestui studiu: Commission princière de la Roumanie,
à l'exposition universelle de Paris en 1867, Notice sur la Roumanie.... Dar, în mod sigur,
membrii comunităților evreiești își includ meseria, ca nume, în evidențele fiscale ale
Visteriei, și ca măsură de a preveni riscul acuzației de vagabondaj și de călcători de
graniță. Atitudinea de simpatie a unei părți a populației autohtone (conjugată cu prudența
populației evreiești, dobândită prin experiențe de viață dure), care sensibilizată de
precaritatea situației evreilor, în epocă, încearcă să-i ajute, anume, chiar din partea
funcționarilor Principelui, care făceau statisticile, este încă o explicație. Notarea ocupației
era o măsură ce îi punea la adăpost de pedepse arbitrare, datorate antisemitismului.
Meseriile lor dau și numele sanctuarelor. Alteori, sinagogile primesc numele unor
Rabini sau ale unor evrei din comunitate, care ridicaseră construcția pe cheltuiala lor, astfel
de construcții fiind mai modeste decât cele ridicate prin efortul comun al breslei. Dar iată
că numai după 4 ani de la primele înregistrări, în Catagrafiile Visteriei Moldovei,Ținutul
Bacău, vol I, 1820, în 18249, evreii sunt înscriși, în actul de recensământ fiscal, cu un nume
adăugat prenumelui, altul decât cel care indica ocupația, precum Idel Leiba, din satul
8
9

Ibidem, p. XIV, XVI, XIX, 384.
Ibidem.
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Blăgești, Samoil Marcovici din Bacău, Leiba Moscovici din satul Scorțăni, Herșcu Eliseiu,
fiind înregistrați precum oameni cunoscuți în mediul lor și stabili în comunitatea căreia îi
aparțineau... Vedem că evoluția numelor semnifică apartenența la o etnie sau o religie, ca
și schimbarea religiei, dar și o modernizare, mai târziu, în sensul unei inevitabile ieșiri din
ghetou, printre altele și prin conformarea la cerințele înregistrărilor în documentele oficiale,
cu prenume și nume.
II APROPO DE ISTORIA TEMPLULUI NEGUSTORILOR DE GRÂNE
NEGUSTORII DE GRÂNE. Revenim în sec. al XIX-lea ca să-i întâlnim pe
negustorii de grâne. O piață de grâne și de făină nu există, aprovizionarea cu cereale nu
trece printr-o piață, la fel ca în Europa, unde acest comerț se practică, de multă vreme, fără
o piață, și asta până în plină epocă contemporană. Din acest motiv, comerțul de cereale,
rău văzut, nu are negustori de profesie. În România acelui timp, la Bacău, negustorii de
grâne, prin ocupația lor, răspund la o cerere a pieței și devin elemente active ale acestui
comerț10, care le aduce un câștig bun, cel puțin la început, fapt probat chiar de Templu,
ridicat de comunitatea negustorilor, pentru ca, mai târziu, situația lor economică se se
degradeze, fiind probabil o posibilă interpretare pentru trenarea lucrărilor de renovare a
sanctuarului (construit, după diferitele datări, fie în jurul anului 1864, fie către sfârșitul
secolului), distrus de incendiul din 1926, lucrări încheiate, în totalitate (o primă etapă de
renovare, ce se încheie în anul 1927, este notată pe o placă de marmură, din interior, unde
sunt date numele enoriașilor, din comitetul ce s-a ocupat de reabilitarea edificiului), abia
după un deceniu. Precizăm că ne lipsesc informațiile despre arhitect (arhitecți), când apare,
de unde vine, care este educația sa, mai exact, nu se cunoaște cine a luat deciziile privitor
la acest Al Doilea Templu în miniatură, din Bacău, construit pe structura Primului Templu
(cum altădata, la Ierusalim), consacrat după aproape zece ani. Nu știm nici dacă motivele
tergiversării lucrărilor au fost economice sau au fost legate de alte particularități ale situației
Comunității evreilor băcăuani ori de situația generală, sub aspecte ce interesau etnia
evreiască. Nu se poate , însă , să nu remarcăm că decizia de finisare a lucrărilor de renovare,
a lăcașului de cult s-a luat într-o perioadă de schimbări politice amenințătoare, pe plan
european (naționalismul și fascismul german), cea din anii 30, ai secolului trecut, cu
consecințe primejdioase, ce se puteau, deja, anticipa și pentru România și evreii de aici. În
orice caz, sanctuarul are un destin, hors du commun, rămas doar el singur, în picioare,
într-o constantă așteptare de încă a unei vieți.
10

Commission princière de la Roumanie, à l'exposition universelle de Paris en 1867, Notice sur la
Roumanie,principalement au point de vue de son économie rurale,industrielle et commerciale, avec
une carte de la principauté de Roumanie, Paris, Librairie A. Franck,67, rue Richelieu, 1967. La
commission princière était composée par A.J. Odobesco, ancien Ministre et Conseiller d'État,
commissaire général, le Lieutenant -Colonel, J . Alecsandri, Ancien agent de la Roumanie à Paris,
Commissaire-délégué à Paris, Le Prince Georges M Soutzo, Commissaire-adjoint à Jassy; P.S.
Aureliano, Directeur de l’École d’agriculture de Panteilemon, Commissaireadjoint, Membre du
Jury international et secrétaire-rapporteur de la classe 74, G. Steriadi, Secrétaire de la Commission
roumaine, A. Baudry, Architecte attaché à la Commission. ch. X, p. 67.

238

Angela Scarlat

Revenind la negustorii de grâne, din lipsa de documente care să conțină răspunsuri,
chiar la obiect, folosim documente indirecte, între care se remarcă unul mai puțin cunoscut,
dar de mare valoare documentară, dat fiind informațiile, autorii ca și circumstanțele ce au
determinat redactarea lui (de semnalat interesul ce a motivat elaborarea lui), anume Notice
sur la Roumanie, Paris, 1867, și mărturia tradiției orale, și aceasta, de mare preț.
Proveniența boabelor de cereale, de porumb mai ales, care sunt aduse în piețele din Bacău,
o găsim în satele din apropiere, din bogata recoltă de porumb, cea mai cerută cereală pentru
o rețetă culinară românească din toate timpurile, foarte populară, pentru mâncarea cu
numele de mămăligă, ca și pentru mult apreciata țuică, numită în Franța și în documentul
menționat anterior, l’eau de vie/ apa vieții. Negustorii aduc cerealele, care au ca primă piață
de desfacere, la îndemână, prăvăliile evreiești. Există tot timpul un surplus de porumb,
terenul și climatul fiind favorabile acestei culturi, deci exportul nu numai că este posibil, ci
acest produs se afla chiar pe primul loc și pentru export.
Notice sur la Roumanie, Paris, 1867, valoroasa noastră sursă de informare pentru
acest subiect, are o prefață si XII capitole (I. Poziția geografică, II. Națiunea Română, III.
Agricultura românească, IV. Întinderea teritoriului cultivat, V. Cerealele, VI. Grădinile de
legume și fructe, VII. Pădurile, VIII. Animalele domestice, IX. Influența climatului asupra
regnului animal și vegetal, X. Produsul brut agricol, XI. Comerțul, XII. Navigația
comercială pe Dunăre), precedate de încă două subiecte aparte, Comisia princiară a
României și Tablou comparativ al unităților de măsură românești și franțuzești.
În acel timp, Comunicațiile sunt efectuate în interiorul României cu caii de poștă
sau cu cei de închiriat. Poșta austriacă întreține legătura cu Occidentul și Turcia, iar poșta
rusă asigură legătura cu Rusia și Constantinopolul, în timp ce pacheboturile poștei franceze
au birourile la Galați și Brăila.
Privitor la transportul produselor agricole în interiorul României, acesta se
operează, în principal, cu ajutorul căruțelor țăranilor, care duc 2 măsuri, adică 60 de kg sau
4 măsuri, adică dublul, sau mai mult, la care se atelează, corespunzător, 2-4 sau 6 boi.
Dificultatea rutelor, în sezoanele rele și aspre, face ca această modalitate de transport să
ceară mult timp și să fie costisitoare. Un alt mijloc de transport este cel ce se practică, în
principal, pe apa Bistriței (Templul, subiectul nostru, se află la mai puțin de 400 metri de
Bistrița, N.R.), a Siretului și a Prutului, în Moldova. Se pun cerealele în saci, lemnele și alte
obiecte în grămezi, pe plutele făcute din trunchiuri de arbori, curățați și subțiați, și se lăsă
să plutească pe cursul râului, până la destinație. Expediția produselor în străinătate se face
pe mare, cea mai mare parte a cerealelor și alte produse pentru export sunt trimise din
marile porturi ale țării: Giurgiu, Brăila, Galați și Ismail, pe Dunăre, unde sunt încărcate pe
navele care fac traversarea Mării Negre. Referitor la exportul raportat pentru anul 1863,
cerealele sunt cele care ocupă primul loc, exportate, mai ales, în Turcia și în Franța.
Moneda utilizată este turcească, piastrul, valoarea fiind exprimată în piaștri. Sunt notate
cultele11 și numărul celor ce le practică: catolici, protestanți, lipoveni, mahomedani și alte
religii, israeliții fiind înaintea tuturor celorlalți, prin numărul de credincioși, 134.168, și 176
sinagogi, totalul pentru toate cultele, fiind 180.947 și 272 de temple.
11

Ibidem, p. 18.
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Câteva referințe asupra chestiunii evreiești și a abordării subiectului în dispozițiile
legislative românești, și internaționale, de asemenea. Acest prim studiu de statistică,
românesc și de economie agricolă, cu un număr de 215 pagini, pe care guvernul român îl
publică într-o altă limbă decât limba maternă, în franceză, limba saloanelor și a relațiilor
diplomatice, în acel timp, ca să facă cunoscute detaliile economiei rurale, vizează, mai ales,
Europa Occidentală, care ar fi putut avea mare interes sa-l cunoască. Recensământul,
statisticile presărate într-un text detaliat despre România, documentul, în întregime,
urmărește să facă cunoscută țara și să atragă Occidentul în schimburi multiple cu România.
Chestiunea evreiască nu are loc în această abordare. Problema, însă, nu este necunoscută
în Franța, care este la curent prin reprezentanții iudaismului francez, la care evreii români
cer ajutor, nu putea să dispară prin această importantă și meritorie expoziție. Se întâmplă
că Delegația princiară vine la Paris la câteva luni, doar, după faimosul Articol 7 al
Constituției din 1866: Singuri doar străinii de rit creștin pot obține calitatea de Român.
Acest articol reprezintă oficializarea problemei evreiești în contextul românesc12,
anulând dispozițiile legislative anterioare ale guvernului Principelui Cuza, făcând
imposibilă emanciparea evreilor indigeni și, în plus, pentru evreii străini, nelăsând nicio
șansă la naturalizare. După o jumătate de secol, la sfârșitul Marelui Război, un alt Articol
7, inclus în Tratatul Minorităților de la Versailles, din iunie 2019, semnat cu România, abia
la 10 decembrie 1919, la Saint-Germain en Laye, legiferează naturalizarea română pentru
evrei, susținând emanciparea prin instituțiile de Stat13. Documentul aduce un nou concept
în reglementările internaționale, acela de drepturile minorităților, fiind vorba de un tratat
special pe care Principalele Puteri aliate îl încheie cu Polonia, pentru început, odată cu
tratatul de pace cu Germania. Primește, inițial, numele Micul Tratat (Little Treaty of
Versailles), deoarece este adăugat Tratatului de Pace de la Versailles și vizează protejarea
minorităților. Va servi de model pentru Tratatul Minorităților încheiat și cu celelalte țări, la
care se atașează teritorii, aparținând, mai înainte, Imperiilor centrale, incluzând aici și
România.
Semnatarii acelui Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la
Pologne et la protection des minorités (Versailles, 28 juin 1919, ratifié en janvier 1920)
stabilesc, de comun acord cu Polonia, o serie de dispoziții ce garantează principiile de
libertate și de justiție pentru minoritățile de proveniență din teritoriile recuperate de către
Polonia, cu acordul Principalelor Puteri aliate. Cât privește evreii, care timp de secole au
fugit de pe teritoriile locuite de polonezi, ruși, lituanieni, ucraineni, urmare a revoltelor,
războielor, persecuțiilor, pentru ei tratatul menționează un drept-restrictiv – de care nu
mulți sunt dornici să beneficieze: La nationalité acquise par seul fait de la naissance sur
le territoire polonais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité./
Lya Benjamin, Evreii din România de la respingerea cetățeniei la încetățenire(1866;1919).
Accord no TRA19190025 - Traité entre les États-Unis d'Amérique, l'empire britannique, la
France, l'Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, d'une part, et la Roumanie,
d'autre part concernant la protection des minorités, adopté Traité de la protection des Minorités
conclu par Principales Puissance alliés et associées, d une part; et la Roumanie, d'autre part. Art.
7, p. 7.
12
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Naționalitatea(poloneză) este obținută prin simplul fapt al nașterii pe teritoriul polonez,
de către orice persoană ce nu se poate prevala de o altă naționalitate (Din Tratatul
referitor la recunoașterea independenței Poloniei și la protecția minoritățlor, Versailles, 28
iunie, 1919, primul capitol, Art. 6.). În fine, Traité de la protection des Minorités conclu
par Principales Puissances alliés et associées, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, cu
articolele 2-8 identice cu T.M. încheiat cu Polonia, cu precizarea expresă că au valoare
de lege fundamentală. Singura excepție față de articolele 2-8 din T.M. încheiat cu Polonia
este Art. 7, nu întâmplător, ci și pentru a aminti de acel Art. 7, citat anterior, din Constituția
din 1866, și a-i face opoziție. El schimbă radical, după jumătate de secol și la sfârșitul
Marelui Război, abordarea problemei drepturilor cetățenesti ale evreilor: La Roumanie
s'engage à reconnaître comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune
formalité, les juifs habitant tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir
d'une autre nationalité./ România se angajează să recunoască drept cetățeni români, cu
drept deplin și fără nicio formalitate, evreii care locuiesc pe toate teritoriile românești,
care nu se pot prevala de o altă naționalitate. Se știe că semnarea tratatului a fost mult
tergiversată și s-a întâmplat abia pe 10 decembrie,1919, meritul acordului revenind
guvernului Alexandru Vaida-Voievod, după demisia guvernului I.C. Brătianu. Prim
Ministrul I.C. Brătianu considera inacceptabil atât controlul Principalelor Puteri aliate, la
respectarea Art.7, cât și stipularea gratuității trecerii vaselor comerciale ale Societății
Națiunilor, în apele teritoriale românești, fară plata taxelor vamale, chiar și cu clauza
națiunii cele mai favorizate și aplicabilă tuturor statelor, pe un timp limitat.
TEMPLUL ȘI SINAGOGA PRIN SECOLE
În ebraică, Sinagoga se traduce cu Beit Knesset14 și înseamnă loc de adunare. În
Israelul antic , oamenii se roagă în orice loc convenabil, în particular, în locuri publice,
descoperite. Este, de fapt, interzis israeliților să construiască temple, deoarece Templul din
Ierusalim simbolizează, în același timp, unitatea poporului și o teologie monoteistă care
refuză zeii si templele multiple. Tradiții solide situează fondarea sinagogii chiar la
începutul captivității în Babylon, ce urmează distrugerii Primului Templu, din 586 î.E.C.
Exilați intr-o țară străină, evreii simt necesitatea de a se ruga și de a studia împreună,
într-un loc specific. Surse evreiești străvechi interpretează vorbele profetului Ezechiel,
pronunțate la Babylon, anume un templu miniatură15, ca făcând referință la o casă de studiu
și de cult. Dacă instituția sinagogii nu există în Israel, înainte de distrugerea Primului
Templu, ea este raportată la captivitatea evreilor, care revin în patria lor, în 538 î.E.C. sau
ridicată în Țara lui Israel, în aceeași epocă. Și totuși, face excepție micul templu de la Arad,
copie fidelă a Templului lui Solomon. Acesta este un mic templu, alături de fortul de la
Arad, chiar din timpul lui Solomon, care servește să apere frontiera de SE, împotriva
invaziilor. S-a permis să se construiască și alte temple yahviste până la reforma regelui
14

Michel Horvilleur, La Synagogue d'Epernay. De 1890 à nos jours. (Collection Culture,
2017), p. 1, ap. Joseph Mélèze-Modrzejewski, (1930-2017),Un peuple de philosophes aux origines
de la condition juive.
15
Th. Chary, Les prophètes et le culte à partir de l'Exil, p. 240-243; 244-245.
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Josias (540-609), care proclamă o lege, după Deuteronom, pe care o găsește în timpul
lucrărilor de restaurare, care interzice (2R22) a se ridica un templu în afara celui din
Ierusalim.Totuși, multe sinagogi sunt zidite în Israel și în Diaspora, în timpul secolului care
precede distrugerea celui de-al Doilea Templu. Sinagoga ia naștere la Babylon16, în mod
cert. Dar nu s-a constituit împotriva Templului, ci doar ca o instituție paralelă, a cărei
lipsă era puternic resimțită. Referitor la cult, P. Voltz consideră că veritabilul cult, conform
exigențelor profeților anteriori, se instaurează în sinagogă. După distrugerea celui de-al
doilea Templu, în anul 70, era noastră, sinagoga și familia devin centrul vieții evreiești
pentru un popor fără patrie, nici Templu. Dacă Tora este patria portativă a evreilor, în
lunga ședere în exil, sinagoga, casă de cult și de studiu, este, cu adevărat, templul miniatură
și cea mai vie instituție a evreilor. Peste tot, unde există o comunitate evreiască, fie și
modestă, o sinagogă este construită.
BACĂU-TEMPLUL NEGUSTORILOR DE GRÂNE
TEMPLUL sau MAREA SINAGOGĂ. LOCUL ȘI DATA DE CONSTRUCȚIE.
E de la sine înțeles că sanctuarele din Bacău, numite după ghilde, în intervalul 18201845, ca în cazul acesta, Templul Negustorilor de Grâne, sunt ale membrilor unor bresle,
ale comunității din care fac parte, meșterii evrei fiind înregistrați în documente cu prenume
și nume complementar, care este nume preluat de la meseria ce o practică și de la breasla
ai cărei membri sunt, evidențele financiare, incluzând și pe conducătorii breslelor,
starostele, aici Lupu starostili.
După o jumătate de secol, prenumele sunt insoțite de un nume de familie, în accepția
modernă, și care trimite la apartenența la cultul mozaic, dar și la locurile de unde se trag, la
teritoriile locuite de neamuri slave și germane. La acea epocă , cu siguranță, ei se încadrează
deja în categoria evreilor pământeni, stabili, cea mai mare parte, fără intenția unei noi
dezrădacinări, după numeroase generații, în care au convețuit cu etnia majoritară.
Cât privește Templul Negustorilor de Grâne, s-au păstrat documente17 care
consemnează anul 1899 ca an al cumpărării terenului, de către enoriași. Trebuie adăugat
că în Lista Monumentelor Istorice din Zona Bacăului , la numărul 150, sinagoga , din strada
Ștefan cel Mare, de la numărul 35, apare abia cu anul 1906. Semnatarii actului de
cumpărare sunt trecuți: Zisu, fiul lui Herș Zalmovici, Isac Avram , Leon Davidovici și Iosef
Marcus. Locul, însă, este identificat cu această destinație, construirea unui lăcaș de cult,
dar nu și cu indicarea numelui lăcașului și ocupația cumpărătorilor, printr-o descriere:18
Mult retras de la alineamentul străzii, într-o mare curte. Aceeași sursă19 ne dă un număr
de 14 sinagogi la Bacău , în 1864 și 21 în jurul anului 1890, unele foarte modeste, ni se
spune, exemplificând cu cele numite după proprietari, cele ale lui Froim Aizic, Alter Leib,
Leib Bril, altele mai aranjate și ornate, cele ale ghildelor, cea mai împodobită fiind
Sinagoga Negustorilor de Grâne. Numele străzii este de multă vreme același ca cel de
16

Ibididem, p. 286
Dr. Dimitrie-OvidiuBoldur ,op.cit, p. 12, ap. I. Kara, ap.A.Simcas, Obștea Evreiască, Bacău.
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Dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur, op.cit, p. 12, ap.Streja, Schwarz, Sinagogi din România,1996
19
Dr.Dimitrie-Ovidiu Boldur, op.cit., p. 8, 9.
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astăzi. Se afla la numărul 35, pe strada Ștefan cel Mare. Primul nume al străzii, păstrat de
tradiția orală, este Șoseaua Bacău-Piatra20, cu referire la șoseaua prin care Bacăul comunică
cu orașul Piatra-Neamț. Orașele se află la o oră distanță unul de altul, cu mașina, PiatraNeamț fiind o localitate cu biserică și turn de apărare , construite de Voievodul Ștefan cel
Mare (N.R. Toponimul Ștefan cel Mare a fost atribuit străzii, în memoria marelui voievod
român, foarte bun strateg al secolului al XV-lea, care a oprit înaintarea otomanilor pe
continentul european. Voievodul moldav apare în Dicționarul enciclopedic Larousse,
printre primele personalități românești incluse).
Bibliografia înregistrată, până în prezent, indică anul 1864 pentru primele sinagogi
din Bacău. Este o informație indirectă, fără susținere documentară. Informația se referă la
contextul istoric, prielnic, anume la Legea rurală din 1864, din timpul Principelui Cuza,
care împroprietărește țăranii și, totodată, în virtutea unui decret de toleranță, autorizează
evreii să facă contracte cu Statul, pentru a lua în arendă proprietăți. Legea, din nefericire,
nu va avea viață lungă, deoarece, doi ani mai târziu, în 1866, Ministrul de Interne, Ion
Brătianu, dă cunoscuta circulară prin care: este interzis, după lege, israeliților, să ia în
arendă proprietăți. Discriminarea va încuraja antisemitismul, invocând motive precum
abilitatea lor de a face bani, cutumele specifice, casele în care locuiau, îngrămădite, laolaltă,
mai multe familii. Viața lor nefericită, printre etnicii majoritari, în epoca de care ne
ocupăm, are drept mărturie numeroase documente, ca și o bogată literatură în idish, cu
multe sute de pagini ce descriu realitatea evreiască a acelor timpuri: după emigrări și
reveniri, căutând mereu oportunități pentru a rămâne și a prinde rădăcini, lipsiți de drepturi
civile, într-o stare îngrijorătoare de descurajare și sărăcie și fragilizați de diferite boli,
reușesc să reziste prin micul comerț și traiul laolaltă, în ghetou.
Cât privește perioada de ridicare a primelor sanctuare evreiești, pe teritoriile
române, și în special la Bacău, pentru a încerca a aproxima o dată, alăturăm dovezile
existente, fără a neglija nici tradiția orală.
Dacă considerăm piatra tombală găsită în cimitirul evreiesc din Bacău, cu inscripția
din 170321, o dovadă singulară, dar sigură, a prezenței evreiești în târgul moldovenesc de
care ne ocupăm, la această mărturie adăugând, un secol mai târziu, documente de
recensământ fiscal, din registrele Visteriei moldave, care conțin o bogată informație despre
populația evreiască, așezată aici, într-un strat temporal, din modernitatea românească, și
care conservă probe scrise, ele trimit la existența locurilor sacre sau a locurilor înalte (N.R.
Denumirea locuri înalte vine de la altarele păgâne, de pe locuri înalte – dar nu întotdeauna,
uneori și în văi, aproape de un curs de apă – la care se renunță după experiența amară a
robiei babiloniene, care anticipează un element material, simbol purtător al mesajului de
legătură între Divinitate și Poporul Său, coloana din Templul lui Yahve). Desigur, mult
înainte de 1864, ca o prioritate a cultului și a tradiției, deoarece Pretutindeni unde se află o
comunitate evreiască, chiar modestă, o sinagogă a fost construită (Flavius Joseph, celebru
istoric antic, născut la Ierusalim, în 37/38 și mort la Roma, către anul 100, considerat
memoria tradiției sacre evreiești). Pe de altă parte, dat fiind circumstanțele, precum
20
21

Ibidem, ap. Streja, Schwarz, Sinagogi din România,1996, p. 12.
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incertitudinea vieții lor, evreii se roagă mult timp și în casele lor, unde trăiesc mai multe
familii laolaltă, case ce sunt și locuri de cult și de studiu, la propriu, cu a lor Thora, patria
portativă.
Cât priveste SIT-ul TEMPLULUI, construcția, singura rămasă22, din cele 22 de
sinagogi, în 1920 , și 9 sinagogi și 15 case de rugăciune, în 1940, datorează concepției sale
robuste, cu ziduri groase și coloanele ce susțin antablamentul acoperișului, într-o bună
simetrie, conservarea, și posedă, ca o caracteristică topografică remarcabilă a locului ce îl
ocupă23, echidistanța între centrul orașului și satele de pe malul râului Bistrița (trece,cam
la 380 m. de Templu). Așezarea Templului evocă târgul cu evrei băcăuani, dintr-o epocă
revolută, breasla negustorilor de grâne, cărora le aparține edificiul, drumurile lor în satele
învecinate, cu căruțul sau căruța, cu plutele pe Bistrița, de asemenea, de unde își aduc
marfa, din a cărei neguțătorie trăiesc, ocupație ce îi ajută să ridice și locul de închinare. Întro fotografie din zilele noastre, de pe internet, se vede Templul, cam la 1000 metri de
Biserica Sfântul Nicolae, ridicată pe vechile fundații ale Bisericii ortodoxe din secolele
XV-XVI (tradiția orală a Comunității evreiești conservă dintotdeauna existența unei
sinagogi din lemn, din aceeași epocă), la o răscruce de străzi și cartiere, ce îl protejează.
Formele sale pătrate și rectangulare, atât pentru curte , cât și pentru construcția
edificiului, ca și raportul de mărime între curte și construcție , sunt conforme, la scară mică,
cu indicațiile primite prin descrierea Templului lui Ezechiel. Amplasamentul, departe față
de intrare, la o margine a curții (ce sugereaza Curtea Evreilor, ce dă direct la intrările pentru
femei și bărbați) corespunde, surprinzător, desenelor (respectând proporțiile măsurilor și a
locului în ierarhia sacralității) ce ni s-au transmis, prin milenii, imaginând Primul Templu.
Templul din Bacău este un templu în miniatură, căruia îi lipsesc unele componente, precum
Curtea Neamurilor și pridvoarele, dar păstrează sugestia de disimulare a edificiului, la care
ajută așezarea și simplitatea sa sobră. În fotografia amintită, în partea de jos, cineva a notat
: „inima orașului”. Să fie o precizare pentru amplasamentul edificiului, în raport cu
suprafața ocupată de oraș, în acea epocă, sau metaforă pentru rolul de a ține impreună
Comunitatea evreilor din orașul pe care primii veniți l-au adoptat și de care au fost, la
rândul lor, adoptați?? Este locul preferat, în acel timp, pentru oficierea nunților și pentru
întâlnirile la marile sărbători evreiești; seniorii orașului, astăzi, cetățeni ai Israelului, sunt
depozitarii acestor amintiri, transmise nepoților, în călătorii pentru cunoașterea rădăcinilor.
DESCRIEREA TEMPLULUI
I PORTALUL ȘI FAȚADA. Recurgem la trăsături definitorii ale cultul mozaic, la
istoria arhitecturii, la mărturiile ce le avem doar prin tradiția orală, de multe ori, (de
exemplu, nu există nicio descriere a edificiului în vreun document, nici înainte, nici după
sinistrul din 1926) pentru a putea explica amplasarea și aspectul exterior al edificiului.
22

Dr. Dimitrie-Ovidiu Boldur, op.cit., ap. Streja, Schwarz, Sinagogi din România,1996. p. 11.
La Synagogue d'Epernay. De 1890 à nos jours. (Collection Culture, 2017), p. 11 «Qu'il occupe le
point culminant de la ville, ou un lieu élevé, selon lesprescriptions du Talmud en un lieu élevé et à
proximité d'un cours d'eau;Qu'ils construisentces synagogues, seulement à l'endroit le plus haut de
la ville» ,Tossefta, Megillah,3:22 - ap. Michel Horvilleur.
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Astfel, situarea ansamblului sinagogal, despre care am vorbit mai înainte, este exact
conformă cu ceea ce se observă în occident, în epoca medievală, ca moștenire arhitecturală.
Regăsim elemente din Antichitate (coloane, frontoane), care amintesc de multe sinagogi
occidentale, într-un stil vernacular, ce nu le distinge între ele. În același timp, acest stil care
imită stilul greco-roman (coloane, frontoane), se prelungește în Imperiul Roman din
Orient. La Bacău nu s-au păstrat planuri sau fotografii ale altor sanctuare locale, pentru o
comparație. Este unic, această minune de Templu, în peisajul regiunii, cu portalul său și cu
decorațiile exterioare ale ferestrelor. Elementele gotice (din stilul eclectic european al
perioadei) se recunosc în fusul celor două coloane ale portalului, care încadrează intrarea
principală. Trebuie remarcat, încă, baza fusului, unde două piese de coloană, cu suprafețe
pătrate, după stilul din interiorul edificiului, pot fi acolo de la bun început sau pot să fi fost
introduse în structura coloanelor portalului mai târziu, în raport cu Al Doilea Templu
băcăuan. Ne lipsesc informațiile (schițe și planuri ale construcției, înainte și după
restaurări), dar a doua ipoteză s-ar putea lega de urmările ploilor abundente și continue (v.
Anexe), stricăciuni remediate prin lucrări pentru consolidarea construcției. Sanctuarul,
monument de patrimoniu, din 2004, a suportat nu numai intemperii naturale, ci și momente
nefaste ale existenței sale, între care cel mai distrugător este incendiul din luna mai a anului
1926, când nimic nu se mai poate salva, focul arde și rulourile sfinte, spune cronicarul24,
de la care avem puținele date, cu parcimonie păstrate, în însemnări de mână, de demult. Și
nu numai atât. Clădirea este utilizată, în al doilea război, ca depozit al armatei, cursurile de
Talmud-Thora, care funcționau în acest spațiu, nu se întrerupt, dar se transferă într-o casă
de rugăciune. Și peste ani, evreii din Bacău, ca și străbunii lor, continuă să se adune în
sanctuar, locul de educație pentru vârstnici și tineri, grupați de către dascălii lor , pentru
munca intelectuală intensă, care este învățământul talmudic. Templul rezistă și, la 19 iulie
1945, aici, la Sinagoga Mare25, sunt comemorate victimile pogromului din orașele
moldovenești, Iași și Dorohoi, ca și cele ale tuturor masacrelor din al doilea război. În ani,
se deteriorează și mai mult, chiar din cauza a câtorva renovări, făcute de firme de
construcție nespecializate în restaurări de monumente de cult, ultima fiind de după 1996.
Astăzi, pe aceeași stradă, cu numele schimbat doar o singură dată, în existența sa, portalul
edificiului aduce mărturie despre destinația religioasă a locului si a construcției, cu
timpanul său gotic, ce are, la legătura ogivelor, Steaua lui David, în basorelief, simbol, cel
mai adesea întâlnit al poporului evreu, integrat în simbolismul iudaic. Pe arhivolta de
deasupra portalului se află în linie dreaptă cu întâlnirea ogivelor, de mai jos, iarăși simbolul
Regatului lui David. Un nivel mai sus, singurul etaj are de-o parte și de alta, deasupra
portalului, ferestrele fațadei, fiecare, cu un fronton în arc, în mijlocul căruia, se află un
basorelief, cu talie și formă de încadrare, precum Steaua lui David, dar diferit ca model.
Este un surprinzător și misterios motiv vegetal și animal, frunza de stejar și capul de leu,
trimițând la timpurile îndepărtate ale Primului Templu, care , la rândul lui, preia elemente
străvechi din evoluția propriului cult, dar și de la culturile orientale, din vecinătatea
24
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geografică. Sala mare, de rugăciune, din interior, are pereții vitrați în 1226 compartimente,
altădată decorate cu vitralii de culoare albastră , din care a rămas, drept mărturie, doar
peretele din dreapta, protejat de o sală și câteva mici încăperi de extensie ale edificiului, ce
datează din anul 1927, anul următor incendiului. Chiar și așa, după încercările dure, ce
i-au luat din superbie, interiorul, învăluit într-o celestă lumină, împreună cu bogatele
decorațiuni, pictate sau sculptate, în prelungire la austeritatea zidurilor exterioare cu
simboluri milenare, în basorelief, favorizeză, printr-un mister nepământean, comunicarea
imaterială a credincioșilor cu Divinitatea.
II SA INTRĂM! BALCOANELE.
Intrăm în vestibul, prin portal, intrarea principală a Templului. De fiecare parte a
vestibulului, o scară duce la galeria rezervată femeilor. Cele două scări corespund la încă
alte două intrări suplimentare, ce au ca scop această separare și care asigură sensul unic al
deplasării femeilor în Templu. Este conform cu altă indicație cultică, o ușă pentru intrare
și o alta pentru ieșire, din locul ce le este rezervat. Galeria femeilor, parte integrantă a
multor sinagogi, din epoca modernă, nu există în sinagogile antice și medievale. Nu se
cunosc originile exacte ale acestei separări de bărbați. În sinagogile antice, sectorul
femeilor este pe același plan și în spatele celui aparținând bărbaților. Progresiv, se adaugă
o sală pentru femei, lipită de aceea a bărbaților, sau se construiesc galerii pentru femei.
Balustrada galeriei Templului din Bacău este sculptată și ajurată, urmând un motiv care
revine în sala de rugăciune.
III INTERIORUL TEMPLULUI
La intrare, pe lintou, la dreapta, se află tradiționala Mezouzah, o mică cutie
ce conține un pergament rulat pe care figurează cuvinte din Torah, inscripție
tradițională, cu unul din numele Dumnezeului lui Israel, Crezul evreiesc. Aceast
detaliu al intrării indică o casă evreiască și are semnificația că Dumnezeu vegheaza
asupra locuinței și a tuturor celor ce locuiesc sau se află aici. În centrul sălii
principale rectangulare, cu rînduri de bănci care sunt plasate pe două treimi din
suprafața sa, și în spatele candelabrului ritual, Menorah, se gasesc Bima și, în față
sa, Sfânta Sfintelor - Aron Kodesh , la Ashkenadim, cu Chivotul Legământului, unde
stau rulourile Thorei. Înăuntru, ca și afară, stilul este mai degrabă eclectic. Diferența
frapantă este între sobrietatea fațadei și a acoperișului și atracția luminoasă a
interiorului, unite prin misterul cultului. Imaginile care fac șarmul Templului sunt
opuse celui de-al doilea Comandament, care interzice imaginile ființelor vii, ca idoli
(Exod XX, 4 și Deutéronome V, 8). Totuși, niciodată ele nu au lipsit.
26

Christian Bougoux, L' ancienne synagogue de La Réole, Bellus, ed. (2003), p. 23-24.Câteva
cuvinte pentru alegerea numărului de 12 ferestre:Unele texte ale lui Zohar (Kabala Internațională,
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TEMPLUL NEGUSTORILOR DE GRÂNE. O ALTĂ ABORDARE:
A face referire la profeți și la cultul iudaic începând cu exilul, pentru a prezenta și
a descrie un edificiu numit Templu, ce se află ascuns intr-un oraș românesc ca oricare
altul , în al doilea deceniu al secolului al XXI-lea.
CHESTIUNEA NUMELUI.TEMPLU SAU SINAGOGĂ.
Două nume diferite care desemnează aceeași realitatei: un loc de cult iudaic.Este
numit, mai adesea, de către locuitorii orașului acelui timp, templu, decât sinagogă.
Mentalul colectiv păstrează, prin tradiție orală, nume, porecle, cuvinte, meserii, străzi și
case și, mai ales, ceva aparte, din trecutul mai îndepărtat sau mai de aproape, care are
nevoie de o provocare , de un semnal, pentru a restitui ceea ce depoziteză, spontan, fără să
știe. În acest caz, e vorba de două nume folosite alternativ, pentru aceeași realitate, care se
impun , pe rând, unul în fața celuilalt. Altădata numit templu, astăzi sinagogă, sanctuarul,
de a cărui prezentare ne ocupăm, este gândit și conceput cu un scop «la vedere», acela de
a fi memorie care sacralizează, prin convocarea tuturor simbolurilor identitare iudaice și a
tuturor moștenirilor, într-o istorie a Întâlnirilor cu Cel care Este la Întâlniri cu Poporul Său
ales, în aceeași Casă, Templul, dintotdeauna.
Ce spun documentele istorice și religioșii27.
Această incertitudine, referitoare la numele pentru sanctuarul iudaic sau coexistența
a două nume folosite alternativ, vine din perioada celui de-Al doilea Templu, consacrat ,
în 516 av. J.-C. Memoria iudaică păstrează asedierea și distrugerea Ierusalimului, ca și
divegențele, din viața sa, timp de cinci secole, uneori violente, declarate împotriva acestui
simbol al iudaismului, care este Templul din Ierusalim. Cunoscut sub numele Templul lui
Salomon, el este distrus, în asedierea Ierusalimului, din 580, av. J.-C. Ceea ce prevalează
asupra celorlalte
Templul este locul sacru indicat , mai mult sau mai puțin clar, de către Divinitate.
Locul sacru, ceea ce nu este Sinagoga, simbolizează centrul Terrei, muntele sacru original.
Alături, la marginea deșertului, este Ierusalimul cucerit de Regele David , unde el transferă
Chivotul Legământului-care protejează Torah dată de YHWH - Profetului Moise, pe
Muntele Sinai (Ex.,19.1-3). Fiul lui David, Solomon, construiește Templul lui Dumnezeu,
la Ierusalim, pentru a asocia Chivotul Legămâtului cu prezența lui Dumnezeu.
Comunitatea din Qumran s-ar fi fondat în aceste circumstanțe, când Esenienii au decis să
părăsească capitala pentru a se instala pe Malurile Mării Moarte, unde va triumfa Sinagoga,
pe care unii autori o pun în opoziție cu Templul28.
Subiectul nostru, Templul, continuă trecutul milenar al cultului iudaic, ca Hieron/
Loc înalt sau Spațiu sacru. Înțelegem că astfel stau lucrurile când, apropiindu-ne,
pătrundem în curtea despărțită de exterior printr-o împrejmuire înaltă, apoi intrăm,
raportând, la modul cel mai firesc, tot ce apare înaintea privirii noastre, la singura și
minuțioasa descriere a Templului Profetului Ezechiel, în Torah, de la capitolul 40 la
capitolul 48, prima jumătate (după care, abia, vin comandamentele relativ la personalul
27

Stéphane Encel, Temple et Temples dans le Judaïsme antique, Honoré Champion, Éditeur, 2012,
Bibliothèque d'Études Juives, Collection dirigée par Daniel Tollet, p. 144, 172.
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Ibidem, p. 12.
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serviciului divin și la actele liturgice).
DESCRIEREA B
TEMPLUL DIN BACĂU, ÎN ACELAȘI TIMP MATERIAL ȘI SIMBOLIC.
TEMPLUL, UN LOC ÎNALT
În comparația dintre Templul lui Solomon si cel din viziunea lui Ezechiel29 se
strecoară ca moștenire din negura timpurilor, prin asemănări ce uimesc (dar la o scară mai
mică), acest sanctuar. Coloanele/ îngrămădirile din pietre sunt primele locuri de cult,
locurile înalte, dar nu întotdeauna, pe locuri înalte (Jérémie, 32-35). Sunt dedicate, la
început, cultului idolilor, sanctuare ce au un altar și un obiect sacru, precum o coloana din
pietre sau un stâlp din lemn, care pot lua diferite forme, asociate obiectului de cult: animale,
constelații, divinități ale fertilității. Altarele, care Avraam le construiește Celui Etern,
devin, în continuare, fiecare, un loc înalt –cum multe altele (Geneza, 12, 6-8; Geneza, 28,
18-19; Exodul. 19, 1-3). Aceste elemente arhitecturale, coloanele Templului din Bacău,
printre ele fiind și coloane sugerate, bidimensionale (remarcate pe fațadă, chiar de la prima
privire) și care nu susțin nimic (asemenea celor de la intrarea celor două temple celebre,
care cu siguranță, trebuie să fi avut un rol în cult, fără a fi precizat nici de Profetul
Eziechiel, dar pe care le păstrează în viziunea sa) sunt, de asemenea locuri înalte ale
Templului nostru, ca și Templul însuși.
I INTRAREA .PORTALUL CU PORTIC INTEGRAT. IARĂȘI DESPRE
COLOANELE TEMPLULUI.
O dată în curtea mare și pătrată , la capătul ei și față în față cu intrarea din stradă,
avem sanctuarul rectangular, prevăzut inițial cu trei intrări ( din 1927 este adăugată a patra,
pentru spațiul suplimentar, cerut, probabil, de marirea numărului de enoriași, cu un singur
peretele comun cu vechea construcție, cel cu câteva vitralii ale construcției primare,
singurele rămase), cum toate componentele, la Profetul Ezechiel. Templul Exilului are, de
asemenea, trei intrări, cele încă două nu aparțin edificiului propriu-zis, ele sunt pentru cele
două curți interioare, autonome, și care lipsesc Templului miniatură din Bacău. Aici sunt
doar Aria Sfântă, Sala de Rugăciune, și micile săli adiacente, din interior, pentru studiul
Thorei, al limbii ebraice și pentru personal. Acest număr 3 se regăsește, de asemenea, în
Sala de rugăciune, în structura arhitecturală a locului ce inchipuie Sfinta Sfintelor/ Aron
Kodesh, unde stau Sulurile Sfinte. Capitelurile celor două coloane ale portalului micii sălinumită Aron Kodesh, la Ashkenadim sunt multiplicate aparent/ trompe-l`œil, de trei ori,
de o parte și de alta, pe laterale, ca și în lungime, și amintesc de coloanele aparente ale
portalului Primului Templu , din Ierusalim, ca și de capitelurile palmiforme din Egiptul
antic, pe care aristul ni le sugerează. Dar le distingem, de asemenea, dintr-o privire, pe
fațadă , încadrând maiestuos, prin lungimea si albul lor(se desfășoară pe lungime, de la
baza construcției până la acoperiș), portalul cu portic. Acestea sunt Yakin și Boaz(Ézéc,4149)30, chiar dacă se ascund, sub 3 fizionomii(pe fațadă «A», încadrând portalul cu portic29
30

Th.Chary,Les prophètes et le culte à partir de l`exil, Introduction, Strasbourg,1951, p. 5-23.
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cea mai explicită ipostază-apoi, «B», chiar în portalul cu portic, și, inăuntru, «C», în
structura lui Aron Kodesh) unde remarcăm componentele lor, segmentate. O dată cu
viziunea Templului lui Ezechiel, ele nu mai poartă nume și această prezență, cu înțeles
nedescifrat, mărește misterul simbolismului cultual iudaic. Cu caracteristici precise sau
segmentate și cu un rol arhitectural nul, în Templul din Bacău, ca și în cel al lui Solomon
și în Templul din viziunea lui Eziechiel, ne spun că ceea ce vedem sunt vestigii (preluate
de artist, ce avea cultura cultică cerută de arta sa) ale funcțiilor religioase, avute în urmă cu
milenii. O altă caracteristică ce evidențiază amprenta originală a artei iudaice, în preluarea
diferitelor moșteniri orientale, apare în acel portal cu portic integrat, unde porticul se
închide printr-o ușă cu două batante, după al doilea tympan, cu Steaua lui David în
basorelief, pe mijloc. Astfel, artistul intervine cu o soluție practică , cerută de spațiul limitat,
dar și de păstrarea perspectivei, adâncimea structurii arhitecturale fiind realizată nu de
multitudinea coloanelor cu timpane (ele nu sunt decât pe două rânduri), ci de însăși Sala
Mare, de rugăciune, din spatele ușii. De fapt, intrarea principala crează perspectiva,
impresia de adâncime, prin imediata deschidere în Sala de rugăciune. Este o structură
arhitecturală cu amprentă romană, venind din Evul Mediu și care apare, de asemenea, în
portalurile Bisericior Romane. Pe de altă parte, cele două rânduri de coloane ale acestui
ansamblu, merită încă un plus de atenție, cele din primul rând au fusul neted ca în ordinul
ionic, din viziunea lui Ezechiel, dar cu capitelurile lor tăiate de lintou, în timp ce celelalte
două sunt pătrate, cu capitelurile palmiforme, precum toate celelalte coloane din interior,
ale Templului. Rostul amplasării acestei structuri a fațadei, portalul cu portic integrat,
pentru trecere, este de a realiza sugestia tranzitării materializate, din lumea oamenilor în
lumea lui Dumnezeu. Tot acest edificiu, sau aproape, reamintește ca maeștrii care l-au
realizat au folosit cu multă grijă și concentrare un cod moștenit al cultului iudaic pentru
facilitarea Întâlnirii lui Dumnezeu cu poporul său.
II PORUMBELUL ȘI PASĂREA DIVINĂ VORBITOARE
petit temple (Temple d\'Arad, est-ouest comme celui de Jérusalem il avait a lʹ entrée les deux
colonnes Yaldn et Boaz, décrites avec minutie en 1R 7.15-22, qui supportaient une sorte de baldaquin
devant l ’entrée. Le sanctuaire ou le Saint; cʹest à dire la salle de culte fermée est à lʹouest de la cour
et de forme rectangulaire(2,7m x 9m;2,7m x 10,5 au niveau suivant) les banquettes basse courent
rang après rang le long des murs: Au centre de mur ouest du sanctuaire,une petite salle a été
aménagée en saille, ses dimensions ne changèrent pas, elle fait 1,30 m de coté, donc de forme carré;
on sait que le saint des saints était aussi carré (20m x 20 coudées: 1R 6.20) .Trois marches lui donne
accès:ce saint de saintest donc plus élevé que la salle de culte , qui correspond aussi aux donnés du
temple de Jérusalem. Le mobilier cultuel de cette petite salle mérite toute atention... Ibiddem /Era
orientat acest mic templu (Templul din Arad, est-vest, cum cel din Ierusalim avea la intrare cele două
coloaneYaldn și Boaz, descrise cu minuție în 1 R 7.15-22, care suportau un fel de baldachin în față
la intrare. Sanctuarul său Sfântaș adică sala de cult închisă și la vest de curte și de formă rectangulară
(2,7m x 9m;2,7m x 10,5 , la nivelul următor) banchetele joase se înșiră rând după rând de-a lungul
zidurilor. În centrul zidului de la vest de sanctuar, o mică sală a fost amenajată într-o proeminență,
dimensiunile sunt constante, 1,30m pe o latură, deci de formă pătrată: se știe ca sfânta sfintelor era
de asemenea pătrată (20m x 20 coturi: 1R 6.20 ). Trei trepte duc la ea:este deci mai sus decât sala
de cult, care corespunde, de asemenea descrierii templului din Ierusalim:Mobilierul cultual al
acestei mici săli merită toată atenția… Ibidem.
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De la primii pași de dincolo de portal, în vestibul și în Aria Sfântă , care este Sala
de Rugăciune, se remarcă asemănări uimitoare , prin juxtapunere de elemente de
arhitectură, sculptură și pictură, cu cele din câmpul semantic al Templului lui Solomon,
care ajung la noi prin cultul iudaic, de la Profetul Ezechiel (Cartea Regilor, 6-7; Cartea
Cronicilor, 3-4). Prin secole, cultul va primi noi concepte și influențe, precum amprenta
cultului Romanioților31 și a libertății de a face combinații de ordine arhitecturale și de etape
de cult, caracteristică a stilului eclectic, din secolul al XIX-lea. Astfel, iconografia trimite
la viața pastorală din timpul Cortului Întâlnirii32, ca loc de cult, prima locuință a lui
Dumnezeu pe Pământ. Mendel Grunberg, pictor, un artist din secolul al XX-lea, adept al
Cultului lui Moshe și autorul frescelor, își permite o anume autonomie în alegerea
subiectelor, introducând frize decorative, cu scopul de a înfrumuseța interiorul edificiului.
Multe din scenele de viață cu animale din Eretz Israel nu au nimic legat de Divinitate,
adevăratul lor rol fiind de memorie, fără un scop religios. Foarte interesante sunt și
motivele unde maestrul pictor dă măsura întregului său meșteșug privitor la cunoașterea
evoluției artei evreiești supusă cultului și rădăcinilor sale. Exemplificăm cu motivul
porumbelului intercalat între imaginile vieții pastorale din Eretz Israel pe friza ce înconjură
cupola, venind din lumea iudaică helenizată, în aceeași Casă binecuvântată, în aceeași
măsură, de simboluri ale emisarilor lui Dumnezeu din lumea babiloniană a Templului
Exilului, descris de Profetul Ezechiel în Biblie. Porumbelul este un simbol din Orient , la
evreii de cultură greacă, care locuiau în jurul Mării Mediterane Orientale și în jurul Mării
Negre. Noul Testament, când reia simbolismul porumbelului pentru a evoca Sfântul Duh,
se înscrie, astfel,într-o lungă tradiție. În cupola Templului din Bacău, o făptură
misterioasă vorbitoare, pasărea divină , cu aripile desfăcute, ocrotitor, deasupra lumii, o
veghează. Este mesager inaripat al cuvântului Celui care este: «Cum vulturul deasupra
cuibului său, El plutește peste progenitura sa».
III HERUVIMII DIN SCRIPTURĂ, ÎN TEMPLUL DIN BACĂU, DUPĂ DOUĂ
MILENII33. Îngerii din Biblie și, mai ales, cei ai lui Ezechiel, sunt o moștenire directă a
Babiloniei și Feniciei. La început, făptura fabuloasă a muntelui este rechiziționată pentru
cultul asirian. Conceptul biblic de înger este mai bogat și revitalizat în credința monoteistă.
Aceste prezențe misterioase sunt cu adevărat vii și la dispoziția divină. Revelația specific
israelită îi îndrumă pe arhitecții templului, mai întâi, pe creatorii Cortului Întâlnirii, să-i
instaleze pe Chivotul Legămâtului și să-i reprezinte pe pereții sanctuarului. Cultul
înregistrează un progres în concepția despre Dumnezeu. Teofaniile nu se mai produc doar
31

Ibidem,p. 280 ,ap. Philippe Gardette, Déconstruction des stéréotypes autour de la culture juive à
Byzance ou brève tentative de réhabilitation d`une civilisation oubliée, Éditions universitaires
européennes, Sarrebruck, 2010, 352 p. Citoyens romains de lʹEmpire romain de lʹOrient, groupe
ethnique juif de culture grecque qui a vécu autour de la Méditerranée orientale et de la Mer
Noirependant plus de 2400 ans. (Exode 31: 2)
32
În ebraică, Cortul Întâlnirii semnifică Locuință sau Cortul Chemării, fiind cortul care adăpostea
Chivotul Legământului, în timpul lui Moshe, arhitectul său desemnat direct de către Dumnezeu, fiind
Betsaleel.
33
Cherubin sau angelot în fr; în religia iudaică si creștină, o creatură sfântă cu elemente fizice de
leu, taur, pasăre și om; în termeni de arheologie desemnează reprezentări ale animalelor fantastice
care ornau altarele iudaice; o parte din această definiție este extrasă din Dictionnaire de l’Académie
française, a opta ediție,1932-1935.
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în foc și în avalanșa norilor (Ex: 14,19; 24, 15; II Reg. 8, 10, 18, 38), în plus, Dumnezeu
se manifestă în mijlocul unor făpturi vii, luminoase, formând mai mult decât curtea sa,
tronul său spiritual. Forma fizică este Chivotul Legământului, din lemn, îmbrăcat în aur,
ce conține Tablele Legii, conform Bibliei (Ex: 25, 22; Levetic:16, 2), date lui Moise, pe
muntele Sinai. Partea de deasupra, din aur pur, ce îl acoperă, care are la capete doi
heruvimi, ale căror aripi întinse peste chivot se întâlnesc - aici se manifestă Cel Etern - este
considerată tronul, rezidența terestră a lui YHWH. În ebraică, acoperământul Chivotului
Legământului, numit KPRT, Kaperet, cu rădăcina KPR, exprimă ideea de acoperământ
fizic, dar și de purificare/răscumpărare/iertare a păcatelor, regăsită în cuvâtul Kippur
(Ispășire). Acești heruvimi, pictați, de această dată, se găsesc pe pereții templului preexilic,
dar și ca obiect de idolatrie populară (Ezech, 8, 10). Profetul putea să-i excludă, deoarece,
în primul rând, ei sunt atașați la idolatria timpurilor trecute, apoi nici Chivotul
Legământului nu mai este. Rolul lor este legat de protecția chivotului. Vedem, însă, că,
deși chivotul nu mai este, Ezechiel menține heruvimii34, argument, în plus, că templul
poartă în el moștenirea solomoniană. Tot așa, Templul din Bacău poartă cu sine aceeași
mărturie, a moștenirii solomoniene. Dacă evoluția cultului, exprimată și prin o
personalizare după ritul ashkenaze și-a pus amprenta asupra Templului din Bacău, nu este
mai puțin adevărat că astăzi , ca și altă dată, el păstrează moștenirea Cortului Întâlnirii și a
Templului lui Solomon. Credința populară a păstrat heruvimii divini, și rolul lor pe zidurile
interioare și exterioare, pictați sau sculptați este mai mult decat decorativ, cu ceritudine.
Ei au o anume viață, potrivit moștenirii babiloniene. Ei sunt purtători de Dumnezeu sau
vorbitori divini, prezenți, pentru totdeauna, în Templul din Bacău , ca și în Scriptură.
“C’ est un retour à un état ancien qui permet un temple dans la terre étrangère...
Pendant les siècles des temples ont été érigés dans les villes du monde et le Saint des Saints
abrite les Torah une fois que les croyants ont appris communiquer avec leur Dieu
transcendent. (Os.9,3-4; S. Encel, Attitude de Jérusalem, p. 95).
«Le peuple de l’Israël est un porteur de Jérusalem dans son âme. Éxilé, il jure
n’oublier pas Jérusalem; éxilé, il continue, pourtant, vivre en Jérusalem, en le Jérusalem
idéale de son âme». Alexandre Safran, Israël et ses racines, p.159-160, apud Carol Iancu
et Michaël Iancu, Les relations Israël-Diaspora à travers l’Histoire.
«Le peuple juif féconde par sa présence en elles les nations et leur culture. L’Europe
des nations jouit de cette richesse spirituelle et intellectuelle. La culture biblique est sousjacente à la plupart des questions importantes qui se posent à elle, en ce qui concerne
l’homme et la Création tout entière. Le judaïsme contribue à la formation et à la maturité
des peuples au milieu desquels il se trouve parce qu’il y apporte le sens de l’Histoire».
Archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, Métropole Orthodoxe Roumaine
d’Europe Occidentale et Méridionale

34

Th Chary, Les prophètes et le culte. À partir de l`Exil, Chapitre I, Le Temple d`Ézéchil et le Temple
de Salomon.
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Dr. Iulius Iancu, Noi, copiii străzii Leca, Ed. Minimum, Tel-Aviv, 2003, vol. 3, p. 27
Obsesia noroiului de pe străzile oraşului a caracterizat viaţa cetăţenilor mulţi ani
după consemnările primarului Costache. Memorabilă este mărturisirea unui locuitor al
străzii Leca, regretatul doctor Iulius Iancu. Marcat de noroiul străzilor băcăuane care i-au
marcat copilăria anilor 1920, doctorul nu a vrut să părăsească această lume fără a lăsa scrise
amintirile sale. Le-a scris pe hârtie, înglobându-le în volumul „Noi, copiii străzii Leca”
publicat în anul 2003 la Tel Aviv. Ca omagiu, să recitim gândurile sale...

Zona stăzii Leca. Extras din planul inginerului N.Cucu, anul 1896

Noroiul de pe Leca
„Vă amintiţi din Agadaua de Pesah de cele zece plăgi pe care Dumnezeu le-a trimis
egiptenilor? Evreilor din strada Leca, din Bacău, Dumnezeu le-a dat o plagă pe toată
viaţa: noroiul. Dumnezeu le-a spus:
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"Evrei, soarta v-a aşezat pe strada Leca. Noroiul vă va însoţi tot timpul cât va exista
strada şi cât vor trăi acolo evrei. Va veni apoi un Nero, mai sălbatic decât ceI din Roma,
şi va distruge casele voastre. Molozul îl va amesteca cu noroiul de pe stradă. Apoi, îl va
arunca în apele furtunoase ale Bistriţei. În schimb, din noroi se vor ridica oameni".
Copilul de pe Leca se năştea cu noroiul de pe stradă. Din leagăn în noroi. De mic
era traversat, în braţele părinţilor, de pe un trotuar pe celălalt. In drum spre şcoală, cu
geanta de pânză în spinare, închidea ochii şi intra în noroiul care-i ajungea până la glezne.
Noroiul, cerul înnorat, casele scunde şi lapoviţa constituiau natura de pe Leca mai mult
de jumătate din an. Căruţele şi birjele trase de cai nărăvaşi împroşcau noroiul pe zidurile
caselor şi pe geamuri. La lucru, oamenii mergeau cu cizme de piele până la genunchi şi le
spălau la apa fântânii sau a plimpului. Şcolarii, meseriaşii, băieţii de prăvălie foloseau
galoşi aduşi din Helsingfors (Finlanda). Noroiul, format din praful gros din vară şi din
apa ploilor torenţiale ale iernii sau după topirea zăpezii, rămânea în stradă până la
sfârşitul lui martie. După zilele de Mărţişor, soarele devenea mai puternic şi usca încetîncet noroiul. Zi de zi omul îşi curăţa ghetele de noroi, pentru ca a doua zi să le
murdărească din nou. Oameni şi noroi; noroi şi viaţă. Prezenţa noroiului atâtea luni pe
an separa populaţia care trăia pe străzile asfaltate şi întreţinute de autorităţi de locuitorii
străzii Leca. Colegi, prieteni, familii amânau vizitele în această perioadă pentru
primăvară. Toţi se opreau la Piaţa Florescu şi de acolo priveau cu regret şi jale spre
rudele aflate în strada acoperită de noroi. Dar noroiul întărea dârzenia caracterului
omului de aici, om fără compromisuri, om dur, om născut să muncească şi să înfrunte
furiile naturii şi nedreptăţile stăpânilor.” [8] p.27
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ASPECTE PRIVIND IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE BĂCĂUANE
ÎN ACTIVITATEA SOCIETĂȚILOR CULTURALE ȘI FILANTROPICE
(SFÂRȘITUL SEC. XIX-ÎNCEPUTUL SEC. XX)

Cornelia Cucu
Aspects regarding the involvement of Bacău teachers in the activity of
cultural and philanthropic societies
(end of XIXth Century - beginning of XXth Century)
Abstract
An important role in Romanians fight for the economic and cultural emancipation, carried
out at the end of the XIXth Century and the beginning of the XXth Century, it had cultural and
philanthropic societies. Benefiting from the support of the teachers, the respective associations,
which operated at national and local level, addressed various social categories regardless of gender,
training or age. The present study presents how these societies, through their activities
(establishment of libraries, adult schools, kindergartens, school canteens, helping the poor with
clothing, footwear and food) have contributed to the intellectual, professional, moral, aesthetic and
physical evolution of the Bacău’s citizens.
Keywords: cultural and philanthropic societies, economic and cultural emancipation, Bacău
County, Spiru Haret, teachers
Cuvinte cheie: societăţi culturale şi filantropice, emancipare economică şi culturală, judeţul Bacău,
Spiru Haret, cadre didactice

Societăţile culturale s-au constituit ca instituţii (săteşti, orăşeneşti şi naţionale) care
aveau ca obiectiv ridicarea nivelului cultural al maselor largi populare (educaţia populară).
Pe parcursul timpului, acestea s-au diversificat în societăţi culturale propriu-zise (literare,
ştiinţifice, artistice), cultural-educative, cultural-economice, culturale şi de ajutor, culturalfilantropice etc. Având sprijinul cadrelor didactice, impulsionate de Spiru Haret prin
sistemul său extraşcolar, societăţile culturale au înfiinţat, pe cheltuiala lor, şcoli şi grădiniţe,
biblioteci populare, cursuri de adulţi, au întreţinut cantine şcolare şi au acordat ajutoare
elevilor săraci. De asemenea, prin lecţii, conferinţe, serbări, şezători, expoziţii, concursuri,
editare de cărţi, ziare şi reviste, acestea au contribuit la propăşirea materială şi spirituală a
comunităţilor româneşti.
Societăţi culturale şi filantropice naţionale – filialele băcăuane
a. Liga Culturală Bacău. Este una din primele secţii ale Ligii pentru Unitatea
Culturală a Tuturor Românilor (Liga Culturală) înfiinţată, la Bucureşti, în anul 18901.
Având sprijinul unor cunoscuţi intelectuali şi politicieni (V.A. Urechia, N. Iorga, V. Pârvan,
N. Filipescu, Take Ionescu etc.), Liga Culturală îşi propunea ca, prin conferinţe, congrese,
1

260

Cornelia Cucu

Adunarea de constituire, prezidată de avocatul D. Lupaşcu, a avut loc, pe 21 iunie 1891, în
localul Gimnaziului de Băieţi din oraşul Bacău şi a reunit „un mare număr de fruntaşi ai
vieţii publice băcăuane”. Conducerea Secţiunii Bacău a Ligii Culturale a fost încredinţată
unui comitet alcătuit, în majoritate, din cadre didactice: I. Chiru, N. Corivan, D. Scurei,
C. Platon, I. Broşteanu, P. Topliceanu, T. Tăbuş, N. Bibiri, Gh. Jovianu, V. Mancaş,
Gh. Livezeanu, Gh. Sterian, Gh. Beloianu şi C. Lecca. Primul preşedinte al Ligii Culturale
Bacău a fost D. Rosetti-Tescanu, urmat, pe parcursul timpului, în această funcţie de:
Gh. Exarhu, V. Mancaş, I. Chiru, D. Klein, I. Cornea, P. Topliceanu, P. Cantilli şi
Gh. Berea2.
Având drept scop „întreţinerea de relaţiuni culturale cu românii subjugaţi de peste
hotare, în special cu cei din Ardeal şi Bucovina”, activitatea Secţiunii Bacău a Ligii
Culturale s-a manifestat mai intens cu ocazia procesului memorandiştilor, din anul 1894
(„participarea la mitinguri de protestare, telegrame şi apeluri către Regele Carol I pentru a
intreveni în favoarea fraţilor asupriţi, încurajarea fruntaşilor români osândiţi”) şi în
perioada neutralităţii, 1914-1916, („acţiuni de încurajare a intrării României în război,
alături de puterile aliate, pentru eliberarea fraţilor români de sub stăpânirea habsburgică”).
După realizarea idealului naţional, prin unirea tuturor provinciilor româneşti, acţiunile
filialei băcăuane au fost orientate, mai ales, spre domeniul cultural, „încurajând mişcarea
pentru unificarea sufletească a fraţilor alipiţi la Patria mumă şi luptând în contra curentului
revizionist maghiar”3. De menţionat că, în 1893, la Congresul al III-lea al Ligii Culturale,
delegatul secţiei din Bacău, Şt. Constandache, a propus „a se fixa o zi, pe an, ca sărbătoare
naţională pentru toţi românii, din toate unghiurilor vechii Dacii”, propunere împlinită abia
în zilele noastre când unirea de la 1 Decembrie 1918 a devenit ziua naţională a tuturor
românilor4.
Liga Culturală Bacău a fost solidară nu doar cu românii din teritoriile aflate în afara
graniţelor, ci şi cu cei din alte teritorii. Astfel, pe 25 noiembrie 1912, a organizat, în sala
Ateneului Cultural, „o mare întrunire de protestare contra masacrării fraţilor români din
Macedonia, de către grecii cotropitori”, în timpul Primului Război Balcanic5.
O preocupare permanentă a Ligii a constituit-o educaţia patriotică a băcăuanilor, în
special a tineretului, printre activităţile folosite, în acest sens, fiind concursurile de istorie
naţională, conferinţele publice şi serbările şcolare. Astfel, pe 8 iunie 1903, la Şcoala de
Băieţi Nr. 2 din Bacău (azi Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza”) s-a desfăşurat un concurs la
care au participat 50 de elevi din oraş, evaluarea concurenţilor fiind realizată „de o
înfiinţare de biblioteci, tipărire de cărţi, editare de publicaţii, apeluri la presa şi instituţiile
europene, să facă cunoscute dezideratele naţionale ale românilor transilvăneni.
2
Gr. Grigorovici, Bacăul din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933,
p. 91-92.
3
Ibidem.
4
Ioan Dănilă, Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor, la 125 de ani. Prezenţe
băcăuane, în „Profesioniştii noştri”, nr. 20, Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica şi Oneşti,
Editura Magic Print, 2015, p. 383-384.
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 1/1912, f. 149.
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comisiune compusă dintr-un profesor de liceu, un delegat al Ligii Culturale şi un
institutor”6. Un alt concurs a fost cel din anul 1904, prilejuit de comemorarea a 400 de ani
de la moartea lui Ştefan cel Mare, la care au participat 95 de elevi din 10 localităţi rurale
(Letea, Domniţa Maria, Săuceşti, Călugăra, Mărgineni, Răcăciuni, Cleja, Valea Mare,
Faraoani, Valea Seacă), examinarea acestora realizându-se în două centre: Bacău (30 mai
1904) şi Cleja (6 iunie 1904)7. Conferinţele susţinute de membrii Ligii, între care profesorii
P. Topliceanu şi D.D. Pătrăşcanu, se desfăşurau la Ateneul Cultural din Bacău, fiind
urmate de „frumoase festivaluri date de elevii liceului din localitate”8, şi la şcolile din
mediul rural unde, potrivit Ordinului Ministerului Instrucţiunii Publice nr. 29991/1906,
diriginţii „erau îndatoraţi să stabilescă relaţiuni cu comitetul secţiunii spre a da concursul
cuvenit”9. De asemenea, serbările prilejuite de aniversarea unor evenimente importante din
istoria naţională (Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor Române)10 sau comemorarea
unor personalităţi (Ştefan cel Mare)11 au reprezentat, pentru Liga Culturală Bacău, un
mijloc eficient de cultivare a unor profunde sentimente patriotice în rândul comunităţii
locale.
În adunarea din 16 octombrie 1910, Secţiunea Bacău a Ligii Culturale, condusă de
profesorul P. Topliceanu, „deliberând asupra mijloacelor prin care s-ar putea răspândi
lumina culturii, a hotărât dezvoltarea gustului pentru cetire în rândul sătenilor”, care
reprezentau marea majoritate a populaţiei româneşti. Pentru împlinirea acestui obiectiv,
învăţătorilor le revenea nobila misiune de „a îndemna pe ţărani să citească scrieri care
cuprindeau sfaturi referitoare la trebuinţele lor zilnice”, între care publicaţia „Neamul
românesc pentru popor” care apărea, săptămânal, la Vălenii de Munte, abonamentul fiind
achitat de Liga Culturală Bacău. De asemenea, pentru „a se cunoaşte necesităţile fiecărei
comune şi a împiedica cetirea unor scrieri vătămătoare educaţiei poporului şi bunelor
moravuri”, dascălii înaintau societăţii băcăuane, periodic, „situaţia ziarelor răspândite
printre locuitori”12. Din această perspectivă, între anii 1910-1913, a fost editată revista
„Liga Culturală din Bacău”, publicaţie lunară care a beneficiat de un sprijin real din partea
cadrelor didactice dornice „să împlinească o bună educaţiune naţională”13. Începând cu
anul 1913, locul acesteia a fost luat de revista „Românismul”, editată de Liga pentru
Unitatea Culturală a Tuturor Românilor care, pe lângă informaţiile referitoare la românii
din teritoriile aflate sub stăpânire străină, populariza şi activitatea secţiilor Ligii din întreaga
ţară. În apelul intitulat Către preoţii şi învăţătorii din judeţul Bacău, preşedintele secţiunii
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1902, f. 188, 196.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1903, f. 112-116; d. 5/1903, f. 25.
8
Idem, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 16/1906, f. 111-112.
9
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1905, f. 87.
10
Idem, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 1/1912, f. 279, 426, 441.
11
Idem, fond Primăria Bacău, d. 66/1904, f. 8. Liga Culturală Bacău a făcut parte din
comitetul pentru organizarea serbării de la Borzeşti, din 1904, prilejuită de comemorarea a
400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare.
12
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Brătila, d. 1/1910, f. 13.
13
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1910, f. 71.
6
7
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locale, avocatul Gh. Berea, cerea acestora „a continua, cu acelaşi devotament, răspândirea
«Românismului» infiltrându-l adânc în sufletele încredinţate educaţiei dumeavoastră
pentru a păstra trează şi neştirbită conştiinţa unităţii şi a contribui, astfel, la grăbirea
întregirii românismului”14. De menţionat că, pentru a cunoaşte realităţile din Ardeal,
secţiunea locală a Ligii Culturale a înlesnit popularizarea presei transilvănene, precum
ziarul „Tribuna” din Arad, prin intermediul bibliotecii Liceului „Principele Ferdinand”15.
Secţii ale Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor au existat şi în mediul
rural băcăuan. Liga Culturală Mărgineni a fost înfiinţată în 1910 şi avea „o bibliotecă
pentru ridicarea morală şi culturală a sătenilor din comună”16. Secţia din Negoieşti a fost
înfiinţată, în anul 191117, de învăţătorul I. Susanu care „a organizat cursuri de alfabetizare
a adulţilor rămaşi în afara şcolii”18 şi distribuia, gratuit, cărţi pentru bibliotecile şcolilor din
judeţ19. Liga Culturală Moineşti s-a constituit în 1912, cu sprijinul învăţătorilor M. Vasiliu
şi Gr. Belcescu, şi dispunea de o bibliotecă care făcea concurenţă bibliotecii populare din
localitate: „biblioteca populară nu are cititori deoarece există biblioteca secţiunii locale a
Ligii Culturale, mai mare şi mai variată, aşa că doritorii se adresează acestei biblioteci”20.
b. Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, filiala Bacău. Societatea
Ortodoxă Naţională a Femeilor Române a fost o asociaţie cultural-religioasă, cu scop
filantropic, înfiinţată la Bucureşti, în anul 1910, care s-a extins în toată ţara, prin filiale şi
parohii, desfăşurând o amplă activitate educativă şi socială. Deşi a fost o societate
caritabilă, scopul acesteia, prezentat în Statute, era să dezvolte „cultura şi educaţiunea
copiilor români, din punct de vedere religios şi naţional, aşa precum cere interesul
patriotic”21. Ca mijloace de realizare a obiectivului propus, menţionăm: înfiinţarea de şcoli,
grădiniţe, cantine, cămine şi internate şcolare.
În judeţul Bacău, prima filială a fost înfiinţată la Tg. Ocna, în 1911, sub conducerea
Lucreţiei Gheorghiu şi număra 133 de membre. Aceasta va înfiinţa o grădiniță de copii, pe
8 ianuarie 1913, cu fondurile obţinute din serbări, reprezentaţii cinematografice, conferinţe
etc.22
Cea de-a doua filială a fost constituită în oraşul Bacău, pe 29 august 1916, cu
sprijinul principesei Olga Sturdza – preşedinta Secţiunii Iaşi a Societăţii Ortodoxe
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1912, f. 56.
Idem, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 5/1906, f. 200.
16
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1909, f. 104, 105.
17
Mihaela Chelaru, Un adevărat „ţăran cărturar” – învăţătorul Ioan Susanu, în „Acta
Bacoviensia”, VII, Oneşti, Editura Magic Print, 2012, p. 208-209, 212. Învăţătorul a fost
prieten cu N. Iorga, corespondent la revistele „Semănătorul” şi „Neamul românesc”,
conferenţiar la Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte.
18
Ioan Dănilă, loc.cit., p. 383-384.
19
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1914, f. 38.
20
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 1/1912, f. 46, 48, 97, 103.
21
M. Negru, Din istoria Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române şi a Filialei
Bacău, în „Acta Bacoviensia”, IX, Oneşti, Editura Magic Print, 2014, p. 234.
22
El. Ungureanu, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, în „Carpica”, XLII,
2013, p. 289, 295.
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Naţionale a Femeilor Române, şi avea ca scop imediat „de a da adăpost şi hrană zilnică, pe
tot timpul războiului, copilaşilor acelora care luptă pentru apărarea şi mărirea ţării şi ale
căror mame, muncind cu ziua, sunt nevoite să lipsească de acasă”. Sediul societăţii era la
Şcoala de Fete Nr. 1 (azi Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”) iar conducerea era
asigurată de Zoe Buzdugan – preşedintă de onoare, Clara Florescu – preşedintă activă,
preotul Th. Zotta – vicepreşedinte, profesoara Hortensia Morţun – secretară, institutoarea
Zamfira Dimitrescu – casieră. În urma Apelului făcut către persoanele caritabile, pentru „a
contribui la uşurarea suferinţelor celor rămaşi acasă în lipsuri”, filiala a adunat fondurile
necesare pentru a deschide o cantină, pe 6 noiembrie 1916, în localul oferit gratuit de Clara
Florescu. Respectivul aşezământ a asigurat masa, în mod gratuit, la 50-60 de copii până la
1 martie 1917, când imobilul a fost rechiziţionat, după care aceştia au primit hrană acasă23.
Înfruntând numeroase greutăţi, societatea a reuşit să înfiinţeze, pe 23 aprilie 1917, o
grădiniță de copii, cu cantină, sub conducerea educatoarei Ecaterina Vasiliu, cu un efectiv
de 50-60 copii, care a funcţionat în casele Mariei Dumbrăveanu, din str. Bacău-Focşani nr.
18 (azi, Calea Mărăşeşti)24. În activitatea sa, filiala a fost sprijintă de Comitetul Damelor
din Bacău, condus de Clotilda Averescu, Prefectura şi Primăria Bacău care „a înlesnit
procurarea pâinii şi a cărnii pentru copiii celor mobilizaţi”25.
c. Liga „Deşteptarea”. Această societate a fost înfiinţată la Bucureşti, în anul 1912,
la iniţiativa lui S. Haret şi avea ca scop „propăşirea intelectuală, morală şi economică a
celor săraci, educaţia lor cetăţenească şi dezvoltarea simţului de solidaritate între păturile
sociale”. Compartimentată în mai multe secţii (educaţie intelectuală şi cetăţenească,
cooperaţie şi gospodărie rurală, rolul femeii în propăşirea satului etc.) şi extinsă teritorial
prin filialele judeţene, orăşeneşti şi săteşti, activitatea formatoare a Ligii „Deşteptarea” s-a
desfăşurat pe o arie extinsă şi cu o mare forţă de pătrundere în rândul maselor. Pentru a-şi
îndeplini sarcinile educative asumate, a fost reactivată întreaga mişcare culturală, fiind
înfiinţate sau reanimate bibliotecile populare, casele de sfat şi citire, şcolile de adulţi,
băncile populare etc. De asemenea, prin conferinţe, şezători, concursuri, expoziţii, excursii,
spectacole, precum şi prin revista „Liga Deşteptarea”, a fost stimulată mişcarea economică
şi culturală, de la sate, „luminând poporul şi îndemnându-l pe calea cea bună pentru a se
ridica la bunăstarea şi trezirea sufletească cerută de vremea în care trăim”26.
Având în vedere că, învăţătorii reprezentau „un factor de lumină de la care populaţia
satului aşteapta sfaturi şi îndrumări, pentru a-şi putea uşura viaţa”, Revizoratul Şcolar
Bacău a acordat o atenţie deosebită înfiinţării de secţii locale ale Ligii „Deşteptarea”.
Astfel, pe 9 iunie 1914, revizorul şcolar Ioan Al. Lambrior cerea dascălilor, ca un omagiu
adus „marelui şi nemuritorului S. Haret care patrona această Ligă”, a înfiinţa filiale, care
să adune cărturarii satului, spre „a cultiva şi educa populaţia rurală pentru a fi conştientă de
23

M. Negru, loc.cit., p. 241, 245, 254-255.
El. Ungureanu, loc.cit., p. 299-300.
25
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 83/1916, f. 5, 7.
26
Maria Itu, Forme instituţionalizate de educaţie populară în România 1859-1918,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 98-99.
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ea şi a face fală neamului românesc”27.
În stadiul actual al cercetării, deţinem informaţii doar pentru secţiile Ligii
„Deşteptarea” de la Dămieneşti şi Tg. Trotuş. Filiala de la Dămieneşti a fost înfiinţată la
iniţiativa învăţătorilor din Cercul Cultural „Dămieneşti”, pe 10 iulie 1912, cu 15 membri,
şi urmărea „propăşirea intelectuală, morală şi economică a poporului în mijlocul căruia
trăim”. Sediul era la Dămieneşti, iar conducerea era asigurată de învăţătorul I. Dimitriu
(preşedinte activ) şi proprietarii comunei, Gh. Buicliu şi I. Agarici, „aleşi, ca preşedinţi
onorifici, pentru a avea puternici sprijinitori în mersul filialei”. Principala preocupare a fost
alfabetizarea sătenilor („s-a hotărât a lupta, pe toate căile, să se înveţe locuitorii a ceti şi a
scrie”) şi comemorarea unor personalităţi naţionale şi locale precum S. Haret, ctitorul
învăţământului românesc modern, şi C. Morţun, fost proprietar al moşiei Dămieneşti, care
„a donat 30.000 lei pentru facere de şcoli”, activităţi la care au participat unităţile de
învăţământ din Dămieneşti, Drăgeşti, Negri şi Poiana. Din Darea de seamă asupra
mersului Ligii „Deşteptarea”, aflăm care era situaţia financiară a societăţii la 1 iulie 1914:
venituri – 80 lei (cotizaţii – 50 lei, donaţii – 30 lei); cheltuieli – 74 lei (abonament – 43 lei,
comemorări – 28,60 lei, corespondenţă – 2,40 lei); rest în casă – 6 lei28. La Tg. Trotuş,
filiala a fost înfiinţată, în 1914, de învăţătorul I. Ercuţă care îndeplinea funcţia de casier29.
d. Societatea „Familia Luptătorilor”. Constituită în anul 1913, în timpul celui deal Doilea Război Balcanic, această asociaţie, aflată sub patronajul Casei Regale a
României, avea ca scop ocrotirea invalizilor şi văduvelor de război. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv, s-au constituit, în întreaga ţară, comitete ale societăţii alcătuite din prefecţi,
administratori de plăşi, primari, judecători, preoţi, învăţători etc.
Deşi puţine, documentele păstrate menţionează o serie de activităţi desfăşurate de
Societatea „Familia Luptătorilor” şi în judeţul nostru, în localităţi precum Bacău, Blăgeşti,
Moineşti şi Luncani. Astfel, elevii Liceului „Principele Ferdinand” din Bacău, pregătiţi de
profesorul C. Codreanu, au susţinut două serbări şcolare „în folosul familiilor mobilizaţilor,
a celor întorşi din război şi a rezerviştilor din Regimentul 27 Infanterie”, pe 3 şi 15 august
1913, la Ateneul Cultural din localitate şi la Tg. Ocna, beneficiul realizat fiind de 256 lei.
Cele două spectacole au constat din prezentarea „mai multor lucrări muzicale şi trei
reprezentaţii teatrale: Bolnavul închipuit de Molière, Piatra în casă şi Ginerele lui Hagi
Petcu de V. Alecsandri”30. La Moineşti, comitetul constituit pentru ajutorarea familiilor
celor plecaţi în război, din care făceau parte şi învăţătorii M. Vasiliu şi Gr. Belcescu, a
reuşit, până pe 2 iulie 1913, să adune 1.000 lei, distribuirea ajutoarelor realizându-se
săptămânal, la biserică, de către perceptorul local (pentru români) şi casierul Societăţii
„Armonia” (pentru evrei)31. Pe 7 iulie 1913, la Luncani s-a înfiinţat un comitet, alcătuit din
învăţătorul Şt. Juncu, primar, preot şi câţiva locuitori mai gospodari, care „a reuşit să
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 1/1913, f. 106.
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 1/1914, f. 6.
29
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 1/1914, f. 135, 138.
30
Idem, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 1/1912, f. 555, 563, 566; d. 1/1913, f. 5.
31
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 1/1912, f. 113.
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strângă bani şi ofrande pentru ajutorarea familiilor celor mobilizaţi”32. Învăţătorul M.
Lapteş, de la Blăgeşti, într-o informare trimisă revizoratului şcolar, pe 8 februarie 1914,
menţiona: „Membrii comitetului, format pentru strângerea ajutoarelor familiilor celor
mobilizaţi, au hotărât ca din suma rămasă (259 lei) şi din banii ce s-ar mai putea strânge
(din serbări populare, baluri şi liste de subscripţie) să se ridice un monument care să
simbolizeze avântul ţării din 1913”33. Preocupări similare întâlnim şi la Poiana unde, în
martie 1914, învăţătorul N. Gheorghiu participa, ca delegat al Prefecturii Bacău, la
distribuirea ajutoarelor trimise de Societatea „Familia Luptătorilor”, activitate pe care „o
executa cu cea mai mare tragere de inimă făcând, astfel, un act măreţ prin exercitarea unui
control serios asupra acestor distribuiri”34.
Societatea „Familia Luptătorilor” şi-a dovedit eficienţa şi în timpul Primului Război
Mondial când a desfăşurat, mai ales, acţiuni pentru „ajutorarea copiilor rămaşi orfani, de
pe urma războiului şi a bolilor, precum şi a celor cu părinţii concentraţi”. Un rol important,
în această misiune, a revenit cadrelor didactice care, potrivit Ordinului Ministerului
Instrucţiunii nr. 13409, din 22 aprilie 1917, urmau să facă parte din „comitetele asociaţiei
şi să lucreze din toate puterile pentru asigurarea traiului acestor copii”35.
Conştientă de misiunea încredinţată, dăscălimea băcăuană s-a implicat, cu multă
responsabilitate, în această activitate folosind „orice mijloc pentru a uşura viaţa celor
rămaşi fără sprijin”: plasarea orfanilor la familiile înstărite, înfiinţarea de cămine şi cantine,
asigurarea aprovizionării cu produse de strictă necesitate etc. Se remarcă, în mod deosebit,
institutoarele de la şcolile primare din oraşul Bacău (S. Gheorghiu, A. Savel, E. Dimitriu,
El. Teodoru, Z. Dimitrescu, O. Grigoriu, El. Gavrilescu etc.) care, cu sprijnul Prefecturii
Bacău, „au dat îngrijirile de mamă copiilor lipsiţi de mângâierea şi căutarea părinţilor”36.
Merită menţionată, de asemenea, activitatea Societăţii „Familia Luptătorilor” din Buhoci,
în conducerea căreia se afla învăţătorul Gh. Toderiţă, care a distribuit ajutoare, în valoare
de 200 lei (495 kg făină de porumb, 144 kg porumb, 48 kg fasole, 72 kg cartofi, 14 m3
lemne), la 9 familii, totalizând 36 de membri, refugiate din Ardeal şi Brusturoasa37. Chiar
dacă, la momentul respectiv, 7 mai 1917, la Dămieneşti „nu se găseau copii orfani şi lipsiţi
de ajutorul necesar”, pentru a nu fi surprinse de evenimente, autorităţile locale
(administratorul plăşii, primarul, judecătorul, preotul şi unii funcţionari), la iniţiativa
învăţătorului N. Petrescu, s-au constituit într-un comitet care a „emis o listă de subscripţie
urmând ca sumele adunate să fie întrebuinţate atunci când nevoia o va cere”38. Cu multă
Idem, fond Şcoala Generală Podiş, d. 1/1912, f. 57.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 1/1913, f. 40.
34
Idem, fond Şcoala Generală Poiana, d. 2/1914, f. 41.
35
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1916, f. 24. În respectivul ordin, ministrul
I.G. Duca menţiona: „Ca apostoli ai luminii aveţi mari datorii faţă de neam şi ţară. Să nu
existe cadru didactic care să refuze a veni în ajutorul celor nenorociţi şi să caute, cu dragoste
şi sinceritate, alinarea durerii celor rămaşi fără sprijin”.
36
Ibidem, f. 7.
37
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1916, f. 16.
38
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 1/1910, f. 18; d. 1/1917, f. 61
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dăruire au activat şi învăţătorii din Lucăceşti39 şi Răcăciuni40 care au asigurat
îmbrăcăminte, manuale şcolare şi au depus sume importante „în contul societăţii orfanilor
de război”.
e. Casele Naţionale. Aceste instituţii n-au fost, doar, nişte simple „centre culturale,
puse în slujba comunităţilor locale, pentru promovarea spritualităţii naţionale; ele au
reprezentat o doctrină, un curent de idei şi de cultură capabil să păstreze valorile
neamului”41.
Casele Naţionale şi-au început istoria în Transilvania, în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, şi urmăreau educaţia populaţiei româneşti, aflată sub stăpânire austro-ungară,
prin intermediul serbărilor, cercurilor de teatru, manifestărilor sportive etc. În Vechiul
Regat, iniţiativa datează din anul 1913 când a fost publicat, în revista „Albina”, proiectul
de statut al acestor instituţii care urmau „să trimită lumină în adâncul inimii omeneşti, să
cultive spiritul patriei, să păstreze fiinţa românească şi să întreţină conştiinţa de neam prin
puterea culturii naţionale”. Pentru a avea şansă de izbândă, proiectul a fost preluat de
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice iar înfiinţarea acestor aşezăminte a revenit
învăţătorilor şi preoţilor, ca luminători ai satelor, conform Circularei cu privire la
activitatea extraşcolară, din 17 decembrie 1913: „Prin înfăptuirea acestei instituţiuni de
cultură, pentru trezirea sufletului românesc la viaţa naţională, se aduce poporului nostru o
nouă şi mare ofrandă de bine. Credem că nu se va găsi un singur învăţător sau preot care
să nu răspundă la chemarea noastră spre înfăptuirea acestui ideal românesc”42. Pentru a
veni în sprijinul dascălilor, Casa Şcoalelor a publicat, în 1914, broşura Casa Naţională a
poporului românesc în care erau prezentate căile (şezători, cursuri de adulţi, conferinţe
etc.), mijloacele (expoziţii, cărţi, activităţi artistice etc.) şi formele instituţionalizate
(muzeu, bibliotecă) prin care se puteau îndeplini obiectivele acestor instituţii. Proiectată ca
un adevărat complex cultural, independent de şcoală, Casa Naţională trebuia să fie „o
şcoală fără cursuri organizate şi manuale didactice” dar cu o mare forţă educativă care să
folosească tuturor oamenilor, indiferent de sex şi vârstă, „pentru dezvoltarea minţii, a
sufletului şi a puterii fizice”43.
În judeţul Bacău, preocupări privind înfiinţarea unor asemenea aşezăminte întâlnim
încă din anul 1909 când administratorul plăşii Trotuşul, Gr. Diaconescu, solicita sprijinul
învăţătorilor pentru înfiinţarea unei case naţionale la Tg. Trotuş, „ca loc de întâlnire şi
înălţare a celor mulţi şi goi, cu local propriu pentru conferinţe, teatru sătesc şi bibliotecă
populară”, respectiva iniţiativă fiind sortită eşecului44.
Ideea caselor naţionale a reînviat în timpul Primului Război Mondial la iniţiativa
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 1/1917, f. 6.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1917, f. 107.
41
Dorin Stănescu, Casa Naţională, un demers social şi creştin, în „Lumina”, 23 mai 2019.
42
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 1/1913, f. 23.
43
Maria Itu, op.cit., p. 255-256. O casă naţională, pentru a-şi îndeplini menirea educativă,
trebuia să cuprindă: o sală a sfatului (pentru şezători, cursuri de adulţi, conferinţe), un muzeu,
o bibliotecă, o sală de festivităţi şi o grădină model.
44
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 1/1909, f. 11.
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unui numeros grup de luptători de pe front, activi şi în rezervă, cu sprijinul generalilor
Arthur Văitoianu, Alexandru Averescu şi Eremia Grigorescu, comandanţii armatelor I şi a
II-a implicate în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, din vara anului 1917. Prima
instituţie cultural-educativă, de acest tip, înfiinţată în Vechiul Regat, pe 25 decembrie 1917,
a fost Casa Naţională „Oneşti”, din localitatea băcăuană Oneşti, iniţiatorii acestui proiect,
colonelul I. Manolescu şi arhitectul S. Vasilescu, fiind susţinuţi de cadre didactice, medici,
preoţi şi agricultori. Cu acest prilej, au fost formulate o serie de idei călăuzitoare între care
menţionăm: 1. membrii fondatori trebuiau să fie „însufleţiţi de credinţă, iubire pentru bine,
frumos, patrie, dreptate şi umanitate”; 2. casele naţionale trebuiau „să lucreze, prin
învăţături şi îndemnuri bune, pentru dezvoltarea şi întreţinerea puterii sufleteşti a poporului
românesc”. În lipsa unui statut şi regulament de funcţionare, care vor fi întocmite ulterior,
ideile enunţate la constituirea Casei Naţionale „Oneşti” au reprezentat un îndreptar în
activitatea tuturor caselor naţionale înfiinţate ulterior45. Dispunând de o sală mare şi o
scenă, aceasta a găzduit „numeroase conferinţe şi programe artistice, care înveseleau şi
bucurau în aşteptarea biruinţei, prezentate de şcolari, fete şi flăcăi, sub vârsta încorporării,
şi ostaşi talentaţi în arta teatrală”46.
Pe parcursul anul 1918, s-au înfiinţat asemenea aşezăminte şi în alte localităţi ale
judeţului Bacău precum Caşin, Borzeşti, Tg. Trotuş şi Parincea, realitate confirmată şi de
învăţătorul N. Pâslaru, de la Caşin: „În timpul Primului Război Mondial s-a construit în
satul Caşin precum şi în alte sate, din zona războiului, câte o clădire intitulată «Casa
Naţională» cu scop de a servi ca sală pentru teatru sătesc, cinematograf, sărbători populare
şi în fine tot ce contribuie la cultura sătenilor”47.
În perioada de început, singura formă de activitate a fost conferinţa, susţinută în
cadrul şezătorilor, pe teme precum: Ideea de patrie, Omul de nădejde, Solidaritatea
naţională, Conştiinţa datoriei, Răspunderea faţă de viitorul poporului românesc etc. De
un real folos, în pregătirea acestor teme, a fost revista „Răsăritul” la care publica, printre
alţii, şi Agatha Bacovia48.
Activitatea acestor aşezăminte a fost coordonată de Centrala Caselor Naţionale,
constituită la Bacău, pe 28 iunie 1918, şi mutată la Bucureşti, în anul 1919. Aceasta a
sprijinit înfiinţarea şcolilor de meserii, în diferite părţi ale ţării, unde orfanii de război
primeau îngrijire, educație, adăpost și mâncare iar la absolvire erau „ajutaţi cu un mic
capital să-și deschidă ateliere, în locurile natale sau în alte sate, pentru a sprijini
prosperitatea economică a localităților”. Prima între aceste şcoli de meserii a fost cea de la
45

Maria Itu, op.cit., p. 256-262.
Victor Ciochină, Casa Naţională Oneşti, file de istorie, în „Variante”, anul IV, nr. 10, 2006,
Bacău, p. 7. Aşezământul, realizat din lemn adus de la Căiuţi, a fost construit în 7 zile, prin
strădania a peste 150 meseriaşi-soldaţi, din banii ofiţerilor armatei române.
47
N. Pâslaru, Monografia comunei Caşin, judeţul Bacău, 1938, Bucureşti, 1940, p. 71.
48
Maria Itu, op.cit., p. 257-262. Idealul educativ al Caselor Naţionale, sintetizat de
personalitaţi precum Gh. Ţiţeica, D. Gusti şi I. Rădulescu-Motru, era: a. „formarea omului
de nădejde”; b. „păstrarea legăturilor cu trecutul”; c. „punerea în valoare a calităţilor
neamului”; d. „trezirea vieţii sociale la sate” etc.
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Fântânele, judeţul Bacău49.
Casele Naţionale apărute în preajma făuririi unităţii naţionale, ca suport al unei
mişcări de educaţie patriotică, umanistă, ştiintifică şi economică, vor deveni, în perioada
interbelică, adevărate complexe cultural-economice şi sociale bazate pe autofinanţare – o
iniţiativă deosebit de avansată pentru acea vreme.
Societăţi culturale şi filantropice constituite la nivel local.
Pentru sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, C. Radu, în
Bacăul de la 1850-1900, şi Gr. Grigorovici, în Bacăul din trecut şi de azi, amintesc mai
multe societăţi culturale, cu o existenţă efemeră, care au „pierit de boala politicii” la puţin
timp după înfiinţare50, între care menţionăm: „Societatea pentru învăţătura poporului
român” (1867), „Societatea oamenilor care ştiu a ceti” (1881), „Societatea Ateneului”
(1902) şi Casa de sfat şi cetire „Costache Negri” (1912). Pe baza documentele păstrate la
Arhivele Naţionale Bacău, putem cunoaşte şi alte asemenea societăţi care au contribut la
emanciparea culturală a băcăuanilor.
a. Societatea „Cultura” din Bacău. Pe 29 noiembrie 1892, în cadrul unei întruniri
la care au participat importante personalităţi culturale ale oraşului, în majoritate cadre
didactice (D. Scurei – revizor şcolar, Şt. Constandache, C. Pavelescu, N. Corivan, P.
Topliceanu, I. Chiru, Gh. Manoliu, Gh. Jovianu – profesori, I. Broşteanu, N. Roman, S.
Ariton, N. Bibiri – institutori), la iniţiativa primarului Gh. Sturdza, şi „după o matură
discuţiune”, s-a hotărât înfiinţarea Societăţii „Cultura”. Potrivit Statutului, scopul acesteia
era: 1. ajutorarea şi întreţinerea elevilor săraci, din judeţul Bacău, la gazde sau internat; 2.
înfiinţarea unei biblioteci publice. Conducerea societăţii era asigurată de un consiliu de
administraţie ales, anual, de adunarea generală, primarul oraşul fiind, de regulă,
preşedinte. Primul consiliu de administraţie a fost alcătuit din: Gh. Sturdza –
preşedinte, Şt. Constandache – vicepreşedinte, N. Bibiri – secretar, Gh. Jovianu – casier,
G. Ovanes şi C. Tulbure – membri. Locaţia societăţii a fost în sediul primăriei, unde „era
aşezată biblioteca”, urmând a avea un sediu propriu „acolo unde va fi internatul elevilor”,
deziderat care nu s-a mai împlinit51.
Fondurile necesare au fost asigurate din cotizaţii, subvenţii (acordate de primărie,
D. Zaharia, V. Munteanu, E. Mihalcea, Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Bacău,
vol. II, Bucureşti, 1989, p. 264-265. În timpul Primului Război Mondial, la iniţiativa unui
grup de ofiţeri, a fost înfiinţat, în satul Păuneşti – Putna, Orfelinatul „Principele Mircea”
pentru a oferi copiilor orfani, din toată ţara, „întreţinere, educaţie morală şi învăţătură
practică”. În 1919, orfelinatul, în cadrul căruia funcţiona o şcoală primară şi una de meserii,
a fost mutat la Fântânele, judeţul Bacău.
50
Costache Radu, Bacăul de la 1850-1900, Ediţia a 2-a revizuită, Bacău, Editura Grafit,
2005, p. 40-41. „Dacă membrii care formează societăţile culturale ar avea tragere de inimă
să lucreze numai pentru scopul binefăctor al societăţii şi nu ar aluneca în discuţii politice şi
de partid, societăţile ar trăi mult iar foloasele sociale ar fi mari, căci acei ce compun societăţile
sunt oameni inteligenţi, energici şi cu dor de muncă”.
51
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 105/1892, f. 3-5, 9-13.
49
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judeţ, comune) şi donaţii, fiind repartizate, potrivit Statutului, astfel: 75% pentru elevii
săraci şi 25% pentru bibliotecă. În aprilie 1893, primarul Gh. Sturdza, preşedintele
societăţii, se adresa autorităţilor judeţene solicitând bani „pentru scopuri bine definite şi
curat naţionale” propunând, totodată, „ca fiecare comună să contribuie, cu o sumă minimă
de 20 lei, la susţinerea fiilor de săteni care vor veni la şcoalele din oraş”. În acţiunea de
strângere de fonduri s-au implicat şi doamnele din înalta societate băcăuană care au
organizat, pe 21 mai 1893, un bal cu tombolă în saloanele Palatului Administrativ52. În
urma acestor eforturi, în iunie 1893, Societatea „Cultura” dispunea de 543 lei (348 lei –
cotizaţii, 195 lei – donaţii).
Biblioteca comunală a fost inaugurată pe 27 iunie 1893 (actuala Bibliotecă
Judeţeană „Costache Sturzda”), fondul de carte fiind realizat, mai ales, prin donaţii. Cea
mai importantă donaţie a fost a lui Gh. Sturdza, fiul lui C. Sturdza, care „a oferit bibliotecii
populare, din acest oraş, fondul cărţilor ce poseda, în valoare de 4.000 lei, ca cei cari nu
ştiu să poată învăţa iar cei care ştiu ceva să se poată perfecţiona, cu condiţia ca acel fond să
poarte numele Beizadea Costache Sturdza”. Alte donaţii au fost făcute de profesorul
Şt. Constandache, institutorul N. Bibiri, avocaţii Th. Keminger şi C. Tulbure. De
asemenea, pentru constituirea fondului de carte, necesar bibliotecii, s-a apelat şi la sprijinul
principalelor ziare ale vremii („Lupta”, „Constituţionalul”, „Timpul”, „Voinţa Naţională”,
„Universul”, „Era nouă”, „Evenimentul”) cărora, în martie 1893, li se solicita publicarea
următorului anunţ: „În urbea Bacău înfiinţându-se o societate cu numele «Cultura», având
ca scop înfiinţarea unei biblioteci publice, comitetul acestei societăţi roagă pe toţi autorii
să binevoiască a oferi câte un exemplar, din operele domniilor lor, pentru îmbogăţirea
menţionatei biblioteci”. Activitatea instituţiei se desfăşura în localul primăriei (fosta Casă
Morţun), seara, între orele 7-10, primul bibliotecar fiind registratorul-arhivar N. Paraschiv.
În 1894, la solicitarea profesorului V. Botez, de la gimnaziul din localitate, care aflase „în
bibliotecă cărţi de mare interes pentru cariera sa didactică”, primarul C. Radu a aprobat
„împrumutarea acestora sub luare de chitanţă şi cauţiune bănească, echivalentă cu costul
lor, care urma a fi înapoiată în momentul restituirii cărţilor”53.
Prin înfiinţarea bibliotecii publice, unul din obiectivele Societăţii „Cultura” s-a
împlinit. În privinţa ajutorării elevilor sărăci, scopul principal al societăţii, lucrurile s-au
desfăşurat cu dificultate datorită neînţelegerilor apărute în Consiliul de Administraţie unde
existau trei puncte de vedere: 1. ajutorarea copiilor săraci să revină autorităţilor locale până
când „fondul societăţii se va mări” (avocatul C. Tulbure); 2. acordarea unui mic ajutor
„folosindu-se fondul societăţii cu mare economie” (profesorul Gh. Jovianu); 3. utlizarea
întregului fond al societăţii întrucât „autorităţile nu aveau capitalul necesar” (primarul Gh.
Răileanu). Soluţia găsită a fost una de compromis - alocarea sumei de 100 lei, din fondul
disponibil de 563 lei, pentru achiziţionarea manualelor necesare în anul şcolar 1893Ibidem, f. 21-22, 29, 34, 58-61, 68, 87-88. Au răspuns acestei solicitări, realizând un fond
de 280 lei, comunele: Ardeoani, Blăgeşti, Bogdăneşti, Buda, Ciumaşi, Fântânele, Luncani,
Mărgineni, Nadişa, Săuceşti, Schineni, Şerbeşti, Tescani, Valea lui Ion.
53
Ibidem, f. 6-8, 18, 25-30, 39-41, 52, 53, 107.
52
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189454.
În octombrie 1893, Societatea „Cultura” propunea înfiinţarea unui internat, în
vechiul local al Şcolii de Băieţi Nr. 1, unde „să fie găzduiţi, cu deosebire, copiii săraci de
pe la sate”. Primăria accepta sprijinirea acestei iniţiative, asigurând „lemnele şi gazul,
pentru încălzit şi luminat, dacă primea asigurări că societatea putea procura, copiilor,
întreţinerea şi toate cele necesare”55. În stadiul actual al cercetării, nu avem informaţii care
să confirme înfiinţarea unui asemenea aşezământ.
Societatea „Cultura” îşi încetează activitatea, în octombrie 1895, datorită lipsei de
implicare a membrilor ei („interesul societarilor a dispărut, membrii Consiliului de
Administraţie şi-au dat demisiunile iar cotizaţiunile nu se mai plătesc”), actele şi fondul
disponibil (751 lei) fiind predate primăriei56. Parcursul acestei societăţi este redat, sugestiv,
de C. Radu, în monografia sa: „În 1893 se înfiinţa «Societatea pentru ajutorarea copiilor
săraci», sub preşedinţia primarului. S-au strâns ceva bani dar trăieşte şi acum închisă întrun proces-verbal”57.
b. Societatea Corpului Didactic Bacău a fost înfiinţată în anul 189558, ca o bancă
populară a cadrelor didactice, la iniţiativa unor institutori din oraşul Bacău (N. Bibiri,
I. Chirvăsuţă, I. Grigoriu, D. Broşteanu) şi a mai multor învăţători din judeţ, cu 74 de
membri fondatori şi un capital de 206 lei. În 1902, avea 79 de membri, un capital de 7.950
lei şi „acorda împrumuturi, pentru diferite trebuinţe, doar societarilor”59.
Înfiinţată ca o societate economică şi filantropică, o preocupare permanentă a
acestei instituţii a fost ajutorarea copiilor săraci. Drept urmare, în 1898, a organizat o loterie
pentru a aduna 75.000 lei, fondul necesar înfiinţării unui orfelinat60. Întrucât rezultatul a
fost sub aşteptări, doar 11.551 lei, suma obţinută a fost predată primăriei61.
Dorinţa „fondatorilor loteriei corpului didactic”, de a avea un orfelinat în oraşul
Bacău, a devenit realitate, pe 7 octombrie 1909, când primarul L. Sachelarie a decis
înfiinţarea Internatului Elevilor Săraci cunoscut, mai ales, sub denumirea de Orfelinatul
Copiilor Săraci. Întrucât Societatea Corpului Didactic îşi încetase activitatea, în 1903,
datorită înfiinţării Casei de Economii, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic, la Bucureşti62,
decizia a fost luată în prezenţa unor foşti membri (N. Bibiri, S. Ariton, E. Dimitriu,
54

Ibidem, f. 58, 60, 75, 82.
Ibidem, f. 85.
56
Ibidem, f. 111-115, 123. Din suma adunată, 251 lei au fost folosiţi pentru ajutorarea elevilor
săraci, iar 500 lei au fost depuşi la banca populară „Societatea Corpului Didactic”.
57
Costache Radu, op.cit., p. 40.
58
Ibidem, p. 41. Ca dată a înfiinţării societăţii, autorul menţionează anul 1894: „La 1894,
institutorii urbani şi învăţătorii de la sate înfiinţară «Societatea corpului didactic» pentru
ajutorarea membrilor ei şi a copiilor săraci”.
59
„Anuarul băncilor populare din România pe anul 1902”, Ploieşti, 1902, p. 30-50.
60
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 2/1899, f. 53.
61
Idem, fond Primăria Bacău, d. 16/1908, f. 46. Banii au fost depuşi la Casa de Economie
iar dobânda obţinută a fost folosită, uneori, pentru ajutorarea copiilor săraci.
62
Costache Radu, op.cit., p. 41.
55
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Gh. Manoliu, H. Morţun, I. Chirvăsuţă, I. Grigoriu şi P. Topliceanu) care au decis
reînfiinţarea societăţii, doar cu scop filantropic, pentru „a se ocupa de înfiinţarea şi
funcţionare acestui institut”. Conducerea urma a fi asigurată de primarul L. Sachelarie –
preşedinte onorific, şi institutorii S. Ariton – preşedinte activ, E. Balan – secretară,
I. Chirvăsuţă şi E. Dimitriu – membri. Potrivit Regulamentului pentru administraţia
interioară a Internatului Elevilor Săraci din Bacău, respectivul aşezământ era destinat
elevilor săraci din şcolile primare, până la vârsta de 12 ani, „dându-se preferinţă copiilor
găsiţi şi crescuţi de primărie, orfanilor şi copiilor membrilor corpului didactic lipsiţi cu totul
de mijloace”63.
Inaugurarea instituţiei a avut loc pe 17 octombrie 1910, la un an de la înfiinţare, cu
„un număr de 11 copii fără adăpost, orfani, care urmau la şcoală în clasele primare”. Au
beneficiat de serviciile internatului, anual, câte 12 elevi, sumă zilnică alocată, pentru hrana
unui copil, fiind de 0,50 lei la care se adăugau cheltuielile pentru îmbrăcăminte,
încălţăminte, manuale şi rechizite şcolare64. Fondurile necesare întreţinerii internatului au
fost asigurate din: produsul loteriei cadrelor didactice (1898), donaţii, subvenţii (de la
primărie, judeţ, alte autorităţi) şi venituri proprii obţinute prin organizarea de conferinţe,
serbări şi liste de subscripţie. Conducerea aşezământului a fost asigurată de un director
numit de Consiliul de Administraţie, dintre cadrele didactice, funcţie deţinută, în perioada
studiată, de Gh. Cârlănescu (1909-1913) şi Ana Lupaşcu (1913-1917).
Orfelinatul şi-a desfăşurat activitatea în imobilul vechi al Şcolii de Băieţi Nr. 1,
reparaţiile şi dotările necesare, în valoare de 4.321 lei, fiind asigurate din fondul loteriei.
Iniţial, hrana copiilor a fost asigurată de Ospătăria Comunală. Ulterior, instituţia şi-a creat
cantină proprie, opţiunea respectivă fiind benefică din punct de vedere igienic („se asigura
o variaţiune de bucate necesară sănătăţii copiilor”), educativ („deprinderile urâte puteau fi
uşor corectate”), şcolar („elevii puteau repeta lecţiile în timpul prânzului”) şi disciplinar
(„şcolarii puteau fi supravegheaţi”). În „interesul disciplinei şi a înlesnirei frecventării
şcoalei”, elevii au fost comasaţi la Şcoala de Băieţi Nr. 1 (azi Şcoala Gimnazială „C.
Platon”), situată în vecinătatea internatului, situaţia şcolară a acestora fiind permanent
monitorizată prin intermediul unui registru matricol, completat de institutorii şcolii cu
„notele trimestriale şi celelalte însemnări”65.
c. Societatea „Ocrotirea” din Bacău. Nu avem cunoştinţe privind anul înfiinţării
acestei societăţi, dar ştim că în 1907, conform documentelor, era condusă de profesoara
Hortensia Morţun, directoarea Şcolii Profesionale de Fete „Principesa Maria”, în
respectiva unitate de învăţământ funcţionând „un mic atelier al Societăţii «Ocrotirea»,
înfiinţat de doamnele din Bacău”66.
La iniţiativa institutoarelor Olimpia Grigoriu şi Elena Gavrilescu, având şi sprijinul
revizoratului şcolar, Societatea „Ocrotirea” a înfiinţat în oraşul Bacău, pe 1 decembrie
1912, o şcoală de adulte, care funcţiona la Şcoala de Fete Nr. 1 (azi Şcoala Gimnazială
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 54/1909, f. 1-4, 7-11, 19, 25.
Ibidem, f. 70, 91, 115.
65
Idem, d. 29/1913, f. 5-12, 16, 20-23, 31-32, 69, 71, 122.
66
Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 2/1907, f. 1.
63
64
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„Alexandru cel Bun”), după modelul şcolii de adulţi existentă, încă din anul 1902, pe lângă
Şcoala de Băieţi Nr. 2 (azi Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza”). Fondurile necesare întreţinerii
acestei instituţii au fost asigurate de respectiva societate, primărie şi „diferiţi particulari care
au înţeles rostul acestor cursuri”. Astfel, la începutul lunii decembrie 1912, la solicitarea
preşedintei societăţii, H. Nicolau Stoica, şi a celor două institutoare, O. Grigoriu şi
El. Gavrilescu, primăria aproba „să se adauge 5 lei, lunar, servitorului Şcoalei de Fete
Nr. 1, care va servi şi şcoalei de adulte, iar din lemnele şcoalei să se încălzească săptămânal,
în două seri, clasele în care se vor ţinea cursurile adultelor”67. Datorită lipsei documentelor,
nu deţinem prea multe date privitoare la activitatea acestei instituţii care urmărea, conform
Regulamentului pentru şcoalele de adulţi (1904), scoaterea femeilor din starea de ignoranţă
în care trăiau prin abordarea unor teme variate, precum: întreţinerea gospodăriei, creşterea
şi educarea copiilor, igienă şi medicină populară, industria casnică etc.68
De asemenea, societatea a sprijinit, în repetate rânduri, elevii Liceului „Principele
Ferdinand”, din Bacău, în realizarea de fonduri necesare excursiilor şcolare69, iar în anul
1912 organiza spectacole, pentru cadrele didactice din judeţ, cu ocazia conferinţelor
generale70.
d. Societatea Culturală „Deşteptarea” din Parincea. În anul 1908, mai mulţi
intelectuali din Parincea (M. Nădejde – administratorul plăşii Parincea, I. Popovici –
învăţător, T. Meleşcan – preot, Şt. Alexiu – medic, G. Mihăilescu – magistrat, I. Tiron –
avocat, D. Gheorghiu – dirigintele poştei) au constituit Societatea Culturală „Deşteptarea”
care avea ca scop ridicarea nivelului cultural al sătenilor prin „înfiinţarea unei şcoale de
adulţi şi a şezătorilor de seară”. Această iniţiativă a fost comentată, pe larg, în presa
timpului: „Mişcarea culturală la un popor îşi va da roadele când toţi factorii intelectuali vor
conlucra împreună. Frumoasă faptă au făcut, în acest sens, un grup de oameni culţi din
Parincea care s-au gândit să înfiinţeze o societate cu scopul de a ridica nivelul cultural al
sătenilor, din localitate şi împrejurimi. Dacă acest frumos început s-ar generaliza, dacă
dragostea de neam ar fi atât de tare în toţi cei ce trăiesc la ţară, în mijlocul sătenilor, ce
minunat şi real progres am avea în scurt timp!”. Preşedinte al societăţii a fost ales
învăţătorul I. Popovici71.
Şcoala de adulţi şi-a început activitatea, pe 11 decembrie 1908, cu 50 de elevi, între
14-30 ani, grupaţi în trei secţii – analfabeţi, curs incomplet şi curs primar complet, şedinţele
ţinându-se „de trei ori pe săptămână – marţi, joi şi duminică, de la 7-9 seară”. Planul de
învăţământ şi programa şcolară folosite erau cele aprobate de Ministerul Instrucţiunii, prin
Regulamentul pentru şcoalele de adulţi, din 1904, la care s-au adăugat şi „alte cursuri pe
care conducătorii şcoalei le-au găsit necesare”. Elevii adulţi participau, în fiecare seară, la
şezători unde „se făceau exerciţii corale”, necesare înfiinţării unui cor sătesc, iar membrii
Idem, fond Primăria Bacău, d. 52/1912, f. 2-5.
C. Hamangiu, Codul general al României, Ediţiunea a II-a, vol. III, Legi uzuale, Bucureşti,
Editura Librăriei Leon Alcalay, p. 3098-3102.
69
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul „G. Bacovia” Bacău, d. 4/1911, f. 209.
70
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1911, f. 72.
71
„Revista Economică şi Culturală”, anul I, nr. 2 şi 3, 1 februarie 1909, Bacău, p. 49-50.
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societăţii „le citeau diferite scrieri distractive, morale, naţionale şi de utilitate practică, cu
subiecte economice”. Societatea a alocat 50 lei pentru mobilier (tablă, catedră, 20 bănci)
precum şi fondurile necesare pentru „luminat şi încălzit”. Conducerea instituţiei şcolare,
care funcţiona în sediul societăţii, a fost asigurată de M. Nădejde72.
e. Asociaţia Absolvenţilor din Horgeşti. Pornind de la exemplul altor învăţători
care considerau că „unica modalitate de menţinere a unui curent puternic printre săteni, în
favoarea şcoalei şi culturei, erau asociaţiile de absolvenţi”, învăţătorul Gh. Popovici, din
Horgeşti, având „aprobarea Ministerului Instrucţiunii cu Ordinul nr. 497/3 februarie 1915”,
a pus bazele Asociaţiei Absolvenţilor care la data înfiinţării, 16 noiembrie 1915, număra
16 membri. Sediul asociaţiei era în localul şcolii iar învăţătorul deţinea funcţia de
preşedinte. În această activitate, dascălul a implicat şi alţi factori precum preotul căruia, pe
16 februarie 1916, îi solicita sprijinul „întrucât educaţia cetăţenească a tinerilor cădea pe
seama preotului şi învăţătorului, ca luminători ai satelor”73.
Având în vedere necesitatea „dezvoltării simţului de economie la adulţi”, pe lângă
Asociaţia Absolvenţilor a luat fiinţă şi Casa de Economie – secţia adulţilor, separat de casa
de economie şcolară, unde „adulţii, absolvenţi şi analfabeţi, făceau depuneri în chip
regulat”, în februarie 1916 aceasta numărând 60 de membri şi 50 lei depuneri74.
De asemenea, „pentru prosperarea culturală, naţională şi morală a absolvenţilor din
sat”, în martie 1916, învăţătorul Gh. Popovici a înfiinţat, pe lângă asociaţie, şi o bibliotecă.
Fondul de carte a fost constituit din venituri proprii, realizate prin organizarea de „producţii
teatrale urmate de dans la care au contribuit şi colegii din zonă”, donaţii, precum cea a
Şcolii Normale „V. Lupu” din Iaşi, şi transferarea unor cărţi de la biblioteca şcolii întrucât,
potrivit Statutului, în cazul desfiinţării asociaţiei „biblioteca rămanea în inventarul şcoalei
din localitate”75.
Principala modalitate de lucru a asociaţiei a fost întrunirea cu caracter cultural,
activitate care s-a desfăşurat chiar şi în condiţiile grele ale Primului Război Mondial.
Întrucât localul şcolii era rechiziţionat de armată, în urma unor repetate demersuri, făcute
la autorităţile judeţene, dascălul a reuşit „realizarea unor asemenea întruniri culturale, cu
caracter educativ, în prezenţa şefului de jandarmi spre a nu li se da un alt caracter decât în
interesul absolvenţilor şcoalei”76.
În judeţul Bacău au existat şi alte societăţi culturale şi filantropice pentru care, în
stadiul actual al cercetării, deţinem puţine informaţii: Societatea pentru Înfiinţarea de
Concerte Populare (Odobeşti, 1895)77, Societatea Şcoalei de Adulţi (Racova, 1898)78,
Societatea „Tazlăul” (Tescani, 1898)79, Societate pentru Ajutorarea Copiilor Săraci
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(Sascut, 1907)80, Casa de sfat şi citire „Gh. Ştirbei” (Dărmăneşti, 1912)81, Societatea
Filarmonică (Bacău, 1913)82, Societate Corală a Învăţătorilor (Comăneşti, 1913)83, Casa
de sfat şi citire „S. Haret” (Buda-Blăgeşti, 1915)84.
Societăţi ale elevilor (culturale, sportive şi de întrajutorare)
Societăţile elevilor s-au organizat, de regulă, în şcolile din mediul urban, sub
îndrumarea cadrelor didactice din instituţia respectivă. Societăţile culturale urmăreau
încurajarea creaţiilor proprii, deşteptarea gustului pentru lectură, perfecţionarea
deprinderilor de analizare a unei opere literare, răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice şi
lărgirea orizontului cultural al elevilor. Societăţile sportive (gimnastică, tir, scrimă etc.)
aveau ca obiectiv, adesea, şi educaţia muzicală a elevilor contribuind, astfel, la formarea
acestora atât din punct de vedere fizic, cât şi intelectual, moral-civic, estetic şi sanitar
(„exerciţiile fizice au ca urmare echilibrul între fizicul şi intelectul individului, iar educarea
şi perfecţionarea simţului muzical determină bunătate, înclinare spre bine, oferind şi o
distracţie plăcută”)85. Societăţile de întrajutorare s-au constituit ca o expresie a spiritului de
solidaritate cu elevii lipsiţi de mijloace materiale, dar dornici să înveţe carte. Organizând
activităţi cu o mare încărcătură educativă (întreceri sportive, spectacole, excursii, serate
literar-artistice, concerte etc.), aceste societăţi au asigurat „o creştere cât mai aleasă”,
contribuind la formarea unor deprinderi de conduită, a spiritului de solidaritate, a gustului
pentru frumos, a sentimentului de preţuire a frumuseţilor şi bogăţiilor ţării etc. Prin scopul
urmărit, conţinutul activităţii şi implicarea cadrelor didactice în îndrumarea acestora,
societăţile elevilor, în special cele cultural-sportive, pot fi considerate prototipul îndepărtat
al cercurilor pe specialităţi existente astăzi în şcolile româneşti.
a. Societatea de Lectură a Elevilor. A fost înfiinţată de elevii Liceului „Principele
Ferdinand” din Bacău, în anul 1901, şi avea un dublu scop: 1. realizarea „unei mici
biblioteci potrivită trebuinţelor elevilor”; 2. instruirea şcolarilor şi dezvoltarea gustului
artistic prin „conferinţe, cetirea în comun, recitări de poezii şi exerciţii muzicale”.
Constituirea ei era necesară deoarece liceul „nu avea o sală pentru bibliotecă şi nici
bibliotecar, iar elevii nu puteau utiliza cărţile bibliotecii în pregătirea pentru examene”.
Societatea era organizată „conform cu prevederile Regulamentului şcoalelor secundare
fiind bazată pe cotizaţie benevolă, între 25-50 bani lunar, pentru a-şi procura iluminatul şi
cărţile noi apărute care rămâneau bibliotecii liceului”. Din „micile cotizaţiuni ale elevilor”,
societatea a reuşit să realizeze o bibliotecă proprie cu 170 de volume, majoritatea de
literatură românescă, care se adăugau la cele 560 de volume din biblioteca şcolii86.
În perioada 1901-1905, Societatea de Lectură a funcţionat anevoie, cunoscând mai
Idem, fond Şcoala Generală Sascut-Târg, d. 1/1907, f. 7.
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multe perioade de întrerupere a activităţii. În anul 1906, datorită implicării directorului
L. Veniamin, aceasta cunoaşte o perioadă de revigorare, fiind organizată, „pe baze mai
temeinice”, de către profesorul G. Forţu. Întrunirile se desfăşurau într-o sală de clasă, unde
elevii se adunau, de patru ori pe săptămână, pentru „a ceti cărţi, din bibliotecă, sau asculta
conferinţe însoţite de momente artistice”. În 1907, Gh. Manoliu, director, împreună cu
profesorii C. Damian şi C. Stupcanu, reorganizează societatea, orientând-o spre activităţi
precum: 1. conferinţe susţinute, săptămânal, de elevii cursului superior; 2. şezători literarmuzicale, desfăşurate bilunar, la care participau şi părinţii elevilor; 3. înfiinţarea unui cor
şi a unei orchestre „cu elevii care aveau cunoştinţe de muzică”; 4. participarea la acţiuni
filantropice. Pentru a asigura formarea culturală a elevilor doar prin studiu, conducerea
liceului a limitat manifestările de tipul „serbărilor teatrale şi muzicale”, fără legătură cu
serbările şcolare, canalizând, astfel, „energia şcolarului nu spre zgomotul public ci spre
lucrările liniştite şi adâncite, priincioase educaţiei de caractere”87.
b. Societatea de Gimnastică, Tragere la Semn, Scrimă şi Muzică. Cunoscută
mai ales sub denumirea de Societatea de Gimnastică, această asociaţie a fost înfiinţată pe
28 octombrie 1904, la iniţiativa lui C. Ionescu, maestru de gimnastică la Liceul „Principele
Ferdinand” din Bacău88, conducerea fiind încredinţată locotenent-colonelului Gh. Exarhu.
Directorul liceului, profesorul L. Veniamin, considera înfiinţarea societăţii, care număra
200 de membri (elevi, profesori, ofiţeri etc.), ca un lucru benefic pentru comunitatea
băcăuană întrucât „o parte din cetăţeni şi-ar găsi distracţia în aceste exerciţii îndepărtândui, astfel, de diferitele localuri publice, aşa-zise de distracţii, şi s-ar stabili o mai bună
legătură între şcoală şi cetăţeni care, cu timpul, ar putea pune bazele altor societăţi, mult
mai utile, pentru producerea naţională şi dezvoltarea intelectuală”89. Entuziasmul cu care
băcăuanii au primit vestea înfiinţării acestei societăţi era remarcat şi de presa timpului:
„Societatea de Gimnastică din Bacău, înfiinţată pe baze foarte serioase, a început să
funcţioneze din plin. E o adevărată gimnastică de condei înscrierea atâtor numeroşi
societari”90.
Activitatea se desfăşura în sala de gimnastică a liceului, de două ori pe săptămână,
pe baza unei înţelegeri cu Ministerul Instrucţiunii Publice şi direcţiunea şcolii, societatea
având următoarele obligaţii: 1. utilizarea sălii doar seara pentru „a nu tulbura mersul regulat
al şcoalei păstrând ordinea spre a nu ştirbi prestigiul liceului”; 2. asigurarea încălzitului,
iluminatului şi a curăţeniei; 3. dotarea unităţii de învăţământ cu aparatele care lipseau „în
schimbul celor puse la dispoziţie de şcoală”; 4. remedierea eventualelor stricăciuni aduse
localului şi aparatelor; 5. realizarea unor „amenajări şi adăugiri la local” în funcţie de
situaţia financiară a societăţii; 6. în caz de desfiinţare, întreaga avere a societăţii rămânea
liceului91.
Societatea de Gimnastică a beneficiat de o permanentă susţinere din partea
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conducerii liceului, primăriei locale şi a Ministerului Instrucţiunii. Astfel, pe 15 decembrie
1905, directorul şcolii se adresa ministerului cu următoarea solicitare: „Întrucât organizarea
actuală a Societăţii de Gimnastică e puţin atrăgătoare pentru elevi, deoarece exerciţiile ce
le fac sunt foarte puţin diferite de acelea făcute în şcoală, ar trebui materiale şi instructori
speciali pentru a-i deprinde cu tirul şi alte exerciţii care nu sunt în programele şcolare”.
Dorinţa directorului a fost soluţionată, cu promptitudine, de minister care, la începutul
anului 1906, cerea „numărul carabinelor sau armelor model 1893 ce trebuiesc pentru
Societatea de Gimnastică, Scrimă, Tragere în Ţintă şi Muzică, înfiinţată pe lângă acea
şcoală, spre a fi comandate, în străinătate, de către Ministerul de Război”92. De asemenea,
Ministerul Instrucţiunii Publice a intervenit pe lângă Primăria Bacău, pe 25 mai 1907,
solicitând implicarea acesteia în buna funcţionare a societăţii: „Trebuinţa de a se dezvolta
cât mai mult învăţământul şi practica gimnasticii, ca mijloc de întărire a corpului şi
pregătire pentru apărarea ţării, este recunoscută de toţi. Drept urmare, împreună cu corpul
didactic local, sprijiniţi această mişcare, iar cheltuielile, pe care le-ar reclama, se pot lesne
acoperi prin subvenţii din partea comunei şi judeţului sau produsul serbărilor organizate şi
cu sprijinul Societăţii de Gimnastică”93.
c. Societatea „Sprijinul”. A fost înfiinţată pe 4 noiembrie 1904, la iniţiativa
institutorului T. Tăbuş, ca o societate de întrajutorare a elevilor de la Şcoala de Băieţi Nr.
2 din Bacău (azi Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza”). A funcţionat câţiva ani după care şi-a
încetat activitatea. Era condusă de un comitet, alcătuit din 9 elevi, sub „privegherea
corpului didactic care a dat tot concursul pentru ca societatea să meargă propăşind”. În
1906, avea 108 membri (elevi, părinţi), numărul acestora diminuându-se treptat: 71 – în
1907, 40 – în 1908. Veniturile realizate proveneau din cotizaţii ale elevilor, donaţii şi
serbări şcolare. De la înfiinţare şi până la 1 iulie 1908, s-au adunat 1.026 lei din care s-au
acordat ajutoare elevilor săraci în valoare de 886 lei (îmbrăcăminte, încălţăminte, cărţi,
medicamente)94.
Într-un raport înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice, în 1908, directorul S.
Ariton prezenta impactul pe care Societatea „Sprijinul” l-a avut asupra procesului intructiveducativ de la Şcoala de Băieţi Nr. 2 precum şi asupra comunităţii băcăuane: 1. dezvoltarea
sentimentului de empatie la şcolari şi a spiritului de întrajutorare („elevii au devenit mai
compătimitori la nevoile şi suferinţele altora căutând a le ameliora prin micile lor
cotizaţii”); 2. îmbunătăţirea frecvenţei („elevii săraci au început să urmeze mai regulat la
şcoală”); 3. realizarea unei mai bune colaborări între şcoală şi familie („părinţii mai bogaţi
se interesează de soarta celor săraci, căutând să-i ajute, iar părinţii săraci văd în şcoală o
ajutorare a lor la nevoile şi suferinţele ce au din cauza mizeriei”)95. Referindu-se la
societăţile de întrajutorare înfiinţate în şcoli, S. Haret, ministrul Instrucţiunii Publice,
considera că: „ideea cooperării între elevi este bună atâta timp cât ea nu devine obligatorie
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pentru şcolari şi părinţi; aceasta trebuie să se întindă prin convingere iar nu cu sila”96.
d. Societatea Elevilor „Cercetaşul” şi Societatea Turiştilor Români, secţiunea
Bacău. Începuturile cercetășiei în România datează din anul 1913, când elevii de la Liceul
„Gh. Lazăr”, din Bucureşti pun bazele primei legiuni de cercetaşi. Pe 12 mai 1914, se
înfiinţează Asociaţia „Cercetaşii României”, în subordinea Ministerului Instrucţiunii,
având drept scop „educaţia morală şi fizică a tineretului”.
Fiind considerată ca „o modalitate eficientă de educare patriotică”, cercetăşia s-a
dezvoltat rapid, constituindu-se cohorte şi legiuni în toată ţara, inclusiv în oraşul Bacău.
Documentele păstrate menţionează înfiinţarea Societăţii Elevilor „Cercetaşul”, la Liceul
„Principele Ferdinand”, în anul 191397, în cadrul căreia s-a constituit, sub conducerea
directorului Gh. Gavrilescu, Cohorta cercetaşilor „Dragoş-Vodă”98. Depunerea
jurământului celor 142 de cercetaşi din cohorta locală, care reunea elevii de la liceu şi
şcoala de meserii, s-a făcut pe 21 iunie 1915, în prezenţa reprezentanţilor Casei Regale –
principii Carol şi Nicolae99. Pentru a asigura o cât mai bună pregătire a cercetaşilor, orarul
a fost adaptat acestei activităţi „fiind rezervată, pentru cercetăşie, o zi în fiecare
săptămână”. Cu prilejul unor evenimente istorice importante, cercetaşii organizau
festivităţi, cu un profund caracter patriotic, la care participau numeroşi băcăuani100.
În perioada premergătoare intrării României în Primul Război Mondial, cercetaşii
băcăuani s-au instruit la oficiul poştal, au urmat cursuri de infirmieri şi farmacişti, „pentru
a fi folositori când împrejurările o vor cere”, iar in timpul conflagraţiei, sub conducerea
profesorilor Gh. Gavrilescu, C. Codreanu, I. Monariu şi L. Demetrescu, au îndeplinit
numeroase misiuni (factori poştali, telefonişti, responsabili cu paza instituţiilor, curieri,
călăuze, sanitari etc.) activitatea acestora fiind îndeaproape supravegheată de Ministerul
Instrucţiunii Publice101.
Deşi puţine, documentele păstrate atestă că, în anul 1913, s-a înfiinţat la Liceul
„Principele Ferdinand”, în cadrul cercetăşiei, Societatea Turiştilor Români, secţiunea
Bacău, care beneficia de sprijin din partea Casei Şcoalelor şi avea ca scop „să dezvolte
practica excursiunilor în şcoala secundară”. Potrivit Regulamentului, această societate,
alcătuită din elevi şi profesori, avea următorul scop: 1. organizarea de excursii; 2. înlesnirea
excursiilor organizate, de alte filiale, în judeţul Bacău; 3. promovarea turismului şcolar; 4.
realizarea unei biblioteci şi a unei arhive fotografice. Modalităţile folosite pentru
îndeplinirea acestor obiective au fost conferinţele, serbările, concursurile etc. Membrii
societăţii plăteau o taxă de înscriere de 0,50 lei şi o cotizaţie anuală de 12 lei102.
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Concluzie.
Societăţile culturale şi filantropice au constituit un factor important în lupta pentru
emanciparea economică şi culturală a românilor. Forţa lor s-a datorat faptului că, prin
metode şi mijloace variate, au acţionat atât la nivel naţional, cât şi local, s-au adresat unor
categorii sociale diverse (muncitori, ţărani, intelectuali, bărbaţi şi femei, tineri şi adulţi,
ştiutori de carte şi analfabeţi) şi au urmărit direcţii educative multiple (intelectuală,
profesională, morală, estetică, fizică). Analizând funcţionarea societăţilor culturale şi
filantropice la nivelul judeţului nostru, observăm o evidentă concentrare a acestora în
oraşul de reşedinţă, Bacău, cu influenţe asupra comunelor din apropiere. Localităţile rurale
îndepărtate n-au putut beneficia de acţiunile acestora întrucât înfiinţarea lor, în majoritatea
cazurilor, a fost întâmplătoare depinzând de modul în care intelectualii şi cei cu stare
materială bună s-au simţit atraşi de asemenea acte nobile. Cu toate acestea, o mare parte a
populaţiei a evoluat (economic, profesional, intelectual şi moral) datorită acestor societăţi,
prin activităţi precum: înfiinţarea de şcoli de adulţi şi biblioteci, organizarea de conferinţe
pe diverse teme, ajutorarea celor nevoiaşi cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi hrana etc.

ELENA CUZA, MODEL DE RAȚIUNE ȘI DEVOTAMENT
Simona Hărmănescu*
Elena Cuza, un modèle de raison et de dévouement
Résumé
Elena Cuza, est née à Iasi, le 17 juin 1825, la fille du grand maréchal Iordache Rosetti et
de Catinca Sturza, les deux apparentés aux plus grandes familles nobles de la Moldavie: les
Sturza, les Bals et les Cantacuzino. Elle a passé son enfance à Solesti et à Miclauseni, les deux
domaines préférés de ses parents et de ses grands-parents.
Ici elle connaît le style de vie des villages roumains, elle développe des attachements
envers les gens du milieu, surtout les pauvres, qu’elle va protéger et aider toute sa vie. Ses études,
elle les fera à Scheea, chez son oncle maternel, Constantin Sturza et sa femme Agripina. Ses
professeurs et ses gouvernantes de l’étranger lui apprendront le français et l’allemand.
Adolescente, Elena habitera à Iasi, où elle est invitée aux salons littéraires et aux soirées
dansantes chez les Roznovanu et les Cantacuzino-Pascanu.
En 1844 elle épouse Alexandru Ioan Cuza, le futur prince régnant.
Tout le long de sa vie, Elena Cuza fondera des organismes de charité, parmi lesquels la
Résidence des orphelins, devenu la Résidence Elena Doamna, de nombreuses écoles, des hôpitaux,
des prisons et des résidences de personnes âgées. Mais le Palais de Ruginoasa, sa vraie œuvre,
devient son lieu préféré de repos et de retraite. En 1862, Alexandru Ioan Cuza achète le domaine
et le palais de Ruginoasa.
Ruginoasa était le paradis d’Elena – tel qu’elle écrivait à sa mère, à Solesti, c’était le seul
endroit où elle se sentait heureuse et de bonne humeur.
C’est ici qu’elle a élevé ses deux fils adoptés, Dimitrie et Alexandru, nés de la relation de
son mari, le prince, avec Maria Obrenovici. C’est toujours ici que son fils Dimitrie s’enlève la vie.
Son frère trouve sa fin en Espagne, quelques années plus tard.
Dans la même simplicité qu’elle a vécu sa vie, la Princesse Elena s’éteint le 2 avril 1909, à
l’âge de 84 ans. Son corps a été déposée à Solesti, dans la même tombe où sa mère avait été
enterrée.
Mots clé: Elena Cuza, Ruginoasa, destin, Solesti
Cuvinte cheie: Elena Cuza, Ruginoasa, destin, Solești

Elena Cuza a fost o mamă, soție și suflet nobil, care a știut de fiecare dată să pună
înainte de interesele personale, interesele țării sau ale celor încercați de soartă, copiii
orfani sau bătranii neajutorați. Personalitatea ei puternică m-a cucerit și copleșit de fiecare
dată cand studiam despre ea.
Atunci cand află că Alexandru Ioan Cuza este ales Domnitorul Principatelor Unite
*
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,,se simte împovărată de atata mărire”, dar își propune ,,ca în senin, ca și în negură să
rămân teafără”. Se supune destinului!
Elena Cuza, născută la Iași, la 17 iunie 1825, a fost fiica marelui postelnic
Iordache Rosetti și a Catincăi Sturza, înrudiți amandoi cu cele mai strălucite familii
boierești din Moldova: Sturzeștii, Balșii, Catargiii, Cantacuzinii. Copilăria și-a petrecut-o
la Solești și la Miclăușeni, moșiile preferate ale bunicilor și părinților săi.
Aici cunoaște traiul din satele românești, se leagă de oamenii locului, mai ales de
cei săraci, pe care îi va ocroti toată viața. Școala o face la Șcheea, unde locuia fratele
mamei sale, Constantin Sturza și soția sa Agripina, cu profesori și guvernante din
străinătate, care o învăță germana și franceza. Adolescența o petrece la Iași, fiind invitată
la cercurile literare, la petrecerile din casele Roznovanu și Cantacuzino-Pașcanu.
Adolescenta Elena Rosetti era o persoană retrasă, aparent închisă în sine,
melancolică, timidă, blajină, măsurată în gesturi şi fapte, neîncrezătoare în propriile-i
capacităţi şi planuri.
În casa Didiței Mavrocordat, îl cunoaște pe tanărul Alexandru Ioan Cuza, un
bărbat frumos, cu trăsături regulate, dar și expansiv, petrecăreț și mai mereu nestatornic.
Căsătoria are loc la Iași, în 1844, aprilie, din dragoste dar, totuși, mai târziu, Elena va
trebui să facă față celei care va deveni mama copiilor lui Alexandru, Maria Obrenovici,
fiica antiunionistului Costin Catargi și mama viitorului principe Milan al Serbiei.
Elena Cuza nu s-a plâns niciodată de acest lucru sau de durerea ce o avea în suflet,
în mod public. A făcut-o discret, cu mâhnire calmă, parcă resemnată.
După dubla alegere a soţului său ca domnitor al Moldovei, la 5/ 17 ianuarie 1859,
şi al Ţării Româneşti, la 24 ianuarie/ 5 februarie 1859, Elena Cuza a devenit Prima
Doamnă a Principatelor Unite, ceea ce a speriat-o şi a îngrijorat-o pe tânăra soţie de
domnitor.
Pe tot parcursul vieții sale, Elena Cuza înființează așezăminte de binefacere,
printre ele Azilul de copii orfani, devenit Azilul Elena Doamna, este patroană a
numeroase școli, spitale, închisori, aziluri de bătrani. Însă, Palatul de la Ruginoasa –
opera ei – devine locul preferat de odihnă și așteptare.
Moşia Ruginoasa, astăzi în judeţul Iaşi, a fost moşie sturdzească. În 1857, vornicul
Alexandru Sturdza, fiul logofătului Alexandru Sturdza, a ipotecat-o pentru un împrumut
de 60.000 galbeni, la Banca Naţională a Moldovei, pe timp de 17 ani. Neplătind ratele la
timp, moşia şi palatul au fost scoase la vânzare, prin licitaţie, şi, la 13 ianuarie 1862,
Curtea de Întărituri, de la Iaşi, a confirmat depunerea, făcută de Alexandru Ioan Cuza, a
sumei de 52.011 galbeni, iar la 16 aprilie 1862, după îndeplinirea tuturor formalităţilor,
moşia a trecut în proprietatea lui Cuza1. În acelaşi an, la 20 aprilie/ 2 mai, din Iaşi, Cuza îi
scrie lui Vasile Alecsandri: „Am devenit proprietarul Ruginoasei”. Preţul la licitaţie s-a
ridicat la 102.000 ducaţi, plus falsele cheltuieli, și fiindcă nu a avut toţi banii, rămânând
dator, roagă pe Vasile Alecsandri, numai dacă poate, să-i restituie cei 9.000 ducaţi
Adrian Macovei Unele precizări privitoare la Palatul de la Ruginoasa, în ,,Anuarul Institutului
de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol»” , XI, Iaşi, 1974, p. 284.
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împrumutaţi, dar fără să facă vreun sacrificiu2.
Despre construirea palatului ne informează Adrian Macovei3, care menţionează şi
biserica, ctitorie a familiei Sturdza din 1813, reparată de Alexandru Ioan Cuza, avariată la
sfârşitul celui de al doilea război mondial, ca şi palatul, restaurate între anii 1953-1976.
În 1864 au fost împroprietăriţi 38 fruntaşi, 316 pălmaşi şi 284 clăcaşi, cu 3.554
ha4. La Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale se găsesc registrele nominale cu
locuitorii împroprietăriţi, la colecţia Manuscrise, nr. 1937-1939 şi 1943. Lăsată prin
testament fiilor săi, Alexandru şi Dimitrie, după moartea acestora (1888 şi 1890), soţia lui
Alexandru, Maria Moruzi, moştenind moşia şi palatul, le-a donat spitalului Caritatea din
Iaşi, în 1899, cu condiţia de a se înfiinţa acolo un spital care să poarte numele de Spitalul
Cuza Vodă5.
La Ruginoasa, odată cu venirea noului proprietar, pare că începe o nouă viaţă,
tăcerea şi moartea redând locul farmecului şi splendorii. Pe de o parte, zidarii, stolerii,
tinichigiii, vopsitorii şi tapiţerii lucrau la restaurarea vechiului castel gotic, pentru a-i da o
nouă înfăţişare, iar pe de altă parte, în parc, muncitorii, îndrumaţi de grădinari maeştri
aduşi din Viena croiau alei noi cu aranjamente de arbuşti decorativi, sădeau pomi,
răsădeau flori, Elena Cuza punând peste tot „pecetea gustului ei”6.
Între anii 1862-1864, cât au durat lucrările de restaurare și reamenajare a
castelului, Elena Doamna obişnuia să vină destul de des la Ruginoasa, pentru a
supraveghea lucrările, dar Alexandru Cuza, venea numai când îi permiteau îndatoririle
domneşti sau când simţea nevoia unor clipe de odihnă şi reculegere, însă îndrăgea mult
Ruginoasa. Acest domeniu îi amintea Elenei Doamna, de vremurile de demult, când
venea cu mama ei, Catinca, la rudele lor Sturdzeşti. În tot acest timp Alexandru Cuza, era
ocupat în capitală cu îndatoririle sale, supravegherea lucrărilor de reparaţii fiind, de multe
ori, un bun pretext al Doamnei Elena Cuza pentru a lipsi din Bucureşti, spre a fi departe
de intrigile ţesute de cercurile duşmane lui Cuza.
Ruginoasa era paradisul Elenei Cuza, ea îi scria adesea mamei sale, la Soleşti, că
numai acolo se simte fericită şi bine dispusă. Nu se mai sătura de farmecul acelei
minunate aşezări de la ţară, care o încânta şi o vrăjea la tot pasul şi în toată clipa cu
fiecare colţ din casă. Totul era aşezat şi întocmit de dânsa, totul o îndemna să rămână cât
mai îndelung acolo. Cucerită de vraja Ruginoasei, Elena Cuza a stat la Ruginoasa toată
vara aceea, prelungindu-şi şederea până toamna târziu. Vara anului 1864 a fost pentru ea
cea mai plăcută din verile pe care le trăise de când era suverana ţărilor române7.
Din colţul ei ferit şi singuratic, de la Ruginoasa, urmărea cu bucurie manifestările
de dragoste populară pentru Cuza, fiind în acelaşi timp dureros impresionată de
Scrisori către Vasile Alecsandri, Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 157
Adrian Macovei, op.cit., p. 281-284.
4
Cf. Marele dicţionar geografic, Bucureşti, 1858-1902.
5
cf. N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Iași, Tipografia Națională, 1913, p. 438.
6
Theodor Râşcanu, Ruginoasa,, f.l., Editura Vremea, 1939, p. 44.
7
Ibidem, p. 47-52.
2
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descoperirea noului complot împotriva lui pe care , în Muntenia, îl pusese de astă dată la
cale Constantin Şuţu, iar în Moldova separatistul Panaite Balş. Principesa era îngrijorată
în fiecare moment de viaţa soţului ei, care trăia sub continua ameninţare a intriganţilor şi
complotiştilor, care nu se mai opreau8.
La 10 septembrie 1864 într-un amplu raport trimis lui Cuza, la Ruginoasa, Mihail
Kogălniceanu, argumenta că „este dreptul şi datoria ministrului de interne” de a publica
legea rurală. Numeroasele telegrame şi scrisori adresate lui Cuza, de locuitorii din toate
colţurile ţării, în semn de mulţumire pentru decretarea legii rurale, denotă ca domnitorul,
înfăptuind reforma agrară, şi-a cucerit nu numai simpatiile sătenilor, ci şi o mare
popularitate în ţară. În septembrie 1864, când domnitorul a plecat în Moldova, „mii de
ţărani” au alergat în calea lui să-şi exteriorizeze bucuria „la fiecare staţie de poştă, ca şi în
fiecare oraş”. Apoi, când Cuza a poposit câteva zile la moşia sa de la Ruginoasa, s-au
adunat 6.000 de ţărani, din nordul Moldovei. O dată cu urările, sătenii i-au oferit o pâine
mare, purtată de şase bătrâni, un berbec împodobit cu panglici „de trei culori” şi o
scrisoare în care se arăta că „prin actul din 14 august milioane de suflete care zăceau de
secole sub osânda boierescului şi în desăvârşită sărăcie, azi sunt eliberaţi şi chemaţi la
rândul oamenilor”. Se sublinia în acea scrisoare că domnitorul, ca un bun „părinte al
plugarului român, a rupt „zapisul sclăviei” şi le-a făcut dreptate ţăranilor adunaţi la
Ruginoasa, le-a tălmăcit legea rurală pe înţelesul lor şi i-a sfătuit să fie oameni harnici şi
de bună rânduială9.
În numeroase lucrări privind istoria modernă a românilor, în special în cele care se
referă la perioada dintre Unire şi Independenţă, importante acte politice sunt înregistrate
în categoria „faptului împlinit”10.
Maria Obrenovici veghea asupra legăturilor dintre domnitor și principesă,
dăruindu-i lui Cuza doi copii: prinții Alexandru și Dimitrie. Elena Cuza, se plângea
mamei sale de tragedia sorţii sale, găsind în dragostea ei singurul sprijin. „Este atât de
bine – scria ea la Soleşti,– să simţi că în această lume unde eşti atât de deseori înşelată în
privinţa sentimentelor, ai o inimă care îţi este aproape, care nu poate şovăi, şi care orice
s-ar întâmpla, iţi păstrează aceeaşi dragoste, rămânând totdeauna deschisă pentru tine!
Gândeşte-te, scumpă mamă, la ceea ce-ţi scriu acum şi spune din când în când fiicei tale
că o iubeşti mult”11. Se pare că Maria Obrenovici s-a sinucis la Dresda, în 1876, când a
aflat că este bolnavă de cancer, la 41 de ani. A fost înmormântată la biserica Sfântul
Spiridon din Iaşi, iar în 1907, a fost deshumată şi mutată în cavoul familiei din cimitirul
„Eternitatea”.
Aproape întreaga lună septembrie a anului 1864 Vodă Cuza a rămas la Ruginoasa,
urmărind atent eforturile depuse de Mihail Kogălniceanu pentru ca legea rurală să fie
Theodor Râşcanu, op.cit., p. 53; 54.
N. Adăniloaie; Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, București, Editura Academiei,
1967, p. 221; 253; 254.
10
Cf. Gheorghe Cliveti, România şi Puterile Garante. 1856-1878, Iaşi, 1988.
11
Lucia Borş, Doamna Elena Cuza, Craiova, Editura „Pelendava” 1992, p. 61-62.
8
9

Elena Cuza, model de rațiune și devotament

283

aplicată în spiritul ei. De la Ruginoasa, domnitorul a trimis instrucţiuni guvernului cu
privire la măsurile necesare pentru îndeplinirea la timp a muncilor agricole, a aprobat
numirile de primari, prefecţi şi destituirea celor incorecţi, după rapoartele înaintate de
Mihail Kogălniceanu. Tot la Ruginoasa, Cuza a studiat şi a dat formă definitivă
proiectului de decret pentru înfiinţarea „Ordinului Unirii”, care nu a fost publicat din
cauza opoziţiei Porţii Otomane.12
După câteva zile petrecute la Ruginoasa, Alexandru Ioan Cuza a plecat la palatul
de la Bucureşti. Negreşit anul 1864 era un an bun; izbândise cu lovitura de stat pentru
înfăptuirea reformei agrare, izbândise şi în această chestiune de ordin privat: izbândă în
viaţa publică, izbândă în viaţa privată. Puţin după plecarea de la Ruginoasa a lui Vodă
Cuza, în toamna aceea a anului 1864, plecă la Bucureşti şi Elena Doamna, iar Ruginoasa
nu şi-a mai văzut stăpânii până în primăvara anului următor, 1865, când pe la sfârşitul lui
martie sosi mai întâi Elena Doamna, cu micul Saşa devenit, după actul adopţiunii,
Principele Alexandru A. Cuza, iar la Paşti sosi şi Vodă ca să petreacă sărbătorile, ca în
anul precedent, la Ruginoasa, împreună cu familia. După trecerea sărbătorilor de Paşti,
Vodă a plecat de la frumosul său castel, din iubita sa Moldovă, la Bucureşti, iar soţia sa
Elena, părăseşte şi ea Ruginoasa, cu fiul ei adoptiv, dar nu pentru a-şi însoţi soţul la
Bucureşti, ci pentru a se duce la moşia Soleşti, din ţinutul Vasluiului, să îşi revadă mama,
Catinca, şi să-l prezinte pe micul Saşa. După numai două luni, la 5 iunie 1865, Vodă
Cuza se reântoarce de la Bucureşti, după ce fusese la Galaţi, unde asistase la
înmormântarea mamei sale, Sultana Cuza, născută Cozadini, care a încetat din viaţă la 20
mai 1865, în urma unui atac de cord. Pe lângă marea durere pe care i-o pricinuise
pierderea neaşteptată a mamei sale, Cuza Vodă fusese adânc impresionat de moartea ei,
căci se ştia suferind el însuşi de aceeaşi boală de inimă. A sosit la Ruginoasa atât de
abătut şi de schimbat, încât secretarul său, Baligot de Beyne, şi Zizin Cantacuzino, care îl
aşteptau acolo, fiind îngrijoraţi de starea lui, au telegrafiat Elenei Doamna, la Soleşti,
unde se afla încă, să vină numaidecât. Deprimat sufleteşte, datorită pierderii mamei, dar şi
obosit datorită grijilor, necazurilor şi greutăţilor domniei, precum şi datorită hărţuielilor
necontenite din partea adversarilor, care se străduiau să-l răstoarne, Cuza Vodă este
convins de Elena Doamna, care sosi numaidecât la Ruginoasa, să nu-şi neglijeze
sănătatea şi să plece la Ems şi să abdice cât mai curând. Alexandru Cuza îi urmă sfatul
dar numai în partea întâi, abdicarea, deşi se gândea serios la ea, nu o socotea încă
oportună, pentru a nu compromite marea operă a Unirii, ce se înfăptuise prin alegerea sa
în ambele principate. Cu sănătatea zdruncinată, în ciuda tuturor asalturilor pe care
complotiştii nu încetau a le da scaunului său domnesc, Vodă Cuza înţelegea să abdice
numai după ce opera înfăptuită de el ar fi fost pe deplin consolidată, şi numai în favoarea
ideii aducerii unei dinastii străine. Deşi ar fi fost bucuros să se retragă în tihna rurală a
Ruginoasei şi să trăiască acolo liniştit, înconjurat de dragostea familiei şi a prietenilor, nu
se putea desprinde încă din mrejele unei situaţii politice al cărui prizonier era13. Faptele
12
13

Nicolae Grigoraş, Dramele Ruginoasei, în „Magazin istoric”, nr. 10, 1968, p. 14.
Theodor Râşcanu, op.cit., p. 66-71.
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politice sunt însă în mică măsură oglindirea oamenilor care le-au făptuit, după cum tot
aşa de adevărat este că şi oamenii, prin faptele lor, au stat sub vremurile în care au trăit14.
După plecarea lui Vodă Cuza la Ems, Elena Doamna a rămas la Ruginoasa, cu
Alexandru, copilul pe care îl iubea ca o mamă adevărată şi care prin adopţie devine
Principele Alexandru, în timp ce în ţară agitaţiile şi frământările luau un caracter tot mai
grav, iar guvernul făcuse un demers pentru ca domnitorul să se întoarcă cât mai repede.
Chemat şi de soţie, chemat şi de guvern, Cuza nu se grăbi să se întoarcă, deoarece din
străinătate, evenimentele din ţară nu păreau atât de alarmante, însă după ce termină cura
se porni fără grabă spre ţară, oprindu-se în drum la Viena şi opt zile la Lemberg, iar ca să
arate guvernului său din Bucureşti că frământările din ţară nu sunt de natură să-l sperie
prea mult şi nu se sinchiseşte de tribulaţiunile duşmanilor săi, nu luă drumul spre capitală
şi se opri la Ruginoasa, deşi membrii guvernului îi cereau stăruitor să vină în capitală. De
la Ruginoasa a studiat rapoartele guvernului asupra mişcării din 3/15 august, dând
dispoziţii să fie înlocuiţi magistraţii care refuzaseră să-i ancheteze pe vinovaţi.
După reculegerea de la Ems, unde pentru o clipă scăpase de grijile domniei, îl
cuprinse, ca niciodată, un dor nespus de viaţă tihnită acasă, în căminul său familial de la
Ruginoasa, al cărui farmec îi inocula dorul vieţii private, făcându-l să-şi amâne în fiecare
zi plecarea la Bucureşti, pentru că nu se îndura să se desprindă de vraja Ruginoasei, de
farmecul frunzişului, când se plimba prin parc15.
Cel de-al doilea fiu natural al său şi al Mariei Obrenovici, botezat cu numele
Dimitrie, care prin adopţie devine principele Dimitrie Cuza, a fost un nou motiv de
calomnii şi duşmănie16.
Motive de ordin politic l-au silit pe Cuza, nu numai să-şi amâne întoarcerea la
Ruginoasa, dar chiar să renunţe definitiv la întoarcerea la ţară. Atunci abia a înţeles cât de
adevărate au fost presimţirile acelea din august 1865, când a plecat de la Ruginoasa şi
când totul parcă îi spunea că pleacă pentru totdeauna17.
Este cunoscut faptul că prin dezamăgirile politice, răutăţile duşmănoase, încă din
vara lui 1865, indiferenţa unora din foştii camarazi, cât şi oboseala firească, provocată de
ritmul neobişnuit al prefacerilor iniţiate la nivelul general al societăţii româneşti, epilogul
domniei Cuza, greu încercate, dar rodnice, devine iminent la începutul anului 1866. În
atmosfera epocii au existat numeroase motive personale, adversarii politici ai domnului
nutrind de mai multă vreme planuri de răzbunare împotriva celui care-i ţinuse departe de
exerciţiul puterii sau îi lovise în interesele individuale, ori de grup, obiceiul de a unelti
fiind mai vădit ca niciodată.
Alexandru Ioan Cuza, conştient de situaţia ireversibilă, regreta doar modul în care
Cf. Gh.Ghibănescu, Cuzeştii (monografie istorică), Bucureşti, Editura Librăriei SOCEC & CO.,
Societate Anonimă, 1912, p. 4.
15
Theodor Râşcanu, op.cit., p. 72-75.
16
Ibidem , p. 76-78.
17
Ibidem, p. 79-80.
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evoluaseră evenimentele18. Cerea să fie scos din ţară mânat nu de sentimentul urii faţă de
aceasta sau de nerecunoştinţa semenilor, ci pentru că „ştia bine că prezenţa sa ar strica o
pace de care aveau nevoie instituţiile cele noi pentru a se consolida”19. Prin urmare, chiar
dacă nu şi-ar fi dorit exilul, tot nu l-ar fi putut evita, cu atât mai mult cu cât complotiştii
fuseseră informaţi asupra „preparării unei contramişcări militare, avându-l în cap pe
colonelul Solomon”20.
Subminarea autorităţii de care se bucura domnitorul de către Cezar Librecht, înalt
funcţionar şi om de încredere a lui Cuza, şi Maria Obrenovici, care s-a infiltrat în viaţa
intimă, au adus prejudicii grave prestigiului său. De aceste slăbiciuni au profitat, cu folos,
adversarii domnitorului care, prin complotul de la 11 februarie, au forţat abdicarea sa.
Abdicarea silită a lui Cuza motiva graba conspiratorilor prin teama justificată că, printr-o
retragere voluntară, domnitorul şi-ar fi putut asigura o popularitate sporită în rândul
concetăţenilor lui, cu efecte neaşteptate şi nedorite din perspectiva propriilor scenarii. Mai
presus de orice a fost atitudinea demnă, sinceră şi responsabilă, patriotică, a domnitorului
Cuza, manifestată inegalabil şi incomparabil, din momentul abdicării silite şi până în
ultimele sale clipe de viaţă. „Nu voi regreta nimic din ceea ce s-a petrecut – mărturisea
ex-domnitorul captiv unui consul străin – dacă abdicarea mea va contribui la
consolidarea destinelor naţiunii”21.
Din iunie 1867, până în 15 august 1867, Elena Cuza, cu principii Alexandru şi
Dimitrie, au însufleţit camerele castelului şi aleile parcului de la Ruginoasa. În această
perioadă, Ruginoasa a avut parte de o zi specială: noul domnitor, Principele Carol I de
Hohenzollern, veni să viziteze pe fosta Principesă domnitoare, deşi nu-i acceptase lui
Cuza reântoarcerea în ţară, datorită intrigilor foştilor săi duşmani, crezând că ar putea da
loc la tulburări. Era însoţit de Carol Davila22, Baligot de Beyne (care se întreba cum se va
descurca prinţesa cu domnul Davila, deoarece din relatările târzii – 1905 – ale lui
Theodor Rosetti, făcute lui A.C. Cuza, nepot de văr primar al lui Cuza Vodă, reiese că
generalul Davila se afla printre conspiratorii de la 11 februarie. Elena Cuza a aflat mai
târziu acest fapt, motiv pentru care a refuzat să-l vadă la Heidelberg în 187323). La 12
iunie 1867, Alexandru Ioan Cuza scrie o scrisoare lui Napoleon III, prin care l-a informat
pe împărat în legătură cu intenţia sa de a se întoarce în ţară, scrisoare care a fost trimisă
împăratului, prin ambasadorul francez de la Viena, ducele de Grammont.
Cf. Vespasian I. Pella, Convorbiri cu Elena Doamna, ziarul „Opinia”, Iaşi, VI, 1909, Nr. 637
(25 ianuarie).
19
Cf. Nicolae Iorga, Oameni care au fost, vol. I, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1967, p. 243.
20
„Convorbiri literare”, XLIX, 1915, nr. 10 (octombrie), p. 998.
21
„Historia”, op.cit., p. 47-50.
22
Domnitorul Cuza i-a acordat multă încredere şi i-a încredinţat multe misiuni medicului şi
farmacistului român, de origine franceză, Carol Davila (1832-1884), care a adăpostit împreună cu
soţia sa Ana, pe Elena Doamna, cu copiii, la 11 februarie 1866, până la plecarea din ţară (cf.
Virginia Isac, Principele Alexandru Ioan Cuza – scrisori din exil – 1866-1873, Iaşi, Editura
Junimea, 2007, p. 9-10.)
23
Cf. „Magazin istoric”, nr. 2, februarie, 1995.
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Exilul principelui Alexandru Ioan Cuza a început din clipa când a trecut, la 14
februarie 1866, graniţa României. Din acel moment, cu toată arzătoarea lui dorinţă de a
se întoarce şi a se stabili la Ruginoasa, acest ultim gând s-a dovedit irealizabil.
Împrejurările nu i-au fost prielnice, aşa încât singura cale de a comunica cu ţara au fost
scrisorile, cu şi de la prieteni şi alte cunoştinţe. Scrisorile dezvăluie gândurile şi
preocupările pe care le-a avut în anii exilului, descoperind domnitorul care trăieşte cu
sentimentul că a reuşit să transpună în realitate idealurile generaţiei sale, pe românul care
spera să-şi revadă într-o zi ţara, dar şi pe omul obosit care se confrunta cu delicate
probleme financiare sau, mai trist, pe acela care-şi simte sfârşitul aproape.
După detronare, Alexandru Ioan Cuza, a ales exilul, nu pentru că îl dezgusta
pământul ori îl înăbuşea aerul (expresie a lui N. Iorga), ci datorită convingerii că
prezenţa sa periclita pacea, atât de necesară. Trăsăturile esenţiale ale vieţii politice interne
româneşti aveau să fie definite, ca şi până atunci, de aceeaşi dispută aprigă pentru putere
între grupările politice, care erau stânjenite de prezenţa elementului străin, ori de rigorile
autoimpuse ale noului cadru constituţional24.
Probabil necesităţile materiale, cât şi incertitudinea revenirii pe pământul natal, îl
determină pe Cuza să arendeze, cu anticipaţie, moşia sa de la Ruginoasa pentru o
perioadă de şase ani (începând cu 23 aprilie 1869) cu preţul de 5.000 galbeni anual25.
În scrisoarea principelui Carol din 18 februarie/2 martie 1870, către Cuza, acesta îi
spunea că îşi va aduce aminte întotdeauna, cu plăcere, de primirea graţioasă, cu care l-a
întâmpinat principesa Elena, când a vizitat-o la Ruginoasa. Ea spunea atunci dându-i un
frumos buchet de flori: „îmi pare tare rău că vă primesc singură”26, iar Carol i-a răspuns:
„Părerea de rău pe care o simt nu este mai mică, dar cred că în împrejurările de faţă,
este mai bine ca principele să nu se întoarcă încă; totuşi sper că nu suntem prea departe
de ziua când voi avea plăcerea de a-l saluta în România…”27.
Tot timpul cât a stat în exil Cuza a fost stăpânit de dorul patriei. Ar fi dorit să se
întoarcă în ţară, la moşia de la Ruginoasa, şi să trăiască ca simplu cetăţean. Dar
încercările sale de revenire acasă i-au fost respinse. După mai bine de un an de la
înlăturarea sa, Cuza îi trimite Principelui Carol I, la 20 aprilie 1867, o nouă scrisoare în
care îşi exprimă deschis dorinţa de a se stabili la Ruginoasa. Argumentele sale erau de
natură să-l indispună pe Hohenzolern: „Cel puţin am avut mulţumirea de a realiza
Unirea Principatelor, de a face din trei milioane de clăcaşi, trei milioane de proprietari,
a înapoia ţării a cincia parte din pământul uzurpat de clerul grec locurilor sfinte, a da
tuturor românilor, fără excepţie, drepturile electorale de care era lipsită pe nedrept
marea majoritate a naţiunii, a constitui puternic egalitatea civilă şi politică şi, în fine, a
,, Historia”, op.cit., p. 50, 51.
Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Colecţia Documente, pachet 497/361.
26
Virginia Isac, Contribuţii la o bibliografie Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Editura Junimea,
2005, p. 86.
27
Ibidem, p. 87.
24
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traduce în fapte mai toate dorinţele divanurilor ad-hoc, din 1857…”28. Scrisoarea a fost
dusă la Bucureşti de Baligot de Beyne şi predată colonelului Pisoschi, fostul său adjutant.
În vara anului 1872, Cuza încearcă iarăşi să revină în ţară şi îl roagă pe Baligot de Beyne
să-i redacteze două scrisori: una destinată lui Carol I şi alta Consiliului de Miniştri al
României (iulie 1872). Cuza declară că doreşte să trăiască la Ruginoasa, ca simplu
cetăţean, şi că va duce aceeaşi viaţă rezervată pe care a dus-o şi până atunci. Dar ambele
scrisori au rămas netrimise: motivul renunţării îl expune domnitorul într-un al treilea
concept de scrisoare, redactat tot de secretarul său, în care arată că a renunţat să se
întoarcă în ţară, deoarece nu vrea ca prin prezenţa sa să pericliteze interesele ţării29.
În mai 1873, Cuza se afla la Heidelberg, în Germania, la Hotelul Europa. Starea
sănătăţii sale nu era prea bună – răcise, se pare, în timpul drumului, venind de la Florenţa,
dar nu lăsa să se prevadă un sfârşit apropiat. După mărturia Doamnei Elena, se produse,
însă, brusc, o boală de inimă „ale cărei efecte surprinseseră pe medicii cei mai
experimentaţi”30. Toate îngrijirile au fost zadarnice, deoarece inima sa obosită a încetat să
mai bată. Credincios poporului, la sfârşitul vieţii ar fi dorit să se reîntoarcă în ţară în
calitate de „simplu cetăţean”, dar a fost refuzat, murind departe de cei care îl înălţaseră ca
domn, cu gândul mereu la soarta lor, cu dorul de patrie pe buze.
În primăvara lui 1871, Elena Doamna şi copiii părăsesc Ruginoasa şi se întorc la
Florenţa, dar revine Principesa la sfârşitul verii, însă pentru foarte puţin timp. De la
sfârşitul verii lui 1871 până în primăvara lui 1873, când fostul domnitor s-a stins din
viaţă, la Heidelberg, şi a fost adus la Ruginoasa, palatul a rămas iarăşi pustiit31. Vestea
morţii lui Cuza s-a răspândit foarte repede şi la Ruginoasa, peste care flutura un mare
steag negru, s-a adunat foarte multă lume, cu toată opunerea autorităţilor, care au interzis
să tragă până şi clopotele bisericilor din satele şi oraşele prin care trecea vagonul mortuar,
acest privilegiu fiind acordat numai bisericii din Ruginoasa32.
Cei care au venit la Ruginoasa, în ziua înmormântării marelui Domnitor al ţării, au
mers ca să implore sufletul mare al ultimului Domn Român, ca de acolo de unde s-a urcat
el, să însufleţească şi să îmbărbăteze cu profunda sa dragoste de patrie înălţarea ţării şi
biruinţa duşmanilor ei33.
La 27 mai sosi în ţară trenul mortuar34. Trupul îmbălsămat al lui Cuza a fost adus
la Ruginoasa. De-a lungul liniei ferate, de la intrarea în ţară, s-au strâns zeci de mii de
ţărani, unii veniţi de la distanţe mari, să mai vadă odată pe cel care le dăduse pământ,
făcându-i să se simtă oameni liberi şi cetăţeni.
V. Curticăpeanu, Epoca lui Cuza Vodă, V, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română,
1973, p. 184.
29
Ibidem , p. 185;186.
30
C.C. Giurescu, op.cit., p. 454.
31
Theodor Râşcanu, op.cit., p. 80-85.
32
Nicolae Grigoraş, op.cit., p. 9.
33
Cf. I.G. Valentineanu, Din memoriile mele – Alegerea, detronarea şi înmormăntarea lui CuzaVodă, Bucureşti, 1898, p. 180.
34
Cf. Dumitru Vitcu, Cuza Vodă în memoriam, Iaşi, Editura Junimea, p. 565.
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Pe toate liniile, de la Paşcani la Ruginoasa, „cantonetele aveau flamure negre”, iar
gara locală era îmbrăcată toată în doliu. La fel era și Palatul de la Ruginoasa, astfel că
oriunde priveai, nu vedeai decât un doliu general. La sosirea trenului, trenurile armatei
„deteră o salvă”, care se repetă de 21 ori până la intrarea corpului în biserică35.
Când cortegiul porni spre aleea ce duce la biserică, după sicriu urma Doamna
Elena, cu ilustra-i familie, D.D. general Florescu, Balligot, V. Alecsandri, C. Casimir,
Marghiloman, colonelul Pisoschi, Gadela şi alte persoane notabile, publicul cel mare şi
apoi muzica infanteriei. La înmormântare au participat şi ziarişti de la ziarele:
„Trompeta”, „Reforma”, „Poporul”, „Curierul Balasan”, „Noul curier român”,
„Armonia”, „Observatorul”, „Semănătorul” şi au fost recitate poezii funebre de Dim.
Gusti, Scipione Bădescu, N. Basarabescu36.
După slujba înmormântării oficiată de un numeros sobor de preoţi, Mihail
Kogălniceanu a rostit cuvântul de despărţire, arătând că Alexandru Ioan Cuza, a
simbolizat „renaşterea României” şi „conştiinţa naţională”, că „şi-a ţinut întotdeauna
cuvântul”, că „era gata a-şi sacrifica tronul, persoana sa, numai să-şi apere ţara de orice
pericol”, că numele lui e binecuvântat de „trei milioane de locuitori, pe care i-a făcut
cetăţeni”, că „nu greşelile lui l-au răsturnat pe Cuza, ci faptele [lui] cele mari”. Aceste
fapte mari „sânt nepieritoare”; ele „opresc chiar moartea”. Alexandru Ioan I, nu poate
să moară, o dovedesc „lăcrimile unui popor întreg, lăcrimi ce se varsă de ori unde se
vorbeşte româneşte… veşnica lui amintire, nu se va şterge din inimile noastre şi ale
fraţilor noştri; şi cât va avea ţara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină… va fi
aceea a lui Alexandru Ioan Cuza”37. După înmormântarea principelui Alexandru Cuza,
principesa Elena a rămas pentru puţin timp la Ruginoasa, pentru a pune rânduială în
starea de ordin material. Cum nu primise nici un amestec al guvernului român la
înmormântarea fostului domnitor, sumele depăşite prin cheltuiala făcută trebuiau să fie
echilibrate sau puse la loc de unde le luase.
Există un proces verbal, numărul 1425 din 31 mai 1873, a Tribunalului Suceava,
prin care Elena Cuza cere, printr-o petiţie, în urma testamentului lăsat de defunctul ei soţ,
să fie recunoscută legal tutore al minorilor şi să fie pusă în posesia averii rămase, pentru a
se bucura de uzufructul ei, până la majoratul copiilor. La Muzeul „Unirii” din Iaşi se află
înregistrată o copie legalizată, care i s-a dat în mână principesei. Tot la acest muzeu, se
află inventariate două copii, din 22 decembrie 1873, prin care membrii consiliului de
familie ai minorilor lui Cuza sunt citaţi de Tribunalul Suceava, să se întrunească, la
Ruginosa, pentru a delibera cererea Elenei Cuza, de a fi autorizată să vândă imobilele
inutile de la Viena, Florenţa, pentru a putea cumpăra obiecte producătoare de venit. Pe
acest proces verbal este menţionat: „Făcut la Ruginoasa”, la fel cum este menţionat.
I.G. Valentineanu, Din memoriile mele. Alegerea, detronarea şi înmormântarea lui Cuza Vodă,
Bucureşti, 1898 , p. 181.
36
Ibidem, p. 132; 133.
37
Cf. C.C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Ediția a II- a, revizuită şi adăugită, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1970, p. 453; 454.
35
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Palatul era din nou îngrijit, s-au croit alei noi printre copacii bătrâni, grădina fiind
lucrată de doi grădinari aduşi din Austria şi de vreo 60 de ţigani, care săpau, pliveau,
curăţau pomii, păstrau în seră florile care împodobeau zilnic interiorul palatului38.
Atât palatul, cât şi biserica de lângă el, au fost reparate. Camerele copiilor au fost
mobilate în culoarea tapetelor, verde pentru cel mic, galbenă pentru cel mare, inspirând,
de cum intrai, o atmosferă de recreere sufletească, plină de intimitate şi de aducere aminte
a celui care nu mai era printre ei39.
Cei doi principi erau foarte deosebiţi, atât ca fire, cât şi ca inteligenţă: cel mare,
Alexandru, era o fire domoală şi ascultătoare, fără iniţiativă, dar cu multă bunăvoinţă faţă
de stăruinţele mamei sale adoptive. Cel mic, Dimitrie, mult mai vioi, cu mult amor
propriu şi cam încăpăţânat, nu prea iubea învăţătura şi se ţinea mai mult de joacă, în
copilărie, şi de petreceri, în tinereţe. Primul era tăcut şi stângaci, al doilea vorbăreţ şi
îndrăzneţ. Ambii iubeau mult caii, iar mai apoi jocul de cărţi, în special Alexandru. În
1880, tânărul principe Alexandru este înscris la facultatea de drept şi urma şi cursuri de
istorie, Elena Cuza inspirându-le, celor doi, dragoste şi interes pentru ţara lor, crescându-i
în admiraţia faptelor glorioase ale tatălui lor. În ciuda acestor îndrumări, de care se
mândrea principesa, din nefericire, băieţii aveau şi înclinaţii spre o viaţă uşoară, luând
parte, în ascuns de mama lor, la multe petreceri de noapte şi chiar la joc de cărţi, fiind
atraşi de prieteni vicioşi, care petreceau pe cheltuiala lor, fără a fi credincioşi în prietenia
lor. Ambii, ajunşi studenţi, la Paris, nu luau în seamă sfaturile mamei, care era nevoită săi lase, din când în când, singuri, fiind nevoită să plece la Ruginoasa, pentru a supraveghea
averea. Sănătatea lor şubredă s-a resimţit repede, aducând mari griji mamei, care se
zbătea pe drumuri, între Ruginoasa şi Paris. În urma petrecerilor, nechibzuite, începură
neînţelegerile dintre mamă şi copii, în special Dimitrie, fire voluntară şi liberă, nu suporta
sfaturile. Când s-au întors în ţară, ambii copii erau condamnaţi de medici. Principele
Dimitrie, suferind cu plămâni şi cu ameninţarea unei grave boli, iar principele Alexandru,
cu un început de miocardită şi cu recomandarea medicilor pentru multă linişte şi îngrijire.
În acest timp principesa Elena, a făcut toate economiile, cu putinţă, pentru a mai cumpăra
o fâşie de moşie, Hocenii, pe care alipind-o Barboşilor, să fie parte egală cu Ruginoasa,
pentru cei doi copii. Dimitrie nu era tânărul care să se împace cu viaţa liniştită şi
monotonă a traiului de la ţară şi lipsea mult de la Ruginoasa, plecând la Iaşi sau
Bucureşti, măcinându-şi sănătatea în petreceri40.
În testamentul lui Alexandru Ioan Cuza, toată averea lui era lăsată fiilor, ca singuri
moştenitori, Elenei Cuza lăsându-i „usufructul unei a treea părţi”41.
În 1866, prinţul Dimitrie se hotărî să plece la Paris, făcându-şi întâi testamentul în
favoarea fratelui său, cu menţiunea să dea o rentă privată de 15 mii de franci „ prea iubitei
38

Ibidem, p. 197;198.
Lucia Borş, op.cit., p. 198.
40
Ibidem, p. 200-206.
41
I.G. Valentineanu, op.cit., p. 134.
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mele mame, principesa Elena”42. Dimitrie Cuza, era atras la Paris şi de o legătură
sentimentală, despre care principesa considera că nu trebuie să se transforme într-un plan
de căsătorie. Întors, în cele din urmă, la Ruginoasa, fără voia lui, continuă să se
împotrivească sfaturilor medicale şi poveţelor mamei.
Mult mai blând şi stăruitor, Alexandru începu să se intereseze de politica ţării,
fiind unul dintre fondatorii ziarului „Adevărul”, la care s-a abonat imediat şi principesa
Elena, iar la începutul anului 1888, a fost ales de către Colegiul III din Mehedinţi,
trimisul lor în Cameră, refuzând, în timp ce fratele lui, Dimitrie, îşi ducea viaţa sa de
petreceri, risipind economiile.
În 1888, Dimitrie hotărăşte să se sinucidă, cu o împuşcătură de revolver, din
dragoste pentru o franţuzoiacă de moravuri uşoare43.
Elena Cuza s-a îngrijit să înmormânteze pe fiul lui Cuza creştineşte, la Ruginoasa,
în dreapta mormântului tatălui său, în curtea bisericii de lângă palat. Multe scrisori de
mângâiere a primit D-na Elena de la prieteni, care îşi imaginau durerea ei, iar Vasile
Alecsandri, care se afla la castelul Peleş, fiind oaspetele suveranilor, fiind anunţat , printro telegramă, de către Theodor Rosetti, i-a răspuns acestuia: „…Sărmana Doamnă! Ce
viaţă nenorocită pentru dânsa, de când au crescut băieţii mari!”44. Acum principesa
trebuia să îngrijească două morminte dragi, ai celor care nu puteau vorbi decât prin inima
sa.
Principele Alexandru, suferea de o miocardită serioasă, motiv pentru care medicii
priveau căsătoria acestuia ca pe un lucru fatal pentru viaţa lui. Elena Cuza ar fi fost
fericită de alegerea făcută şi ar fi primit bucuroasă vestea care punea la adăpost
moştenirea de sânge Cuza, dacă căsătoria pentru fiul său nu ar fi fost o adevărată
sinucidere.
Adela Moruzi, dorind o stare materială mai bună, pentru fiica sa Maria, şi prin ea
fiilor săi, Sebastian şi Dimitrie, nu a fost stânjenită de nimic pentru îndeplinirea planurilor
sale şi, cunoscând problemele de sănătate ale prinţului Alexandru, îi ceru acestuia să-şi
facă testamentul înainte de căsătorie. Fără măcar să o înştiinţeze pe mama sa, principele
Alexandru, înţelegând să-şi ţină cuvântul dat, lăsă grăbit şi necugetat pe Maria Moruzi
uzufructuara averii lui Cuza, până la moarte, după care averea să treacă în patrimoniul
spitalului Caritatea din Iaşi, după dorinţa domnitorului din testamentul lăsat.
În toamna anului 1889 are loc căsătoria principelui Alexandru Cuza cu Maria
Moruzi, după care cei doi pleacă într-o lungă călătorie în apusul Europei, trecând apoi în
primăvară în Spania, pentru a se opri la Madrid. Între Madrid şi Lisabona, principele a
răcit şi a căzut grav bolnav, stingându-se fără ca cineva să-i poată veni în ajutor, departe
de ţară, la fel ca şi tatăl său, fiind răpus de aceeaşi boală nemiloasă a familiei.
Moartea celor trei o despărţi pentru totdeauna pe Elena Cuza, punând între ea şi ei
Lucia Borş, op.cit., p. 207.
Cf. Dan Bogdan; Viorel Ştirbu, Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti, Ed. SportTurism, 1985, p. 224.
44
Lucia Borş, op.cit., p. 210.
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o barieră peste care voinţa şi iubirea nu mai puteau răzbate.
Prin moartea celui din urmă fiu se nărui tot restul vieţii pentru Elena Cuza, care
mai păstrase în sufletul său mari puteri de iubire şi jertfă, ţinând piept tuturor loviturilor
sorţii, ca şi cum destinul mai avea ceva de împlinit prin ea. Pleacă la Piatra Neamț, acolo
îşi petrecu alţi trei ani din viaţă, timp în care o întâlni pe Henrieta Bacalu. Noul domiciliu
era modest, dar vesel, cuprindea două camere, un antreu şi o cameră pentru camerista sa
Germaine, adusă cu ea din Geneva.45
Mobilierul era tot atât de simplu, ca şi înfăţişarea casei, fiind compus dintr-un pat,
un dulap pentru haine, un scrin şi un fotoliu, pe care îi plăcea să stea şi să asculte lectura
pe care i-o făcea camerista. Din belşugul de odinioară, nu mai păstrase decât un medalion
scump, bătut în pietre rare, care încadra chipul domnitorului Cuza şi care se afla pe
măsuţa de lângă pat. Peste antreu mai avea un mic salonaş, simplu mobilat, unde-şi
primea puţinii musafiri pe care îi avea şi mai mulţi dintre fraţi şi nepoţi. Se purta
îmbrăcată simplu, cu o haină neagră de postav, sub care purta pluovere cenuşii, lucrate de
Henrieta Bacalu sau Eleonora Albu care, deşi erau de lână, le purta vara şi iarna, deoarece
răcea foarte uşor, şi o fustă neagră întregea toată îmbrăcămintea. În picioare purta ghete,
iar pe cap o dantelă sau un voal de lână simplu, care o acoperea ca pe o călugăriţă.
Gândea că dacă ar purta îmbrăcăminte scumpă ar trebui să lipsească pe unii dintre săracii
ei, cărora le dădea ajutor. „Ea reluă astfel, pentru poporul românesc, şirul marilor
mucenice ale neamului, insuflând un ritm nou de jertfă şi de unitate de sine. Prin
aceasta, doamna Elena Cuza înfăţişează, ca şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza, un
început de eră în prefacerea conştiinţei poporului românesc”46.
Multe persoane ajunseseră pensionarii Elenei Cuza, din venitul de aproape
120.000 lei pe care îl avea anual, păstra o parte pentru ajutoare şi pentru întreţinerea sa,
restul îi împărţea pentru copiii cu merite deosebite din Piatra Neamţ.
Cu simplitatea în care trăise, Doamna Țării se stinge din viață la 2 aprilie 1909, la
aproape 84 ani. Vagonul care purta rămăşiţele doamnei Elena se îndreptă spre Soleşti,
pentru a fi depus corpul neînsufleţit în mormântul în care fusese îngropată mama sa.
Elena Doamna, nici moartă, nu a revenit la Ruginoasa! Ea a rămas şi după moarte
despărţită de cei care i-au fost dragi şi cărora le-a fost devotată.

45
46

Lucia Borş, op.cit., p. 213.
Theodor Râşcanu, op.cit., p. 80-85.
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Ilustrații

Fig. 1. Elena Cuza
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Fig. 2. Elena Cuza, după Carol Pop de Szathmári
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Fig. 3. Elena Cuza în anul 1876
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Fig. 4. Elena Cuza în anul 1906
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ACTIVITATEA BIROULUI INFORMAȚII DE LA
CORPUL 4 ARMATĂ ROMÂN (1917)
Alin Spânu
The activity of the Information Office from the 4th Romanian Army Corps
(1917)
Abstract
Octavian C. Tăslăuanu was the head of the Intelligence Office of the 4th Army Corps in
1917. He took part in all the 4th Army Corps battles and brought important data for the success of
the Romanian troops. Years after, he has written his memoirs which provide a novel image of the
war and the battle for information.
Key words: First World War, Romania, intelligence, Tăslăuanu
Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, România, informații, Tăslăuanu

În orice conflict operațiunile militare sunt cele care decid soarta bătăliilor și a
războaielor. Contează planurile operative, inteligența comandanților și eroismul militarilor.
Un element important înainte de orice bătălie, necesar la întocmirea planurilor și elaborarea
ordinelor, îl reprezintă informația. Informația despre inamic, de la număr și echipamente
(arme, tunuri, avioane etc.), până la analiza pe baza exploatării prizonierilor sau
documentelor capturate.
Puțini dintre cei care au lucrat în domeniul informativ și-au scris memoriile.
Unii n-au mai apucat, alții au luat secretele cu ei în mormânt. Există, însă, și excepții. Una
dintre acestea o reprezintă Octavian Codru Tăslăuanu care, după Primul Război Mondial,
și-a scris memoriile și, o parte, le-a publicat în timpul vieții.
Octavian Codru Tăslăuanu1 a fost mobilizat în armata austro-ungară (1914), a luptat
în Galiția cu rușii, apoi a venit de bunăvoie în România (1915). A militat pentru intrarea
României în război alături de Antanta (Anglia, Franța și Rusia) și s-a înrolat voluntar
imediat după ce Bucureștiul a declarat război Imperiului austro-ungar (15 august 1916).


Cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie, Universitatea din București.
Octavian Tăslăuanu (n. 1 februarie 1876, Bilbor, Mureş – d. 23 octombrie 1942, Bucureşti),
licenţiat al Facultăţii de Litere în Bucureşti (1902) şi secretar la Consulatul României de la Budapesta
(1902-1906). Este considerat unul dintre primii romancieri de război, el publicându-și experiențele
de pe frontul galițian înainte de intrarea României în război (Hora obuzelor, scene și icoane din
război, București, 1916). Mai multe despre viața și activitatea sa în: Octavian C. Tăslăuanu,
Spovedanii (ediție îngrijită de Gelu Voican-Voiculescu), București, Editura Minerva, 1976; idem,
Din vârtejul războiului vol. I-III (ediție îngrijită de Gelu Voican-Voiculescu), București, Editura
Rao, 2001; Ilie Șandru, Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, Târgu-Mureș, Editura Nico, 2012.
1
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După ceva timp și câteva dezamăgiri, a ajuns să fie omul potrivit la locul potrivit, fiind
numit șeful Biroului Informații la Divizia 7 Infanterie 2 . Calitățile personale, abilitățile
practice, rezultatele în munca informativă/contrainformativă și de analiză l-au scos în
evidență și a fost solicitat să conducă Biroul Informații al Corpului 4 Armată. De la Pralea
(județul Bacău), aflat în prima linie a frontului, Tăslăuanu își face bagajele pentru plecare.
Trece prin Răcăciuni (20 februarie 1917), unde staționează la prietenul Șoculea și pleacă
„după ce ne-am ospătat boierește”3. A doua zi ajunge la Onești, sediul Corpului 4 Armată,
unde găsește o „atmosferă mai caldă și mai prietenoasă”4 decât la Divizia 7 Infanterie. Face
cunoștință cu generalul Eremia Grigorescu 5 , comandantul Corpului, și i se pare că „e
matematician, spirit pozitiv, care iubește pământul fără să poată contribui la crearea lui”6.
Pe de altă parte, avalanșa de ofițeri francezi de toate categoriile, care vin în comandament
cu indicații „nu-mi fac o impresie deosebită. Iuțeala lor îmi jignește mândria de român.
Rușii au venit cu trupe, francezii cu sfaturi”7.
Când își preia funcția în primire constată că dosarele biroului sunt în dezordine, dar
înțelege importanța acțiunilor informative/contrainformative și emite o axiomă: „Dacă
birourile de informații își fac datoria se cruță material uman și de luptă. Șeful biroului
trebuie să aibă calități, dar și intuiție” 8 . Apreciază „Instrucțiunile asupra organizării și
funcționării serviciului de informații”, emise la 20 februarie 19179, care stipulau că la un
2

Pentru mai multe detalii a se consulta: Alin Spânu, Odiseea locotenentului Octavian Codru
Tăslăuanu în campania anului 1916, în „Octavian Codru Tăslăuanu”, revistă editată cu ocazia
sărbătoririi a 142 de ani de la nașterea scriitorului, Sesiunea de comunicări și referate „Octavian
Codru Tăslăuanu” ediția a X-a 2017, editată de Școala gimnazială „O.C. Tăslăuanu” din Bilbor,
județul Harghita, februarie 2018, p. 31-36.
3
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2 Sub flamurile naționale (note și documente
din istoria Războiului de Reîntregire a Neamului), ediție îngrijită de Gelu Voican Voiculescu,
București, Editura RAO, p. 215.
4
Ibidem.
5
General Eremia Grigorescu (n. 28 noiembrie 1863, Tg. Bujor – m. 21 iulie 1919, Bucureşti) a
absolvit Şcoala de Ofiţeri din Bucureşti (1884), Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu (1886), a
urmat studii de matematică la Sorbona (1887-1889) şi un stagiu de perfecţionare în artilerie pe lângă
Ministerul de Război al Franţei (1887-1889). Director al Pulberăriei armatei de la Dudeşti
(1899-1904), comandant al Brigăzii 3 Artilerie (1906), director al Personalului în Ministerul de
Război (1913), comandant al Diviziilor 14 (1915) şi 15 (1916), al Grupului „Oituz-Vrancea”
(1916-1917), al Corpurilor 4 şi 6 Armată (1917), al Armatei 1 (1917), inspector general al armatei
(1918) şi ministru de război (octombrie-noiembrie 1918). Pentru mai multe detalii despre viața și
activitatea sa a se consulta: General Nicolae Ionescu, Generalul Eremia Grigorescu, București,
Editura Militară, 1967; Neculai Moghior, Didi Miller, Credință și glorie – Generalul Eremia
Grigorescu. Mărturii și documente, București, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 2006.
6
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2, Sub flamurile naționale…, op.cit, p. 217.
7
Ibidem, p. 215.
8
Ibidem, p. 218.
9
Pentru mai multe detalii a se consulta: Alin Spânu, Organizarea şi activitatea structurilor
informative şi contrainformative ale Armatei Române (1917), în volumul 1917 Glorie şi deznădejde
(coord. conf.univ.dr. Gavriil Preda), Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, p. 60-90.
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corp de armată biroul de informații trebuie să fie încadrat cu 7-8 oameni. La Corpul 4
Armată existau doar doi: Tăslăuanu și „un singur căprar”10, grefier în viața civilă. După ce
se mai confruntă cu diverse acțiuni și evenimente ajunge la concluzia că birourile de
informații „nu se pot improviza, ci trebuie o instruire din timp de pace”, iar „o armată fără
informații luptă la întâmplare”11. Plonjează în munca de informații cu plăcere, elaborează
buletine și le expediază la Armata 2 română, eșalonul superior. Are ambiția să transforme
biroul pe care îl conduce în cel mai bun din armată. Pentru început are inițiativa să
expedieze buletinele de informații nu numai la eșaloanele superioare, ci și celor inferioare,
până la nivel de batalion. Este atent și la latura contrainformativă, așa că receptează
comentariile negative ale militarilor după ce locotenentul-colonel Alexandru Crăiniceanu,
fiul generalului Grigore Crăiniceanu, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru
trădare, în timp ce un lăutar de la Regimentul 4 Vânători a fost executat pentru
automutilare. „Întreaga problemă a favoritismului se oglindește în această sentință” 12 ,
notează trist Tăslăuanu.
Doi militari unguri din Regimentele 5 și 7 Husari au dezertat „din cauză că mor de
foame în tranșee”13. Unul din ei aude că Ungaria va fi împărțită la finalul războiului, se
enervează și țipă: „Decât să piardă Ungaria o palmă de pământ, mai bine să piară toți
ungurii”14. Alți doi husari, care lansau manifeste defetiste în liniile române, sunt prinși și
înaintați Biroului Informații pentru exploatare. Surpriza a venit la interogatoriu, când
Tăslăuanu a constatat că ambii erau români transilvăneni, însă unul renegat și atașat trup și
suflet Ungariei. La 7 martie 1917, locotenentul-colonel Victor Pétin, șeful de Stat Major al
Misiunii Militare franceze, vine în inspecție la Corpul 4 Armată. „Îl scrutez. Mare lucru
nu-i de capul lui”15, notează scurt Tăslăuanu.
La jumătatea lunii martie 1917, Biroul de Informații „funcționează strună”16, mai
ales după ce Tăslăuanu învață să citească aerofotografiile efectuate de aviatori. Observă și
că soldații din prima linie scriu pe scoarța copacilor despre îndemnuri la vitejie, dar și
speranța de a scăpa de stăpânirea boierească. Cu toate problemele și greutățile talentul
literar nu-l părăsește pe fostul redactor al revistei „Luceafărul”. Vizita ministrului
Lucrărilor Publice, Dimitrie Greceanu17, îi oferă o nouă reflecție: „mare proprietar, om de
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2, Sub flamurile naționale…, op.cit, p. 218.
Ibidem, p. 226.
12
Ibidem, p. 219.
13
Ibidem, p. 220.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 221.
16
Ibidem, p. 222.
17
Dimitrie Greceanu (n. 10 august 1859, Iaşi – d. 10 decembrie 1920, Bucureşti) a intrat în politică
alături de Partidul Conservator, devenind deputat, prefect de Iaşi (1900), ministru de Justiţie (15 iunie
1906-12 martie 1907) și primar al municipiului Iaşi (6 ianuarie 1911-30 aprilie 1912). În timpul
neutralităţii s-a înscris în Partidul Conservator-Democrat, fiind cooptat ministru al Lucrărilor Publice
(11 decembrie 1916-26 ianuarie 1918, 13 iunie-16 noiembrie 1920) şi al Justiţiei (16 noiembrie-8
decembrie 1920).
10
11
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treabă, dar calic sufletește”18. Scopul vizitei era convingerea generalului Grigorescu să
primească portofoliul Ministerului de Război, dar intervenția lui Greceanu a eșuat. Se
revede cu colonelul Samsonovici, șef de Stat Major al Diviziei 7 Infanterie, „care e
răutăcios și mă înțeapă” 19 . Când Tăslăuanu era la Divizia 7 își exprima nedumerirea
privind prezența sa acolo, acum însă își arăta regretul pentru plecarea acestuia. Alt oaspete
este colonelul Thompson, atașatul militar britanic la Iași. „E un om”20, a scris Tăslăuanu
sub imperiul unei admirații fără margini. Generalii Pătrașcu („închis, posomorât, dar
hotărât”21) și Arghirescu („senin și cu luciri de intelectual în priviri”) au venit la Corpul 4
Armată să pregătească inspecția regelui Ferdinand. Inspecția are loc la 22 martie 1917, la
Răcăciuni, iar monarhul a promis soldaților pământ și drept de vot, ceea ce i-a adus urale
de admirație. Urmează vizita ministrului de Interne, Alexandru Constantinescu 22
(supranumit Porcul), iar memorialistul a notat că „grohăie întreg Oneștiul”23, mai ales că
individul nici măcar nu a răspuns la discursul de salut al generalului Grigorescu.
În plan personal corespondează cu Tia Petrescu, dar la un moment dat aceasta nu-i
mai răspunde și Tăslăuanu devine nedumerit. Abia la finalul lunii martie 1917 află că
tânăra s-a îmbolnăvit de tifos de la răniții din Spitalul din Vaslui, unde lucra ca voluntară.
La 7 aprilie 1917, în ziarul „România”, șeful Biroului de Informații îi citește necrologul și
îl podidesc lacrimile: „Aveam și eu o ființă în lumea asta, de care îmi legasem sufletul,
pentru iubirea căreia trăiam și căreia îi închinasem gândurile cele mai frumoase. (…) Mai
închid un mormânt drag. Sufletul ei a rămas cu mine și el mă călăuzește”24.
Prințul moștenitor Carol vine la începutul lunii aprilie 1917 și este întâmpinat
inclusiv de comandantul Corpului 30 Armată rus, merge în prima linie și ascultă lăutarii
români de la Regimentul 37 Infanterie. A doua seară este invitat la un banchet organizat de
ruși și „expansiv, se avântă la o sârbă”25. După Carol, urmează regina Maria (12 aprilie
1917), care a fost întâmpinată de generalul Grigorescu cu un discurs compus de Tăslăuanu.
Masa a fost servită într-un pavilion instalat la confluența Trotușului cu Oituzul și
acompaniată de muzici diverse: corul bisericii din Grozești, corul Corpului 30 Armată rus,
muzica militară a Corpului 4 Armată român și un taraf de lăutari din zonă.
Un aviator francez, Lucy, „spirit migălos și conștiincios”26, a ajutat mult Biroul
Informații prin fotografiile aeriene ale pozițiilor inamice. Uneori, când pozele nu erau clare,
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2, Sub flamurile naționale…, op.cit, p. 231.
Ibidem, p. 233.
20
Ibidem, p. 234.
21
Ibidem, p. 235.
22
Alexandru Constantinescu (n. 4 septembrie 1859, București – d. 18 noiembrie 1926, București)
avocat și om politic liberal. A urmat Facultatea de Drept și doctoratul la Paris, a intrat în politică
fiind ales deputat (din 1901) și senator. A fost ministrul Agriculturii și Domeniilor (1909-1910,
1914-1916, 1922-1926), ministru de Interne (1916-1918) și ministrul Industriei și Comerțului
(1918-1919).
23
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2, Sub flamurile naționale…, op.cit, p. 236.
24
Ibidem, p. 239.
25
Ibidem, p. 240.
26
Ibidem, p. 243.
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efectua voluntar alte misiuni aeriene până la identificarea neclarităților din teren.
Personalul Biroului s-a mărit cu un agent de siguranță pentru zona de contraspionaj și Aurel
P. Bănuț, vechi prieten al lui Tăslăuanu, ca translator și traducător. La jumătatea lunii
aprilie 1917 au fost reținuți trei țărani români din Covasna, Ion Olteanu, Ion Papuc și
Dumitru Lungu. Interogați, au recunoscut că au fost trimiși de unguri „să culeagă știri”27
și au acceptat numai după ce au fost amenințați cu spânzurătoarea în caz de refuz. Fiind de
bună credință, cei trei au expus tot ce știau din spatele frontului germano-austro-ungar. La
final, ofițerul de informații a notat: „Ar trebui să procedăm și noi la fel cu ceangăii de
aici”28. Alt prizonier este un militar austro-ungar din Secția Radiotelegrafie, care destăinuie
întreaga organizare, funcționare și încadrare a acesteia pe front și la comandamente.
Toți șefii birourilor de informații sunt chemați la un curs scurt și intens, iar la început
lui Tăslăuanu materiile predate i se par „generalități inutile”29 și „lucruri de prisos”. La
final însă își schimbă radical opinia și consideră că școala a fost necesară „pentru
apropierea sufletelor, uniformizarea și sistematizarea muncii”30.
Prin agenții săi află că militarii ruși din Corpul 30 Armată nu mai vor să lupte și
solicită încheierea păcii, ceea ce pare neverosimil. Dar, de la un moment dat, disoluția
armatelor ruse începe să se vadă cu ochiul liber. Soldații nu mai ascultă ordinele
superiorilor, iar propaganda bolșevică, care incita la dezordini și nesupunere, își făcea
simțită prezența 31 . Unul din mijloacele eficiente de propagandă o reprezentau ziarele.
Potrivit ofițerului de legătură român de pe lângă Corpul 30 Armată rus, locotenentul
Mardari, „evreii au presa în mâinile lor”32, ceea ce favoriza publicarea de articole cu tentă
antiromânească, evidențierea unei discriminări a minoritarilor în România și solicitarea de
sprijin din partea militarilor ruși. Pe acest fond, la Iași (1 mai 1917), militarii ruși bolșevizați
l-au eliberat cu forța pe Cristian Racovski, liderul socialist român (de origine bulgară) și
intenționau să răstoarne guvernul și să aresteze familia regală. Comandantul Armatei 9
ruse a renunțat la comandă (2 mai 1917), însă la plecare a emis un Ordin de Zi în care a
menționat cauza deciziei: „Plec din fruntea armatei pe care nu o mai pot conduce”33. Mai
grav, pe front, în prima linie, se constată că militarii ruși au început să fraternizeze cu
inamicul. Acțiunea este favorizată de publicațiile „plătite de nemți”, tipărite în București și
aruncate în liniile româno-ruse.
Deși Tăslăuanu este șeful de facto al Biroului Informații de la Corpul 4 Armată de
la începutul anului 1917, abia la 22 aprilie 1917 Marele Cartier General a aprobat mutarea
de la Divizia 7 Infanterie și numirea în noua funcție. Șeful de Stat Major al Corpului 4
Armată, colonel Gheorghe Eremie, merge mai departe și propune avansarea lui Tăslăuanu
27

Ibidem, p. 245.
Ibidem.
29
Ibidem, p. 253.
30
Ibidem, p. 254.
31
Pentru mai multe detalii a se consulta: Lucian Drăghici, Un locotenent român martor la agonia
armatei ruse, în „Document” nr. 1/ 2018, p. 57-61.
32
Octavian C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 2, Sub flamurile naționale…, op.cit, p. 249.
33
Ibidem, p. 255.
28

Activitatea Biroului Informații de la Corpul 4 Armată român (1917)

301

la gradul de căpitan. Marele Cartier General a întrebat Ministerul de Război dacă cel în
cauză „este trecut sau nu în cadrele armatei noastre”34, iar răspunsul a fost… negativ. Prin
urmare, Marele Cartier General a comunicat Corpului 4 Armată că avansarea „nu se poate
satisface”35 din acest motiv bine întemeiat. Evident, Tăslăuanu se consideră „jignit până la
sânge”36 și solicită în scris, pentru a cincea oară, să primească cetățenia română, implicit
primirea în cadrele militare. Generalul Grigorescu îi susține demersul și îi atenuează
amărăciunea invitându-l la cină. Are, astfel, ocazia s-o cunoască pe Elena Negropontes,
partenera de viață a generalului, pe care a caracterizat-o scurt: „E așa de urâtă, încât e
interesantă!”37.
La începutul lunii iunie 1917 patru dezertori germani din Regimentul 204 Infanterie,
toți originari din Lorena, au informat că pe front au venit unități noi. Analiza lui Tăslăuanu
este corectă: „Se pregătește, așadar, și inamicul să atace”38. Pe de altă parte, dezertorii au
auzit că românii vor lua ofensiva și nu doreau să lupte și să moară pentru o cauză care nu
era a lor. Alt fugar este Victor Burcușel, din Batalionul 12 Pionieri austro-ungar, român
din Bistrița, care spune că și-a făcut planul de fugă în liniile române încă de când a fost
adus pe frontul din Moldova. De la alți militari germani sau austro-ungari, care erau sătui
de război sau de alte cauze, se obține informația vitală că trupele din liniile lor sunt „obosite
și flămânde”39.
Generalul Grigorescu este numit, la jumătatea lunii iunie 1917, comandantul
Corpului 6 Armată, cu sediul în Galați, cu misiunea de a declanșa o ofensivă contra
inamicului din nordul Dobrogei în colaborare cu Armata 6 rusă. Tăslăuanu este pesimist
în privința planului ofensiv, considerându-l „peste puterile noastre și pe ruși nu ne putem
rezema” 40 . La Corpul 4 Armată noul comandant este generalul Gheorghe Văleanu,
apreciat drept „un om scurt, gros și potolit”41. Totuși, Corpul 6 Armată solicită transferul
lui Tăslăuanu, însă Corpul 4 Armată refuză, ceea ce-l amuză pe memorialist: „am ajuns ca
două corpuri de armată să se bată pentru mine”42. Simpatia pentru generalul Grigorescu îl
face să se gândească să accepte propunerea, dar află că șeful de Stat Major este colonelul
Samsonovici, „care și-a bătut joc de sufletul meu”43 la Divizia 7. În final, refuză elegant
solicitarea, iar generalul Văleanu îi susține punctul de vedere. La 3 iulie 1917, Mihai
Popovici este numit ajutorul lui Tăslăuanu la Biroul Informații. Acesta era o veche și
apropiată cunoștință, încă de la începutul secolului XX, când a sponsorizat cu 5.000 de
coroane înființarea tipografiei revistei „Luceafărul”.
34

Ibidem, p. 262.
Ibidem.
36
Ibidem, p. 263.
37
Ibidem, p. 265.
38
Ibidem, p. 268.
39
Ibidem, p. 277.
40
Ibidem, p. 275.
41
Ibidem.
42
Ibidem, p. 276.
43
Ibidem, p. 278.
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Pentru pregătirea apropiatei ofensive, șeful Biroului Informații elaborează un
memoriu analitic asupra inamicului, pe baza datelor obținute în perioada 1 martie-1 iulie
1917. Începe ofensiva pe tot frontul și lucrurile se precipită: lupte, prizonieri, ruși care luptă
și ruși care refuză să lupte. La 11 iulie 1917 sunt prinși 49 de militari germani din Divizia
218 Infanterie și imediat sunt aduși la interogatoriu. Încep să curgă și documente, oficiale
sau personale, în germană și ungară, care trebuie traduse și analizate. Un lot mare de
prizonieri (1.300) este adus la 13 iulie 1917, însă ofensiva română este oprită la solicitarea
rușilor. În urma înfrângerii suferite la Tarnopol (Galiția), Marele Cartier General al
Armatei ruse a decis mutarea unor mari unități de pe frontul român care, astfel, nu mai
putea dezvolta planul inițial.
Tăslăuanu are, totuși, un motiv de bucurie: la 4/17 iulie 1917, prin Înalt Decret Regal
publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 72, a fost recunoscut cetățean român de la începutul
campaniei. „De acum pot să mor fericit. Nu mai sunt fără patrie”44, a scris el cu emoție.
Luptele continuă, vin mulți prizonieri pentru exploatare (18 la 14 iulie, 300 în
perioada 18-20 iulie) și greutățile cresc exponențial, mai ales după ce, din 26 iulie 1917,
inamicul declanșează contraofensiva pe Valea Oituzului. De la doi prizonieri Tăslăuanu
află că tatăl său, preotul Ioan din Bilbor, a fost condamnat la 6 ani închisoare. Germanii
rup frontul Corpului 4 Armată în două, unitățile sunt dispersate și se pierde legătura cu ele.
Pentru remedierea situației vine generalul Gheorghe Mărdărescu, șeful de Stat Major al
Armatei 2, „militar cu capul limpede și energic”45. Inamicul se revarsă, ajunge la Grozești
și în defileul spre Valea Trotușului. Pentru menținerea pozițiilor defensive se aruncă în
luptă Divizia 1 Cavalerie (general Schina) și regimentele de marș. La 30 iulie 1917 apare
însuși generalul Alexandru Averescu, comandantul Armatei 2, „un înțelept bătrân, obosit,
dar senin ca un zeu”46. O dată cu el apar și 214 prizonieri, pe care șeful Biroului Informații
îi descoase amănunțit. A doua zi începe atacul român, care produce 500 de prizonieri și
identifică o nouă mare unitate inamică – Divizia 7 Cavalerie; după alte confruntări se
primesc alți 623 de militari inamici (1 august 1917), dintre care 100 erau români ardeleni.
Erorile de gestionare a situației operative duc la înlocuirea șefilor de la Corpul 4 Armată;
noii numiți sunt generalul Artur Văitoianu (comandant) – „lung și zbârlit” și colonelul Ion
Manolescu (șef de Stat Major) – „scurt și îndesat, cu doi obraji ca două mere domnești”47.
Averescu îi solicită lui Tăslăuanu o analiză privind situația inamicului, ordin pe care
îl execută cu „sforțări ucigătoare” 48 din cauza unei gastroenterite păcătoase. După
elaborarea și expedierea materialului este chemat să explice personal anumite lucruri din
raport, iar la final primește mulțumiri. Pe baza interogatoriilor și a documentelor capturate,
șeful Biroului Informații a înțeles că inamicul forțează cucerirea celor două „turnuri” de
apărare române: Târgu-Ocna și Onești. Luptele crâncene continuă la Coșna, dar fără un
rezultat clar. După câteva zile de acalmie, la 27 august 1917, trupele române trec din nou
44
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la ofensivă, însă succesul se lasă așteptat. De la un militar austro-ungar, sârb de origine,
află că atacul Armatei 2 a fost cunoscut, întrucât un militar român a dezertat și i-a prevenit.
Alți trei transilvăneni, luați prizonieri de ruși, eliberați, și care doreau să se întoarcă acasă,
sunt interogați, iar la final ofițerul român este dezamăgit: „nu pot descoperi în sufletul lor
nici o licărire a conștiinței naționale”49. La începutul lunii septembrie 1917, la Runca, circa
100 de inamici sunt prinși și expediați la Biroul de Informații. Pe de altă parte, surprinzător,
mulți inamici dezertează și se predau românilor. Motivul? „Spun că mor de foame. Trupele
sunt rare și înlocuirile merg greu, ceea ce înseamnă că i-am căsăpit cumplit”50, scrie cu
satisfacție Tăslăuanu.
Luptele au încetat, dar în schimb s-a intensificat propaganda inamică defetistă și
pacifistă. În urma analizării documentelor inamice se identifică scopul acestei acțiuni: „de
a dezorganiza armata română și de a obține știri despre inamic”51. La rândul său, Corpul 4
Armată a reacționat cu un ordin de contrapropagandă, elaborat de Tăslăuanu, care se
încheia astfel: „Dușmanul trebuie să simtă că românul nu este nici fricos, nici fals, nici
necinstit, cum o spun ei [inamicii-n.n.], ci își iubește țara, este brav și cu mult mai cinstit
ca mișeii vrăjmași care încep să-și vadă neputința de a răpune pe români”52.
Între 6 și 14 octombrie 1917 Tăslăuanu se află la Iași, unde propune, susține și
insistă pentru înființarea unor legiuni/ divizii alcătuite din ardeleni și bucovineni. Demersul
are succes pe jumătate: se aprobă doar înființarea de regimente. Pleacă din Iași „mulțumit
că am făcut o ispravă cu care, desigur, se vor lăuda mulți”53. Până la finalul aceleiași luni
constată că inamicul „ne-a inundat cu ziare și cu manifeste, la care a început să adauge
fotografii și scrisori”54. Reacționează prin elaborarea de manifeste, care sunt aruncate în
liniile dușmane. În alt plan, se organizează conferințe cu militarii români, susținute de
formatori de opinie, care să combată minciunile din manifestele inamice. La Corpul 4
Armată au venit să vorbească economistul I.N. Angelescu („doctrinar sec și cu
pretenții”55), învățătorul Ion Mihalache („țăran deștept și cu mult bun simț”) și profesorul
universitar Paul Bujor. În noiembrie 1917, Mihai Popovici merge la Iași să susțină
proiectul lui Tăslăuanu privind organizarea legiunilor ardelene. După intense lupte politice
și inerente birocrații autohtone, proiectul a fost aprobat și, astfel, a luat ființă Corpul
voluntarilor ardeleni și bucovineni, comandat de colonelul Grigore Popescu. Tăslăuanu
protestează pe toate căile contra lui Popescu, considerat „om lipsit de autoritate și de
pricepere”56, iar în final comanda este trecută colonelului Marcel Olteanu.
Colonelul Dumitru Grozeanu, șeful Biroului Informații al Armatei 2, sosește în
inspecție la Corpul 4 Armată pentru a vedea care este situația în prima linie. Rezultatul nu
49
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e mulțumitor, căci între ordinele din comandamente și birouri, pe de o parte, și realitatea
din tranșee, pe de altă parte, e cale lungă. Mai mult, Tăslăuanu confirmă că și serviciul de
informații „e slab. Importanța lui nu a pătruns până în primele linii. E și greu”57.
Optimismul tuturor se topește când află că noii lideri politici de la Petrograd, Lenin
și Troțki, au înaintat propuneri de pace Puterilor Centrale. La 22 noiembrie 1917 marile
unități române au primit ordinul să solicite unităților inamice din fața lor un armistițiu.
Trist, șeful Biroului Informații de la Corpul 4 Armată consideră că rolul său s-a încheiat și
iese la raport solicitând să fie lăsat să plece. Bineînțeles, cererea este respinsă, căci armata
avea încă nevoie de ofițeri destoinici. Un motiv de bucurie în acest ocean de deziluzii este
avansarea la gradul de căpitan, pe care o serbează cu ardelenii din Corpul 4 Armată, ocazie
să-și mai aline dorul de casă.
Finalul anului 1917 este efervescent. În pofida armistițiului, mulți militari inamici
„continuă să se predea trupelor noastre ca să nu moară de foame” 58 . Tăslăuanu
investighează personal șapte ofițeri austrieci prinși în comuna Straja în timp ce se distrau
cu militari ruși. Urmează parlamentări cu negociatorii austro-ungari și „amicii” ruși, care
stăruiau pentru eliberarea convivilor. Fostul atașat militar austro-ungar la București,
colonelul Randa, a protestat că ofițerii „au fost rău tratați”59 la Corpul 4 Armată. Era o
aluzie directă la Tăslăuanu, pe care Randa îl cunoștea din perioada când amândoi se aflau
la București (1915-1916).
În ultima zi a anului 1917, cu toată tristețea acumulată, Tăslăuanu și-a notat
speranțele cu optimism: „Viitorul și anul ce vine numai bine ne poate aduce. Chiar și
anexarea Ardealului o văd mai realizabilă, deși vor fi încă multe greutăți de învins”60.
Pentru activitatea desfășurată în anul atât de plin de evenimente, Tăslăuanu a fost
apreciat de doi șefi: coloneii Eremie și Manolescu. În prima parte a anului 1917 Eremie a
apreciat „modul cum acest ofițer a știut să organizeze biroul de informații, priceperea,
munca și dragostea ce a depus în tot timpul campaniei sunt mai presus de orice laudă.
Căpitanul Tăslăuanu nu s-a mulțumit numai cu munca de birou, ci s-a dus personal și pe
front, pentru a face la fața locului recunoașterile de care avea nevoie. Îndrăzneț, hotărât și
cu o putere de muncă remarcabilă, foarte priceput și cu un spirit admirabil de organizator,
căpitanul Tăslăuanu – în capul biroului de informații – a adus servicii reale și neprețuite
biroului de operații al Corpului 4 Armată. Om foarte inteligent și instruit, un caracter solid
și serios, un temperament calm, un camarad dezinteresat și iubit de toți, un adevărat patriot,
care a știut să ridice pe cei din jurul său la înălțimea sentimentelor sale patriotice și
sufletești. Căpitanul Tăslăuanu a fost în tot timpul campaniei, din toate punctele de vedere,
o podoabă a stat-majorului Corpului 4 Armată”61.
La rândul său, colonelul Manolescu a fost beneficiarul materialelor furnizate de
Tăslăuanu și a constatat „competența cu care acest ofițer în chestiunile informative culese
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de la inamic este mai presus de orice laudă și priceperii sale în această materie se datorește
că, în orice moment, știam cu ce trupe vrăjmașe ne găsim în față, ce surse în arme, muniții
și hrană au, ce intenții au, pe unde și prin cine se servesc de spionaj etc. Toate operațiunile
și proiectele ce am făcut bazate pe datele luate de la acest ofițer ne-au dat succes și bune
rezultate. Deosebit de aceasta, căpitanul Tăslăuanu este și un om de război sub toată
accepțiunea cuvântului: curajos, energic, stăpân pe sine și pe profesia militară, cu inițiativă
și gata pentru sacrificiu. Adesea mergea singur pe front pentru îndrumarea serviciului
informativ și pentru culegerea și verificarea știrilor. Este un camarad desăvârșit, un suflet
mare, o minte limpede, un om de nădejde”62.
Anul 1918 va fi unul al schimbărilor atât pentru Tăslăuanu, cât și pentru România.
Din militant pe tărâmul informațiilor și martor la evenimente, fiul Bilborului va ajunge
unul dintre actorii principali și își va aduce aportul la realizarea idealului național: România
Mare.
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NICOLAE IORGA ÎN LUPTA PENTRU ȊNFĂPTUIREA MARII UNIRI
Gheorghe I. Știrbăț
Nicolae Iorga en lutte pour la Grande Union
Résumé
Nicolae Iorga a consacré toute son activité politique au soutien de la lutte de libération des
territoires habités par les Roumains trouvés sous la domination des empires voisins et de l’union
avec la Roumanie. L’adhésion de la Roumanie à la Triple Entente aux côtés de la France,
l’Angleterre et de la Russie et le soutien, pendant les années de guerre, du gouvernement libéral de
Ionel Bratianu, ont empêché Iorga de participer directement à la lutte des Bessarabiens pour la
libération et l’union avec la Roumanie. Il a été auprès des dirigeants de la lutte nationale de
Bessarabie tout en soutenant et améliorant leurs projets politiques, économiques et culturels. Il a
apporté son appui à toutes les démarches du Conseil d’Etat auprès du Gouvernement Roumain pour
obtenir l’aide militaire et politique de la part de la Roumanie.
Mots clé : Nicolae Iorga, Bessarabie, union, Roumanie
Cuvinte cheie : Nicolae Iorga, Basarabia, unire, România

Dezbaterile din Sfatul Țării în vederea organizării pe baze democratice a Republicii
Democratice Moldovenești au fost tulburate de gravele dezordini provocate de armata rusă.
Tânăra republică avea nevoie, pentru a supraviețui, de un sprijin din afară, și acest sprijin
nu putea veni decât din România.
Consiliul Directorilor, organul executiv al Basarabiei, analizând situația, hotărăște
trimiterea unei delegații la Iași pentru a cere ajutorul guvernului român. Cererea de ajutor
pentru pacificarea situației din Republica Democrată Moldovenească făcută de către
Consiliul Directorilor venea într-un moment greu pentru România, datorită situației critice
de pe front1. În baza însărcinărilor primite din partea Sfatului Țării, în perioada 08-17
decembrie 1917, o delegație basarabeană condusă de Ioan Pelivan și Vladimir Cristi s-au
aflat la Iași pentru a informa guvernul român și pe reprezentanții Puterilor Aliate despre
situația din Basarabia și a solicita ajutorul armatei române în vederea lichidării stării de
anarhie și a degradării economice2.
Pe larg în Istoria Românilor, vol.VII, tom 2, București, Ed. Enciclopedică, 2015, p. 803; C.
Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, 1916-1919, p. 204-239; Keith
Hitchins, România, 1866-1947, traducere din limba engleză George G.Potra și Delia Răzdolescu,
București, Humanitas, p. 294-295; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ediție
revăzută și adăugită, București, Univers Enciclopedic, p. 268-273, Gh. Platon, Istoria modernă a
României, București, 1985, p. 486-487.
2
I. Constantin, I. Negrei, Gh. Negru, Ioan Pelivan, Părinte al mișcării naționale din Basarabia,
ediţia a II-a revizuită şi completată, Cuvânt înainte Corneliu Mihail Lungu, Postfaţă Eugen Donu,
Chişinău, 2012, p. 207.
1
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Reprezentanții Puterilor Aliate, care au manifestat simpatie față de mișcarea de
eliberare a Basarabiei, i-au sfătuit pe I. Pelivan și Vladimir Cristi să discute chestiunea
ajutorului militar cu generalul H. Berthelot, șeful Misiunii Militare Franceze din România,
„de care depindea totul”3. Conducerea Republicii Democratice Moldovenești a încercat și
alte variante de ajutor pentru a instaura ordinea și liniștea internă. Încercarea de ajutor din
partea Cartierului General Rus de pe Frontul Român, condus de generalul Scerbacev, a
fost sortită eșecului4, dar aceasta nu dezarmează conducătorii tinerei republici de peste
Prut.
La 22 decembrie 1917, I. Pelivan, Directorul General al Departamentului de
externe, și Vladimir Cristi, Director General la Departamentul de interne, trimit la Iași o
telegramă ministrului de război al României, C. Iacovescu, prin care solicitau trimiterea la
Chișinău a unui detașament ardelenesc, „cu posibilă urgență”5, care să fie pus la dispoziția
executivului basarabean.
Guvernul român a răspuns favorabil solicitării primite și trimite peste Prut un
batalion de ardeleni care să ocupe un aliniament de apărare pe linia Ghidiceni-CojușnaDurlești, precum și „1.000 de soldați transilvăneni cu arme și mitraliere” la gara cea mai
apropiată de Chișinău6. De asemenea s-au trimis, în Basarabia, și 30 de ofițeri ardeleni
pentru comanda regimentului de voluntari ce sosea de la Kiev pentru paza depozitelor de
subzistență ale provinciei7.
Telegrama expediată de la Chișinău la Iași, în ziua de 22 decembrie 1917, prin care
se solicita guvernului de la Iași trimiterea regimentului ardelenesc pentru paza depozitelor
de subzistență a fost considerată de literatura istorică „primul act spre unirea Basarabiei cu
România”8.
Batalionul ardelenesc s-a dovedit insuficient pentru stăvâlirea acțiunilor bandelor
bolșevice. La 26 decembrie 1917, Consiliul Directorilor Generali apelează, printr-o nouă
telegramă, la guvernul român, solicitându-i trimiterea de urgență a armatei române pentru
instaurarea ordinii în R.D. Moldovenească9.
3

Ibidem, p. 107.
Conducerea R.D. Moldovenești s-a adresat Cartierului General Rus, generalului Scerbacev, care
se afla la Iași, păzit de armata română. Pantelimon Erhan și I. Inculeț, președintele Sfatului Țării, au
încercat să negocieze cu Statul Major al Districtului Militar Odesa pentru trimiterea în Basarabia a
două divizii de cazaci, dar și această încercare a fost fără succes, în Ibidem, p. 107-109.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Gh.V. Andronachi, Albumul Basarabean în jurnalul marelui marelui eveniment al Unirii (Ediție
îngrijită de Jipa Rotaru, N. Moghior, Ion Dănilă), București, 2000, p. 159.
9
I. Constantin, I. Negrei, Gh. Negu, op.cit., p. 110. „În ziua solicitării ajutorului armatei române,
partidele rusești din Sfatul Țării au adoptat o moțiune împotriva chemării armatei române la
solicitarea Consiliului Directorilor. Intrarea armatei românești, se sublinia în moțiune, în Basarabia,
poate fi pasul cel dintâi pentru ocuparea ei și pentru smulgerea ei de fapt, din sânul republicii ruse”.
Totodată telegrama atrăgea atenția că „armata română va reprezenta un pericol pentru toate
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Situația generală a frontului românesc și problemele noi apărute, ca urmare a
evenimentelor din provincia românească de peste Prut, au constituit tema principală a
discuțiilor în cadrul Consiliului de Miniștri de la Iași, din ziua de 3 ianuarie 1918, la
care au participat membrii guvernului, în frunte cu I.I.C. Brătianu, precum și generalii
H. Berthelot, C. Prezan, I. Iancovescu, Eremia Grigorescu, Artur Văitoianu, Alexandru
Averescu. În urma discuțiilor s-a hotărât trimiterea a două divizii în Basarabia, pentru
lichidarea anarhiei interne și apărarea depozitelor de aprovizionare pe care forțele rusești
le devastau în trecerea lor de pe front, în Rusia10.
Hotărârile adoptate de Consiliul de Miniștri de la Iași au fost puse imediat în aplicare
printr-un ordin emis de către Marele Cartier Român, care a trimis trupele române pentru a
trece Prutul în Basarabia11. La Iași, sub semnătura generalului Prezan, șeful Marelui Cartier
drepturile sociale și politice dobândite prin revoluție”, în Viorica Moisuc, Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Unirea din 1918, București, Departamentul Informațiilor Publice pentru Străinătate,
1996, p. 183.
10
Discuțiile cu privire la trimiterea de trupe în Basarabia au fost extrem de tensionate. Se confruntau
două concepții: a) cea a unui om politic de anvergură: I.I.C Brătianu; b) și cea a militarilor și
generalilor prezenți la ședința guvernului. I.I.C. Brătianu nu putea să-și expună în mod tranșant
părerea, fie din cauza tratatului pe care România îl avea cu Rusia, în cadrul Antantei, dar și a prezenței
generalului Berthelot, care susținea că țara noastră poate organiza o rezistență serioasă „cu o
dispersare serioasă a forțelor, cu atât mai mult cu cât o parte a forțelor inamice din fața noastră sunt
în dezorganizare completă…”. Trimiterea trupelor noastre în Basarabia era „o asigurare pentru
viitor”. În memoriile sale Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. IV, partea
a V-a (1017-1918), Ediție și indici adnotate de Stelian Neagoe, București, Humanitas, 1918,
p.101-102, C. Argentoianu preciza că „deși pornisem în război alături de puternica împărăție
rusească, ca să cucerim Ardealul, puternica împărăție se prăbușește. Posibilitatea eliberării
Ardealului devenise îndoielnică, iar Basarabia la care ne gândeam, ne pica în mână”. Argentoianu
concluziona că ocuparea Basarabiei „era o asigurare pentru viitor”. Se putea, ca urmare a a derulării
unor evenimente nefaste, să nu ne alegem cu nimic din convențiile încheiate cu aliații, ba chiar la
încheierea păcii să ne alegem cu unele ciuntiri „în Vechiul Regat și în Dobrogea. Basarabia ar deveni
în acest caz o serioasă compensație și nu s-ar fi putut zice că ne batem și suferim degeaba”.
I.I.C. Brătianu știa acest lucru. Toți generalii au avut reținere față de ideea trimiterii de trupe peste
Prut și numai la insistențele lui Brătianu au acceptat să trimită doar o divizie și nu două cât ceruse
primul ministru „ca să nu degarnisească frontul către nemți”. Take Ionescu se întreba care va fi
reacția Moscovei față de încălcarea graniței de către forțele române. A luat cuvântul în cadrul ședinței
de guvern și generalul Alexandru Averescu. Acesta emis două ipoteze: a unui atac din partea
nemților sau a continuării stării de asediu. În prima ipoteză, susținea Averescu, preluarea a două
divizii de pe front era fără importanță, fiindcă unitățile nu făceau decât să marcheze o linie. În ipoteza
atacului era tot una pentru noi, dacă nu opuneau celor 120 de divizii inamice 15 sau 13 divizii. Era
indispensabil să ocupăm Basarabia, pentru a ne asigura aprovizionarea și a ne asigura spatele în cazul
unui atac. Regele s-a raliat la argumentul lui Averescu; în Mareșal Alex. Averescu, Notițe zilnice din
război, vol. II, București, Ed. Militară, 1992, p. 236 și urm.; C. Argentoianu, Pentru cei de mâine.
Amintiri din vremea celor de ieri, vol. IV, partea a II-a, p. 101-102.
11
C. Kirițescu, op.cit., p. 242, Istoria Românilor, vol. VII, tom 2, p. 746. Înaintarea trupelor române
în Basarabia a început la 13 ianuarie și s-a realizat pe câteva direcții. Astfel pe direcția Chișinău-
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Român, s-a hotărât redactarea unui manifest către populația din Basarabia, la intrarea
armatei române, care să explice scopul prezenței ei în teritoriul dintre Nistru și Prut12.
Proclamația către populația Basarabiei, scrisă într-un limbaj simplu, pe
înțelesul „oamenilor cu puțină carte sau deloc neinițiați în ale politicii”, explica
cetățenilor R.D. Moldovenești adevăratele scopuri ale intervenției armatei române în
teritoriul dintre Nistru și Prut, și dezmințea zvonurile dușmănoase lansate de dușmanii
unirii Basarabiei cu România13. În proclamație se preciza că armata română a fost chemată
să aducă rânduială și liniște în satele și târgurile basarabene și să chezășească transportul
celor trebuincioase pentru „traiul armatei ruse și române”.
Manifestul trebuia să prevină locuitorii Basarabiei să nu dea crezare zvonurilor
dușmănoase care circulau și care vor să aducă vrajbă și ură între frați, inoculându-le ideea
că românii vin să răpească pământul țăranilor și să le aducă pe cap vechi stăpâniri care să
le răpească drepturile naționale și politice câștigate prin revoluție. Oastea română, se
sublinia în Manifest, „nu va obijdui pe nici un locuitor al Republicii Moldovenești oricare
i-ar fi neamul și credința. Ea va statornici ordinea și liniștea și va fi chezășia că prădăciunile,
tâlhăriile și omorurile nu vor mai începe, și apoi ostașii români se vor întoarce la ei acasă.
Aveți toată încrederea și primiți pe ostașii aceștia cu toată dragostea cu care ei vin la voi!”14.
La 15 ianuarie 1918, Sfatul Țării, întrunit în plenul său, salută sosirea în Basarabia
a Diviziei aXI-a a armatei române condusă de generalul Ernest Broșteanu. De la tribuna
Sfatului, șeful resortului Afacerilor Străine, Ioan Pelivan, elogiază eroismul armatei
române în bătăliile de la Mărășești, Mărăști, Oituz, arătând marele pericol ce-l reprezenta
pentru existența tinerei Republici Moldovenești: bolșevismul și armata rusă complet
dezorganizată. Pelivan își exprima încrederea că „odată cu sosirea dumneavoastră pericolul
pentru Sfatul Țării a dispărut, de aceea noi vă salutăm frați soldați. Să trăiască Armata
românească!”15. Generalul Broșteanu mulțumește Sfatului Țării pentru primirea făcută și
urează Republicii Moldovenești succes în găsirea celor mai adecvate mijloace pentru
Bender, înainta Divizia a XI-a, condusă de generalul Broșteanu, iar Divizia a XII-a, condusă de
generalul Popescu, înainta pe direcția Bolgrad-Cetatea Albă. Divizia a II-a – Cavalerie și Brigada a
V-a – Călărași au operat pe direcția Bălți în Nordul Basarabiei, în I. Negri, I. Constantin, Gh. Negru,
op.cit., p. 121-123; C. Kirițescu, op.cit., p. 242; N. Iorga, Istoria Românilor, vol. X, p. 394;
K. Hitchins, România 1866-1947, p. 295; Florin Constantinescu, O istorie sinceră a poporului
român, eduția a III-a revăzută și adăugită, București, Univers Enciclopedic, 2002, p. 270-271.
12
Istoria României, vol. VII, tom. 2, p.747; C. Kirițescu, op.cit., p. 243; în lucrarea Ioan Pelivan:
Părinte al mișcării naționale din Basarabia, p. 120, scrisă de un colectiv de istorici din republica
Moldova alcătuit din I. Constantin, I. Negru, Gh. Negru, se preciza că proclamația nu a fost redactată
de C. Prezan, el doar a semnat-o. Proclamația ar fi fost redactată de publicistul Petre Cazacu din
Chișinău, ministrul de externe al României, Alecu Constantinescu, și Ioan Pelivan – Director la
Departamentul de Externe al Consiliului Directorilor.
13
C. Kirițescu, op.cit., p. 243.
14
Istoria Românilor, vol. VII, tom. 2, p. 802, C. Kirițescu, op.cit., p. 243; I. Negrei, I. Constantin,
Gh. Negru, op.cit., p. 121.Viorica Moisuc, op.cit, p. 183; N. Iorga, Istoria Românilor, vol .X, p. 394.
15
I. Nistor, op.cit., p. 281, Pantelimon Halippa, Anatolie Mararu, Testament pentru urmași, p. 283;
I. Constantin, I. Negrei, Gheorghe Negru, op.cit., p. 127.
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„înflorire și prosperitate”16.
N. Iorga era la curent cu ceea ce se întâmpla pe ambele maluri ale Prutului și încerca
să influențeze evenimentele care se desfășurau prin intervenții personale sau prin „Neamul
Românesc”. Informațiile de peste Prut îi erau furnizate de o serie de tineri intelectuali care
au fost sprijiniți material de Nicolae Iorga, înainte de 1917, care proveneau din întreg
spațiul românesc cum ar fi: Ion Agârbiceanu, I.E. Toruțiu, I. Mateiu, D. Marmeliuc, Voicu
Nițescu, I. Nistor și, de asemenea, Onisifor Ghibu17.
Informații prețioase despre evenimentele revoluționare din Basarabia au fost oferite
savantului și de foști iorgiști, participanți la cursurile de vară de la Universitatea Populară
de la Vălenii de Munte18. Vechiul colaborator G.M. Murgoci, de la Institutul de Studii Sud
Est European îi prezenta evoluția situației de la Chișinău care era „îngrijorătoare”. El
alcătuiește un memoriu privind Organizarea agriculturii regiunii respective, pentru
folosința noilor autorități19. De asemenea Gh. Munteanu Murgoci îl solicită pe Nicolae
Iorga drept intermediar între forțele naționale din Basarabia și Guvernul de la Iași. Astfel,
un Memoriu de confidențialitate era făcut să ajungă la Vintilă Brătianu, ministru de Război
și, prin intermediul prințului Carol, o copie ajunge și la Regele Ferdinand20.
Conducătorii Basarabiei apelau la Nicolae Iorga, solicitându-i sfatul în găsirea unor
soluții pentru rezolvarea unor chestiuni privind organizarea din punct de vedere social și
cultural al provinciei. Paul Gore îi solicita sprijinul pentru cauza basarabeană la 9 februarie
1918: „știind bine că pentru dumneavoastră fiecare chestie națională este lucrul cel mai de
vază”. Pantelimon Halipa îi cerea lui Nicolae Iorga un proiect pentru susținerea culturii
românești în Basarabia și înființarea unei Universități Populare la Chișinău21.
Gh. Munteanu Murgoci îi prezenta, într-o scrisoare, marelui istoric acțiunile armatei
române pentru pacificarea situației de peste Prut și atitudinea populației, în care se arăta că
o parte a țărănimii basarabene, sub impactul propagandei bolșevice, privea cu suspiciune
armata română, care era chemată să împiedice înfăptuirea reformei agrare.
Pentru a contracara propaganda bolșevică, care îl considera pe Regele Ferdinand
„Despotul național-Regele român” care „cu consimțământul trădătorilor patriei noastre,
Sfatul Țării au inundat cu bandele lor frumoasa noastră țară ca să vă supună pe voi țăranii
liberi, să vă smulgă pământul și să îl dea din nou boierilor”, generalul Prezan adresează
„Manifestul către basarabeni” în care preciza scopul pur militar al armatei în Basarabia22.
16

Ibidem
P. Țurlea, Nicolae Iorga, București, Ed. Enciclopedică, 2016, p. 196-197.
18
Pe larg în V. Netea, C.G. Marinescu, Liga Culturală și Unirea Transilvaniei cu Romȃnia, Iași, Ed.
Junimea, 1978
19
P. Țurlea, op.cit, p.201
20
Ibidem.
21
„Neamul Românesc”, 20 februarie 1918.
22
Scrisori către N. Iorga, vol. V, Ediție ȋingrijită de Petre Țurlea, p. 212. Referitor la intrarea armatei
române în Basarabia, unii istorici și intelectuali din această provincie susțin că ea a avut și unele
efecte negative, colaterale, pe termen lung. Guvernul Alex. Marghiloman, care a urmat guvernului
Alex. Averescu, a fost perceput de unele cercuri democratice basabrabene ca fiind „chiar reacționar”.
17
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Gazeta oficială a Sfatului Țării cuprindea aprecierea ministrului Franței în România,
Saint Aulaire, în care se consemna că intrarea trupelor române în Basarabia „este o
exclusivă măsură militară”, care are drept scop asigurarea funcționării normale „a spatelui
frontului românesc”23.
Divizia a XI-a, condusă de generalul Broșteanu, a trecut prima Prutul și va ajunge
la Chișinău la 13 ianuarie, într-un moment foarte greu când, după o săptămână de teroare,
forțele bolșevice au arestat o parte din deputații Sfatului Țării24. Populația românească
majoritară din Chișinău a întâmpinat armata noastră „cu strigăte de ura!” privindu-i ca
adevărați eliberatori, rămânând „în admirație de uimitoarea disciplină și înfățișare
militară”25.
Atitudinea ostilă a țărănimii basarabene a fost alimentată de forțele antiromânești,
bolșevice, care încercau să inoculeze ideea că armata română va instaura în tânăra
republică un regim antidemocratic care va înlătura posibilitatea înfăptuirii reformei agrare.
N. Iorga a aflat de proclamația tipărită „de un individ cu idei bolșevice,
antiromânești, I.I. Pikenshon din Bălți, care îndemna țărănimea basarabeană să lupte
împotriva „apăsătorului popor român”26.
Ostilitatea unei părți a populației din Basarabia față de armata română își găsește
explicația și în poziționarea ei față de rezolvarea problemelo fundamentale cu care se
confrunta societatea și, în special, față de problema agrară27. Armata română nu s-a
amestecat în problemele politice ale Basarabiei, menținându-se în „limitele însărcinării cu
caracter polițist”28.
Gestul guvernului român de a trimite trupe peste Prut a fost nu numai „un gest
Această guvenare a făcut ca armata română să fie privită „cu o anumită susceptibilitate, dacă nu chiar
ostilitate”. Acești istorici susțin că intrarea armatei române „A fost o mare greșeală”, că intrând în
Basarabia armata română le-a cerut țăranilor „să înapoieze pământurile foștilor proprietari”. Ordinul
de înapoiere a pământurilor a stârnit vii proteste și au fost cazuri când împotriva țăranilor „au fost
întreprinse acțiuni represive”, ajungându-se chiar la „împușcarea unora”. Pe acest fundal, acțiunile
armatei române, ca și cele ale administrației nou instalate în provincie, au fost percepute ca un factor
de esență antidemocratică”; în Ion Constantin, I. Negrei, Gh. Negru, op.cit., p. 125; N. Iorga,
Memorii, vol.1, București, Paul Editions, 2018, p. 122. În Basarabia, proclamații tipărite de
I.I. Pikensohn din Bălți cheamă populația să iasă la drum, căci Basarabia piere ocupată de romȃni,
de „bandele” despotului național, Regele romȃn, cu consimțămȃntul trădătorilor patriei noastre,
Sfatul Țării, care vine să pună la jug pe „țăranii liberi, smulgȃndu-le pămȃntul” ca „să ȋl dea din nou
boierilor”; țăranii sunt chemați la lupta contra „despotului străin”, „a vărsătorului de sȃnge” a
„apăsătorului poporului romȃn”, ȋn N. Iorga, Memorii, vol. 1, p. 182; Cartea Neamului: Marea
Unire de la 1918. Documente istorice, volum alcătuit de Valeriu Arimia, I. Ardelean, C. Botoran,
București, 1973, p. 78-79.
23
Ibidem.
24
Nicolae Iorga, Memorii, vol. I, p. 73; Scrisori către N. Iorga, vol. V, p. 211.
25
Ibidem; Cartea neamului. Marea Unire de la 1918, p. 78-79.
26
Ibidem, p. 182.
27
Ibidem
28
Ibidem, p.104, Istoria Romȃnilor, vol. VII, tom 2, p. 803; I. Nistor, Istoria Basarabiei, p. 280.
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frățesc de a curma suferințele românilor terorizați de prăpădul bolșevic”, ci și o necesitate
cerută de însăși mersul evenimentelor militare. Basarabia – această „fâșie de pământ”
reprezenta „dosul armatei române”29. Flancurile acestui spațiu erau ocupate de singurele
forțe serioase, armata română și forțele bolșevice. Armata română avea deci tot interesul
de a asigura ordinea în spatele său pentru că tulburarea ordinei însemna o amenințare
directă și gravă a propriei sale existențe.
În Manifestul către Basarabeni, generalul Ernest Broșteanu, comandantul Diviziei
a XI-a, care a intrat în Chișinău la 13 ianuarie 1918, încerca să-i convingă că armata română
nu are intenții de cucerire; „…România este într-o situație prea gravă și că la conflicte și
război de cucerire nu se poate gândi. Ați hotărât să vă creați o republică, dar nu aveți puteri
proprii. În fiecare ceas pe teritoriul republicii se petrec prădăciuni și omoruri pe care nu le
puteți împiedica”30.
Singurul scop al prezenței armatei române în provincia dintre Nistru și Prut era
asigurarea ordinii interne necesară înfăptuirii ordinii reformatoare și păzirii depozitelor
pentru aprovizionarea sa și a populației din România. În finalul Manifestului se preciza că,
pentru realizarea acestui program, guvernul trebuie să dispună de o forță organizată care
să asigure ordinea și liniștea internă: „Nici un guvern fără forță organizată nu poate realiza
problemele ce cad asupra lui. Numai forța poate crea viața liniștită de stat”31. Armata
română, asigura generalul Broșteanu, nu-și va depăși scopul pur militar și nu se va implica
în influențarea vieții politice din R.D. Moldovenească: „Creați-vă viața dumneavoastră,
cum credeți, și nimeni nu se va amesteca în ea. În organizarea ei, noi nu vă vom
împiedica”32.
La baza generației basarabene care a realizat unirea cu România se afla clasa
intelectualității care provenea din lumea satelor. Ea era pătrunsă „de ideea națională, iar
ideologia ei socială era mai puțin ridicată”33. Această generație își începea educația la
Seminarul Teologic din Chișinău, unde au găsit un mediu prielnic pentru păstrarea
sentimentului național românesc34.
Alexandru Boldur Act de înțelepciune istorică, în „Magazin Istoric”, an XLII, nr.3 (492), martie
2008; I. Nistor, Istoria Basarabiei, p. 281; N. Iorga, Istoria Românilor, vol. X, p. 394; Alexandru
Boldur, Istoria Basarabiei, p. 499, Chemarea Armatei Romȃne ȋn Basarabia nu era doar un act
frățesc „acordat tinerii republici de același sȃnge”, ea era „și un act revoluționar, o consecință logică
a procesului revoluției ruse.” Intrarea armatei romȃne ȋn Basarabia la solicitarea Consiliului
Directorilor și a unor organizații militare, ca și a anumitor instituții străine interesate ȋn apărarea căilor
ferate și depozitelor militare, nu a ȋntȃmpinat nici o rezistență din partea populației indigene. Ea „a
fost primită cu mult entuziasm chiar de minoritari”, ȋn Șt. Ciobanu, Basarabia. Populația. Istoria.
Cultura, p. 69 și urm.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, p. 504; N. Iorga, Istoria romȃnilor, vol X, p. 394; Idem,
Memorii, vol. I, p. 179
33
Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, p. 501.
34
Ibidem; N. Ciachir, Basarabia sub stăpânirea țaristă (1812-1917), București, Ed. Didactică și
Pedagogică R.A, 1992, p. 83; Șt. Ciobanu, op.cit., p. 64.
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Unii absolvenți ai seminarului și-au continuat studiile în universitățile din cuprinsul
Imperiului țarist: Kiev, Petersburg, unde au participat și la dezbaterile ce aveau loc în cadrul
cercurilor revoluționare. Aici au luat contact cu curentele social-politice care circulau în
epocă: marxiste, social-democratice, dar și poporaniste, social-revoluționare. Tinerii
basarabeni și-au însușit acele concepții care corespundeau gradului lor de înzestrare
intelectuală și crezului lor spiritual35. Intelectualii basarabeni care proveneau din mediul
țărănesc și care au rămas legați de tradițiile și aspirațiile satului și-au însușit concepțiile
poporaniste și social-revoluționare.
Revoluția basarabeană care viza realizarea reformelor sociale – a reformei agrare și
a unirii cu România, s-a desfășurat în cadrul revoluției ruse. „Decretul asupra păcii”,
precum și „Decretul asupra pământului” au influențat, în mod decisiv, opinia publică din
Basarabia, au direcționat și creionat liniile revoluției basarabene36.
Social-revoluționarii și țărăniștii se compuneau din oameni devotați intereselor
țărănimii basarabene care se distingeau prin gradul lor de radicalism social37. Aceste
organizații, care susțineau realizarea obiectivelor comune de pe platforma revoluției
basarabene, deosebindu-se doar prin gradul lor de radicalism, au constituit „Centrul
mișcării sociale din Basarabia”38. Elementele „vii și energice”, care militau pentru
realizarea celor două obiective de ordin social și național s-au divizat în două organizații:
în Partidul Moldovenesc Național și Consiliul Țărănesc, iar în timpul formării Sfatului
Țării, în Blocul Moldovenesc și în așa zisa Frăție Țărănească, care se deosebeau doar prin
gradul lor diferit de radicalism social39.
Atent la tot ce putea favoriza și apropia momentul eliberării provinciilor românești
de sub stăpânirea străină și unirea lor cu România, lui Nicolae Iorga nu îi erau indiferente
desfășurarea evenimentelor care se derulau peste Prut. El a căutat să se informeze prin
intermediul apropiaților săi care se întorceau de la Chișinău, ori a folosit propriile metode
și mijloace pentru a cerceta și analiza evenimentele revoluționare, precum și atitudinea
fruntașilor mișcării naționale pentru dezrobirea Basarabiei. În această perioadă, marele
istoric nu a primit nici o informație pe cale oficială din partea guvernului40. Atitudinea
rezervată a guvernului față de persoana sa l-a mâhnit profund pe marele savant.
I.Gh. Duca, ministrul Instrucțiunii Publice, care în acei ani grei ai războiului
a menținut o legătură permanentă cu N. Iorga, a ezitat o bună bucată de vreme să-l
mai întâlnească și să-l informeze despre evenimentele care se desfășurau în R.D.
35

Alexandru Boldur , op.cit., p. 501.
Ibidem, p. 502.
37
Ibidem.
38
Ibidem. În Sfatul Țării, centrul avea două treimi din numărul total al deputaților și anume: Blocul
Național Moldovenesc 47%, fracțiunea țărănească 20%. Restul de 33% reveneau celorlalte grupări
– în parte covârșitoare social-democraților, social-revoluționarilor și gruparea proprietarilor.
39
Ibidem
40
Gh. Buzatu, N. Iorga și Marea Unire a Românilor, în Gh. Buzatu, C.Gh. Marinescu
(coordonatori). N. Iorga. Omul și opera, Bacău, Ed. „Plumb”, 1994, p. 15-43; C.Gh. Marinescu,
Epopeea Marii Uniri, Galați, Ed. Porto-Franco, p. 287-299.
36
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Moldovenească și despre poziția oficială a guvernului român. Atitudinea ezitantă a
ministrului Instrucțiunii Publice față de persoana sa l-a determinat să afirme cu mâhnire:
„Duca a uitat cu totul drumul casei mele”41.
Analizând informațiile primite despre armata română în Basarabia, el a observat că
aceasta a fost întâmpinată și de riposta forțelor ostile procesului național revoluționar care
se desfășura. Iorga a aflat că detașamente de cazaci înarmați atacau prin gări trupele române
sub motivul „că-și apără țara”42. Generalul Ernest Broșteanu a reușit, cu calm, să stăvilescă
riposta forțelor ostile revoluției basarabene și să ocupe „încetul cu încetul” orașul
Chișinău43.
Președintele Consiliului Militar de la Chișinău îi reproșa lui N. Iorga că situația de
insecuritate din Basarabia s-ar datora exclusiv faptului că „românii au venit prea târziu”44.
El se temea de viața lui Ion Pelivan și ai celorlalți membri ai Sfatului Țării. N. Iorga a fost
surprins de declarația președintelui Consiliului Militar și, după o analiză atentă a situației
militare din Basarabia, așa cum i se prezenta de cei prezenți, îi răspundea acestuia că
incidentele care se petreceau nu sau datorat întârzierii venirii armatei române, ci datorită
faptului că „nu s-au luat măsurile impuse de cea mai elementară precauție”45.
Armata română a întâmpinat o rezistență puternică din partea forțelor bolșevice la
eliberarea Bolgradului, Tiraspolului, Ismailului, Benderului și Chișinăului, pe care le va
„ocupa încetul cu încetul”46.
N. Iorga s-a informat despre starea disciplinară a armatei române, chemată să
instaureze ordinea în provincia dintre Nistru și Prut. Informațiile despre comportamentul
armatei române i-au fost prezentate de C. Munteanu Murgoci, un apropiat al marelui istoric
și fondator, alături de marele savant, al Institutului de Studii Sud Est European47. Astfel,
N. Iorga va afirma, pe baza informațiilor primite, că generalul Broșteanu a dat dovadă în
toată perioada cât a condus Divizia a XI-a în Basarabia de un comportament exemplar, atât
în fața trupei, cât și a populației, fiind apreciat atât de camarazii săi de arme, cât și de cei
din jur „ca un om de ispravă”48. Iorga era îngrijorat de comportamentul unor ofițeri care
sub influența alcoolului „jucau beți în fața evreilor” 49 (se subînțelegea al proprietarilor de
cârciumi evreiești).
Situația din Republica Democratică Moldovenească și din Rusia a constituit unul
din subiectele principale de discuție la locuința amabasadorului Franței în România, Saint
Aulaire, unde erau invitați, aproape în mod, constant N. Iorga, C. Duca, George Enescu,
41

N.Iorga, Memorii, vol. I, p. 185.
Ibidem, p. 173. Trenul cu trupele române care se îndreapta spre gara Chișinău a fost atacat cu
mitraliere. Au căzut 108 morți din rândurile soldaților români.
43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
46
Ibidem, p.197; 202
47
Ibidem.
48
Ibidem, p. 203.
49
Ibidem; Idem, Corespondență, vol. I, p . 281.
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H. Berthelot50. În cadrul discuțiilor, amintea N. Iorga, ambasadorul Franței, un foarte bun
cunoscător al situației din estul Europei, impresionat de rapiditatea desfășurării
evenimentelor din Rusia, după revoluția bolșevică, a afirmat că: „am fost înșelat de ruși”51.
De asemenea, contele Saint Aulaire, a fost neplăcut surprins de comportamentul armatei
ruse care, după revoluție, s-a destrămat în totalitate, constituind un iminent pericol pentru
ordinea și liniștea publică52.
Generalul Berthelot a afirmat în cadrul discuțiilor că și el, analizând evenimentele
din Rusia, a prevăzut o catastrofă în armata rusă. Șeful Misiunii Militare Franceze a fost
impresionat de gradul de indisciplină din armata rusă, instalată progresiv după lovitura de
stat bolșevică, care i-a afectat grav forța sa combativă încât „cu două divizii românești
mergi la Petrograd”53.
Marele savant a înțeles afirmațiile generalului Berthelot. Acesta, spre deosebire de
Saint Aulaire, care conștientiza imposibilitatea apărării frontului de răsărit de armata
română, era un susținător al politicii primului ministru al Franței, Clemanceau, care era
împotriva încheierii unei păci separate între România și Puterile Centrale 54. El susținea că
România poate să continuie războiul cu Puterile Centrale în condițiile în care acestea își
dislocaseră o mare parte a armatelor sale pe frontul din vestul Europei55.
N. Iorga a urmărit, asemenea ambasadorului Franței ȋn Romȃnia, transformările
produse în armata rusă după lovitura de stat bolșevică, a relațiilor dintre ofițerii maximaliști
(bolșevici) și soldați, și constată ca și acesta că sensibilitatea comandanților față de nevoile
subalternilor erau „ca o femeie perversă în brațele unui mujic brutal”56.
Pătrunderea armatei române în Republica Democratică Moldovenească a
nemulțumit guvernul bolșevic care, la 17 ianuarie 1918, ia hotărârea să rupă legăturile
diplomatice cu „oligarhia românească”, expulzează pe membrii legației române și-l
pun în afara legii pe generalul Scerbacev. De asemenea, Rusia bolșevică arestează pe
C. Diamandy – ambasadorul român la Petrograd, caz unic în analele relațiilor
internaționale, și confiscă tezaurul României aflat la Moscova57.
Idem, Corespondență, vol. I, p . 281; Contele de Saint Aulaire, Însemnările unui diplomat de
altădată, București, Ed. Humanitas, 2005, p. 230.
51
Contele de Saint Aulaire, op.cit.
52
Ibidem.
53
Ibidem; Idem, Corespondență, vol. I, p. 281.
54
Idem, Corespondență, vol. I, p. 281; I. Agrigoroaiei, Poziția marilor puteri față de Romȃnia 19141918, ȋn Românii în istoria universală, vol. I, coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian,
Iași, Universitatea „Al.I Cuza”, 1986, p. 470-471; Eliza Campus, Din politica externă a Romȃniei
1913-1947, București, Ed. Politică, 1980, p. 145
55
Primul ministru al Franței, Clemanceau era total împotriva încheierii păcii dintre România și
Puterile Centrale. El susținea continuarea rezistenței armatei române în colaborare cu Rada
Ucrainiană și ofițerii ruși contrarevoluționari într-un plan întocmit de Berthelot, în I. Agrigoroaiei,
op.cit, p. 448-481; Contele de Saint Aulaire, op.cit, p. 208-211.
56
N. Iorga, Memorii, vol I, p. 203.
57
Ibidem, p. 172 si 180; Istoria Românilor, vol. X, p. 399, Ambasadorul român, la intervenția
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Scriitorul Ion Agârbiceanu îl informa pe Nicolae Iorga de faptul că armata
română „a instalat o liniște desăvârșită” în Basarabia58. Acțiunile de pacificare din
R.D. Moldovenească ale armatei române au demonstrat că ea s-a ținut în limitele sale, strict
militare, și-a îndeplinit misiunea de instaurare a ordinii în teritoriul dintre Nistru și Prut.
Prin misiunea sa bine îndeplinită în Basarabia, armata română a creat posibilitatea să se
deschidă „câmpul pentru discuții liniștite, pentru organizare”59. Înlăturarea dezordinii
bolșevicilor „a nimicit fenomenul fierberii, amenințării printr-o ordine”60.
Dincolo de aspectul militar, de asigurare a ordinii interne în R.D. Moldovenească,
armata a dat posibilitatea Sfatului Țării să învingă frica de anarhie, frica de devastare, frica
de stânga61. Rămânea însă frica de dreapta alimentată de propaganda bolșevică. Aceasta
răspândea ideea că armata română și o parte a populației basarabene – marii proprietari din
lumea satelor, constituie forța de dreapta care s-ar opune cuceririlor revoluționare
anterioare62. Oștirea română din Basarabia (în viziunea propagandei bolșevice) ar aduce
un spirit antirevoluționar, o împotrivire la speranțele țăranilor de a căpăta pământ și
libertate63. Concomitent cu frica de dreapta apare și teama că, după îndeplinirea misiunii
sale de stabilire a ordinii în Basarabia, armata română va pleca peste Prut și nevoia ca ea
să fie înlocuită cu o armată proprie, basarabeană.
Adversarii unirii Basarabiei cu România de ieri și de azi au acreditat ideea că armata
română ar fi avut „rolul preponderent în votul unirii”64. Realitatea istorică a demonstrat că
ea (armata) s-a aflat la dispoziția Sfatului Țării și nu Sfatul Țării și Consiliul Directorilor
(guvernul) la dispoziția sa. Dovada grăitoare că faptele s-au desfășurat așa este argumentată
de faptul că nu s-a schimbat nimic în compoziția organelor revoluționare naționale cum ar
fi consiliile, departamentele urbane și rurale, precum și în organizațiile revoluționare
minoritare65.
În prezența armatei române, Sfatul Țării votează proiectul legii agrare, inspirat din
Decretul Comisarilor Poporului din Rusia, prin care era abolită proprietatea privată asupra
pământului, pădurilor și apelor fără despăgubire66. Dacă armata română ar fi fost chemată
„pentru apărarea boierilor”, nu s-ar fi putut adopta acest proiect de lege agrară conform
principiilor Decretului asupra pământului din Rusia.
Parlamentul de la Chișinău, sub scutul de protecție al armatei române, votează în
ambasadorului Franței în Rusia și a intervenției reprezentanților Puterilor Aliate din capitala acesteia,
Franța, Anglia, Japonia, amenințau cu ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, în Istoria Românilor,
vol. VII, tom. 2, p. 803.
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N. Iorga, Memorii, vol. I, p. 204.
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Alex. Boldur, Istoria Basarabiei, p. 505.
60
Ibidem.
61
Ibidem.
62
Ibidem.
63
Ibidem.
64
Ibidem; Ștefan Ciobanu, Basarabia. Populația, Istoria, Cultura, Ediție îngrijită de Cornel Scafes,
București-Chișinău, Ed. Clio, Ed. Știința, p. 70; I. Negrei, I. Constantin, Gh. Negru, op.cit., p. 125.
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I. Negrei, I. Constantin, Gh. Negru, op.cit., p. 125.
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Ibidem.
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ședința din 24 ianuarie 1918 independența R.D. Moldoveneaști67. Proclamarea
independenței R.D. Moldovenească reprezintă o dovadă grăitoare a neamestecului
României, a armatei sale, în desfășurarea normală, firească, a evenimentelor în provincia
dintre Prut și Nistru. Dacă armata română ar fi fost o armată cuceritoare, așa cum o numesc
adversarii unirii, nu ar fi permis proclamarea independenței, ci direct unirea, ca formă
mascată, camuflată, de unire68. Comportamentul armatei române a permis astfel să se
realizeze între ea și „societatea politică” o legătură care a înlăturat acel „obstacol invizibil”,
a împletit momentul de fire invizibil realizând „cel mai serios pas psihologic spre realizarea
Unirii”.69
Ioan Pelivan, Director General pentru Afacerile Străine, în cuvântarea rostită cu
prilejul proclamării independenței R.D. Moldoveneaști, spunea: „acum suntem în ajunul
întregirii neamului”70. Proclamarea independenței R.D. Moldovenești, moment al
maturizării conștiinței naționale, marchează „începuturile psihologice ale unirii”71. Ea a
reprezentat doar o chestiune tranzitorie pentru că „nu existau încă condițiile necesare
pentru propășirea unui stat”72. Independența R.D. Moldovenești a fost doar „un experiment
vremelnic în calea dezlegării chestiunii basarabene”73. Basarabenii, acei „buni patrioți
români”, considerau ca soluție sigură care să le asigure viitorul lor și familiilor lor doar
unirea cu România74.
După cum am mai menționat pe parcursul lucrării noastre, intrarea armatei române
în Basarabia a nemulțumit guvernul bolșevic. Trupele române au adoptat o poziție corectă
față de cele rusești, aflate în retragere din România, pe rutele stabilite în prealabil de
guvernul român75. Istoricul Alex. Lapedatu, aflat în trecere prin Chișinău, îl informează pe
I. Nistor, Istoria Basarabiei, p. 281, Alex. Boldur, op.cit., p. 505 și urm.; Șt. Ciobanu, op.cit.,
p. 70; N. Iorga, Istoria Romȃnilor, vol. X, p. 395.
68
N. Iorga, Istoria Romȃnilor, vol. X, p. 395.
69
Alex. Boldur, op.cit.,p.505, idem, Act de înțelepciune istorică, p. 8.
70
Viorica Moisuc, op.cit., p. 223 și urm.; I. Constantin, I. Negrei, Gh. Negru, Ioan Pelivan părinte
al mișcării naționale din Basarabia, p.126; I. Pelivan, în calitate de Director general pentru Afacerile
Străine, semnează o notă către guvernul român condus de Alex. Averescu prin care anunță că
R.D. Moldovenească a rupt orice raporturi cu Rusia și s-a declarat cu totul neatârnată. De asemenea,
în notă se mai arată că „Acest act istoric s-a făcut cu votul unanim al deputaților din Sfatul Țării și
cu asentimentul entuziast al întregului popor al R.D. Moldovenești. Prin notă se asigură că guvernul
republicii, reprezentând un popor liber pe destinele sale „va stabili cât mai curând cu putință raporturi
strânse și frățești cu Regatul României de care suntem legați atât prin interesele vecinătății, cât și prin
comunitatea rasei”.
71
Alex. Boldur, op.cit., p.505
72
I. Nistor, Istoria Basarabiei, p.282
73
Ibidem; N. Iorga, Memorii, vol. I, p. 186 SI RM; Idem, Istoria Romȃnilor, vol. X, p. 395.
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Ibidem.
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După discuțiile dintre guvernul român cu generalul Berthelot, șeful misiunii militare, și generalul
Scerbacev – comandantul trupelor ruse de pe frontul din Moldova, s-a convenit preluarea de către
armata română a pozițiilor Socola-Iași și supravegherea căii ferate Ungheni-Chișinău-Bender,
precum și a depozitelor românești din Basarabia, în C.Gh. Marinescu, op.cit., 1993, p. 292.
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N. Iorga despre arestarea ambasadorului României în Rusia, C. Diamandy, precum și
despre zvonurile potrivit cărora Rusia ar fi ordonat armatei sale să aresteze cuplul regal
român76. De asemenea el îl informează pe N. Iorga despre tezaurul Băncii Naționale a
României care se păstrează „în pivnițele Kremlinului, unde nu au pătruns în lupta de acum
două luni maximaliștii din cauza intervenției Patriarhului Tihon”. Capul lui Mihai Viteazu
era păstrat în siguranță, urmând să fie adus în țară în orice moment. Lapedatu îi comunica
istoricului despre încercarea sa de aducere în țară a documentelor Academiei Române cu
trenul american „așa zis de «Cruce Roșie», care aducea arhiva Legației, piese secrete și un
transport de hârtie monedă”.
N. Iorga avea cunoștință despre situația tensionată din Basarabia în urma
corespondenței cu colonelul Anastasiu. Acesta îi relata marelui istoric că în Basarabia
„lumea fierbe ațâțată de străini, iar armata nu ajunge pentru a potoli spiritele”. Agitatorii
bolșevici fac repetate „apeluri la răscoală în numele socialismului și al Rusiei unitare”.77
Implicat în pregătirile acțiunilor conspiraționiste ar fi fost și dragomanul
Consulatului francez, Frankel. Ministrul de război, generalul Iancovescu, bun cunoscător
al situației din R.D. Moldovenească, încerca să-l liniștească pe N. Iorga, mâhnit de situația
tensionată din lumea satelor basarabene, precizându-i că în ciuda tuturor intrigilor „trebuie
să ne ținem în marginile chemării noastre militare, să nu ne amestecăm în cele politice”78.
C. Munteanu Murgoci îi prezenta marelui istoric, într-o scrisoare, activitatea din
Sfatul Țării. El preciza că în activitatea acestuia există serioase carențe, se crea chiar
impresia că acesta „există doar ca nume”, fiind alcătuit din tineri fără experiență politică79.
Arhimandritul Gurie Grosu sosește de la Chișinău la Iași, unde se întâlnește cu
N. Iorga, pentru a-i relata consecințele dezastruoase ale apelurilor repetate adresate
țăranilor la răscoală de către ruteanul Țiganco și a cere un sfat pentru a contracara efectele
acestor acțiuni criminale80. Distrugerile provocate de acțiunile țăranilor manipulați de
mesajul ruteanului Țiganco au fost însemnate, atât din punct de vedere material, cât și
cultural. Au căzut pradă țăranilor mânați spre revoltă biblioteca lui C. Disescu, important
militant pentru dezrobirea Basarabiei, de la moșia acestuia de la Cobâlna, precum și
biblioteca de pe moșia lui C. Donici, unde exista și un observator astronomic81.
Nicolae Iorga aprecia mult activitatea lui Gurie Grosu care „a suferit mult pentru
cauza moldovenească”. Arhimandritul, „cu ochii mici și scânteietori de voiciune”, era
îngrijorat de starea convulsivă care a cuprins societatea basarabeană. Această stare îl
determină să vorbească „ferit cu oarecare nesiguranță” și să considere că toate aceste
evenimente se produc pentru că „s-a mers c-am iute în ce privește atitudinea națională în
Basarabia”82.
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N. Iorga, Memorii, vol. I, p. 170-171.
Ibidem, p. 224.
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Ibidem.
79
Idem, Corespondență, vol. I, p. 280-281; Idem, Memorii, vol. I, p. 202.
80
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Ibidem.
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În centrul propagandei bolșevice din Basarabia, era tema reformei agrare, „osia”83
în jurul căreia se mișca întreaga mișcare națională basarabeană, pe care „boierii români au
blocat-o”84. Concomitent cu reforma agrară, în teritoriul dintre Nistru și Prut trebuia creat
„un cadru național cultural” prin care românii trebuiau să învețe în primul rând istoria
propriului Neam85. Pentru aceasta, un grup de ofițeri i-au solicitat lui Nicolae Iorga să scrie
o carte de popularizare a istoriei „de la Traian până astăzi”, în care să se prezinte „cauzele
care au făcut de ne-am găsit depărtați până acum și din care să reiasă temeinicia dreptului
nostru”86. Nicolae Iorga răspunde solicitării grupului de ofițeri și va reedita, în anul 1919,
Istoria Românilor pentru Poporul Românesc, manual de lucru cu unele adăugiri după
prima ediție tipărită în 190887.
Savantul nu a considerat chestiunea basarabeană închisă după unirea provinciei cu
România. El avea în vedere și integrarea ei în cadrul complexului economic, politic și
cultural românesc. Mulți din apropiații lui Iorga i-au solicitat sfaturile în vederea pregătirii
unor măsuri pentru ridicarea Basarabiei din punct de vedere economic și cultural-educativ.
Printre apropiații savantului care au contribuit, prin inițiativele lor, la integrarea
Moldovei dintre Nistru și Prut la regatul României au fost G. Munteanu Murgoci, care
lucra la un proiect de lege agrară pentru care a solicitat informații de la marele istoric,
D. Munteanu Râmnic, care a fost ajutor de primar la Chișinău, Onisifor Ghibu, care a
susținut dezvoltarea învățământului de toate gradele88.
Activitatea susținută de N. Iorga pe tărâmul luptei în vederea înfăptuirii idealului
nostru național i-au sporit prestigiul nu numai în țară, dar și în străinătate. Mulți dintre
militanții luptei pentru înfăptuirea idealului național în Europa căutau să se întâlnească cu
N. Iorga, „să perfecteze coordonarea acțiunilor comune în vederea atingerii aceluiași
scop”89.
Între anii 1914-1917 au existat, în cadrul Antantei, anumite rezerve privind
oportunitatea dezmembrării Austro-Ungariei. Atitudinea rezervată a statelor Antantei față
de monarhia Austro-Ungară determină intensificarea acțiunilor reprezentanților națiunilor
subjugate pentru organizarea luptei pentru eliberare90. Thomas Masaryk, reprezentantul
cehilor și slovacilor, a fost unul din conducătorii politici ai națiunilor subjugate care a
încercat să convingă Puterile Antantei despre necesitatea dezmembrării Austro-Ungariei.
El a demonstrat că, în perspectivă, statele succesoare ale dublei monarhii vor deveni
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Alexandru Boldur, op.cit., p. 502.
P. Țurlea, N. Iorga, p. 202.
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Ibidem.
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Ibidem.
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de O. Ghibu, București 1922, Editura Universitas, p. 384.
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„ajutoare contra expansiunii germane în Orient”91. El reușise să obțină acordul Franței și
Angliei în susținerea planului său92.
Țara noastră, care avea teritorii locuite de români aflate sub stăpânirea imperiului
Austro-Ungar, era interesată de destrămarea acestuia. Atitudinea României era identică cu
cea a cehilor și slovacilor în chestiunea dezmembrării dublei monarhii.
Thomas Masaryk, reprezentantul grupărilor cehe și slovace, a sosit la Iași în
octombrie 191793. În legătură cu această vizită au existat două puncte de vedere legate de
caracterul ei oficial sau particular. În prima variantă vizita ar fi avut loc la invitația regelui
Ferdinand94. A doua variantă a fost oferită de Nicolae Iorga care, în memoriile sale,
consemna că Masaryk a sosit la Iași în mod clandestin. Potrivit lui N. Iorga, el a sosit la
Iași având asupra sa un pașaport fals: „nu s-a știut de venirea lui”95. Masaryk și-a manifestat
față de Duca dorința de a-l vedea pe Iorga, fapt consemnat de marele savant: „Masaryk
și-a arătat față de Duca dorința de a mă vedea și și-a lăsat cartea la redacție”96.
În lucrarea de față, nu ne propunem să elucidăm caracterul vizitei lui Masaryk la
Iași, nici toate întâlnirile acestuia cu ceilalți oameni politici. La casa lui Mârzescu, Iorga a
fost primit „de un secretar în uniformă rusească a corpului cehoslovac care vorbește așa și
așa franțuzește”97. Nicolae Iorga îl întâlnește pe Masaryk în „odăița” pusă la dispoziție de
Mârzescu, unde studia o hartă militară. Conducătorul grupărilor cehe și slovace care luptau
pentru realizarea idealurilor lor naționale „are mai mult aerul unui bătrân diplomat înalt,
slab, elastic, cu părul și barba căruntă, cu ochii blajini, c-am obosiți”98. La masa de seară,
de la locuința lui Mârzescu, au fost invitați alături de Iorga, I.Gh. Duca și I. Siminonescu.
Nicolae Iorga propune, în cazul discuțiilor, înființarea unei reviste a naționalităților din
dubla monarhie intitulată „Chestiunea austro-ungară”99. Revista „ar da articole, dar mai
Eliza Campus, Mica Înțelegere, București 1968, p. 31.
Ibidem.
93
„Neamul Românesc”, an XII, 1917, nr. 279, p. 1.
94
I.G. Duca, a afirmat că lui s-a încredințat misiunea de a face legătura cu Masaryk. Conducătorul
cehilor și slovacilor, înțelegând similitudinea intereselor României cu a celorlalte popoare oprimate
din Austro-Ungaria, a socotit necesar să dea curs invitației. Regele Ferdinand la primit cu onorurile
militare ca pe un șef de stat, în Victor Atanasiu, A. Iordache, M. Iosa, I.M. Oprea, P. Oprescu,
România în primul Război Mondial, București 1979, p. 409.
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ales statistice, altă informație scurtă și un buletin complet al presei naționalităților”100.
Propunerea lui N. Iorga nu a fost acceptată de Masaryk, obiectând că n-arfi cine să lucreze,
căci cehii lui sunt întrebuințați aiurea”101.
Vizita lui Masaryk la Iași a dat rezultate atât imediate, cât și în persepectivă. Ea
punea bazele relațiilor româno-cehe în perioada interbelică. „Șederea mea la Iași” afirma
Masaryk, a avut din punct de vedere politic bune rezultate – „a fost germenul Micii
Înțelegeri”102. În acel moment dificil pentru existența statului român, sârb, precum și cel al
cehilor și slovacilor, la Iași, regele Ferdinand, primul ministru Ion I.C. Brătianu, Masaryk
și ministrul Serbiei, Marincovici, „au pus primele temelii ale amiciției” pe care în 1921 „a
înflorit” Mica Înțelegere, menită a servi la apărarea intereselor comune ale celor trei
state103.

100

Ibidem.
Ibidem.
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Apud I. Saizu, op.cit., p. 446.
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1919. REVOLUȚIA BOLȘEVICĂ A LUI BÉLA KUN
Andrei Tudor
1919. The Bolshevik Revolution of Béla Kun
Summary
After the First World War, Hungary went through a deep political, economic and social
crisis that endangered the very existence of this nation as a state. At the end of 1918, after the failed
attempt to federalize the Austro-Hungarian Empire in Budapest, Prime Minister M. Károlyi
proclaimed the republic. Unfortunately, the new government could not stop the crisis in which
Hungary had entered, obviously foreshadowing the disintegration of Greater Hungary. In
desperation, the Hungarians also experienced communism. So, in March 1919, Béla Kun and the
Hungarian Bolsheviks established the second communist regime in the world: the Hungarian
Republic of Councils. In order to attract as many people as possible, the Hungarian Red Army
attacked Slovak and Romanian territory (Transylvania). The communist experiment ended with the
intervention of the Romanian Army, which resulted in the occupation of Budapest on August 4, 1919.
Key words: crisis, bolshevik, Hungarian Republic of Councils, Béla Kun, Romanian Army
Cuvinte-cheie: criză, bolşevic, Republica Ungară a Sfaturilor, Béla Kun, Armata Română

Preliminarii
Revoluția bolșevică din Ungaria anului 1919 a reprezentat un moment important în
istoria Europei, după încheierea Primului Război Mondial. Prea puțin cunoscută în prezent,
această revoluție a fost primul pas în răspândirea regimului comunist, arătând întregii lumi
că această ideologie nu era doar un accident al istoriei.
În toamna anului 1918, pe măsură ce Primul Război Mondial se apropia de sfârșit,
Austro-Ungaria se confrunta cu o gravă criză politică, economică și militară. În aceste
condiții, Carol I de Habsburg, împărat al Austriei și rege al Ungariei sub numele de Carol
al IV-lea, a publicat un manifest intitulat „Către popoarele mele credincioase”, prin
intermediul căruia încerca să salveze dubla monarhie, prin transformarea Austro-Ungariei
în stat federal. Foarte repede însă a devenit evident că populația maghiară își dorea o nouă
formă de guvernare: republica.
În ziua de 31 octombrie 1919, avea loc la Budapesta „Revoluția crizantemelor”,
după florile purtate la uniformă de soldații unguri. Victoria revoluției era recunoscută
oficial de arhiducele și regentul Ungariei, Joseph August, care l-a numit prim-ministru al
Ungariei pe Mihály Károly. În consecință, regele Carol al IV-lea a emis o proclamație prin
care renunţa la tronul Ungariei și se angaja să recunoască în avans noua formă de guvernare
pe care urma să o aleagă Ungaria. Republica a fost proclamată oficial pe 16 noiembrie
1918. Amestecul de idei naționaliste și internaţionaliste era reflectat de numele oficial al
noului stat: Republica Democrată Ungară.
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Revoluţia bolşevică
Pe 24 noiembrie 1919, bolșevicii maghiari întorși din Rusia înființau Partidul
Comunist Ungar. Din conducere făceau parte: Béla Kun, J. Rabinovits, T. Szamuely
și M. Rákosi, personaje care au trăit experienţa revoluției bolșevice din Rusia. Secretarul
noului Partid Comunist era Béla Kun, liderul comuniștilor din Rusia și protejatul lui Lenin.
Cu toate că erau internaționalişti, comuniștii maghiari susțineau la rândul lor integritatea
teritorială a Ungariei.
Cine a fost Béla Kun?
S-a născut la 20 februarie 1886 în Cehul Silvaniei (azi, în jud. Sălaj), într-o familie
de funcționari atei de origine evreiască. A urmat cursurile Universității „Franz Joseph” din
Cluj, devenind avocat, iar ulterior ziarist. În timpul Primului Război Mondial, a luptat pe
frontul din Galiția în calitate de ofițer. Cade prizonier la ruși și este internat într-un lagăr
din Siberia. Aici aderă la mișcarea bolșevică, iar din noiembrie 1917 este dus la Moscova,
din dispoziția lui Lenin, pentru a se ocupa de extinderea revoluției bolșevice, şi în
consecinţă pleacă în noiembrie 1919 în Ungaria.
Desfӑşurare
Pe 11 ianuarie 1919, M. Károlyi a demisionat din funcția de prim-ministru, pentru
a fi numit în funcția nou creată de președinte al republicii. Prin această manevră, Károlyi
și-a păstrat în continuare controlul asupra guvernului, numindu-l pe independentul Dénes
Berinkey în funcția de prim-ministru. Incapacitatea guvernului de la Budapesta de a obține
sprijinul marilor puteri, precum și dificultățile economice l-au făcut vulnerabil în fața
atacurilor comuniștilor. În consecință, maghiarii au început să se orienteze către est,
căutând să obțină ajutorul Rusiei Sovietice, primele măsuri fiind luate chiar de regimul lui
Károlyi. Situația guvernului de la Budapesta s-a agravat și mai mult pe măsură ce trupele
române înaintau în Transilvania, atingând până la jumătatea lunii februarie linia SighetZalău-Sebeș. La 20 martie 1919, locotenent-colonelul F. Vix, de la Misiunea Militară
Aliată din Budapesta, a informat guvernul ungar despre noua linie de demarcație între
România și Ungaria, respectiv Satu Mare-Oradea-Arad. „Memorandumul Vix” a
declanșat o adevărată furtună politică la Budapesta. Károlyi a obiectat cu înverșunare,
susținând că această zonă ar deposeda Ungaria de o suprafață întinsă locuită în special de
maghiari1. Guvernul Berinkey a refuzat să accepte ultimatumul, preferând să demisioneze
pe data de 21 martie 1919.
În seara zilei de 21 martie, în fața Consiliului Muncitorilor din Budapesta, liderul
socialist Sándor Garbai a anunțat că Partidul Socialist și Partidul Comunist au fuzionat,
noua putere politică fiind pregătită să preia puterea. Pus în fața unei lovituri de stat, Károlyi
a acceptat să demisioneze, iar Béla Kun a proclamat Republica Ungară a Sfaturilor
(Republica Sovietică Ungară). S. Garbai deținea în același timp funcția de președinte și
pe cea de prim-ministru, iar în funcția de comisar al Afacerilor Externe a fost numit Béla
Kun. Deși a ocupat numai postul de ministru de externe pe toată durata existenței statului
1

Keith Hitchins, România 1866-1947, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996, p. 285.
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comunist maghiar (21 martie-1 august 1919), Béla Kun a fost liderul de facto al regimului.
A două zi, noul guvern a lansat un manifest public în care declara că Ungaria „poate fi
salvată de la colaps și anarhie numai de socialism și comunism”2. Noul regim promitea că
va organiza „o armată uriașă de proletari” care să „întărească dictatura (proletariatului)
împotriva capitaliștilor și magnaţilor maghiari, boierilor români și burghezilor cehi”3.
Ungurii au îmbrățișat comunismul din disperare și din teama că ţara lor putea fi împărțită
între vecini. „Ei nu credeau în superioritatea dictaturii proletariatului”, doar că „această
ideologie părea să făurească o alianță internațională”4 care promitea sa le vina in ajutor.
În privința politicii externe, noul guvern își declara „completa unitate ideologică”5
cu guvernul sovietic.
Istoriografia ungară prezintă și astăzi Republica Sovietică Ungară drept o
„alternativă socialistă”, spre deosebire de cea „burgheză”, a rezolvării problemei
naționale6. Histoire de la Transylvanie (1992) scria că „s-a văzut constituindu-se, după
Rusia, al doilea stat proletar care a făcut ca națiunile din bazinul dunărean să întrevadă o
cotitură istorică”7. În cele 133 de zile cât a condus Ungaria, regimul comunist a anunțat o
serie de reforme care au atras antipatia aproape a tuturor categoriilor sociale, de la abolirea
titlurilor nobiliare la naționalizarea fabricilor și împărțirea marilor moșii. Pierderea
sprijinului popular a fost cauzată și de incapacitatea regimului de a gestiona foametea și
inflația. Pentru a câștiga popularitate și pentru a ridica moralul Armatei Roșii, forțele
ungare au dezlănțuit la 20 mai 1919 un atac asupra statului slovac, soldat cu ocuparea
acestui teritoriu. Comuniștii lui Béla Kun au impus un regim-marionetă, proclamând, pe
16 iunie, Republica Sovietică Slovacă, cu capitala la Prešlov. Această decizie a reprezentat
o adevărată lovitură pentru naționalismul maghiar, care a susținut regimul bolșevic în
speranța refacerii granițelor Ungariei. În ciuda victoriei asupra slovacilor, Armata Roșie
maghiară a început să se dezintegreze, din cauza tensiunilor dintre bolșevici și naționaliști.
Încurajat de succesele obținute în Cehoslovacia, guvernul maghiar a hotărât să treacă la
ofensivă pe frontul românesc de la Tisa, pe 20 iulie 1919. Béla Kun spera și la un sprijin
din partea sovieticilor, printr-un atac conjugat sovieto-ungar, care să scoată România din
luptă și să o transforme într-o republică sovietică. Era deci imperativ necesar ca armata
română să intervină și să înlăture guvernarea bolșevică a lui Béla Kun. Intervenția română
împotriva regimului sovietic ungar era solicitată până și de reprezentanții fostei clase
politice, înlăturată de la putere. Încă de la 10 iulie, fostul prim-ministru G. Andrássy, prințul
Windischgratz și fostul ministru V. Vilmos i-au solicitat lui N. Petrescu-Comnen (şeful
I. Simbeteanu, Regimul Béla Kun. Ungaria poate fi salvată de la colaps și anarhie numai de
socialism și comunism, în Revista „Historia special”, nr. 27/2019, p. 21.
3
Ibidem, p. 22.
4
P. Pastor, Hungary between Wilson and Lenin. The Hungarian revolution of 1918-1919 and the
big three, New York, Columbia University Press, 1976, p. 120.
5
I. Simbeteanu, op.cit., p. 23.
6
Fl. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, București, Ed. Univers Enciclopedic, 1997,
p. 305.
7
Apud Fl. Constantiniu, op.cit., p. 305.
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Biroului român de presă de la Berna) să contribuie, alături de forțele anticomuniste din
Ungaria, la răsturnarea regimului comunist prin ocuparea Budapestei. Însă „românii nu
voiau să acționeze singuri și să fie acuzați de imperialism”8.
În momentul preluării puterii de către comuniști, armata maghiară avea circa 20.000
de oameni. În scurt timp s-au adăugat circa 50-60.000 de voluntari. Conform mărturiei
generalului Mărdărescu, în ajunul ofensivei românești, forțele maghiare se ridicau la circa
70.000 de oameni, care aveau 137 de piese de artilerie și 5 trenuri blindate9.
În consecinţă, contraofensiva românească a fost dată pe 24 iulie 1919 și s-a soldat
cu ocuparea Budapestei pe 4 august 1919. Încă de pe data de 1 august, social-democrații
de dreapta au impus guvernului Sfaturilor să-și prezinte demisia. Cabinetul Garbai – Kun
a depus mandatul, fiind înlocuit cu un guvern de sorginte social-democrată, în frunte
cu P. Gyula. Béla Kun a fugit la Viena, unde a fost arestat. Ulterior va ajunge în URSS,
unde își va găsi sfârșitul în anul 1938, în timpul Marii Terori inițiată și coordonată de Stalin.
După o ocupație controversată care a durat până în noiembrie 1919, românii s-au
retras treptat pe linia promisă în Tratatul din 1916. Tratatul de la Trianon (1920) a prevăzut
o frontieră la circa 50 de km spre est de această linie, respectiv linia Satu Mare-OradeaArad.
În loc de concluzii
Deşi părea puțin probabil, Revoluția bolșevică a lui Béla Kun a ajutat la unificarea
Transilvaniei cu România. Ţara noastră a redevenit un partener de încredere al Antantei în
partea de est a Europei, un adevărat „stăvilar” în faţa „tăvălugului bolșevic” ce se propaga
cu repeziciune din Rusia spre Europa Centrală. Intrarea în Budapesta a Armatei Române
avea pentru români o valoare simbolică: „era răscumpărarea secolelor de oprimare și
umilință îndurate în Transilvania”10.
Cu ocazia importantului eveniment, omul politic român-transilvănean Alexandru
Vaida-Voevod rostea în celebrul său discurs următoarea frază: „Ungurii sunt inamicii
noștri de ieri, sunt învinșii de astăzi și vrem ca ei să fie prietenii noştri de mâine”11.

Glenn E. Torrey, România în Primul Rӑzboi Mondial, Bucureşti, Ed. Meteor Publishing, 2014,
p. 402.
9
General G.D. Mărdărescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei
(1918-1920), București, Ed. Saeculum, 2018, p. 60.
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Fl. Constantiniu, op.cit., p. 306.
11
Ibidem, p. 307.
8

BASARABIA ROMÂNEASCĂ, FORMAREA R.S.S.A.M. ŞI LANSAREA
„TEORIEI” MOLDOVENISMULUI
Corneliu Ciucanu
The Romanian Basarabia, Creating of the Autonomus Socialist Soviet
Republic of Moldova (R.S.S.A.M.) and the promotion of the theory of
Moldavian identity
Abstract
The Union of Basarabia with Romania wasnʼt recognizet by the new bolshevick power
installed in Moscow and, after the treaties of Wien, the Politburo decided to create the Autonomus
Socialist Soviet Republic of Moldova, on the left side of the Dniester rivers. The new teritorial
entity was part of the Socialist Soviet Republic of Ukraine, witch practicaly revealled the
annexation intentions toward Basarabia. In this context, of diversion, the theory of „Moldavian
identity” was launched witch was and etthnic-cultural and lingvistic construct that started the
denationaliyation and a real identity was against the Romanian language and spirituality of the
both sides of the Dniestr.
Keywords: national identity, comunism, Moldavian identity, denationalization
Cuvinte cheie: identitate naţională, comunism, moldovenism, deznaţionalizare.

Acest articol îşi propune o succintă analiză a contextului în care forurile bolşevice
de la Moscova au impus înfiinţarea unei republici sovietice moldoveneşti în stânga
Nistrului, chestiune care a declanşat vii discuţii privind profilul identitar al locuitorilor
acestei noi entităţi teritorial-administrative. Apariţia „moldovenismului”, teză antamată şi
dospită în 1924 de cabinetele bolşevice de la Odessa, Balta şi Harkov a declanşat un
proces nociv de deznaţionalizare a românilor de pe ambele maluri ale Nistrului, cu efecte
dezastroase vizibile şi în zilele noastre.
Geneza acestei „teorii”, pretins ştiinţifică dar, în realitate, de clară extracţie
cominternistă, ideologizantă şi cu un scop politic bine definit, trebuie decriptată şi
analizată în cadrul general al relaţiilor dintre România şi Rusia Sovietică sau, mai târziu,
U.R.S.S., privind problema Basarabiei (nerecunoaşterea apartenenţei la Regatul
României a teritoriului dintre Prut şi Nistru şi implicit a Hotărârii de Unire a Sfatului
Ţării de la 27 martie 1918)1. După o activitatea hotărâtă desfăşurată de diplomaţia
Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2003, p. 27-29, 240-242; Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948),
Bucureşti, Editura Paideia, 1999, p. 11-15, 154, 156-157; Keith Hitchins, România 1866-1947,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 434-438, 504-507; Ioan Ciupercă, România în faţa
recunoaşterii unităţii naţionale. Repere, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 1996,
1
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română la Conferinţa Păcii de la Paris (1919-1920) şi semnarea Tratatului de la Paris,
prin care se recunoştea graniţa de est a României, eforturile factorilor de decizie de la
Bucureşti s-au concentrat asupra normalizării raporturilor cu Rusia Sovietică, însă
punctul nevralgic al acestor întâlniri şi negocieri l-a constituit nerecunoaşterea de către
sovietici a Basarabiei ca parte integrantă a statului român.
Confirmarea internaţională a unirii Basarabiei cu România s-a confruntat, încă de
la început, cu câteva probleme care au făcut operaţiunea extrem de dificilă. În primul
rând, decizia de unire, sau mai bine spus Hotărârea Sfatului Ţării din 27 martie/ 9 aprilie
19182 era pusă sub semnul derizoriului de însăşi reprezentanţii guvernelor aliate.
Caracterul plebiscitar şi unanim, în sensul dreptului la autodeterminare al popoarelor, era
pus la îndoială atât de cei pe care îi consideram prieteni, dar şi de către cei direct
interesaţi3. Astfel de perspective reperăm atât din partea Aliaţilor – reacţia premierului
britanic Lloyd George – dar mai ales din partea guvernului sovietic şi al unor foşti
reprezentanţi ai Rusiei ţariste, raliaţi, la acel moment, cercurilor alb-gardiste ce activau în
capitala Franţei. În condiţiile revoluţiei bolşevice, autoritatea noului regim sovietic nu a
fost recunoscută şi, în consecinţă, Rusia sovietică nu a participat la Conferinţa păcii de la
Paris. Pe de altă parte, s-au înregistrat o serie de reticenţe în a se opera modificări
teritoriului statului rus, fost aliat, din partea reprezentanţilor marilor puteri. Astfel,
iniţiativa secretarului de stat Robert Lansing ni se pare definitorie în a contura percepţia
diplomatică şi politică a acelor timpuri. La 8 mai 1919, în plină şedinţă a Consiliului
Miniştrilor de Externe, Lansing a blocat acceptarea raportului „Comitetului pentru
Afacerile Teritoriale ale României şi Iugoslaviei”, raport supervizat şi aprobat de
„Comisia Teritorială Centrală”, în care experţii americani, britanici, francezi şi italieni se
pronunţaseră pentru unirea Basarabiei cu România. Reacţia secretarului de stat american
a fost motivată, pe de o parte, de inexistenţa acordului oferit de un guvern rus legitim şi
recunoscut de aliaţi, iar pe de altă parte, de recomandările preşedintelui Wilson privind
posibilitatea recunoaşterii regimului „alb” al amiralului Kolceak.
Factorii politici români au fost puşi în faţa unei dileme. Confirmarea unirii
Basarabiei cu România trebuia să fie realizată prin tratative directe cu sovieticii sau să se
sprijine exclusiv pe garanţia puterilor occidentale. În prima variantă, greutăţile
negocierilor cu sovieticii vizau probleme de ordin tehnic şi juridic. Încă din 13/26
ianuarie 1918, când C. Diamandy, ministrul nostru la Petrograd, a fost arestat, s-a anunţat
la radio decizia Consiliului Comisarilor Poporului prin care erau rupte unilateral relaţiile
diplomatice cu România şi se hotăra ca tezaurul românesc depozitat la Moscova să
p. 35-36; Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1996, p. 19-36.
2
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Basarabiei, Bucureşti, Editura Victor Frunză, 1992, p.498-507; vezi şi Ion Agrigoroaei, România
interbelică, vol. I, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2001, p.28-29.
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rămână în custodia sovieticilor4. Reacţia sovietică venea în urma intrării trupelor române
în Basarabia, la insistenţele generalului Şcerbaceev care se confrunta cu dezertări, revolte
şi alte acte de indisciplină. Intervenţia militară românească s-a produs pentru salvarea
depozitelor de armament, alimente şi furaje ale trupelor ţariste şi ale aliaţilor occidentali
aflate pe teritoriul basarabean şi la invitaţia expresă a Sfatului Ţării în vederea protecţiei
şi a instaurării ordinii5. Un alt aspect ce se impune a fi lămurit este controversatul acord
Averescu – Racovski din 22 februarie/ 5 martie 1918, utilizat mai târziu de sovietici ca
instrument de şantaj, făcându-se referire la obligaţia României de a-şi retrage trupele din
Basarabia. În realitate, generalul Averescu nu a semnat documentul ce conţinea ca
formulă „evacuarea progresivă a Basarabiei”, ba mai mult, rezoluţia sa sublinează
poziţia clară a premierului român în a considera drept inacceptabilă o declaraţie formală a
guvernului român cu privire la retragerea armatei române din Basarabia. În definitiv, o
astfel de cerere de retragere a trupelor române nu putea veni decât din partea Sfatului
Ţării, organism reprezentativ al Republicii Democratice Moldoveneşti care-şi proclamase
independenţa încă de la 24 ianuarie 1918. Pe de altă parte, nici nu se putea risca o
declaraţie de refuz a retragerii trupelor, fiindcă am fi rămas descoperiţi la o eventuală
acuză privind amestecul în treburile altui stat. Practic, acordul nu punea în discuţie
chestiunea retragerii trupelor, ci doar problema schimbului de prizonieri şi, mai cu, seamă
recuperarea coloniei româneşti de la Odessa. În fapt, acordul a rămas inoperant deoarece
nu a fost ratificat şi nici pus în aplicare, în condiţiile semnării păcii de la Brest Litovsk,
dar mai ales datorită unirii Basarabiei cu România de la 27 martie 1918.
Din cauza acestor puncte nevralgice existente în agenda raporturilor românosovietice, într-o primă fază oamenii politici români au mizat pe sensibilizarea puterilor
occidentale pentru a obţine recunoaşterea unirii de la 27 martie 1918. La 8 februarie
1919, în cadrul lucrărilor Conferinţei de pace, s-a pus pentru prima dată problema
Basarabiei în şedinţa „Comisiei pentru Afacerile Teritoriale ale României şi Iugoslaviei”,
organism compus din experţi britanici, americani, francezi şi italieni şi pus sub autoritatea
Comisiei Centrale Teritoriale. Delegatul britanic, Eyre Crowe şi cel francez, Jules
Laroche, au subliniat argumentele de ordin istoric, etnografic şi demografic care
acreditau recunoaşterea unirii Basarabiei cu România. Au urmat încă două întâlniri având
ca temă de lucru statutul postbelic al teritoriului dintre Prut şi Nistru şi, în consecinţă, la
11 martie Comisia s-a pronunţat unanim în favoarea recunoaşterii unirii şi pentru
înaintarea proiectului spre avizare „Comisiei Teritoriale Centrale”. La 8 mai 1919,
proiectul comisiei de experţi a fost dezbătut de membrii „Consiliului Miniştrilor de
Ion Agrigoroaei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii
Uniri. Iaşi, 1916-1918, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2004, p. 142-143.
5
Ion Nistor, op.cit., p. 283-284; Alexandru Boldur, op.cit., p. 504-505; vezi şi O pagină din
istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918), ediţie îngrijită de Ion Negrei şi Dinu Poştarencu,
Editura Prut Internaţional, 2004, p. 240-248; Ştefan Ciobanu, Unirea Basarabiei. Studiu şi
documente cu privire la Mişcarea naţională din Basarabia în anii 1917/1918,, Iaşi, Editura
Alfa, f.a., p. 169 şi urm.
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Externe”. Deşi experţii americani îşi puseseră semnătura pe documentul proiectului
sus-menţionat, secretarul de stat al S.U.A. s-a opus aprobării unanime sub pretextul
absenţei de la Conferinţa păcii a unui guvern rus legitim recunoscut de Aliaţi6. Reticenţa
delegatului american faţă de cererile româneşti era totuşi de altă substanţă. După cum am
arătat mai sus, la acel moment era însuşit punctul de vedere de a nu se opera modificări
teritoriului fostului Imperiu rus pe motiv că puterile Antantei nu fuseseră în stare de
război cu acesta. Rezervele diplomatului american de a nu participa la delimitarea
frontierei ruseşti ţineau cont şi de recomandarea preşedintelui W. Wilson privind
posibilitatea recunoaşterii regimului amiralului Kolceak7 dispus, în problema Basarabiei,
cel mult la organizarea unui referendum8. Probabil grupurile de interese ce gravitau în
jurul preşedintelui american făceau loby în favoarea regimului alb-gardist, sensibilizate
fiind de perspectiva unor posibile concesiunii şi a exploatării imensului teritoriu rusesc.
Într-o atmosferă mai mult ostilă decât amicală creată României de marile puteri în
urma iniţiativelor lui Ionel Brătianu, hotărât să apere până la capăt interesele româneşti,
chiar cu preţul iritării foştilor aliaţi, problema Basarabiei a revenit în discuţie cu
prilejul şedinţelor Consiliului Suprem în primele două zile ale lunii iulie. În faţa
delegaţiei române, în frunte cu I.I.C. Brătianu, şi a celei britanice conduse de Lloyd
George, A. Tardieu a prezentat raportul „Comitetului pentru probleme teritoriale”, care
recunoştea unirea Basarabiei cu România în baza dreptului la autodeterminare ţinându-se
seama de argumentele şi realităţile de ordin istoric, etnic, geografic şi economic. Raportul
consemna, evident, garantarea drepturilor minorităţilor de către statul roman. În acest
context Consiliul Suprem a chemat în audienţă separată pe primul ministru român şi pe
fostul ambasador la Paris al Rusiei imperiale, V. Maklakov, un pesonaj foarte activ al
emigraţiei ruse din acea perioadă. Brătianu a susţinut caracterul plebiscitar al actului de la
27 martie 1918, dar și a celor similare de la Cernăuţi şi Alba Iulia, arătând că într-un mod
asemănător s-au exprimat şi „consiliile din Polonia, Cehoslovacia şi din alte părţi”.
Maklakov, reprezentantul lui Kolceak, a combătut autoritatea de a lua decizii a Sfatului
Ţării şi nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România9.
Vezi Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), coord.Ioan Scurtu, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2003, p. 26.
7
Aleksandr Vasilievici Kolceak (n. 16 noiembrie 1874-d. 7 februarie 1920) a fost un amiral rus,
explorator polar şi, în timpul Războiului Civil din Rusia, comandant al unei părţi a Armatei Albe.
Se pare că amiralul Kolceak era un descendent al lui Iliaş Colceag, supranumit Kolceak-Paşa,
militar moldovean din secolul al XVIII-lea, care a luptat ca mercenar în armata otomană.
8
Istoria Românilor, vol. VIII, p. 27.
9
Ibidem; V. Maklakov era liderul unui grup de aristocraţi şi foşti diplomaţi ai Rusiei ţariste
emigraţi la Paris. Din acest grup mai făceau parte Sazonov, Lvov, Ceaikowski, Schimdt, fostul
primar al Chişinăului, Krupenski şi Vl. Purişchievici, foşti mareşali ai nobilimii din Basarabia
ţaristă (Hoover Archives, Palo Alto, S.U.A., Maklakoff V., Papers, Box no. 3; A.N. Krupenski,
Papers, boxes no. 1-9, apud, Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Conferinţa de Pace de
la Paris din 1919, în România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), coordonatori.
Gh. Buzatu, V.Fl. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1999, p. 88).
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Ignorarea intereselor româneşti în problema Basarabiei de către marile puteri,
coroborată cu aceeaşi atitudine din partea foştilor aliaţi în chestiunea minorităţilor şi a
liberului tranzit, dar şi din cauza presiunilor şi şantajului istrumentat în problema
petrolului, a determinat retragerea delegaţiei României, în frunte cu primul-ministru
Brătianu de la lucrările Conferinţei de pace. Demersul lui Brătianu a fost cauzat, în
chestiunea Basarabiei, şi de iniţiativa marilor puteri aliate şi asociate de a trimite o
scrisoare amiralului Kolceak, prin care liderul alb-gardist era invitat „să hotărască soarta
părţilor româneşti ale Basarabiei”10. De altfel, scrisoarea către Kolceak făcea parte
dintr-o serie de iniţiative mult mai complexe. De la Londra ni se sugera ca, în chestiunea
Basarabiei, să ne înţelegem cu Denikin, comandantul forţelor alb-gardiste care operau în
sudul Ucrainei. În septembrie 1919, colonelul Radu R. Rosetti, ataşatul nostru militar la
Londra a fost primit în audienţă de W. Churchill, titularul Ministerului de Război al Marii
Britanii, care l-a felicitat pentru ocuparea Budapestei şi lichidarea focarului bolşevic, iar
în chestiunile ce ţineau de problematica frontierelor răsăritene ale României a recomandat
guvernului roman o înţelegere cu Denikin11. La 10 noiembrie, Radu Rosetti, alături de
basarabenii Ion Pelivan şi Daniel Ciugureanu, delegaţi ai guvernului român, au participat
la o altă întâlnire cu W. Churchill. După felicitările protocolare, care în esenţă subliniau
efortul militar şi bravura trupelor române în timpul războiului, mai ales în condiţiile
anarhiei bolşevice ce domnea în rândurile trupelor ruseşti, ministrul englez lansează o altă
sugestie, mult mai clară, referitoare la oportunitatea unei înţelegeri cu Denikin12 în care
„şi-a pus toată încrederea şi că cine îl va ajuta îi va fi prieten”. Tot Churchill anunţa
decizia Angliei de a ajuta la restabilizarea Rusiei şi că acum este momentul „a ne înţelege
cu Denikin când este la strâmtoare, căci mai târziu când va fi o Rusie mare, fie ţaristă,
fie bolşevică aceasta nu va mai fi posibilă”13. Încercând să sondeze mai profund
disponibilitatea Marii Britanii de a superviza o eventuală apropiere de Denikin a
autorităţilor de la Bucureşti, Ciugureanu a pus problema garanţiilor engleze în
conjunctura unei viitoare înţelegeri a guvernului roman cu Denikin. Ministrul britanic nu
a răspuns acestei obiecţii, declinând tacit orice competenţă. În contextul în care Denikin
părăseşte comanda trupelor alb-gardiste ale generalului Vrangel şi, mai apoi, pe fondul
înfrângerilor suferite de acestea, aranjamentul potenţial cu Denikin nu a mai fost de
actualitate.
Activitatea diplomaţiei româneşti pentru confirmarea internaţională a unirii
10

***1918 la români..., vol. V, doc .nr. 652, p. 24.
AMAER, Fond Londra, dosar 248, f. 1.
12
Anton Ivanovici Denikin (1872-1947), general ţarist, comandant al Districtului Militar Kiev
(1914), a condus Brigada 8 Puşcaşi (1915) şi Corpul 8 Armată (1916), după care a lucrat la Marele
Stat Major rus. Arestat în septembrie 1917 alături de generalul L.G. Kornilov, au reuşit să evadeze
şi au organizat armata alb-gardistă. După asasinarea generalului Kornilov, a preluat comanda
armatei în timpul războiului civil din Rusia (1918-1920). Învins la Orel, Denikin s-a retras în
Crimeea şi a predat comanda generalului Piotr N. Vranghel. Intrat în conflict cu mai mulţi lideri ai
forţelor anti-bolşevice, a emigrat în Bulgaria, Franţa şi apoi în SUA.
13
AMAER, Fond Londra, dosar 248, f. 106-107.
11
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Basarabiei cu România a continuat prin demersurile noului guvern al „Blocului
parlamentar” condus de Al. Vaida-Voevod, care trebuia să destindă atmosfera creată
României prin „atitudinea” refractară şi cererile „exorbitante” ale „rebelului” Brătianu.
După semnarea păcii cu Austria şi a tratatului minorităţilor14, Al. Vaida-Voevod a avut o
serie de întrevederi – în luna ianuarie 1920 – cu Clemenceau, Lloyd George, Nitti şi
Wallace, iar la 20 ianuarie într-o şedinţă a „Consiliului Suprem” a ridicat problema
frontierei de est a statului român. Clemanceau şi premierul britanic au condiţionat
satisfacerea cererii guvernului român de retragerea trupelor noastre din Ungaria, dar s-a
emis clar semnalul că marile puteri au luat act de recomandarea „Comisiei pentru
Afacerile Române” care acredita apartenenţa Basarabiei la România. Tot în această
perioadă, mai ales Franţa insista pentru evacuarea trupelor lul Denikin prin România, iar
Al. Millerand remite o telegramă către principalele ambasade în care se notifica faptul că
şi Clemenceau este gata să recunoască drepturile noastre asupra Basarabiei după
exemplul premierului englez. La 3 martie, Consiliul Suprem precizează şi mai clar
condiţionarea recunoaşterii unirii de retragerea noastră din Ungaria, evacuare ce avea să
înceapă în curând15.
Confirmarea internaţională a unirii Basarabiei cu România s-a statuat la 28
octombrie 1920, în condiţiile semnării, fără rezerve, din partea lui Take Ionescu a
tratatului colectiv asupra frontierelor comune dintre statele succesoare ale fostei Monarhii
austro-ungare. Consiliul Ambasadorilor i-a prezentat primului-ministrului protocolul care
consemna recunoaşterea de jure a unirii Basarabiei cu România. Conceput în spiritul
Societăţii Naţiunilor, tratatul sublinia la articolul 1 că: „Înaltele Părţi contractante
recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei, cuprins între actuala
frontieră a României, Marea Neagră, cursul Nistrului de la gura de vărsare până la
punctu unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina şi Basarabia şi acest vechi
hotar”. În articolul 9 se preciza că Rusia este invitată să adere la acest tratat „îndată ce va
exista un guvern rus recunoscut de Puterile contractante”16. Tratatul era semnat de Marea
Britanie, Franţa, Italia şi, bineînţeles, România. Japonia şi-a pus semnătura pe acest
document cu două zile întârziere, fiindcă reprezentantul nipon era la Bruxelles. Tratatul a
fost ratificat mai târziu, la 19 mai 1922, de către Anglia, la 11 mai 1924 de Franţa şi la 7
martie 1927 de Italia. Japonia nu a mai ratificat acest tratat, pe fondul înţelegerii sovietonipone din 1925 cu privire la insula Sahalin, când japonezii şi-au luat angajamentul,
printr-un acord secret, să nu ratifice tratatul referitor la Basarabia17. În 1938, Al Cretzianu
În urma schimbării de guvern, Constantin Coandă a semnat Tratatul cu Austria şi Tratatul
minorităţilor la 10 decembrie 1919, pe document fiind trecută data de 9 decembrie (Constantin
Botoran, Valeriu C. Dobrinescu, Confirmarea internaţională a actelor de Unire din 1919, în
Istoria românilor, vol. VIII, p. 12-14.)
15
Ioan Ciupercă, op. cit., p. 38.
16
,, Monitorul Oficial”, nr. 100 din 8 august 1922.
17
Al. Boldur, op.cit., p. 514; Ion Constantin, România, Marile Puteri şi Basarabia, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1995, p. 25.
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a formulat un raport prin care s-a argumentat posibilitatea ratificării din partea Japoniei.
De asemenea ambasadorul nipon de la Moscova a declarat unor diplomaţi români
(Ciuntu şi Dianu) că Japonia era dispusă să ratifice tratatul de la Paris18.
Evident, Rusia Sovietică nu a recunoscut acest tratat şi a încercat să-i
minimalizeze forţa şi greutatea juridică pe toată perioada interbelică. După cum se ştie,
reprezentantul nostru la Copenhaga, D.N. Ciotori iniţiase, la ordinul Bucureştilor, discuţii
cu M. Litvinov şi mai apoi cu L. Krasin. Negocierile bilaterale cu sovieticii nu aveau un
caracter oficial, dar testau disponibilitatea sovieticilor spre concesii, iar interesul nostru
era, desigur, recunoaşterea unirii Basarabiei. Momentul era prielnic şi din perspectivele
vacumului de legitimitate ce înconjura regimul bolşevic. Ciotori remite colonelului Radu
Rosetti informaţia că Litvinov dorea încheierea păcii ca o recunoaştere politică a
Sovietelor şi că ar fi consimţit verbal la recunoaşterea Basarabiei ca parte a României.
Semnarea protocolului de la Paris l-a surprins pe Ciotori în miezul tratativelor cu Krasin,
care s-a arătat contrariat de graba arătată de români în a tranşa chestiunea Basarabiei fără
acordul principalului stat interesat. El a punctat iritat eroarea diplomaţiei române, făcând
observaţia că am greşit, înţelegându-ne peste capul sovieticilor19. Tratativele românosovietice cunosc mai multe etape – Varşovia, 1921; Genova, 1922 şi Viena 1924 – dar nu
s-au înregistrat progrese semnificative în sensul recunoaşterilor propuse de noi.
*
Anul 1924 a marcat ieşirea din izolare a regimului sovietic prin recunoaşterea
guvernului de la Moscova de către Marea Britanie, Italia (în februarie) şi Franţa (în
octombrie). Gestul politic al Angliei şi Italiei au determinat factorii de decizie de la
Bucureşti să încerce normalizarea relaţiilor cu Rusia Sovietică, întrucât acestea fuseseră
rupte unilateral la 13 ianuarie 1918 de către Consiliul Comisarilor Poporului de la
Petrograd, care anunţa şi sechestrarea tezaurului românesc depozitat la Moscova20. Prin
urmare, în urma multiplelor contacte şi negocieri româno-sovietice din perioada
anterioară (1920-1923), s-a decis organizarea unei conferinţe bilaterale la Viena.
Instrucţiunile primului-ministru I.I.C. Brătianu pentru delegaţia deplasată la Viena
subliniau faptul că pentru stabilirea relaţiilor de buna vecinătate trebuia fixată, inerent,
graniţa. În consecinţă, scopul delegaţiei noastre era ca reprezentanţii sovietici să
recunoască Nistrul drept frontieră între cele două state, formulă care implica şi
recunoaşterea apartenenţei Basarabiei la statul român. Reticenţa ruşilor şi pretenţia lor de
a se organiza un plebiscit în Basarabia a determinat eşuarea Conferinţei sovieto-române
de la Viena. Chestiune plebiscitului fusese lansată în contextul lucrărilor Conferinţei de
18

AMAER, fond 71 (1920-1944)/URSS., vol. 137, f. 99-102; Raportul din 2 septembrie 1938
semnat de Al. Cretzianu, intitulat Referat în privinţa oportunităţii de a se obţine o eventuală
ratificare de către Japonia a Tratatului privitor la Basarabia; Ioan Ciupercă, op.cit, p. 38.
19
Ioan Ciupercă, op.cit., p. 39.
20
Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România,1917-1918. Documente, antologie de Ion
Calafeteanu şi Viorica Pompilia Moisuc, Chişinău, Editura Universitas, 1995, p. 47-48; Ion
Agrigoroaie, Opinie publică..., p. 142-143.
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Pace de la Paris de către Vasili Maklakov, fostul ambasador al Rusiei ţariste la Paris.
Intevenţia lui Maklakov a determinat, în realitate, retragerea lui Ionel Brătianu de la
Conferinţa Păcii la 2 iulie 1919 şi, aspect important de consemnat şi reţinut rămâne faptul
că în problema Basarabiei, atât reprezentanţii emigraţiei albe, ţariste, cât şi oficialităţile
bolşevice s-au regăsit pe platforma politică anti-românească, nerecunoscând Unirea şi
apartenenţa provinciei dintre Prut şi Nistru la România, ba mai mult, au utilizat împreună,
ambele tabere, formula „plebiscitului”, ca expresie a interesului politic special pentru
acest teritoriu21. Evident că şi la Paris, în iulie 1919, dar şi la Viena în martie-aprilie 1924,
reprezentanţii statului român au respins din principiu ideea plebiscitului, întrucât lăsa loc
echivocului şi ar fi însemnat să se pună sub semnul întrebării Hotărârea de Unire a
Sfatului Ţării din 27 martie 1918 şi, totodată, să lase în derizoriu toată argumentaţia de
ordin istoric, demografic, geografic, etnografic, psihologic, documentaţie referitoare la
drepturile noastre istorice asupra Basarabiei şi la legitimitatea Unirii.
Eşecul Conferinţei de la Viena a declanşat o vie activitate la Moscova şi, prin
urmare, la 29 iulie 1924, Biroul Politic al Partidului Comunist (bolşevic) a decis crearea,
în stanga Nistrului, a Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldoveneşti, în cadrul
Republicii Sovietice Socialiste Ucraina22. Scopul formării acestui stat artificial era
indubitabil crearea iredentei sovietice pentru reocuparea Basarabiei, intenţie clar declarată
atâta timp cât graniţa noii republici era preconizată pe Prut23.
În acelaşi registru al diversiunii sovietice se cuvine a preciza şi atitudinea P.C.d.R.
constituit, după cum se ştie, în 1921, în condiţiile asumării de către Partidul Comunist din
România a directivei Federaţiei Comuniste Balcanice, referitoare la „lupta pentru
autodeterminare până la despărţirea de stat”24. Prin adoptarea acestei rezoluţii a
Internaţionalei a III-a, P.C.dR. s-a plasat pe poziţii antinaţionale, deoarece milita făţiş
pentru destrămarea statului naţional-unitar.
Revenind la chestiunea formării RSSAM, trebuie spus că decizia din 29 august
1924 a fost luată în urma unor discuţii ample pe acestă temă, discuţii iniţiate încă de la
începutul anului. Astfel în februarie 1924, Isidor Cantor, un emigrant român, cu nume
conspirativ Ion Dic-Dicescu, a lansat proiectul unei delimitări a teritoriului transnistrean
locuit de moldoveni şi formarea unei regiuni autonome. Dupa mai multe discuţii cu
Cotovski şi Pavel Tkacenco, s-a convenit ca noua entitate să fie încorporată Ucrainei, dar
să pretindă expres şi teritoriul din dreapta Nistrului, până la Prut. În aceste condiţii, la 4
februarie 1924 a fost expediat Politbiroului al CC al PC din Rusia un document intitulat
„Memoriul cu privire la necesitatea formării Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti”, semnat de Cotovski, Dic-Dicescu, Tkacenco şi alţi 7 tovaraşi, considerat
Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996,
ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010) p. 52.
22
Ion Constantin, op.cit., p. 19-36; Gheorghe Cojocaru, Cominternul şi originile
„moldovenismului”, Chişinău, Editura Civitas, 2009, p. 13-83.
23
Ion Constantin, op.cit., p. 30.
24
Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 154; „Socialismul”, an XIX, nr. 2-3/29 februarie 1924.
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în istoriografie drept punctul de plecare în procesul de formare a RASSM din stânga
Nistrului şi al aşa-numitei „teorii a moldovenismului”, care au declanşat un adevărat
război identitar împotriva limbii şi spiritualităţii româneşti de pe ambele maluri ale
Nistrului25.
Pentru promovarea şi implementarea acestui proiect s-a ales o „comisie” formată
din Cotovski, Dic-Dicescu, Tinkelman, Chioran, care s-a numit, ulterior, „grupul de
iniţiativă româno-basarabean”. Trebuie spus că protagoniştii proiectului au constatat şi
subliniat faptul că moldovenii din stânga Nistrului şi cei din fostele guvernii Herson şi
Kameneţk-Podolsk „îşi au modul lor specific naţional de trai şi [...] vorbesc un dialect
românesc – limba moldovenească”, iar comisarul sovietic de la Externe, Gh.V. Cicerin
atenţiona într-o scrisoare către Molotov, secretarul CC al PC(b) Rus, că „descoperirea
unui asemenea număr de moldoveni, adică români, în teritoriul ucrainean, va fortifica
poziţia românilor în chestiunea Basarabiei” şi că „va genera tendinţele expansioniste ale
şovinismului românesc”. Dacă ignorăm termenii propagandistici specifici ideologiei
bolşevice, gen „expansionism” şi „şovinism”, expertiza oficialului rus demonstrează că
factorii de decizie din Politbirou ştiau bine adevărul în ce priveşte identitatea naţională a
moldovenilor. Cicerin sublinează clar faptul că aceştia sunt români, devoalând practic –
evident fără intenţie – interesul politic, propagandistic şi anexionist al Moscovei în
privinţa Basarabiei. Fiindcă în opinia liderilor sovietici existenţa R.A.S.S.M în stânga
Nistrului şi a curentului moldovenist – după cum argumenta Victor Frunze lui Stalin
care, de altfel, şi-a asumat această teză – „existenţa unei mici republici” sau a unei
„regiuni moldoveneşti” era „un instrument puternic de înrâurire asupra stării de spirit a
maselor muncitoreşti-ţărăneşti din Basarabia, în sensul sporirii speranţelor că ele se vor
izbăvi de sub jugul român”. În consecinţă, Frunze primeşte întreg dosarul Republicii
Moldoveneşti din mîinile lui Stalin, iar şedinţa Biroului politic al CC al partidului
bolşevic rus din 29 iulie 1924 a hotărât „delimitarea populaţiei moldoveneşti într-o
Republică Autonomă, în cadrul R.S.S.U”26.
La rîndul său, Biroul Politic al CC al PC Ucrainean a decis la 12 august 1924
înfiinţarea Comisiei Organizatorice pe lângă Comitetul Gubernial Odessa, care trebuia să
delimiteze teritoriul viitorei republici moldoveneşti. Această Comisie Organizatorică a
exclus din start colaborarea cu grupul de iniţiativă format în februarie. Din acest motiv se
înregistrează o serie de fricţiuni între iniţiatorul din februarie (Dic Dicescu), pe de o parte,
şi Grinstein, Badeev şi Skrîpnik în cealaltă tabără. În paralel cu definirea şi delimitarea
noii unităţi administrative şi autonome în cadrul Ucrainei sovietice, s-au declanşat o serie
de polemici pe seama alfabetului şi limbii utilizate în noua republică, mai cu seamă după
răzmeriţa eşuată de la Tatar Bunar. În principiu se vehiculau două variante. Prima
variantă recunoştea caracterul românesc al moldovenilor (că românii şi moldovenii sunt
un singur popor) şi faptul că diferenţele derivă dintr-o încremenire în vechile tipare etnoculturale de dinainte de 1812, că limba moldovenească se „barbarizase” prin influenţă
25
26

Gh. Cojocaru, op.cit., p. 14-15.
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slavă şi idiş. În acest sens se milita pentru un efort cultural recuperatoriu în baza limbii
române şi alfabetizarea în grafie latină. O doua variantă, susţinută de Badeev, Starîi şi
Skrîpnik, susţinea că limba moldovenească este diferită de limba română şi că românii şi
moldovenii sunt popoare diferite. În prima ipoteză se propunea „sovietizarea culturii
române” să se „injecteze spiritul comunist revoluţionar” pentru a o face să corespundă
necesităţilor culturale ale Moldovei Sovietice. Grupul Badeev-Skîpnik susţinea că prin
crearea republicii şi culturii sovietice, revoluţionare moldoveneşti se crea un profil etnocultural distinct şi se oferea un model moldovenilor din dreapta Nistrului. În definitiv, din
perspectiva obiectivelor propuse, amândouă teoriile erau nocive sub aspect etno-cultural,
dar teza moldovenismului confecţiona o adevărată monstrozitate lingvistică. În cele din
urmă s-a impus teoria lui Badeev şi Skrîpnik în detrimentul cominterniştilor români, iar
conceptul de „naţiune moldovenească” a fost asumat şi de conducerea PCdR după
impunerea lui V. Holostenko în fruntea comuniştilor „români”. Prin ridicarea
„moldovenismului” la rangul de „teorie” oficială, politică şi ideologică naţională în
republica sovietică moldovenescă începea o nouă eră a falsificării istorice, o nouă etapă
nocivă şi traumatizantă cu efecte pe termen lung, sesizabile şi în ziua de astăzi. Practic
„moldovenismul” este un construct etnocultural, ideologic şi propagandistic care se poate
defini şi încadra fenomenului totalitar comunist, care a avut, încă de la începuturi, un
scop politic diversionist... A operat pe terenul culturalizării proletare demonstrând un
impact devastator asupra profilului identitar etnocultural românesc de pe ambele maluri
ale Nistrului27.
Nu vom insista asupra evoluţiei şi impactului acestei politici de deznaţionalizare în
timpul URSS, însă trebuie precizat că după destrămarea Imperiului sovietic şi căderea
comunismului, acestă „teorie” a reapărut în Republica Moldova în condiţiile aşanumitului „pericol al românizării”. O parte a noii elite de la Chişinău a reinventat
„moldovenismul” pentru legitimarea statalităţii Republicii Moldova (şi cunoaştem cartea,
pretins ştiinţifică, a lui Victor Stepaniuk). De asemenea, nu dispunem de timpul necesar
pentru a trece în revistă declaraţiile, atitudinile, deciziile anumitor guvernanţi de la
Chişinău cu privire la limba oficială şi istoria românilor, sau lucrările de falsificare a
istoriei şi profilului lingvistic semnate de Vasile Stati (Istoria Moldovei şi Dicţionarul
moldovenesc-românesc, lucrări de tristă amintire). În definitiv în Basarabia există încă
oameni de cultură şi elite intelectuale responsabile care au demascat şi combătut
diversiunile şi derapajele.
Totuşi aş vrea să sesizez în cadrul evoluţiilor cultural-politice din Ucraina, o
anumită atitudine refractară şi anumite fobii ale clasei politice şi intelectuale din Ucraina,
care constituie, din păcate, pilonul formativ al ideologiei ucrainene faţă de România, dar
şi de Republica Moldova. În realitate, Rada Centrală de la Kiev a emis pretenţii asupra
Basarabiei în contextul tulbure al anilor 1917-1918. Apoi am văzut că la constituirea
RASSM a contribuit conducerea bolşevică de la Odessa şi Harcov şi tot ei au impus şi
„teoretizat”– prin Griştein, Badeev. Starîi şi Skrîpnik – „moldovenismul”. Trebuie
27
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precizat că ucraineni au fost o naţiune favorizată în cadrul URSS, iar elitele comuniste
ucrainene au avut acces direct în conducerea PCUS şi au contribuit la poziţionarea,
conturarea, modelarea politicilor de stat. Ba au fost şi pricipalii beneficiari ai politicii
anexioniste sovietice sau în termenii de extindere teritorială (Ucraina de Vest, sudul
Basarabiei, nordul Bucovinei, Crimeea). De fapt, în ultimatumul sovietic din iunie 1940,
Basarabia era revendicată de URSS în virtutea caracterului majoritar ucrainean, iar ţinutul
Herţei, nordul şi sudul Basarabiei erau încorporate Ucrainei sovietice28. După 1940 şi,
mai ales după 1944, legislaţia ucraineană a fost extinsă în Basarabia, aşa zis „eliberată”,
iar din 10 prim-secretari ai RSSM, 8 au fost ucraineni29. Aşadar, Ucraina a instituit
asupra RSSM un soi de protectorat, iar după opinia istoricului Ch. King, elita politică
ucraineană, alături de cea rusă, a dominat RSSM în termeni de putere politică şi
economică. Prin urmare menţinerea „teoriei moldovenismului” în Ucraina, în zonele
locuite de români (nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei) este cât se poate de logică şi în
sensul apărării intereselor proprii pentru elita politică ucraineană. Dacă după căderea
comunismului se părea că problema „limbii moldoveneşti” fusese rezolvată definitiv şi
ireversibil, iar faptul că Republica Moldova recunoscuse ca limbă oficială limba română,
era un argument în plus pentru profesorii şi elevii din şcolile moldoveneşti de pe teritoriul
Ucrainei că ei învaţă în limba română. „Pericolul românizării” comunităţilor de
moldoveni a alarmat pe unii funcţionari de la Ministerul Învăţământului de la Kiev şi pe
oameni politici ucraineni. În acest context autorităţile ucrainene au „reanimat” limba
moldovenescă fiindcă răspunde strategiei moştenite de la vechiul regim sovietic, aceea a
divizării în două etnii distincte, minimalizarea amândurora, dar în special a românilor.
Totodată, în aceeaşi cheie (adică a unei sensibilităţi excesive în ceea ce priveşte
apropierea dintre România şi Republica Moldova) trebuie interpretată şi sprijinirea pe
diverse căi a „moldovenismului” adoptat şi de unii guvernanţi de la Chişinău şi faptul că
Ucraina îşi declara „datoria sfîntă de a apăra drepturile ucrinenilor din Republica
Moldova”. În acest sens dau exemplu constituirea „Asociaţiei naţional-culturale a
moldovenilor din Ucraina”, apoi organizarea în 1999, la Odessa, a simpozionului
„Moldovenii din Ucraina”, cu largă participarea a oficialităţilor de la Kiev, Odessa,
Chişinău. Republica Moldova a trimis o delegaţie impresionantă, prezenţi fiind apologeţii
„moldovenismului” de la Chişinău: V. Stati (Destinul istoric al moldovenilor în
diaspora) şi V. Senic (Noi temeiuri filologice ale limbii moldoveneşti). După această
conferinţă ştiinţifico-practică, pentru anul 2001-2002 în școlile din regiunea Odesa a fost
elaborată o programă care înlocuia literatura română cu cea moldovenească. Ba mai mult,
se stipula şi posibilitatea înlocuirii grafiei latine cu cea chirilică.
Totodată, aş dori să precizez că, după semnarea Tratatului de bază cu România,
prin care ambele părţi şi-au luat anumite angajamente şi s-a constituit Comisia mixtă
Gh. Buzatu, Paradigme ale tragediei Basarabiei, Bacău, Editura Vicovia-Babel, 2011, p.
3 şi urm.
29
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p. 7 şi urm.
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interguvernamentală, Ucraina şi-a asumat destul de evaziv aceste angajamente. Pe de altă
parte, promovarea „moldovenismului” de către autorităţile ucrainene nu a încetat, ba mai
mult, s-a intensificat după vizita lui Emil Constantinescu în regiunile Odessa şi Cernăuţi.
De asemenea, în contextul disputei româno-ucrainene pentru platoul continental al Mării
Negre, Ucraina a încercat să facă presiuni asupra României. Jucând insidios cartea
situaţiei identitare a românilor din Ucraina, Kievul a continuat şantajarea Bucureştilor pe
tema acordării drepturilor – de altfel, elementare – pentru românii noştri din nordul
Bucovinei şi din Maramureşul istoric.
În condiiţiile derulării crizei ucrainene, odată cu „Revoluţia Demnităţii”
(noiembrie 2013-februarie 2014), denumită şi „Euro-Maidan”, fuga preşedintelui
Ianukovych, anexarea Crimeei şi declanşarea conflictului din estul Ucrainei între forţele
ucrainene şi cele separatiste susţinute de Rusia, poziţia Ucrainei a devenit mult mai
sensibilă. În ceea ce priveşte Ucraina, rivalitatea Rusia-NATO a început cu mult înainte
de anexarea Crimeei şi izbucnirea conflictului din regiunea Dombas. Includerea Ucrainei
în Parteneriatului Estic (2009) a condus la reacţia dură a Moscovei, care a considerat-o o
încercare a Uniunii Europeane şi a NATO de a extinde propria zonă de influenţă în
detrimentul Rusiei. Deşi pentru prima dată în istoria de după câştigarea independenţei
Ucraina și-a definit clar poziţia pro-europeană şi antirusească, determinând sprijinul
comunităţii internaţionale, inclusiv al României, autorităţile de la Kiev nu au renunţat la
optica şovină şi interpretarea ostilă a încercării minorităţilor naţionale şi, în special, a
celei româneşti de a-şi conserva identitatea naţională, conform angajamentelor asumate
de partea ucraineană, semnatară a mai multe protocoale şi tratate internaţionale.

INCIDENTENTELE ANTISEMITE DE LA PIATRA NEAMȚ DIN 1925
Emanuel Bălan1
Motto:
„Cine și-ar fi închipuit vreo dată că Piatra, liniștitul și tăcutul
oraș din fundul Moldovei cu o populațiune cuminte, cumpătată și plină
de înțelepciune, să devie un centru de sfâșieri, de agitațiuni pătimașe și
de răutăți?”2

Anti-semitic incidents from Piatra Neamț in 1925
Abstract
This material presents and analyzes the anti-Semitic incident in Piatra Neamt in the autumn
of 1925. The interwar period was for Jews the period of emancipation, recognition of civil and
political rights. But the period was not without the anti-Semitic tendencies propagated by both the
L.A.N.C. as well as the Legionary Movement. On June 28, 1928, the sentence was given in the trial
of the Jews who beat the Romanian high school students, in 1925.
The press did not remain indifferent to these incidents, local and national newspapers
reported the events. Some local personalities also reacted to these incidents.
However, anti-Semitic agitations remained present in Piatra Neamț throughout the interwar
period, as well as throughout the country.
Keywords: Piatra Neamt, anti-Semitic incident, Jews, LANC, Legionary Movement
Cuvinte cheie: Piatra Neamț, incidente ati/semitice, evrei, LANC, Mișcarea Legionară

Perioada interbelică a fost pentru evrei perioada emancipării, a recunoașterii
drepturilor civile și politice.
Perioada nu a fost însă lipsită de tendințele antisemite propagate atât de către
L.A.N.C., cât și de Mișcarea Legionară. Primul Război Mondial le-a adus evreilor
recunoașterea drepturilor cetățenești prin intermediul legii fundamentale, Constituția din
1923. Însă, la 9 decembrie 1919, România semnează un Tratat al Minorităților prin care
„se obliga a recunoaște ca supuși români cu drept deplin și fără nici o formalitate evreii
locuind în toate teritoriile României și care nu se pot prevala de nici o altă naționalitate”3.
Astfel deveneau cetățeni cu drepturi depline, participând activ și la viața politică, dovadă
că, după alegerile din 1920, mulți evrei au ocupat funcții importante în administrația locală.
În toată perioada interbelică au existat voci care s-au ridicat împotriva drepturilor
cetățenilor evrei, manifestări care au luat forma unor incidente antisemite.
1
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Anul 1925 a fost unul de cumpănă pentru evreii din Piatra Neamț. Încă din
primăvară, evenimentele ce urmau a se întâmpla către sfărșitul anului au fost prefațate de
vizita în oraș a lui A.C. Cuza, liderul L.A.N.C., care a venit cu „intenții pașnice” și
împotriva violențelor de orice natură, dar atragând atenția asupra „pericolului jidovesc” din
oraș. La întâlnirea cu liderul L.A.N.C. au participat țărani din comunele limitrofe purtând
drapele cu zvastica4. În vara acelui an, ziarul local „Reformatorul” a publicat mai multe
articole pe tema antisemitismului în general și a celui din oraș în particular. Într-unul din
articole era publicat punctul de vedere al liderului cuzist local, colonelul în rezervă
Piperescu, care se declara împotriva „oricei manifestațiuni cu spargeri de geamuri” pentru
că astfel de manifestări „nu fac decât să alarmeze presa evreiască și să le dea pretexte a le
numi progromuri”5.
Totul a început în seara de Yom Kipur (27 septembrie 1925), când „pe la ora 7 s-a
aruncat din curtea unui brutar cu o praștie o petricică care a stricat un geam. Evreii au
părăsit sinagoga eșind în stradă s-au dedat la scandal, lovind pe cine le eșia în cale. Au fost
loviți mai mulți trecători, între care și trei elevi de liceu care au fost internați la spital”6.
Prefectul comunica acest incident Ministerului de Interne, subliniind că a fost un simplu
incident și că „studenții n-au luat parte la această manifestație”7. Imediat secția locală a
L.A.N.C. reacționează și organizează, a doua zi, pe 28 septembrie, întruniri în biserici și
alte localuri, pentru a „protesta contra agresiunilor evreilor”8, după cum informa șeful local
al ligii în adresa trimisă prefectului. Tot în acea zi, Poliția Piatra Neamț înștiința Prefectura
că dintre elevii agresați de către evrei, cel mai grav este Herghelegiu Ioan9. Chiar dacă
Poliția a interzis aceste manifestări, simpatizanții L.A.N.C. au continuat să se întâlnească,
să protesteze și să distrugă. Dintr-o informare a Prefecturii aflăm că au fost solicitați 300
de jandarmi pentru menținerea ordinii publice10, situația fiind sub control, evreii regretând
cele întâmplate, iar starea de sănătate a elevului Herghelegiu fiind bună, așa cum informa
Prefectura, Ministerul de Interne într-o telegramă din 2 octombrie 192511.
Reprezentantul județean L.A.N.C. comunică prefectului că „duminică 4 octombrie
s-a hotărât a se ține o a doua întrunire de protestare la care se vor învita locuitorii satelor”12
iar președintele L.A.N.C. Târgu-Neamț cerea respecutos (sic!) prefectului „grabnica
pedepsire a jidanilor care au maltrat câțiva elevi de liceu”, în caz contrar „suntem hotarâți
să ne facem dreptate singuri”, scria Mihai Bicleanu în numele celor 30 de organizații
L.A.N.C. din regiunea Târgu-Neamț13. Situația se menținea încordată și în consecință, la 3
octombrie, Compania de Jandarmi Neamț înștiința Prefectura că pentru menținerea ordinii
„Reformatorul”, an VII, nr. 372, 8 martie 1925.
Ibidem, nr. 344, 24 august 1925.
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„pe lângă cei 200 de jandami de la Cernăuți mai sosesc 100 de jandarmi de la Tg. Ocna
care vor sta până la 6 octombrie pe lângă cei 100 de la București, care vor sta până la 14
octombrie”14. În acest sens, Prefectura ordonă companiei de jandarmi Neamț ca „străzile
să fie patrulate atât ziua cât și noaptea de patrule pedestre iar pentru ziua de 4 octombrie
s-a dispus a se bara intrările în oraș din direcțiunile Doamna, Girov, Dobreni și Dumbrava
Roșie cu câte un detașament de 30 de oameni”15.
Spiritele continuau să fie încinse, motiv pentru care Prefectura cerea la 5 octombrie
Regimentului 15 Războieni, 300 de soldați pentru asigurarea pazei unor obiective din
oraș16, deoarece jandarmii existenți sunt insuficienți pentru a face pază în oraș ca urmare a
plecării jandarmilor veniți de la Cernăuți.
Dintr-un proces verbal al evenimentelor din seara de 27 septembrie redactat de către
Prefect reiese că după ce au ieșit din sinagogă speriați de zgomotul produs de spargerea
geamului, l-au întâlnit pe elevul Herghelegiu care trecea întâmplător și pe care,
„bănuindu-l că el a aruncat cu piatra l-au luat la bătaie... până când doborât a căzut jos în
stradă... în ajutor i-au sărit elevii Hudiu și Bălănescu care au avut aceeeași soartă. În masă,
evreii se îndreptau spre centrul orașului, și întâlnind pe institutorul Crețulescu cu soția,
l-au trântit pe jos lovindu-l, de asemenea fiind lovit și funcționarul de la Tribunalul local,
Dumitriu”17. Zgomotoși și în număr mare s-au îndreptat spre centrul orașului, unde au
ajuns la 1.000 de evrei, care „vociferau, vorbeau și nimeni nu se putea lămuri ce este. Poliția
a făcut câteva arestări printre evreii mai răzvrătiți și din cei ce au lovit elevii de liceu”18. În
această prezentare a evenimentelor, prefectul amintește despre cererea delagației L.A.N.C.
de a organiza o întâlnire pentru după amiaza zilei de 28 septembrie, cerere respinsă, având
în vedere spiritele agitate și „pentru a nu avea loc dezordini”. Totuși, un grup „s-a adunat
în piața Bisericii Sf Ioan, unde d-l colonel Niculcea, Pipirescu, Frateștițianu și institutorul
Radu, au ținut cuvântări de condamnare a acțiunii”19. Deși forțele de ordine i-au împins pe
participanți pe o anumită ieșire din piață după terminarea întrunirii, aceștia au rupt cordonul
de ordine și s-au „îndreptat spre str. Cuza Vodă cântând Deșteaptă-te Române, până când
în dreptul Farmaciei Vorel, de la casa evreului Steinberg, de pe acoperiș sau din pod, s-a
aruncat o piatră în geamul farmaciei, rănind casierița. Acest zgomot de geam spart a fost
ca un îndemn ca să se mai spargă și alte geamuri de la alte case, intervenind armata,
manifestanții au fost risipiți”20.
Deși organizația locală L.A.N.C. programase o nouă întrunire pentrun ziua de 4
octombrie, aceasta nu a mai avut loc, totuși în acea zi a sosit o delegație formată din Paul
Iliescu, Bacaloglu și câțiva studenți, însoțită de inspectorul Siguranței, Sfetcovici. În urma
discuțiilor de la Prefectură aceștia au fost deacord să țină o mică cuvântare celor prezenți
la slujba din biserica Sf Ioan, păzită de armată21. După cuvântare, lumea s-a împrăștiat,
intrările în oraș fiind păzite de armată „pentru a nu lăsa pe țărani să intre în oraș, și care
dealtfel veniseră în număr foarte mare”22, iar ăn zona centrală a orașului și, în special, în
14
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preajma Hotelului Regal unde erau cazați delegații L.A.N.C., erau masate trupe de
jandarmi, întrucât lumea se adunase în număr mare. Înainte de plecarea acestora, câteva
zeci de „derbedei, elevi de liceu, ucenici de la fabrici” au spart geamurile mai multor case
atât ale evreilor, cât și ale creștinilor din cartierul Mărăței.
Pe 5 octombrie, comunitatea evreilor Piatra Neamț adresează un memoriu
Prefectului de Neamț prin care deplâng situația în care se aflau evreii din oraș „loviți și
maltratați, li se sparg geamurile locuințelor și li se devastează casele. Viața și avutul nostru
nu mai sunt în siguranță”23, iar evenimentele din 4 septembrie, când indivizi „au devastat
locuințe, au spart obloane pentru ca să poată să-și ajungă scopul lor; au rănit o mulțime de
persoane care în locuințele lor au căutat să se adăpostească și să-și salveze măcar viața”24
arată că spiritele nu s-au liniștit și că evreii sunt în continuare amenințați, „că acesta este
doar începutul”, după cum afirmau liderii comunității în memoriul către Prefect.
La 15 octombrie, după mai multe zile de liniște în oraș, dar și în județ, Prefectura
cerea Regimentului sprijin în eventualitatea unor dezordini produse cu ocazia anunțatei
vizite a lui A.C. Cuza la Piatra Neamț25.
La 29 octombrie, Poliția Piatra Neamț trimitea Prefecturii o adresă prin care informa
că în urma eliberării din arest a evreilor bănuiți de agresiunile comise în seara de 27
septembrie, membrii L.A.N.C. vor organiza în ziua de 1 noiembrie o acțiune de protest,
fiind nevoie pentru menținerea ordinii publice de ajutorul Regimentului prin 300 de
soldați26.
Abia peste trei ani, pe 28 iunie 1928, s-a dat sentința în procesul intentat evreilor
care i-au bătut pe liceeni români, în ziua de 25 septembrie 1925. Acuzații au primit pedepse
cu închisoare de 3 luni și 25 de zile, fiind obligați și la plata unor despăgubiri27.
Față de aceste incidente presa nu a rămas indiferentă, ziarele locale dar și cele
naționale i-au relatat evenimentele: Reformatorul, Telegraful, Neamul Românesc sau
Egalitatea, ziare care prezentau și vandalizarea pietrelor funerare din cimitirul evreiesc,
inclusiv cele din cimitirul eroilor evrei28.
Față de aceste incidente antisemite au reacționat și unele personalități nemțene.
Industriașul N.A. Guranda29, om politic liberal, spunea într-un material publicat de ziarul
local Reformatorul că: „Dacă aș fi evreu nu aș da nici o importanță antisemiților. Se vede
doar că antisemiții nu sunt decât copii abia intrați în viață și pensionarii”. G. Popovici,
protoiereul județelui, afirma că: „ Antisemitismul nu-l înțeleg contra evreilor cari sunt
pământeni, născuți și crescuți aici, aș fi de părere ca nu se mai primească evrei străini, care
vin cu obiceiuri străine de țara noastră și de obiceiurile noastre”30.
Cu toate acestea, agitațiile antisemite au rămas prezente la Piatra Neamț pe întreaga
perioadă interbelică, la fel ca în întreaga țară.
23

Ibidem, f. 67.
Ibidem.
25
Ibidem, f. 54.
26
Ibidem, f. 59.
27
„Avântul”, I, nr. 18, 2 iulie 1928, p. 4.
28
Josef Kaufman, Cronica Comunităților Israelite din Județul Neamțu, tomul I, Piatra Neamț,
1926-1929, p. 264-265.
29
Nicolae Guranda (1896-1962), deputat și director al băncii „Petrodava”. Absolvent al Facultății
de Drept din Iași a intrat de tânăr în politică, fiind ales în 1924 președinte al organizației județene a
PNL. Deputat liberal în mai multe legislaturi. (C. Prangati, Oameni politici și de stat din județul
Neamț, Bacău, Editura Babel, 2004, p. 167-168).
30
„Reformatorul”, an VII, nr. 343, 10 august 1925.
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Anexe

Fig. 1- Telegrama prefectului de Neamț către Ministerul de Interne prin care informa despre
incidentele din 27 septembrie 1925 (SJAN Neamț, fond Prefectura Neamț, dosar 86/1925, f. 3)

Fig. 2- Informare Legiunii de Jandarmi Neamț privind dispozituvul existent pentru păstrarea
ordinii publice din 3 octombrie 1925 (SJAN Neamț, fond Prefectura Neamț, dosar 86/1925, f. 17)
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Fig. 3- Protestul înaintat Ministerului de Interne de către LANC în privința incidentelor de la Piatra
Neamț (SJAN Neamț, fond Prefectura Neamț, dosar 86/1925, f. 43)

PAȘII CĂTRE NÜRNBERG:
PROCESUL PRINCIPALILOR CRIMINALI DE RĂZBOI
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Steps towards Nüremberg: The trial of the most importants war criminals
Abstract
On 20 November 1945, in heavily damaged Nürnberg, the Trial of the Major War Criminals
before the International Military Tribunal (IMT) began to unfold. Still debatable, the event was both
acknowledged for its great influence on the development of international criminal law, and criticised
on a number of grounds. This article examines the steps taken in the establishment of the IMT, the
main challenges during the negotiations and offers a brief image of the defendants who were once
representing the Nazi leadership.
Keywords: Nürnberg, international criminal law, World War II, international trial, nationalsocialism.
Cuvinte cheie: Nüremberg, drept penal international, al II-lea Război Mondial, proces
international, naționalism-socialism

Secolul al XX-lea a fost, după cum îl caracteriza istoricul francez René Rémond,
cel al schimbărilor1, dar și unul „de fier”2. Deși nu a fost nici „inventatorul” războiului, nici
al masacrelor, acesta „le-a ridicat pe ambele la un grad fără precedent” 3 . A doua
conflagrație mondială, în mod special, printr-o „combinație de barbarie și metodă”4, a dus
suferința, pierderile umane și materiale la un nou nivel. În acest context, Germania
național-socialistă a fost personajul de pe scena internațională care și-a câștigat un adevărat
renume pentru nesocotirea sistematică a cutumelor și convențiilor ce reglementau relațiile
dintre state, atât în vreme de pace, cât și de conflict. Nu întâmplător, pe parcursul anilor
1939-1945, s-a remarcat o dorință colectivă de sancționare a criminalilor de război naziști,
dorință care s-a materializat, în perioada postbelică, prin cele 13 Procese de la Nürnberg.
Primul și cel mai cunoscut dintre acestea a fost Procesul principalilor criminali de război,
prin care lideri ai celui de-al Treilea Reich au fost aduși în fața unui tribunal militar
internațional ca să dea socoteală pentru faptele săvârșite.
Nu a fost prima inițiativă de acest fel, întrucât, de-a lungul istoriei, s-a mai încercat
înfățișarea conducătorilor politici și militari înaintea justiției. Cel mai recent exemplu era
1
2
3
4

R. Rémond, Privire asupra secolului, București, Edit. Nemira, trad. I.D. Brana, 2008, p. 19.
Ibidem, p. 41.
Ibidem, p. 45.
Ibidem, p. 46.
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fostul împărat german Wilhelm al II-lea. Prin Tratatul de la Versailles, din 28 iunie 1919,
Puterile învingătoare îl acuzau de „ofensa supremă adusă moralei internaționale și
autorității sacre a tratatelor” (art. 227) 5 . Cu toate acestea, fostul Kaiser s-a refugiat în
Olanda, solicitarea Puterilor Aliate de predare fiind întâmpinată de un refuz. Justificarea a
fost aceea că predarea ar fi însemnat o încălcare din partea Olandei a obligațiilor de stat
neutru. În acest fel, Wilhelm al II-lea a scăpat tragerii la răspundere6.
Dată fiind lipsa unui precedent, proiectul justiției internaționale era privit, din fașă,
cu scepticism. La aceasta se adăugau numeroase alte provocări, dezavantaje și posibile
critici care, în mod natural, se întrezăreau în demersul de a constitui o instanță a mai multor
națiuni (învingătoare), care să îi judece pe cei biruiți7. În ciuda peisajului deluros, încetul
cu încetul, s-a pornit pe drumul către Nürnberg.
După 1939, acțiunile reprobabile ale Puterilor Axei au atras tot mai multe reacții din
partea celorlalte țări. Șefii de stat condamnau atrocitățile comise, în mod particular, de
Germania lui Hitler. La 25 octombrie 1941, președintele Statelor Unite, F.D. Roosevelt, a
transmis o declarație prin care reproșa hitleriștilor executarea a zeci de ostatici în statele
ocupate8, pentru ca, în 1942, acesta să declare că „va veni vremea când [făptuitorii] vor sta
înaintea instanțelor țărilor pe care acum le asupresc și vor răspunde pentru faptele lor”9.
Numeroase reacții au venit din partea guvernelor teritoriilor invadate de germani. Un
exemplu în acest sens îl oferă a doua Conferință interaliată, din 13 ianuarie 1942, ale cărei
În vederea sancționării lui, Tratatul prevedea crearea unui tribunal special, compus din cinci
judecători (câte un trimis din partea Franței, Italiei, Japoniei, Marii Britanii și a Statelor Unite). Era
prevăzut și că guvernul german se angaja să predea Puterilor Aliate şi Asociate persoanele acuzate
de încălcarea legilor şi cutumelor de război, urmând ca acestea să fie judecate de tribunalele militare
ale Puterilor (art. 228). La fel, cei care săvârșiseră acte criminale împotriva naționalilor unei Puteri
Aliate sau Asociate urmau să fie judecați de tribunalele militare ale acestora (art. 229). În acest sens,
germanii trebuiau să pună la dispoziție „toate documentele şi informațiile de orice natură pentru
deplina cunoaştere a faptelor, pentru descoperirea făptuitorilor şi justa apreciere a răspunderii lor”
(art. 230). Textul, în limba engleză, poate fi consultat la adresa: https://www.loc.gov/law/help/ustreaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
6
În cadrul negocierilor pentru constituirea tribunalului internațional, relativ la propunerea
sovieticilor de a atribui nemților sarcina cheltuielilor cu desfășurarea procesului, francezii s-au arătat
neîncrezători față de formula L’Allemagne paiera („Germania va plăti”), atitudine originară încă din
1919 (Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the International Conference on
Military Trials: London, 1945 [în continuare: Report of Robert H. Jackson], Document XXIV.
Report of American Member of Drafting Subcommittee, July 11, 1945, p. 193).
7
S-a reproșat Procesului de la Nürnberg, printre altele, faptul că a reprezentat „justiția
învingătorului”, că a încălcat principiul legalității incriminării (nulla poena sine lege) și a pedepselor
(nullum crimen sine lege) și faptul că acuzaților nu le-a fost, cu adevărat, respectat dreptul la un
proces echitabil.
8
Textul declarației poate fi consultat la adresa: http://www.jewishvirtuallibrary.org/presidentroosevelt-statement-protesting-execution-of-hostages-by-the-nazis-october-1941
9
E. Borgwardt, Re-examining Nuremberg as a New Deal Institution: Politics, Culture and the
Limits of Law in Generating Human Rights Norms, Berkeley Journal of International Law, Vol. 23,
Issue 2, Article 8, 2005, p. 429.
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lucrări s-au încheiat cu o declarație semnată de reprezentanții a nouă guverne aflate în exil
la Londra10. În această declarație era stipulat dezideratul semnatarilor de a-i sancționa pe
cei vinovați de acte de violență împotriva civililor din țările ocupate11. Un an mai târziu, la
7 octombrie, în urma convorbirilor dintre Churchill și Roosevelt și la insistențele
guvernelor exilate 12 , s-a înființat, la Londra, Comisia pentru Cercetarea Crimelor de
Război13. Aceasta includea 14 națiuni și avea drept scop investigarea crimelor de război
comise de Axă, îndeosebi stabilirea unei liste cu numele făptașilor.
Un moment de o mare importanță a fost cel al Conferinței de la Moscova, din 18
octombrie-11 noiembrie 1943, finalizată cu patru declarații: Declarația celor patru națiuni
unite, Declarația cu privire la Italia, Declarația cu privire la Austria și Declarația cu
privire la atrocități14, împreună formând faimoasa Declarație de la Moscova15. Declarația
cu privire la atrocități statua, pe de o parte, că cei responsabili urmau să fie trimiși în statele
în care au comis crimele, pentru a fi judecați potrivit legilor locului. Pe de altă parte, în
cazul crimelor fără o localizare geografică, cei responsabili urmau să fie pedepsiți potrivit
deciziei comune a Aliaților16.
Modalitatea precisă de înfăptuire a dreptății a fost un subiect constant la masa
discuțiilor Aliaților, pe parcursul întâlnirilor dintre cele trei Mari Puteri (Regatul Unit,
Statele Unite și Uniunea Sovietică) conturându-se mai multe variante de soluționare a
acestei chestiuni. S-a spus că, încă din timpul Conferinței de la Teheran (1943), Stalin a
propus, într-un cadru informal, executarea a cel puțin 50.000 de ofițeri germani17. În fapt,
ideea unei „execuții sumare” a liderilor naziști a fost, pentru multă vreme, opțiunea
Este vorba despre Belgia, Cehoslovacia, Forțele Franceze Libere, Grecia, Iugoslavia, Luxemburg,
Norvegia, Olanda și Polonia.
11
Textul declarației poate fi consultat la adresa: https://nla.gov.au/nla.obj-648522001/view?
partId=nla.obj-648522082
12
R. Chickering, S. Förster, B. Greiner, A World at Total War: Global Conflict and the Politics of
Destruction, 1937-1945, Cambridge University Press, 2005, p. 371.
13
The United Nations Commission for the Investigation of War Crimes, care a devenit, mai târziu,
The United Nations War Crimes Commission (UNWCC). A funcționat între anii 1943 și 1948.
14
Declarația celor patru națiuni unite a fost semnată de China, Regatul Unit, Statele Unite și
Uniunea Sovietică; Declarația cu privire la Italia, Declarația cu privire la Austria și Declarația cu
privire la atrocități, de Regatul Unit, Statele Unite și Uniunea Sovietică.
15
Pentru mai multe detalii, a se vizita adresa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%
9Bia_de_la_Moscova
16
Declarația de la Moscova a fost adesea amintită în cuprinsul documentelor diplomatice prealabile
Conferinței de la Londra (pentru stabilirea tribunalului internațional), pe parcursul conferinței și chiar
în conținutul Acordului din 8 august 1945. Negocierile din vara anului 1945 au fost considerate o
modalitate de implementare a Declarației de la Moscova; în acest sens, a se vedea E. Borgwardt,
op.cit., p. 429.
17
J.J. Heydecker, J. Leeb, Procesul de la Nürnberg, vol. 1, Edit. Orizonturi, trad. A. Motoc,
I. Bărbat-Sgarbură, 2015, p. 114. Surse mai recente îi indică și pe Churchill și Roosevelt ca
susținătorii unei „execuții sumare”; în acest sens, a se vedea E. Borgwardt, op.cit., p. 415;
H.R. Reginbogin, C.J.M. Safferling, The Nuremberg Trials: International Criminal Law Since 1945:
60th Anniversary International Conference, München, K.G. Saur, 2006, p. 22, p. 24, p. 34.
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preferată. Abia în 1945, după Ialta (4-11 februarie 1945), procedura judiciară începea să se
arate ca o alternativă de urmat. Statele Unite erau principalele ei susținătoare, sarcina
popularizării acestei opinii fiindu-i acordată de președintele Truman 18 lui Robert H.
Jackson19, judecător la Curtea Supremă și viitor acuzator principal la Nürnberg. Acesta a
întocmit un proiect de acord pe care, la Conferința de la San Francisco 20 , l-a înaintat
miniștrilor de externe francez, englez și sovietic21.
Proiectul american a fost revizuit și, pe 14 iunie, a fost transmis celorlalte 46 de state
participante la conferință iar, în perioada 26 iunie-8 august, delegații celor patru Mari Puteri
(Guvernul provizoriu al Republicii Franceze, Regatul Unit, Statele Unite și Uniunea
Sovietică) s-au întrunit la Londra, în vederea luării unei decizii. Din partea președintelui
Truman, era prezent Robert H. Jackson; pentru Franța, Robert Falco (judecător la Curtea
de Casație) și André Gros (profesor de drept internațional); Uniunea Sovietică era
reprezentată de Iona T. Nikitchenko (vicepreședinte al Curții Supreme) și profesorul Aron
N. Traĭnin. Marea Britanie a prezidat negocierile prin Sir David Maxwell Fyfe (procuror
general) pentru cea mai mare parte a lucrărilor conferinței, pentru ca, după schimbarea
guvernului Churchill22, acestea să fie conduse și finalizate de lordul-cancelar Jowitt.
Negocierile au fost anevoioase, îngreunate de opinii care păreau ireconciliabile23.
Adunați în jurul unei mese pătrate, participanții se găseau în fața a numeroase dileme, atât
de drept substanțial, cât și de drept procedural, în mare măsură din cauza faptului că
americanii și englezii aplicau aşa-numitul drept jurisprudențial sau sistemul de drept
comun (Common Law), în vreme ce francezii și rușii aplicau sistemul de drept civil sau
continental (Continental Law), cu deosebiri notabile chiar între reprezentanții lor.
Intens dezbătute au fost crimele internaționale care trebuiau să își găsească locul în
Statutul Tribunalului, cu alte cuvinte, ce fapte, în concret, erau imputate acuzaților.
Reprezentanții ruși doreau o definire cât mai precisă, în sensul ca anumite acte să fie
considerate criminale numai în ipoteza în care făptuitorii erau din partea Axei. Americanii,
18

Executive Order 9547 Providing for Representation of the United States in Preparing and
Prosecuting Charges of Atrocities and War Crimes Against the Leaders of the European Axis
Powers and Their Principal Agents and Accessories, May 2, 1945. Textul poate fi consultat la adresa:
https://www.trumanlibrary.gov/library/executive-orders/9547/executive-order-9547
19
Pentru amănunte, a se vizita: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Jackson
20
Conferința Națiunilor Unite privind Organizația Internațională a avut loc între 25 aprilie 1945 și
26 iunie 1945, în San Francisco, Statele Unite. La aceasta au participat delegați ai 50 de state. S-a
încheiat cu semnarea Cartei Națiunilor Unite, organizația luând ființă la 24 octombrie 1945. Pentru
amănunte, a se vizita https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-sanfrancisco-conference/index.html
21
S-a spus că principiile care aveau să se desprindă de la Nürnberg exprimă aceeași viziune cu cea
a Cartei Națiunilor Unite, împreună evidențiind ideologia Cartei Atlanticului; în acest sens, a se
vedea E. Borgwardt, op.cit., p. 412.
22
În cadrul alegerilor din iulie 1945, Partidul Laburist a câștigat, pentru prima dată, majoritatea în
Parlament, obținând 47,7% din voturi. În consecință, între 26 iulie 1945 și 26 octombrie 1951,
premierul Regatului Unit a fost Clement Attlee.
23
E. Borgwardt, op.cit., p. 436.
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însă, insistau pe o definire generică a crimelor, pentru ca prevederile Cartei să fie aplicabile
oricui, atât timp cât se făcea vinovat de conduita interzisă descrisă24. Calea de mijloc a fost
aceea că rușii au acceptat doleanța americanilor, dar art. 6 debutează cu precizarea că
jurisdicția Tribunalului se întinde asupra celor trei crime (într-adevăr, definite generic)
comise în interesul unei țări europene din Axă, prin urmare, instanța nu ar fi fost
competentă să judece în cazul în care ar fi fost invocată săvârșirea crimelor de către
altcineva decât un exponent al Axei.
O altă provocare a fost aceea a includerii noțiunii de „conspirație”, în opinia lui
Jackson, singura care putea să asigure faptul că anumiți naziști cu rol determinant, dar fără
o funcție propriu-zisă în conducerea statului, nu aveau să scape justiției penale. Conceptul
era dificil de înțeles pentru juriștii sistemului de drept continental, generând rânduri de
explicații din partea lui Jackson, însă fără a produce rezultatul dorit. La un moment dat,
Nikitchenko a atras atenția că dacă „începem să discutăm din nou despre aceasta, îmi este
teamă că vor muri de bătrânețe criminalii de război”25. În cele din urmă, art. 6, în forma sa
finală, acorda jurisdicție Tribunalului asupra crimelor împotriva păcii, crimelor de război
și crimelor împotriva umanității. În cazul crimelor împotriva păcii, erau incriminate
„plănuirea, pregătirea, declanșarea sau purtarea unui război de agresiune sau a unui război
cu încălcarea tratatelor, a acordurilor sau a garanțiilor internaționale”, dar și „participarea
la un plan comun sau la o conspirație în vederea înfăptuirii oricăreia dintre aceste acte”
Crimele de război constau în „încălcarea legilor și a cutumelor de război […]” iar crimele
împotriva umanității erau „asasinatul, exterminarea, aducerea în stare de sclavie,
deportarea şi orice alt act inuman comis împotriva oricărei populaţii civile înainte sau în
timpul războiului; ca şi persecuţiile pentru motive politice, rasiale sau religioase, când
acestea, indiferent dacă reprezintă sau nu o încălcare a dreptului intern al ţării unde s-au
produs, au fost comise în timpul săvârșirii ori în legătură cu oricare dintre crimele aflate în
jurisdicția Tribunalului.” De asemenea, „conducătorii, organizatorii, instigatorii și
complicii formulării sau executării unui plan comun sau a unei conspirații de a comite
oricare dintre crimele enumerate anterior erau răspunzători pentru toate actele îndeplinite
de către alte persoane în executarea planurilor respective.”
Un aspect nerezolvat a fost definiția agresiunii. Trimișii SUA considerau că era mai
bine să tranșeze ei definiția agresiunii26, pentru a elimina de la început controverse care ar
fi putut să apară în timpul procesului, poziție la care au achiesat și englezii. Sovieticii
susțineau că nu era nici sarcina lor, nici a Tribunalului să definească agresiunea27, în timp
Într-adevăr, viziunea lui Jackson în legătură cu aplicabilitatea și rolul Cartei era diferită de cea a
lui Nikitchenko. Pe de o parte, Jackson vedea în Cartă un instrument util nu doar speței momentului.
El vedea oportunitatea stabilirii unui precedent. Pe de altă parte, Nikitchenko găsea că nu era datoria
lor să realizeze un cod de legi care să poată fi „aplicat oricând și în orice situație” (Report of Robert
H. Jackson, Document LI. Minutes of Conference Session of July 25, 1945, p. 382).
25
Ibidem, p. 389.
26
Report of Robert H. Jackson, Document XXXVII. Minutes of Conference Session of July 19, 1945,
p. 300.
27
Ibidem, p. 303, p. 308.
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Pașii către Nürnberg: procesul principalilor criminali de război

349

ce francezii optau pentru lăsarea ei la latitudinea judecătorilor 28 . Mai târziu, în 1947,
Jackson scria29 că lipsa unei definiții a agresiunii nu a produs, în practică, nicio consecință
negativă asupra tragerii la răspundere a naziștilor, deoarece atacurile lor, care au debutat
cu cel îndreptat împotriva Poloniei, au avut un caracter vădit agresiv, sprijinit de probe și
aproape deloc contestat pe parcursul procesului30.
Americanii doreau și sancționarea unor organizații criminale, Jackson arătând că
partizanii acestor entități se făceau vinovați, în primul rând, de conspirație și că, în loc de
200 000, era mai eficient să se organizeze mai puține procese care să înglobeze un număr
mare de oameni31. Rușii se opuneau acestei idei, opinând că, înainte de orice, trebuiau
pedepsiți indivizii32. În plus, ei nu recunoșteau legalitatea existenței respectivelor grupări.
Jackson a căutat să sublinieze că nelegalitatea existenței lor nu le înlătura caracterul
criminal și nici posibilitatea utilizării calității de membru într-o astfel de organizație ca
dovadă pentru conspirație33. În sfârșit, hotărârea a constat în posibilitatea Tribunalului de
a declara criminale anumite persoane juridice ale Reichului, permițând autorităţilor
competente din statele fondatoare ale Tribunalului să defere instanțelor militare naţionale
pe oricare dintre membri.
Și latura procedurală a fost amplu negociată de părți. Jackson scria către președintele
Truman că „în materie de procedură, sistemele de drept diferă mai mult decât sub aspectul
dreptului substanțial” 34 . S-au dezbătut, în principal, probleme ce țineau de gradul de
implicare a instanței, de administrarea probelor, mai ales a probei cu martori. S-a impus o
îmbinare a celor două sisteme de drept pentru a da naștere unei proceduri noi, astfel cum
au remarcat și participanții la Conferința de la Londra35.
Este adevărat că și referitor la locul desfășurării procesului a fost nevoie de un
compromis. Sovieticii își exprimaseră opțiunea pentru Berlin, motivând că acesta era mai
28

Ibidem, p. 304-305.
Report of Robert H. Jackson, Preface, p. VII.
30
Definirea agresiunii a rămas o preocupare pentru comunitatea internațională și după Nürnberg.
Deși existența crimei de agresiune ca parte din dreptul cutumiar nu era contestată, nu se putea ajunge
la un consens cu privire la definiția ei. În 1974, Adunarea Generală a ONU a dat Rezoluția 3314,
care tranșa această chestiune, însă caracterul rezoluției este unul de recomandare pentru Consiliul de
Securitate (din cauza aceasta, au fost multe critici care au reclamat faptul că, în practică, rezoluția nu
a avut niciun impact asupra deciziilor Consiliului de Securitate). Abia în 2010, la Kampala, în
Uganda, în cadrul Conferinței de revizuire a Statutului Curții Penale Internaționale (înființată în
1998), Statele Părți au adoptat definiția agresiunii (jurisdicția CPI se întinde și asupra crimei de
agresiune).
31
Report of Robert H. Jackson, Document XX. Minutes of Conference Session of July 2, 1945,
p. 130.
32
Ibidem, p. 134.
33
Ibidem, p. 130.
34
Report of Robert H. Jackson, Document LXIII. Report to the President by Mr. Justice Jackson,
October 7, 1946, III, p. 437.
35
”Professor Traĭnin: […] since we are making new procedure here […]” (Report of Robert H.
Jackson, Document LIX. Minutes of Conference Session of August 2, 1945, p. 408).
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central și, cel mai important, că acolo se afla sediul Comisiei Aliate de Control36. Art. 22
din Cartă descrie soluția adoptată: Procesul principalilor criminali de război avea să se
petreacă la Nürnberg37, dar sediul permanent al Tribunalului avea să fie la Berlin.
În cele din urmă, după aproape două săptămâni, negocierile s-au încheiat cu
semnarea Acordului de la Londra, din 8 august 1945, la care era anexată Carta sau Statutul
Tribunalului Militar Internațional de la Nürnberg38.
Prima întrunire a membrilor Tribunalului a avut loc la Berlin, la 18 octombrie 1945,
ocazie cu care a fost prezentat instanței actul de acuzare39. Acesta era un document de
24.000 de cuvinte40 și cuprindea patru capete de acuzare: participarea la un plan comun
sau a unei conspirații, crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității.
Documentul numea 24 de acuzați: Hermann Wilhelm Göring (comandantul Forțelor
aeriene/ Luftwaffe), Rudolf Hess (adjunctul lui Adolf Hitler în cadrul NSDAP), Joachim
von Ribbentrop (ministrul de Externe/ Reichsaußenminister), Robert Ley (șeful Frontului
german al muncii), Wilhelm Keitel (șef al OKW), Ernst Kaltenbrunner (șeful Biroului
central al siguranței), Alfred Rosenberg (filosoful NSDAP, ministrul pentru problemele
teritoriilor ocupate din Răsărit), Hans Frank (guvernatorul general al Poloniei), Wilhelm
Frick (ministrul de Interne), Julius Streicher (fondatorul și editorul săptămânalului Der
Stürmer, principalul organ de propagandă antisemită), Walter Funk (ministrul Economiei),
Hjalmar Schacht (președintele Băncii Reichului), Gustav Krupp von Bohlen und Halbach
(mare industriaș de armament), Karl Dönitz (comandantul Marinei de război/
Kriegsmarine), Erich Raeder (amiral), Baldur von Schirach (conducătorul Tineretului/
Reichsjugend), Fritz Sauckel (împuternicitul general pentru folosirea forței de muncă),
Alfred Jodl (șeful Comandamentului forțelor armate/ Wehrmacht), Martin Bormann
(Reichsleiter), Franz von Papen (fost vicecancelar, ambasador la Viena și Ankara), Arthur
Seyss-Inquart (comisarul pentru Olanda ocupată), Albert Speer (ministrul pentru
Armament și Muniții), Konstantin von Neurath (protectorul Reichului în Boemia și
Moravia) și Hans Fritzsche (comentatorul Radiodifuziunii, secție din cadrul Ministerului
Propagandei)41.
Ca urmare a Declarației de la Berlin, din 5 iunie 1945, învingătorii au decis să nu le permită
germanilor să se autoguverneze. Astfel, a luat naștere Comisia Aliată de Control sau Autoritatea
Aliată de Control, organismul de guvernare a Germaniei ocupate. Teritoriul a fost, inițial, împărțit în
trei zone de ocupație (americană, britanică și sovietică), fiecare zonă fiind condusă de un guvernator
militar. Ulterior, s-a constituit și o zonă franceză de ocupație, cu propriul guvernator.
37
Distrus într-o mare măsură în timpul războiului, Nürnberg era fostul oraș al congreselor Partidului
Nazist, de aici și valoarea simbolică a organizării procesului în acest loc.
38
Cele două texte pot fi consultate la adresa: https://www.un.org/en/genocideprevention/
documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf
39
Textul actului de acuzare poate fi consultat la adresa: https://www.loc.gov/rr/frd/
Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf (p. 27-92).
40
R. Butler, Gestapo. Istoria poliției secrete a lui Hitler, București, Edit. Litera, trad. R.C. Pop,
2019, p. 320.
41
Erau acuzați în baza celor patru puncte: Göring, Hess, von Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frick,
36
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Aceștia erau nominalizați individual, dar și ca membri ai următoarelor șapte grupuri:
Cabinetul Reichului (die Reichsregierung), conducerea NSDAP (das Korps der
Politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deustchen Arbeiterpartei), Eșalonul de
protecție (SS/ die Schutzstaffel) care includea și Serviciul de securitate (SD/ der
Sicherheitsdienst), Poliția secretă de stat (Gestapo/ die Geheime Staatspolizei);
Batalioanele de asalt/ Detașamentul de reacție rapidă/ Cămășile brune (SA/ die
Sturmabteilung), Înaltul Comandament al Forțelor Armate (OKW/ Oberkommando der
Wehrmacht).
Actul de acuzare enumera și convențiile internaționale încălcate de Germania,
câteva dintre acestea fiind: Convențiile pentru soluționarea disputelor internaționale în
Pacific (Haga, 1899 și 1907), Convenţia referitoare la începerea ostilităţilor/ A treia
Convenţie de la Haga (1907), Convenția referitoare la drepturile și obligațiile statelor
neutre/ A cincea convenție de la Haga (1907), Tratatul de Pace de la Versailles (1919),
Pactul Briand-Kellogg (Paris, 1928), Acordul de la München și Anexele (1938), Pactul de
neagresiune dintre Germania și URSS (1939), precum și alte convenții prin care Germania
acorda garanții de respectare a neutralității statelor neutre și a suveranității și inviolabilității
teritoriale ale unor state vecine.
La momentul 18 octombrie 1945, acuzații se aflau deja în celulele lor din cadrul
Palatului de Justiție de la Nürnberg. Capturarea lor a făcut parte din ceea ce ministrul de
Externe englez, Anthony Eden, a numit „cea mai mare vânătoare de oameni din Norvegia
și până în Alpii Bavarezi”42. Încă de la 28 martie 1945, Eden anunțase că Adolf Hitler se
afla în fruntea listei alcătuite de Comisia pentru Cercetarea Crimelor de Război. Cu toate
acestea, planul prinderii Führerului a fost zădărnicit de bine-cunoscutele evenimente din
30 aprilie 1945, când Hitler și-a pus capăt vieții, alături de soția sa, Eva Braun, în buncărul
de sub Cancelaria Reichului din Berlin.
Aproape la fel de căutat era Göring. Acesta urma să fie înlăturat, din ordinul lui
Hitler, pentru înalta trădare de a-i fi propus să îi ia locul la conducerea Reichului. Când
a ajuns la Aliați, a crezut că se află acolo pentru a purta tratative, în calitate de
împuternicit al Germaniei43. Întrebat de ziariști, în cadrul unei conferințe de presă, dacă
știa că se află pe lista criminalilor de război, a răspuns: „Nu. Mă surprinde teribil, căci
nu știu pentru ce”44.
Povestea lui Hess45, „conștiința NSDAP”46, a început încă din 1941, când a zburat
Funk, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart, Speer și von Neurath (12); pentru capetele 1, 3 și 4:
Kaltenbrunner, Frank, Krupp, Ley, Bormann și Fritzsche (6); pentru 1, 2 și 3: Dönitz și Raeder (2);
pentru 1 și 2: Schacht și Papen (12); pentru 1 și 4: Streicher și von Schirach (2).
42
J.J. Heydecker, J. Leeb, op.cit., p. 38; a se vedea și N. Bascomb, Hunting Eichmann: How a Band
of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World's Most Notorious Nazi, New York,
Houghton Mifflin Harcourt, 2009, p. 28.
43
J.J. Heydecker, J. Leeb, op.cit., p. 47.
44
Ibidem, p. 50.
45
Ibidem, p. 96-99.
46
P. Padfield, Hess: The Führer’s Disciple, Macmillan, 1991, p. 184.
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din Augsburg în Scoția, dornic să negocieze pacea cu Aliații. După ce vestea prăbușirii
avionului pe care îl pilota a ajuns la Churchill, Hess a fost izolat într-o casă, în apropierea
Londrei, de unde a fost dus direct la Nürnberg, după război.
Von Ribbentrop a fost deconspirat de fiul unui vechi prieten de afaceri, negustor de
vinuri în Hamburg, la care fostul Reichsaußenminister intenționa să se ascundă47. Frank se
număra printre oamenii luați prizonieri, la 6 mai, de Divizia 35 a Armatei 7 americane.
Atrăgând atenția asupra sa, ca urmare a unei tentative de suicid, i-a fost stabilită identitatea.
Ulterior, s-a arătat cooperant, indicând unde a depozitat obiectele de artă luate din Polonia
(în valoare de câteva milioane de dolari). A predat chiar și jurnalul său ce consta în 38 de
volume – „cea mai înfricoșătoare acuzație pe care un om și-a adus-o vreodată sie însuși”48.
Von Neurath a fost arestat, pe 6 mai, de francezi, iar Funk, pe 11 mai, la Berlin49.
Keitel a fost cel care a semnat al doilea document al capitulării Germaniei, pe 9 mai, la
Berlin; patru zile mai târziu a fost arestat la Flensburg50. Kaltenbrunner a fost ridicat de
trupele americane, în Austria, la 15 mai51 . Rosenberg a fost descoperit întâmplător de
britanici, care erau pe urmele lui Himmler, într-un spital amenajat în cadrul Școlii de
marină de război de la Flensburg-Murwik; își luxase piciorul după ce se întâlnise cu Dönitz,
care îi sugerase să se predea52. Tot accidental a fost prins și Streicher, care se dădea drept
un artist pe nume Sailer53.
Sauckel a fost identificat într-un lagăr de prizonieri, Frick a fost prins aproape de
München, iar Schacht, închis de aproape un an din ordinul Führerului, a trecut dintr-o stare
de arest în alta54.
Jodl, care a semnat, la 7 mai, la Reims, Franța, într-o sală de clasă, primul document
al capitulării Germaniei, a fost făcut prizonier odată cu Dönitz, la 23 mai55. Von Papen,
care anterior fusese pus sub supraveghere de către Hitler, a fost ridicat de americani dintro cabană unde se afla alături de familia sa56. Seyss-Inquart a fost prins pe mare de către
canadieni, călătorind spre Olanda57. Speer, arhitectul lui Hitler, a fost luat, în aceeași zi cu
Dönitz și Jodl, din biroul Ministerului Economiei și Producției58.
Despre von Schirach se credea că murise, însă, în realitate, acesta se afla în Tirol, la
Schwaz, sub numele Richard Falk. Nu a fost recunoscut, lucrând chiar ca translator la un
47

N. Bascomb, op.cit., p. 30.
J.J. Heydecker, J. Leeb, op.cit., p. 67.
49
Ibidem, p. 69.
50
Ibidem, p. 59.
51
Ibidem, p. 69; a se vedea și N. Bascomb, op.cit., p. 28-29.
52
J.J. Heydecker, J. Leeb, op.cit., p. 73.
53
Ibidem, p. 74-75.
54
Ibidem, p. 39, p. 70, p. 73-75.
55
Ibidem, p. 61.
56
Ibidem, p. 65-66.
57
Ibidem, p. 69. Relativ la capturarea lui, un ziar din SUA scria că „a fost arestat calul troian al
naziștilor!”, fiind o aluzie la faptul că Seyss-Inquart, în 1938, a contribuit substanțial la intrarea lui
Hitler în Austria.
58
Ibidem, p. 62.
48
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oficiu american. La 5 iunie, el însuși a trimis o scrisoare administrației militare din Schawz
prin care se preda. Motivul, conform scrisorii transmise soției lui, era acela că auzise de
arestarea tuturor liderilor Hitlerjugend și considera că era datoria lui față de ei să își asume
răspunderea59.
Cel din urmă în actul de acuzare, Fritzsche, era persoana care anunțase, capitularea
Berlinului în fața rușilor și care apoi s-a predat, fiind dus la Moscova. Totuși, cel din urmă
capturat a fost, în fapt, Raeder; la 23 iunie 1945, ofițeri sovietici i-au transportat pe acesta
și pe soția lui, mai întâi într-o închisoare și, apoi, la Moscova60.
Pe lângă Adolf Hitler, și Goebbels, ministrul Propagandei, a scăpat tragerii la
răspundere. Acesta, împreuna cu soția sa, s-a sinucis la 1 mai 1945, după ce le-ar fi
administrat celor șase copii morfină și cianură. La 4 mai 1945, Fritzsche, după ce a înaintat
capitularea către mareșalul Gheorghi Jukov, însoțit de ofițeri ruși, i-a găsit și identificat pe
Goebbels și familia sa61.
Unul dintre cei mai căutați criminali de război a fost Himmler, faimosul șef SS.
Deznodământul conflagrației mondiale îl găsea destituit de către Hitler pentru încercarea
lui de a încheia o pace separată cu Puterile occidentale, prin intermediul vicepreședintelui
Crucii Roșii suedeze, Folke Bernadotte. Credința lui că încă era urmașul lui Hitler i-a fost
demontată de Dönitz, realul urmaș al Führerului. Încercând o deghizare sub numele
Heinrich Hitzinger, a ajuns la Bremervörde, punct de control britanic. Aici se înghesuiau
mii de oameni – refugiați, prizonieri de război eliberați, muncitori străini. Greșeala lui
Himmler, după cum au anunțat britanicii, a fost aceea de „a-și arăta actele – or majoritatea
celor care treceau de punctul de control nu aveau niciun fel de acte. Dacă ar fi venit cu niște
boccele, fără acte, și ar fi spus că vrea să ajungă acasă, nu încape nicio îndoială că ar fi
trecut nestânjenit. Mentalitatea de polițist a lui Himmler, după care un om nu trezește
bănuieli dacă are acte, l-a făcut suspect”62. Așa se face că acesta a ajuns în lagărul de
interogare 031, din Lüneburg, unde și-a dezvăluit adevărata identitate și unde a murit, la
23 mai, cu ajutorul unei fiole cu cianură care scăpase unei prime percheziții. Așadar, trei
dintre cei mai înalți ai Germaniei național-socialiste nu aveau să apară în fața Tribunalului
internațional.
În schimb, apăreau în actul de acuzare, dar nu au fost judecați, Ley și Krupp. Dr.
Ley a fost prins ascunzându-se în Alpii Bavarezi, sub numele Distelmeyer63. S-a sinucis în
celula sa, pe 25 octombrie 194564. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach avea 75 de ani
59

Ibidem, p. 92.
Ibidem, p. 93.
61
Ibidem, p. 43.
62
Ibidem, p. 84.
63
Ibidem, p. 71-72.
64
Ibidem, p. 130-131. Psihologul legist Gustave Gilbert scria despre starea psihică deteriorată a lui
Ley. Gilbert a scris și despre reacțiile celorlalți la aflarea veștii suicidului: cel mai ușurat s-a arătat
Göring, care spunea că „nu mă surprinde; în mod normal ar fi trebuit să moară beat”. Ley, suferea,
într-adevăr, de alcoolism, însă comentariul poate trece drept ipocrit, venind din partea unui
dependent de morfină.
60
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și era grav bolnav. S-a format o comisie medicală internațională care s-a deplasat la acesta,
în Austria, pentru a-l consulta, raportul concluzionând că aducerea lui la Nürnberg i-ar
pune în pericol viața și că starea de sănătate nu i-ar permite nici măcar „să urmărească o
dezbatere la tribunal.”65 O situație aparte a fost cea a lui Martin Bormann, care era de
negăsit66. Tribunalul i-a cerut să se prezinte prin anunțuri publice: timp de patru săptămâni,
chemarea a fost citită la radio și au fost expuse 200.000 de afișe cu numele lui în ziare.
Circulau zvonuri că s-ar fi aflat în Egipt ori în America de Sud, ori chiar în URSS. La 17
noiembrie 1945, în baza art. 12 din Cartă, instanța a decis judecarea lui Bormann in
absentia. Apărările au fost susținute de dr. Friedrich Bergold, care l-a chemat ca martor pe
șoferul lui Hitler, Erich Kempka. Acesta a povestit faptul că Bormann a murit aflându-se
lângă un tanc ce a explodat.
Așadar, în aceeași zi în care, la Berlin, se dădea citire actului de acuzare în fața
Tribunalului, prizonierii citeau, la Nürnberg, învinuirile ce li se aduceau. Astfel, începea
cursa pentru pregătirea apărărilor ce aveau să fie susținute în cadrul a ceea ce mulți au
numit procesul secolului.

65

Ibidem, p. 134. Acuzarea a propus judecarea in absentia (în contumacie) ori înlocuirea lui cu fiul
său, Alfred Krupp. Instanța, însă, la 15 noiembrie 1945, a decis că nu va fi judecat, având în vedere
starea fizică și psihică, dar că acuzațiile rămâneau valabile, în eventualitatea în care starea lui s-ar fi
îmbunătățit îndeajuns de mult încât să poată participa la proces.
66
Ibidem, p. 136-138.

HERALDICA PALATULUI ARHIEPISCOPAL ROMANO-CATOLIC
DIN BUCUREȘTI
Anton Coşa
Armorial du Palais Archiépiscopal Romano-Catholique de Bucarest
Résumé
Dans cet ouvrage, l’auteur présente les armoiries de la façade du Palais Archiépiscopal
Romano-Catholique de Bucarest. Nous allons voir en détail 12 armoiries: un blason papal, six
blasons archiépiscopales et cinq blasons episcopales. Ces armoiries ecclésiastiques appartiennent
au Pape Pie XI (1922-1939), aux archevêques romano-catholiques de Bucarest: Mons. Ignatio
Paoli CP (1883-1885), Mons. Paolo Giuseppe Palma CP (1885-1892), Mons. Otto Zardetti
(1894-1895), Mons. Franz Xaver von Hornstein (1896-1905), Mons. Raymund Netzhammer
OSB (1905-1924), Mons. Alexandru Theodor Cisar (1925-1949), aux évêques romanocatholiques de Bucarest: Mons. Francesco Maria Ferreri (1805-1813), Mons. Fortunato Maria
Ercolani (1815-1822), Mons. Giuseppe Maria Molayoni (1825-1847), Mons. Angelo Parsi
(1847-1863), Mons. Anton Joseph Pluym (1863-1869).
Mots-clés: héraldique ecclésiastique, palais archiépiscopal, Bucarest, blason papal, blasons
archiépiscopales, blasons episcopales.
Cuvinte-cheie: heraldică eclesiastică, palat arhiepiscopal, București, stemă papală, steme
arhiepiscopale, steme episcopale.

În paginile acestui articol de heraldică eclesiastică (aflat în succesiunea altor
materiale publicate în anii anteriori1) ne propunem să analizăm heraldica Palatului
Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
Ne bucurăm de faptul că am reușit să finalizăm acest studiu2 și să-l publicăm ca
Anton Coşa, Heraldică eclesiastică. Steme episcopale catolice în Dieceza de Iaşi, în volumul: Ca
toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de
ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă (coordonator: PS Aurel Percă) Iaşi, Editura Sapienţia,
2010, p. 387-406; idem, Stema episcopului Anton Durcovici, în volumul: În umbra crucii. Articole
şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului martir Anton Durcovici (coord. Ştefan Lupu), Iaşi,
Editura Sapienţia, 2013, p. 198-207; idem, Heraldică eclesiastică. Stema papală, în „Carpica”,
XLIII, Bacău, 2014, p. 231-260; idem, Heraldică eclesiastică. Stemele arhiepiscopilor romanocatolici de București, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, serie nouă,
XXIV, Iași, 2018, p. 81-107; idem, Stema papei Francisc, în „Lumina Creştinului”, XXX, 6 (354),
Iaşi, 2019, p. 18.
2
Aducem mulţumiri doamnei Cristina Grigore (de la Biroul de Presă al Arhiepiscopiei RomanoCatolice de Bucureşti) şi părintelui secretar arhiepiscopal Gabriel-Daniel Popa pentru
disponibilitatea de a ne ajuta în proiectul nostru de cercetare, punându-ne la dispoziție o serie de
1
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atare anul acesta (2020), unul deosebit pentru comunitatea romano-catolică din
Arhidieceza de București (precum și din Dieceza de Iași), marcat de consacrarea ca
arhiepiscop-mitropolit de București a ÎPS Aurel Percă (până atunci episcop titular de
Mauriana și episcop auxiliar de Iași), ales și numit în această demnitate eclesiastică de
către Papa Francisc3.
Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București (situat pe strada General
Berthelot nr. 19, lângă Catedrala „Sfântul Iosif”) s-a construit între anii 1925-1926, după
planurile arhitectului Ferdinand Hoeflich, fiind sfințit în ziua de 21 decembrie 1926. În
această clădire (Fig. 1) vor funcționa administrația arhidiecezană, Parohia Catedralei
„Sfântul Iosif” și Seminarul Romano-Catolic din București4.
Privind stemele eclesiastice de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic
din București (Fig. 2ab), unul papal5, șase arhiepiscopale6 și cinci episcopale, constatăm
de la bun început faptul că fiecare în parte urmează cu strictețe, în compunerea lor, atât
regulile științei și artei heraldice de tip laic7, cât și reglementările emise în plan
eclesiastic8.
Stemele episcopilor și arhiepiscopilor, de pildă, ocupă un loc aparte în cadrul
fotografii cu blazoanele de pe exteriorul Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București,
precum și imagini păstrate în Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
3
Cf. Bula pontificală de numire a Mons. Aurel Percă (episcop titular de Mauriana și auxiliar de
Iași) ca arhiepiscop-mitropolit de București (https://angelus.com.ro/decret-papa-francisc-numireips-aurel-perca/). Actul tradus în limba română a fost publicat în revista „Actualitatea creştină”
(publicaţie a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti), anul XXXI, serie nouă, nr. 1, 2020,
p. 1.
4
A se vedea în acest sens Pr. Ieronim Iacob, 130 de ani de la fondarea Arhiepiscopiei RomanoCatolice de Bucureşti – o istorie în imagini (textul este disponibil şi pe
https://issuu.com/revista_ac/docs/arcb130_o_istorie_in_imagini2/37).
5
Stemele papale au fost cercetate în cadrul unui studiu de heraldică eclesiastică publicat în anul
2014 (Anton Coșa, loc.cit., 2014). În paginile respectivului material au fost selectate (pentru
exemplificare) un număr de 29 de steme pontificale. Printre acestea nu s-a aflat și stema papei Pius
al XI-lea.
6
Stemele arhiepiscopilor romano-catolici de București au fost analizate (pe baza unor imagini
păstrate în Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București) în cadrul unui studiu de
heraldică eclesiastică publicat în anul 2018 (Anton Coșa, loc.cit., 2018). La data publicării
studiului, din motive obiective, stemele de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din
București nu au putut fi cercetate. Prin urmare, în materialul de față reluăm unele informații din
studiul publicat în anul 2018.
7
Marcel Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974; Dan
Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1977; Arthur Charles Fox-Davies, The Wordsworth. Complete Guide to Heraldry, Wordsworth
Editions, Cumberland House, Crib Street, Ware, Hertfordshire, 1996.
8
Bruno B. Heim, Heraldry in the Catholic Church. Its origins, customs and laws, New Jersey,
Humanities Press, 1978; idem, L’araldica nella Chiesa Cattolica. Origini, usi, legislazione,
Libreria Editrice Vaticana, 2000.
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heraldicii eclesiastice romano-catolice9, cuprinzând o serie de elemente care se pot
schimba în funcție de purtător, precum și altele care rămân neschimbate indiferent de
posesor. Astfel, pe de o parte, elementele clasice10 care nu se schimbă sunt următoarele:
la stema de episcop – crucea episcopală (simplă) şi pălăria de episcop, de culoare verde,
de la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină cu câte șase ciucuri,
iar la stema de arhiepiscop – crucea arhiepiscopală (dublă) şi pălăria de arhiepiscop, de
culoare verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină cu câte
zece ciucuri. Pe de altă parte, elementele care diferă în funcție de purtător, particularizând
stema unui episcop respectiv arhiepiscop sunt: forma scutului, smalţurile heraldice,
figurile respectiv mobilele heraldice şi deviza sau motto-ul.
Adăugăm și faptul că o stemă episcopală respectiv arhiepiscopală conţine
elemente indicative pentru programul pastoral al posesorului. De asemenea, dacă
episcopul (ori arhiepiscopul) provine din rândul unei familii nobile, stema acestuia
cuprinde şi elemente din blazonul familiei.
Concret, în conformitate cu regulile științei și artei heraldice (laice și eclesiastice)
menționate anterior, stema unui episcop, respectiv arhiepiscop, trebuie să cuprindă un
scut în care vor fi reprezentate mobilele, respectiv figurile heraldice. Scutul este așezat pe
o cruce episcopală simplă, respectiv arhiepiscopală dublă, de procesiune, în pal, flancată
în dreapta de o mitră (semnificând funcţia liturgică11, fiind simbolul prin excelenţă al
demnităţii episcopale/arhiepiscopale) respectiv în stânga de o cârjă (arătând funcţia
episcopală/arhiepiscopală12, fiind simbolul puterii juridice şi doctrinale a
episcopului/arhiepiscopului asupra Diecezei/Arhidiecezei sale), de cele mai multe ori
încrucișate. Totul trebuie să se afle sub o pălărie13 de episcop/arhiepiscop, de culoare
verde, de la care să pornească două cordeliere, de culoare verde, ce să se termine, de
ambele părți ale scutului, cu câte șase / zece ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3
respectiv 1, 2, 3 şi 4. În partea inferioară a scutului, în exterior, este plasată, pe o eșarfă,
deviza episcopului/arhiepiscopului, în limba latină, exprimând concis14 idealul şi
programul vieţii misionare şi pastorale a purtătorului stemei.
9

Cf. Armorial des cardinaux, archevêque et évêque contemporains de France (avec 88 écussons
gravés), nouvelle éditions, préface de H.T., Paris, Retaux-Bray, Libraire Éditeur,
MDCCCLXXXVII; Armorial des prélats français du XIXe siècle, ouvrage ornè de la gravure de
950 blasons, par le comte de Saint Saud, Paris, H. Daragon, Libraire-Éditeur, 1906; Henri Tausin,
Dictionnaire des devises ecclésiastiques, Paris, Emile Lechevalier, 1907; Donald L. Galbreath,
Papal Heraldry, Cambridge, Heffer and Sons, 1930; Bruno Bernard Heim, Coutumes et droits
héraldique de l’Eglise, Paris, Beauchesne, 1949.
10
Giorgio Aldrighetti, Araldica Ecclesiastica, publicat pe www.araldicavaticana.com.
11
Don Giuseppe Ceccarelli, Stemmi a Colori dei Vescovi, în Vescovi delle Diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola. Cronotassi. Con brevi cenni storici e artistici sulle origini delle
Città e delle Diocesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, 2005, p. 137.
12
Ibidem.
13
A se vedea Armorial des cardinaux, archevêque et évêque…, p. 13.
14
Ibidem.
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În ceea ce privește stema papală, aceasta preia de regulă simbolurile pe care
suveranul pontif le folosise anterior (ca episcop, arhiepiscop, cardinal), adăugând
„simbolurile specifice noii demnități”15, pe acestea din urmă [cheile Sfântului Petru – în
număr de două, una de aur (așezată în bandă), alta de argint (așezată în bară), legate între
ele de un cordon roșu; mitra papală respectiv tiara papală16] fiind plasat scutul.
Pe fațada Palatului Mitropolitan Romano-Catolic din București se află, pe lângă
stema papei Pius al XI-lea (1922-1939) – Fig. 3, un număr de șase steme aparținând
arhiepiscopilor: Ignazio Paoli (1883-1885) – Fig. 5; Paolo Giuseppe Palma (1885-1892)
– Fig. 6; Otto Zardetti (1894-1895) – Fig. 7; Franz Xaver von Hornstein (1896-1905) –
Fig. 8; Raymund Netzhammer (1905-1924) – Fig. 9; Alexandru Theodor Cisar (19241949) – Fig. 4, precum și alte cinci steme aparținând episcopilor: Francesco Maria
Ferreri (1805-1813) – Fig. 10; Fortunato Maria Ercolani (1815-1822) – Fig. 11;
Giuseppe Maria Molayoni (1825-1847) – Fig. 12; Angelo Parsi (1847-1863) – Fig. 13;
Anton Joseph Pluym (1863-1869) – Fig. 14.
Detaliem în continuare cele 12 steme eclesiastice de pe fațada Palatului
Arhiepiscopal Romano-Catolic din Bucureşti.
Papa Pius al XI-lea
Date biografice: Viitorul suveran pontif (Fig. 15)17 s-a născut în Italia, la Desio,
lângă Milano, în ziua de 31 mai 1857, fiind botezat pe 1 iunie 1857 sub numele de
Achille Ambrogio Damiano Ratti. A fost hirotonit preot la Roma, pe 20 decembrie 1879.
A fost numit protonotar apostolic supra numerum (28 octombrie 1914), vizitator
apostolic al Poloniei și Lituaniei (25 aprilie 1918), nunțiu apostolic în Polonia (6 iunie
1919). La 3 iulie 1919 este numit arhiepiscop titular de Naupactus, fiind consacrat pe 28
octombrie 1919 în catedrala Sfântul Ștefan din Varșovia. La 19 aprilie 1921 este numit ca
arhiepiscop titular de Adana, iar la 13 iunie 1921 este numit arhiepiscop mitropolit de
Milano. În consistoriul din 13 iunie 1921 este ales cardinal, iar la 16 iunie 1921 este
numit cardinal-preot de „Santi Silvestro e Martino ai Monti”. În conclavul din 6 februarie
1922 este ales papă (sub numele de Pius al XI-lea), fiind instalat la 12 februarie 1922.
Încetează din viaţă la 10 februarie 193918.
Stema de cardinal arhiepiscop mitropolit (Fig. 16a19): scut tăiat; în partea
Anton Coșa, loc.cit., 2014, p. 239.
Ibidem, p. 240;
17
Cf. https://cdn-0.enacademic.com/pictures/enwiki/80/Pius_XI_after_Coronation.jpg.
18
Pentru informații biografice suplimentare, a se vedea, printre altele: A. Novelli, Pio XI (Achille
Ratti) MDCCCLVII-MXMXXII, Milano, Casa Editrice „Pro Familia”, 1923; Mgr. R. Fontenelle,
Sa Sainteté Pie XI, Paris, Éditions SPES, 1937; Papa Pio XI, evocato da Giovanni Galbiati,
Milano, Editrice Áncora 1939; Robin Anderson, Between two wars. The Story of Pope Pius XI
(Achille Ratti) 1922-1939, Chicago, Franciscan Herald, 1977; Achille Ratti Pape Pie XI. Actes du
colloque de Rome (15-18 mars 1989), Rome, École Française de Rome, 1996, 980 p.; Yves
Chiron, Pie XI: 1857-1939, Paris, Perrin, 2004.
19
Cf. http://www.araldicavaticana.com/ratti_ambrogio_damiano_achille.htm.
15
16
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superioară, pe câmp de aur, o acvilă neagră, cu aripile deschise și zborul în jos, ciocată,
limbată, membrată și armată, sprijinindu-se pe linia despărțitoare20; în partea inferioară,
de argint, trei sfere roșii, dispuse două și una. Scutul este așezat pe o cruce dublă
arhiepiscopală de procesiune, treflată, de aur, în pal, flancată în dreapta de mitra
arhiepiscopală şi în stânga de cârja arhiepiscopală, încrucișate, ambele de aur; dedesubt
un pallium alb cu cinci cruci negre. Totul se află sub pălăria de cardinal, de culoare roșie,
de la care pornesc două cordeliere, de culoare roșie, ce se termină, de ambele părți ale
scutului, cu câte 15 ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3, 4 și 5. În partea inferioară a
scutului, în exterior, pe o eșarfă de aur, se află deviza în limba latină, scrisă cu litere
capitale negre: „RAPTIM TRANSIT” (Treci repede).
Stema papală (Fig. 3, 17a,b,c,d21): scut tăiat; în partea superioară, pe câmp de aur,
o acvilă neagră, cu aripile deschise și zborul în jos, membrată și ciocată în metalul
câmpului, limbată și armată negru, sprijinindu-se pe linia despărțitoare; în partea
inferioară, de argint, trei sfere roșii, dispuse două și una. Scutul este timbrat de tiara
papală respectiv mitra papală și așezat pe cheile Sfântului Petru (una de aur, plasată în
bandă, alta de argint, plasată în bară), legate între ele de un cordon roșu. Deviza papală:
„PAX CHRISTI IN REGNO CHRISTI” (Pacea lui Cristos în regatul lui Cristos)22.
Semnificaţia stemei: stema papală o continuă pe cea de cardinal arhiepiscop
mitropolit23. Stema papei Pius al XI-lea este asemănătoare cu stema unei vechi familii
Într-o variantă (Fig. 16b), acvila neagră din primul cartier al stemei este reprezentată „cu zborul
în sus” și „fără să se sprijine pe linia despărțitoare”. A se vedea în acest sens imaginea de pe
http://www.araldicavaticana.com/ratti_ambrogio_damiano_achille.htm.
21
Figura heraldică din primul cartier al stemei Papei Pius al XI-lea (Fig. 3, 17a,b,c,d), acvila
neagră, a fost reprezentată diferit de-a lungul timpului. Astfel, de exemplu, pe lângă „acvila neagră,
cu aripile deschise și zborul în jos, membrată și ciocată în metalul câmpului, limbată și armată
negru, sprijinindu-se pe linia despărțitoare” (Fig. 3, 17a), această figură heraldică apare și „cu
zborul în sus”, „ciocată, limbată, membrată și armată roșu”, ori „fără să se sprijine pe linia
despărțitoare” (Cf. Giacomo Bascapè, Marcello del Piazzo, Insegne e simboli. Araldica pubblica e
privata, medievale e moderna, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1983,
p. 339; Giorgio Aldrighetti, Araldica Ecclesiastica, text publicat pe http://www.iagi.info/araldicaeclesiastica-gli-stemmi-dei-pontefici-del-giubileo/). A se vedea și imaginile publicate pe
următoarele adrese de internet: http://www.roccioso.it/araldica/ecclesiastica/paginepapi/pio11.htm;
http://www.araldicavaticana.com/ratti_ambrogio_damiano_achille.htm;
https://www.wikiwand.com/it/Papa_Pio_XI; http://www.araldicavaticana.com/ppio11.htm.
22
Tarcisio Bertone, Un Papa e cinque dittatori, în „Losservatore Romano”, 27 februarie 2009;
Mariano Fazio, Pax Christi in regno Christi. Il ponteficato di Pio XI come contesto di anni decisivi
nella vita del beato Josemaría Escrivá, în La grandezza della vita quotidiana, vol. II, Roma,
Edizioni Università della Santa Croce, 2003, p. 51-68.
23
Este cunoscută ca stema cardinalului arhiepiscop mitropolit Ratti Ambrogio Damiano Achille
(1921-1922).
20
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nobiliare din regiunea Piemonte, Provincia Alessandria (Ratti-Oppizzoni24). Dată fiind
apropierea celor două antroponime (Achile Ratti/ Rati-Oppizzoni), diferențiate doar
printr-o singură literă – „t”, într-un context pe care nu putem să-l dezvoltăm aici,
arhiepiscopul Achile Ratti reușește să obțină dreptul de a folosi în stema sa eclesiastică,
însemnul heraldic al familiei Rati-Oppizzoni (căreia, în schimb, i se concedează titlul
ducal). Pe baza normei fixate în anul 1746 de papa Benedict al XIV-lea prin bula „Urbem
Romam” (conform căreia membrii familiei suveranilor pontifi sunt imediat asociați în
categoria nobiliară romană și recunoscuți ca nobili romani, fără a fi nevoie de alte probe),
această stemă va fi folosită ca atare și de cei care făceau parte din familia papei Pius al
XI-lea25.
Episcopul Francesco Maria Ferreri
Date biografice: Episcopul Francesco Maria Ferreri C.P.26 (Fig. 18) s-a născut în
Italia, la Fossano (regiunea Piemonte, provincia Cuneo), în ziua de 14 octombrie 174027.
Este numit episcop de Nicopolis ad Istrum28 (Bulgaria) pe 6 august 180529, fiind
consacrat episcop pe 22 septembrie 1805 în Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio
din Roma. Încetează din viaţă în ziua de 3 noiembrie 1813 la București30.
Stema (Fig. 1031 și Fig. 1832): scut tăiat; în partea superioară, pe câmp de aur,
conturul unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de spini
naturală. În câmpul inimii se află inscripţia JXP, de culoare neagră, iar în vârf cele trei
cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este așezată pe o ramură de
măslin şi o ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă
roşie, conform uzanţei comune în heraldica eclesiastică; în partea inferioară, de azur, o
J.B. Rietstap, Armorial Général précédé d’un Dictionnaire des termes du blason, tome II,
deuxième édition, refondue et augmentée, Gouda, 1887, p. 352. Vittorio Spreti, Enciclopedia
storico-nobiliare italiana, vol. V, Milano, Ed. Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana 1932, p. 620.
25
Vittorio Spreti, op. cit., p. 622; ibidem (Appendice), parte II, Milano, Stirpe, 1936, p. 518.
26
Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017), coordonator PS Cornel
Damian, redactat de Angelus Communicationis, Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei RomanoCatolice de Bucureşti, 2017, p. 29.
27
Fabiano Giorgini C.P., History of the Congregation of the Passion of Jesus Christ, volume II,
part 2, Rome, Passionist General Curia, 2004, p. 350.
28
Despre episcopia de Nicopole (din Bulgaria) a se vedea, de exemplu, J. Bogève, L'évêché de
Nicopolis en Bulgarie, în „Échos d'Orient”: revue d'histoire, de géographie et de liturgie
orientales, tome XVIII, no 112-113, Paris, 1916, p. 160-164.
29
Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., edidit P. Pius Bonifacius Gams O.S.B., Graz,
Akademische Druk – U. Verlagsanstalt, 1957, p. 411.
30
Cf. Bishop Francesco Maria Ferreri C.P., informații publicate pe http://www.catholichierarchy.org/bishop/bferf.html.
31
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
32
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
24
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bandă roșie33. Scutul este așezat pe o cruce episcopală de procesiune, treflată, în pal,
flancată în dreapta de mitra episcopală şi în stânga de cârja episcopală, încrucișate. Totul
se află sub pălăria de episcop, de culoare verde, de la care pornesc două cordeliere, de
culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu câte șase ciucuri, la rândul
lor dispuşi câte 1, 2 și 3.
Semnificaţia stemei: stema episcopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist34, din care făcea parte35 posesorul stemei. Figurile heraldice din cartierul secund
fac parte din stema familiei Ferreri (care cunoaște mai multe variante)36.
Episcopul Fortunato Maria Ercolani
Date biografice: Episcopul Fortunato Maria Ercolani C.P.37 (Fig. 19) s-a născut în
Italia, în anul 177538. Între noiembrie 1813-aprilie 1815 este administrator apostolic39 de
Nicopole. Pe 17 mai 181540 este ales episcop de Nicopolis ad Istrum (Bulgaria), fiind
consacrat episcop pe 24 septembrie 181541. La 19 aprilie 1822 este transferat ca episcop
al diecezei Civita Castellana, Orte e Gallese42 din Italia. Încetează din viaţă la 27
decembrie 184743.
Observăm aici plasarea de culoare peste culoare (bandă roșie pe câmp de azur), situație care nu
este singulară în heraldica din Italia. A se vedea în acest sens: Insignia Veneta, Mantuana,
Bononiensia, Anconitana, Urbinatia, Perugiensia – BSB Cod.icon. 274 (1550-1555), material
publicat și pe adresa de internet https://bildsuche.digitale-sammlungen.de.
34
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd. Ordinul Pasionist (Congregaţia Patimilor lui Isus
Cristos) a fost întemeiat de Sf. Paul al Crucii în anul 1725 (Cf. Saint Paul de la Croix et Les
Passionistes, ouvrage dédié a Monseigneur Laurence, évèque de Tarbes, et precede d’une lettre de
sa grandeur; par le pere Jean Pierre de la Croix, Passioniste, Missionnaire Aposto1ique en
Va1achie, Paris-Leipzig, H. Castermann, Tournai, 1868).
35
Fabiano Giorgini C.P., I passionisti nella Chiesa di Bulgaria e di Valachia (Romania), în
seria „Ricerche di storia e spiritualità passionista” (53), Roma, Curia Generale Passionisti,
1998, p. 23-26.
36
J.B. Rietstap, op.cit., tome I, deuxième édition, refondue et augmentée, Gouda, 1884, p. 662;
G.B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e
fiorenti, volume primo, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1886, p. 401.
37
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29.
38
Fabiano Giorgini, The Congregation of the Passion of Jesus (a Brief History), Rome, Passionist
General Curia, 1988, p. 249; idem, op.cit., 2004, p. 351.
39
Idem, op.cit., 1998, p. 26.
40
Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., 1957, p. 411.
41
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 26.
42
Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., 1957, p. 687; Fabiano Giorgini C.P., op.cit.,
1998, p. 31. A se vedea și Fortunatus Maria Ercolani, Epistola pastoralis ad clerum et populum
Civitatis Castellanae, Hortan. et Gallesin., Romae, MDCCCXXII.
43
Cf. Bishop Fortunato Maria Ercolani C.P., informații publicate pe adresa de internet
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bercof.html.
33
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Stema (Fig. 1144 și Fig. 1945): scut tăiat; în partea superioară, pe câmp de aur,
conturul unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de spini
naturală. În câmpul inimii se află inscripţia „JXP”, de culoare neagră, iar în vârf cele trei
cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este așezată pe o ramură de
măslin şi o ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă
roşie, conform uzanţei comune în heraldica eclesiastică; în partea inferioară, de argint, un
om sălbatic („selvatico”46), figurat ca un Hercule, înarmat cu o măciucă în mâini,
luptându-se cu un dragon, totul natural. Scutul este așezat pe o cruce episcopală de
procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra episcopală şi în stânga de cârja
episcopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de episcop, de culoare verde, de la care
pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu
câte șase ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2 și 3.
Semnificaţia stemei: stema episcopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist47, din care făcea parte48 posesorul stemei. Figurile heraldice din cartierul secund
fac parte din stema familiei Ercolani (care cunoaşte diferite variante)49.
Episcopul Giuseppe Maria Molayoni
Date biografice: Episcopul Giuseppe Maria Molayoni C.P.50 (Fig. 20) s-a născut
în Italia, pe 25 martie 178051. A fost vicar general de Nicopoli între 1820-182552. La 1
august 1825 este ales episcop de Nicopolis ad Istrum (Bulgaria) și administrator apostolic
al Valahiei53, fiind consacrat episcop pe 25 septembrie 1825 în Basilica dei Santi
Giovanni e Paolo al Celio din Roma54. Încetează din viaţă la 16 iulie 185955.
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
46
Giacomo Bascapè, Marcello del Piazzo, op.cit., p. 1059. Într-o variantă a acestei steme,
asemenea altor blazoane ale unor membri ai familiei Ercolani (Giacomo Bascapè, Marcello del
Piazzo, op.cit., p. 815 respectiv p. 824), câmpul inferior al scutului este de azur, iar figurile
heraldice sunt de argint (Fortunatus Maria Ercolani, loc.cit.).
47
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
48
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 28-29.
49
Cf. Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, volume
primo, 1886, p. 377-378.
50
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, 2017, p. 29; Fabiano
Giorgini C.P., op.cit., 2004, p. 351-355.
51
Fabiano Giorgini, The Congregation of the Passion of Jesus (a Brief History), Rome, Passionist
General Curia, 1988, p. 249. A se vedea și Bishop Giuseppe Maria Molayoni C.P., informații
publicate pe https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmolajoni.html.
52
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 31.
53
Ibidem, p. 39. Într-o altă lucrare, data alegerii ca episcop de Nicopoli este ziua de 23 septembrie
1825 (Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., 1957, p. 411).
54
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 39.
55
Idem, op.cit., Rome, 1988, p. 249; idem, op.cit., 1998, p. 52.
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Stema (Fig. 1256, 2057): scut tăiat; în partea superioară, pe câmp de aur, conturul
unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de spini naturală.
În câmpul inimii se află inscripţia JXP, de culoare neagră, iar în vârf cele trei cuie ale
pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este așezată pe o ramură de măslin şi
o ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă roşie,
conform uzanţei comune în heraldica eclesiastică; în partea inferioară, de argint, un foc
roșu. Scutul este așezat pe o cruce episcopală de procesiune, treflată, în pal. Totul se află
sub pălăria de episcop, de culoare verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare
verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu câte șase ciucuri, la rândul lor
dispuşi câte 1, 2 și 3.
Semnificaţia stemei: stema episcopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist58, din care făcea parte59 posesorul stemei. Figura heraldică din cartierul secund
a fost aleasă de purtătorul stemei (focul simbolizând dragostea arzătoare pentru Cristos).
Episcopul Angelo Parsi
Date biografice: Episcopul Angelo Parsi C.P.60 (Fig. 21) s-a născut în Italia, în
ziua de 16 mai 1800. Este ales episcop de Nicopolis ad Istrum (Bulgaria) și
Administrator Apostolic al Valahiei și Serbiei pe 22 iulie 184761, fiind hirotonit episcop
pe 19 septembrie 1847 în Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio din Roma62.
Încetează din viaţă la 24 februarie 186363.
Stema (Fig. 1364, 2165): scut simplu; în câmpul de aur se află conturul unei inimi
surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de spini naturală. În câmpul
inimii se află inscripţia „JXP”, de culoare neagră, iar în vârf cele trei cuie ale pătimirii lui
Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este așezată pe o ramură de măslin şi o ramură de
palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă roşie, conform uzanţei
comune în heraldica eclesiastică; deasupra inimii o balanță neagră. Scutul este așezat pe o
cruce episcopală de procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra episcopală şi
în stânga de cârja episcopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de episcop, de culoare
verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
58
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
59
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 39.
60
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29.
61
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 52. Într-o altă lucrare, data alegerii ca episcop de
Nicopoli este ziua de 30 iulie 1847 (Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., 1957, p. 411).
62
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 52.
63
Ibidem, p. 53. Pentru informaţii biografice suplimentare, a se vedea Bishop Angelo Parsi C.P.
(cf. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bparsia.html).
64
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
65
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
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ale scutului, cu câte șase ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2 și 3.
Semnificaţia stemei: stema episcopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică centrală reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist66, din care făcea parte posesorul stemei67. Figura heraldică ce o surmontează a
fost aleasă de purtătorul stemei, aceasta simbolizând „dreptatea, echitatea, măsura,
echilibrul, armonia și ordinea”68.
Episcopul Anton Joseph Pluym
Date biografice: Episcopul Anton Joseph Pluym C.P.69 (Fig. 22) s-a născut în
Olanda, la Rotterdam70, în ziua de 15 octombrie 1808. Este ales episcop de Nicopolis ad
Istrum (Bulgaria) pe 15 septembrie 186371, fiind consacrat episcop pe 18 octombrie 1863
în Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio din Roma72. Rămâne în fruntea Diecezei
de Nicopoli până în anul 1869. La 12 martie 1870 este transferat la Constantinopol ca
vicar apostolic73, fiind numit totodată și arhiepiscop in partibus de Tyana (în
Capadocia)74. Încetează din viaţă (ca episcop emerit de Nicopoli) la Constantinopol, în
ziua de 13 ianuarie 187475.
Stema (Fig. 1476, 2277): scut despicat, cuprinzând în partea dreaptă, pe câmp de
aur, conturul unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de
spini naturală. În câmpul inimii se află inscripţia JXP, de culoare neagră, iar în vârf cele
trei cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este așezată pe o ramură
de măslin şi o ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă
roşie, conform uzanţei comune în heraldica eclesiastică; în partea inferioară, de azur, o
bandă roșie mărginită negru. Partea din stânga, scartelată, cuprinde în primul şi al
patrulea cartier, pe argint, câte o cruce latină, de culoare neagră; în cartierele 2 şi 3, pe
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 52-53.
68
Silviu Andrieș-Tabac, Embleme ale justiției în heraldica moldovenească contemporană, în
„Tyragetia”, serie nouă, vol. XI (XXVI), nr. 2, Chișinău, 2017, p. 261. Adăugăm aici și faptul că în
mod tradițional balanța este cunoscută ca „simbol al dreptății, al măsurii, al prudenței, al
echilibrului, deoarece funcția sa corespunde tocmai cântăririi faptelor” (Cf. Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere,
vol. I, București, Editura „Artemis”, 1994, p. 171).
69
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29.
70
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 54.
71
Cf. Series episcoporum Ecclesiae catholicae..., 1957, p. 411.
72
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 54.
73
Idem, op.cit., 1988, p. 249.
74
Cf. Archibishop Antonio Giuseppe Pluym C.P. (informațiile sunt publicate pe
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpluym.html).
75
Ibidem.
76
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
77
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
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fond albastru, câte o stea cu șase raze, de aur. Scutul este așezat pe o cruce episcopală de
procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra episcopală şi în stânga de cârja
episcopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de episcop, de culoare verde, de la care
pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu
câte șase ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2 și 3.
Semnificaţia stemei: stema episcopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist78, din care făcea parte79 posesorul stemei. Figurile heraldice din cartierul secund
fac trimitere la stema familiei van der Pluym80. Adăugăm aici și deviza episcopului
Anton Joseph Pluym: „IN CRUCE PRAESIDIUM” (În cruce este ocrotirea)81.
Arhiepiscopul Ignazio Paoli
Date biografice: Arhiepiscopul Ignazio Paoli C.P.82 (Fig. 23) s-a născut în Italia,
la Santa Maria a Vezzano (Florenţa)83, în ziua de 25 iulie 1818. Este numit episcop de
Nicopolis ad Istrum (Bulgaria) pe 19 august 1870, fiind consacrat episcop de Nicopole
(în Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio din Roma) pe 28 august 1870.
Demisionează din funcţia de episcop de Nicopole la 24 aprilie 1883. Este numit
arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti la 27 aprilie 1883. Conduce Arhidieceza
Romano-Catolică de Bucureşti între anii 1883-1885. Încetează din viaţă la Viena, pe 27
februarie 188584.
Stema (Fig. 585, 2386): scut despicat, în cartierul din partea dreaptă, pe câmp de
aur, conturul unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de
spini naturală. În câmpul inimii se află inscripţia „JESU XPI PASSIO”, de culoare
neagră, iar în vârf cele trei cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima
este străpunsă de o suliţă de argint şi o hampă de aur, încrucişate, având dedesubt o
ramură de măslin şi o ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o
cordeluţă roşie, conform uzanţei comune în heraldica eclesiastică87; în cartierul din
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 54.
80
J.B. Rietstap, op.cit., 1887, p. 455; Planches lʼArmorial Général, de J.B. Rietstap par H.V.
Rolland, V, La Haye Martinus Nijhoff, 1938, pl. LXX.
81
Henri Tausin, Dictionnaire des devises ecclésiastiques, Paris, Emile Lechevalier, 1907, p. 85,
nr. 834.
82
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29; Anton Coșa,
loc.cit., 2018, p. 86-87.
83
Cf. https://angelus.com.ro/arhiepiscopi-de-bucuresti/.
84
Informații biografice relative la Archbishop Ignazio Paoli C.P. sunt publicate și pe
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpaolii.html.
85
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
86
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
87
Într-o variantă color a stemei (Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 98, fig. 4a.), smalţurile şi figurile
heraldice din primul cartier sunt: pe câmp de argint, o inimă de culoare roşie, surmontată de o
78
79
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stânga, pe câmp roşu, un leu rampant ţinând în gheare o frunză de palmier verde, având
deasupra un soare de aur. Scutul este așezat pe o cruce dublă arhiepiscopală de
procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra arhiepiscopală şi în stânga de cârja
arhiepiscopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de culoare verde, de
la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale
scutului, cu câte zece ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3 și 4.
Semnificaţia stemei: stema arhiepiscopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul heraldic al Ordinului
Pasionist88, din care făcea parte89 posesorul stemei. Figurile heraldice din cartierul secund
fac parte din stema familiei Paoli (care cunoaşte câteva variante90).
Arhiepiscopul Paolo Giuseppe Palma
Date biografice: Arhiepiscopul Paolo Giuseppe Palma C.P.91 (Fig. 24) s-a născut
în ziua de 5 iunie 183092 la Roma. Este numit arhiepiscop de Bucureşti la 19 mai 1885 şi
consacrat arhiepiscop (la Colegiul de Propaganda Fide din Roma) pe 24 mai 1885.
Conduce Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti timp de patru ani, la 30 septembrie
188993 retrăgându-se la Viena pentru a-şi îngriji sănătatea. Trece în veşnicie94 la Viena, în
cruce latină de aur încărcată de o coroană de spini de acelaşi metal. În câmpul inimii se află
inscripţia „JESU XPI PASSIO”, de argint, iar în vârf cele trei cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, tot
de argint. Inima este străpunsă de o suliţă de argint şi o hampă de aur, încrucişate, având dedesubt o
ramură de măslin şi o ramură de palmier, de culoare verde, întrepătrunse la bază şi legate cu o
cordeluţă roşie. Deasupra scutului, crucea dublă arhiepiscopală treflată, având în dreapta mitra şi în
stânga cârja arhiepiscopală. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de culoare verde, de la care
pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină cu câte zece ciucuri dispuşi la rândul lor
câte 1, 2, 3 şi 4. În partea inferioară a scutului, în exterior, se află deviza arhiepiscopului în limba
latină: „IN VICTORIA PAX” (Pacea este rodul victoriei). Deviza arhiepiscopului Ignazio Paoli
este menţionată şi în Dictionnaire des devises ecclésiastiques..., p. 100, nr. 1021.
88
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
89
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 61-68.
90
J.B. Rietstap, op.cit., 1887, p. 383; G. B. di Crollalanza, op.cit., volume secondo, 1888,
p. 274-275.
91
Hierarchia Catholica ... Ritzler-Sefrin, vol. VIII, Patavii 1968, p. 161; „Anuarul Arhiepiscopiei
Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29; Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 88-89.
92
Cf. Arhiepiscopi de București, în „Actualitatea creştină” (publicaţie a Arhiepiscopiei RomanoCatolice de Bucureşti), anul XXXI, serie nouă, nr. 1, 2020, p. 28. În textul biografic Archbishop
Paolo Giuseppe Palma C.P. (publicat pe http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/
bpalmapg.html) este consemnată ca dată a nașterii 5 iulie 1830.
93
I. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie Moderne. 1866-1914, vol. 57, Roma,
Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, 1989, p. 127.
94
Dr. Demetriu Radu, protopop onorar, E.S. Monseniorele Paul I. Palma, Archiepiscop Latin de
Bucureşti, Oraţiune Funebră, ţinută la 12 Februarie 1892 st. n. în Biserica Catedrală a S-tului Iosif
din Bucureşti, Bucureşti, Tipografia Gutenberg Joseph Göbl, 1892, p. 5-15.

Heraldica Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

367

ziua de 2 februarie 189295.
Stema (Fig. 696, 2497): scut despicat, în cartierul din partea dreaptă, pe câmp de
aur, conturul unei inimi surmontate de o cruce latină, neagră, încărcată de o coroană de
spini naturală. În câmpul inimii se află inscripţia „JSP PASSIO”, de culoare neagră, iar în
vârf cele trei cuie ale pătimirii lui Isus Cristos, de aceeaşi culoare. Inima este străpunsă de
o suliţă de argint şi o hampă de aur, încrucişate, având dedesubt o ramură de măslin şi o
ramură de palmier, naturale, întrepătrunse şi legate la bază cu o cordeluţă roşie, conform
uzanţei comune în heraldica eclesiastică; în cartierul din stânga, pe câmp de azur, un
palmier natural plasat pe o terasă verde. Scutul este așezat pe o cruce dublă
arhiepiscopală de procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra arhiepiscopală şi
în stânga de cârja arhiepiscopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de
culoare verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de
ambele părți ale scutului, cu câte zece ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3 și 4.
Semnificaţia stemei: stema arhiepiscopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă însemnul Ordinului
Pasionist98, din care făcea parte99 posesorul stemei. Palmierul din cartierul secund face
trimitere la numele posesorului stemei, făcând parte din stema de familie (întâlnită în
variante diferite100).
Arhiepiscopul Otto Zardetti
Date biografice: Arhiepiscopul Johann Joseph Friedrich Otto Zardetti101 (Fig. 25)
s-a născut la 24 ianuarie 1847 la Rorschach în Elveţia102. Este hirotonit preot la 21 august
1870, numit episcop de Saint Cloud103 (Minnestota, SUA) la 3 octombrie 1889 și
hirotonit episcop pe 20 octombrie 1889. La 6 martie 1894 este ales arhiepiscop de
Bucureşti, însă ajunge în România abia în noiembrie 1894104. Conduce Arhidieceza
Romano-Catolică de Bucureşti doar câteva luni, la 25 aprilie 1895 înaintând deja
95

Cf. Archbishop Paolo Giuseppe Palma C.P., text publicat pe http://www.catholichierarchy.org/bishop/bpalmapg.html.
96
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
97
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
98
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 99, fig. 5cd.
99
Fabiano Giorgini C.P., op.cit., 1998, p. 68; I. Dumitriu-Snagov, op.cit., p. 125.
100
J.B. Rietstap, op.cit., 1887, p. 379; G.B. di Crollalanza, op.cit., 1888, p. 262-263. O variantă
color a stemei familiei Palma (Giacomo Bascapè, Marcello del Piazzo, op.cit., p. 622) ne arată un
scut de aur, încărcat cu un palmier verde, plasat pe o terasă de aceeași culoare.
101
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29; Anton Coșa,
loc.cit., 2018, p. 89-90.
102
Informaţii biografice relative la Archbishop John Joseph Frederick Otto Zardetti sunt publicate
şi pe http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bzardetti.html.
103
Diocese of Saint Cloud, Bishop Zardetti, disponibil pe http://stcdio.org/bishop-zardetti/.
104
I. Dumitriu-Snagov, op.cit., p. 136.
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Sfântului Scaun demisia105 din această funcţie. La 12 iunie 1895 este numit arhiepiscop
de Mocissus106. Trece în eternitate la Roma, în ziua de 10 mai 1902107.
Stema (Fig. 7108, 25109): scut tăiat, în partea superioară, de aur, o cetate de argint
zidită în negru, cu două turnuleţe şi intrarea neagră; câmpul inferior, despicat; primul
cartier barat de argint şi roşu (3 şi 3) având o spadă de aur aşezată într-o bară roşie,
cartierul secund, pe verde, trei cruci de Malta, de aur. Peste tot, un scut negru, cu un
personaj cu aureolă cu braţele deschise, înconjurată de 4 stele cu câte 5 raze. Scutul este
așezat pe o cruce dublă arhiepiscopală de procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta
de mitra arhiepiscopală şi în stânga de cârja arhiepiscopală, încrucișate. Totul se află sub
pălăria de arhiepiscop, de culoare verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare
verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu câte zece ciucuri, la rândul lor
dispuşi câte 1, 2, 3 și 4.
Semnificaţia: stema episcopală reprezintă programul pastoral al purtătorului.
Stema arhiepiscopală cuprinde stema familiei Zardetti (o familie de origine italiană
stabilită la începutul secolului al XVIII-lea la Rorschach în Elveţia110) la care se adaugă o
figură heraldică nouă, plasată într-un „scut peste tot”, reprezentând calitatea
arhiepiscopală a posesorului stemei.
Arhiepiscopul Xaver de Hornstein
Date biografice: Arhiepiscopul Franz Xaver von Hornstein111 (Fig. 26) s-a născut
la Villars-sur-Fontenais112 în Elveţia, la 9 martie 1840. Este hirotonit preot la 19 iulie
1863, numit arhiepiscop de Bucureşti la 31 martie 1896 şi hirotonit arhiepiscop pe 18
octombrie 1896. Conduce Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti între anii
Ibidem, p. 136-137. Demisia va fi acceptată oficial la 25 mai 1895 (cf. http://www.catholichierarchy.org/bishop/bzardetti.html).
106
Dr. Otto Zardetti, Erzbischof von Mocissus, Erinnerungsblätter von Franz Xaver Wetzel,
Einsiedeln, Verlagsanstalt Benziger, 1902; Cl. Frei, Dr. Otto Zardetti, Erzbischof von Mocissus, în
„Pädagogische Blätter”: Organ des Vereins kathol. Lehrer und Schulmänner der Schweiz, Neunter
Jahrgang, 14 Heft, Einsiedeln, 1902, p. 426-430.
107
Cf. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bzardetti.html.
108
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
109
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
110
A se vedea Dictionnaire historique & biographique de la Suisse, publié avec la
recommandation de la Société Générale Suisse D’Histoire et sous la direction de †Victor Attinger
(éditeur), Marcel Godet (directeur de la Bibliothéque Nationale), †Henri Turler (directeur des
Archives Fédérales), avec des nombreux collaborateurs de tous les cantons, illustrè de cartes et de
nombreuses reproductions d’anciens documents dans le texte et hors texte, tome septième et
dernier, Vacallo-Zyro, Neuchâtel, Administration du Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse, 1933, p. 411.
111
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29; Anton Coșa,
loc.cit., 2018, p. 90-91.
112
Cf. Dictionnaire historique de la Suisse, la numele Joseph-Xavier Hornstein, text publicat pe
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009874/2006-11-16/.
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1896-1905113. Trece în veşnicie în Franța, la Évian-les Bains, în ziua de 3 iunie 1905114.
Stema (Fig. 8115, 26116): scut scartelat, în primul şi al patrulea cartier, pe aur, câte
un sfânt cu aureolă, de culoare naturală; în cartierele 2 şi 3, pe fond roşu, câte un corn de
cerb, încovoiat şi cu ramuri, de argint, însoţite în vârf de câte trei coline de argint. Peste
tot, un scut negru, cu o cruce de argint. Scutul este așezat pe o cruce dublă arhiepiscopală
de procesiune, treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra arhiepiscopală şi în stânga de
cârja arhiepiscopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de culoare
verde, de la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți
ale scutului, cu câte zece ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3 și 4.
Semnificaţia stemei: stema arhiepiscopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Stema arhiepiscopală cuprinde stema familiei de Hornstein117 (un scut de
azur cu un corn de cerb, încovoiat şi cu ramuri, de aur, însoţit în vârf de trei coline verzi)
în cartierele 2 şi 3, dar cu alte smalţuri (scut roşu, corn de cerb de argint, coline de argint)
la care se adaugă o altă figură heraldică plasată în cartierele 1 şi 4, precum şi un scut
„peste tot”.
Arhiepiscopul Raymund Netzhammer
Date biografice: Arhiepiscopul Raymund Netzhammer O.S.B.118 (Fig. 27) s-a
născut la Erzingen, Baden-Würtemberg, Germania, la 19 ianuarie 1862. Devine membru
al Ordinului Sfântului Benedict (profesiunea solemnă pe 8 septembrie 1881). Este
hirotonit preot la 5 septembrie 1886, numit arhiepiscop de Bucureşti pe 16 septembrie
1905 și hirotonit arhiepiscop pe 5 noiembrie 1905. Conduce Arhidieceza RomanoCatolică de Bucureşti între anii 1905-1924. Demisionează din această funcţie la 14 iulie
1924, când este numit arhiepiscop titular de Anazarbus. Se stinge din viaţă la 18
septembrie 1945119.
Stema (Fig. 9120, 27121): scut scartelat, în primul cartier, de azur, se află o cruce
patriarhală neagră, peste care broşează cuvântul „PAX”, în fascie, de culoare neagră,
113

I. Dumitriu-Snagov, op.cit., p. 153.
Informaţii biografice relative la Archbishop Joseph-Xavier de Hornstein sunt publicate şi pe
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bhornf.html
115
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
116
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
117
Cf. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse..., sous la direction de †Victor Attinger
(éditeur), Marcel Godet (directeur de la Bibliothéque Nationale), Henri Turler (directeur des
Archives Fédérales), tome quatrième, Heggli-Montreux, Neuchâtel, Administration du
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1928, p. 161.
118
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 29; Anton Coșa,
loc.cit., 2018, p. 91-92.
119
Informaţii biografice relative la Archbishop Albinus Raymund Netzhammer O.S.B. sunt
publicate și pe http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bnetz.html
120
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
121
Imagine din Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București.
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plantată pe un munte de aur cu trei vârfuri, pornind de la baza scutului; în cartierul al
doilea, de aur, se află un ciocan de culoare neagră; în cartierul al treilea, de aur, se află un
corb de culoare naturală, cu aripile deschise; în cartierul al patrulea, de argint, se află o
plasă de culoare neagră. Scutul este așezat pe o cruce dublă arhiepiscopală de procesiune,
treflată, în pal, flancată în dreapta de mitra arhiepiscopală şi în stânga de cârja
arhiepiscopală, încrucișate. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de culoare verde, de
la care pornesc două cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale
scutului, cu câte zece ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3 și 4. În partea inferioară a
scutului, în exterior, pe o eșarfă, se află deviza arhiepiscopului în limba latină, scrisă cu
litere capitale: „IN VERBO TUO” (La cuvântul Tău)122.
Semnificaţia stemei: stema arhiepiscopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Figura heraldică din primul cartier reprezintă blazonul ordinului
benedictin123. Corbul din cartierul al treilea este unul dintre cei doi corbi din blazonul
oraşului elveţian Einsiedeln124 (aici fiind şi o vestită mănăstire benedictină în care viitorul
arhiepiscop Netzhammer a intrat de timpuriu pentru a-şi desăvărşi vocaţia şi unde a fost
şi sfinţit ca preot). Ciocanul şi plasa din cartierele 2 şi 4 reprezintă transpunerea în plan
heraldic a numelui purtătorului stemei: „netz” însemnând în limba germană plasă, iar
„hammer” însemnând ciocan. Deviza este luată din Evanghelia după Sf. Luca: „In verbo
tuo laxabo retia” – „La cuvântul tău voi arunca năvoadele”125 (Lc 5,5).
Arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar
Date biografice: Arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar126 (Fig. 28b127) s-a
născut la București128, pe 21 octombrie 1880. Este hirotonit preot la Roma pe 6 iunie
1903, numit episcop de Iaşi pe 22 aprilie 1920, consacrat episcop de Iași pe 15 august
1920 (în catedrala „Sfântul Iosif” din București), instalat ca episcop pe 18 august 1920
O variantă alb-negru a stemei arhiepiscopului Netzhammer („Armoiries de Mgr
Netzhammer”), cu descrierea aferentă, a fost publicată în Sigismond de Courten, S.E.Mgr.
Raymond Netzhammer: une figure amie de vénérable prélat, în „Echos de Saint-Maurice”, edition
numérique, tome 32, 1933, p. 62-65, lucrare publicată şi pe adresa http://www.digiarchives.org/pages/echos/ESM032019.pdf.
123
Anton Coșa, loc.cit., 2018, p. 92 și p. 104, fig. 15ab.
124
Cf. Dictionnaire historique et biographique de la Suisse..., sous la direction de †Victor Attinger
(éditeur), Marcel Godet (directeur de la Bibliothéque Nationale), Henri Turler (directeur des
Archives Fédérales), tome deuxième, Baroffio-Équey, Neuchâtel, Administration du Dictionnaire
historique et biographique de la Suisse, 1924, p. 762.
125
Cf. Evanghelia după Sf. Luca (publicată și pe http://bibliacatolica.ro/luca-capitolul-5/).
126
„Anuarul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti (2016-2017)”, p. 30; Anton Coșa,
loc.cit., 2018, p. 93-94.
127
Anton Coșa, loc.cit., 2018, 106, fig. 17.
128
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, p. 26.
122
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(în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iași129), numit arhiepiscop de București
pe 12 decembrie 1924, solemnitatea înscăunării având loc în catedrala „Sfântul Iosif”130,
pe 22 martie 1925. Se stinge din viaţă pe 7 ianuarie 1954 la București131.
Stema (Fig. 4132, 28a133): scut roşu, cu o liră de argint, şeful de azur, încărcat cu
trei stele, de aur, cu câte şase raze.
Scutul este așezat pe o cruce dublă arhiepiscopală de procesiune, treflată, în pal, cu
un pallium134 alb, încărcat cu 4 cruciuliţe negre, trecând peste braţele sale inferioare,
flancată în dreapta de mitra arhiepiscopală şi în stânga de cârja arhiepiscopală, ambele în
pal. Totul se află sub pălăria de arhiepiscop, de culoare verde, de la care pornesc două
cordeliere, de culoare verde, ce se termină, de ambele părți ale scutului, cu câte zece
ciucuri, la rândul lor dispuşi câte 1, 2, 3 și 4. În partea inferioară a scutului, în exterior, pe
o eșarfă, se află deviza arhiepiscopului în limba latină: „Lumen Sensibus - Amorem
Cordibus” („Lumini în simţuri - Dragoste în inimi”)135.
Semnificaţia stemei: stema arhiepiscopală reprezintă programul pastoral al
purtătorului. Astfel, lira simbolizează cântările de slavă pe care purtătorul stemei le aduce
divinităţii pentru darurile primite. Stelele sunt un simbol al eternităţii, un semn al sfinţirii.
În cazul de faţă, numărul lor poate simboliza Sfânta Treime. Deviza este un fragment din
strofa a patra a cântecului religios „Veni, Creator Spiritus” (O, Duhule Sfânt Creator):
„Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus” („Aprinde lumini în simţuri,
Strecoară dragoste în inimile noastre”136).

129

Anton Gabor, Omagiu Inalt Prea Sfinției Sale Mgr. Alexandru Th. Cisar. Noul Episcop al
Eparhiei de Iași. Cu ocaziunea Consacrării și instalării sale, Iași, Editura Societății Catolice
„Presa Bună”, 1920, p. 24; Anton Despinescu, Alexandru Theodor Cisar, episcop de Iași (19201924), în „Pro Memoria”, II, nr. 2, București, 2003, p. 177-178.
130
Cf. http://arcb.ro/website/arhidieceza/arhidieceza-romano-catolica-de-bucuresti/istoric/.
131
Informaţii biografice relative la Archbishop Alexandru Theodor Cisar sunt publicate şi pe
https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcisar.html.
132
Imagine de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București.
133
Anton Coșa, op.cit., 2010, p. 400, fig. 3; idem, loc.cit., 2018, 106, fig. 18.
134
A se vedea Armorial des cardinaux, archevêque et évêque contemporains..., p. 21-22.
135
Anton Coșa, op.cit., 2010, p. 400, fig. 3.; idem, loc.cit., 2018, p. 93-94.
136
O variantă adaptată cântului liturgic este „Aprinde-n simţuri vii lumini, Ca dragostea să-şi facă
loc”. A se vedea în acest sens Parohia Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” Bucureşti,
Gloria Tibi, Domine! Colecţie de cântece religioase, 2016, p. 140.
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Fig. 1
Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic și Catedrala „Sfântul Iosif” din București

Fig. 2a
Steme pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 2b
Steme pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 3 – Stema Papei Pius al XI-lea
de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 4 – Stema Arhiepiscopului Alexandru Theodor Cisar
de pe fațada Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 5
Stema Arhiepiscopului Ignazio Paoli
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 6
Stema Arhiepiscopului Paolo Giuseppe Palma
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 7
Stema Arhiepiscopului Otto Zardetti
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 8
Stema Arhiepiscopului Franz Xaver von Hornstein
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 9
Stema Arhiepiscopului Raymund Netzhammer
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 10
Stema Episcopului Francesco Maria Ferreri
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 11
Stema Episcopului Fortunato Maria Ercolani
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 12
Stema Episcopului Giuseppe Maria Molayoni
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 13
Stema Episcopului Angelo Parsi
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 14
Stema Episcopului Anton Joseph Pluym
de pe fațada Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic din București
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Fig. 15
Sanctitatea Sa Papa Pius al XI-lea
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Fig. 16a

Fig. 16b
Stema Cardinalului Ambrogio Damiano Achile Ratti (1921)
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Fig. 17a

Fig. 17b

Fig. 17c

Fig. 17d
Stema Papei Pius al XI-lea
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Fig. 18
Episcopul Francesco Maria Ferreri și stema acestuia
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Fig. 19
Episcopul Fortunato Maria Ercolani și stema acestuia
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Fig. 20
Episcopul Giuseppe Maria Molayoni și stema acestuia
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Fig. 21
Episcopul Angelo Parsi și stema acestuia
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Fig. 22
Episcopul Anton Joseph Pluym și stema acestuia
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Fig. 23
Arhiepiscopul Ignazio Paoli și stema acestuia

Heraldica Palatului Arhiepiscopal Romano-Catolic din București

Fig. 24
Arhiepiscopul Paolo Giuseppe Palma și stema acestuia
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Fig. 25
Arhiepiscopul Otto Zardetti și stema acestuia
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Fig. 26
Arhiepiscopul Franz Xaver von Hornstein și stema acestuia
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Fig. 27
Arhiepiscopul Raymund Netzhammer și stema acestuia
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Fig. 28a
Stema Arhiepiscopului Alexandru Theodor Cisar

Fig. 28b
Arhiepiscopul Alexandru Theodor Cisar
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PRIMUL ALBUM FOTO DEDICAT BĂILOR SLĂNIC MOLDOVA
Dorel Bălăiţă
The first photo album dedicated to Slănic Moldova
Abstract
The article shows an unknown photo album containing 12 images taken in Slănic Moldova
at the end of the XIXth century. The album was sold on an auction site. The album’s author, Moritz
Wandelmann, is considered along with Carol Popp de Szathmari, Franz Duschek, Franz Mandy,
Moritz B. Baer, A. D. Reiser, one of the pioneers of Romanien photography. He took pictures (and
had his studios) in Iaşi, Bârlad, Bucharest, and during summertime in Slănic Moldova. The author
of the article presents us with a short history of Moritz Wandelmann’s activity. In 1891 he obtained
the patent for royal supplier in Romania. At the end of the article we have a collection of vignettes
used by Wandelman on the back of the cardboard sheets he would use as a support for his
photographs.
Keywords: photo album, Slănic Moldova, Moritz Wandelmann, Iaşi, Bârlad
Cuvinte cheie: album foto, Slănic Moldova, Moritz Wandelmann, Iaşi, Bârlad

Anul trecut pe un site de licitaţii online1 din străinatate a apărut un „carnet de
vederi” executat undeva în apropierea sfârşitului de secol XIX, de fotograful curţii regale
a României, M. Wandelmann, având ca subiect Băile Slănic. Este primul album foto
cunoscut dedicat Slănicului Moldovei realizat de către un fotograf profesionist. În
descrierea carnetului, întocmită de vânzător, se preciza ca an al editării 1872, pe album
nefiind trecută nici o însemnare în acest sens. Coperta de culoare cărămizie prezintă un
chenar cu motive geometrice şi vegetale, iar în centru inscripţia cu litere mari: BĂILE
SLĂNIC./ M. WANDELMANN/ FOTOGRAFUL CURŢII REGALE A
ROMÂNIEI/ BERLAD-SLĂNIC/ REPRODUCŢIUNEA INTERZISĂ. Albumul
conţine următoarele 12 imagini din staţiunea Băile Slănic Moldova: vederea generală a
Băilor Slănic, vederea Parcului, Clubul şi Hotel Puf, Cheiul râului Slănic, vila Dr. L.
Russ, vila Stelorian, vila Munteanu, vila Scurtu, Isvorul No I şi No VI, Băile reci No VII,
Băile Calde, Cascada râului Slănic. Majoritatea acestor imagini au fost editate de autor şi
sub forma unor cărţi poştale care au circulat în perioada respectivă şi care astăzi se găsesc
în colecţii cartofile particulare.
Vă prezentăm mai jos coperta albumului şi cele 12 imagini ale Slănicului de la
sfârşitul secolului XIX.
www.delcampe.net (accesat la 8.02.2019). Încercările noastre de a lua legătura cu vânzătorul
pentru detalii suplimentare privind acest album au fost sortite eşecului.
1

Primul album foto dedicate Băilor Slănic Moldova
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Fig. 1.Coperta albumului

Fig. 2. Vederea generală a Băilor Slănic şi Vederea Parcului

Toate imaginile prezintă interes pentru istoria localităţii datorită vechimii acestora.
În fotografia ce prezintă parcul (fig. 2, imaginea din dreapta) putem observa una dintre
puţinele imagini ale vechii biserici din lemn din Slănic2 (în partea dreaptă a imaginii) dar
şi a primului foişor de muzică. Iată cum era descrisă zona de către un gazetar băcăuan la
18733: „Clădirile de la Slănicu au aparenţi’a unei monastiri din cele mai ordinarie4. Pe ua
2

Prima biserica din Slănic Moldova a fost construită în 1847 de către preotul Gavril Manciu din
Tg. Ocna (Cătălin Ilie, Istoria Bisericii din Slănic Moldova, Oneşti, Ed. Magic Print, 2019, p. 24).
3
Descrierea este preluată din Anasatasie Fătu, Descrierea şi întrebuinţarea apei comune şi a
apelor minerale din România: Moldova şi Muntenia, Iaşi, Tipografia Grădinei Botanice, 1874, p.
362-369, unde este precizat că articolul despre Slănic este publicat de D.C.C. în „Gazeta de Bacău”
nr. 21-40 din 1873.
4
Am păstrat ortografia originală şi pentru farmecul dat de limbajul arhaic utilizat de gazetarul
băcăuan.
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înalţiatură de pe malulu stâng allu pârâului, se află asiediată ua biserică, încunjurată de
chilii, un soiu de foişioru, grosieru lucratu nu departe de biserică, şi la intrarea în Slănicu
unu numeru de case de a locuitoriloru, împrăştiete pe ici, cole, iată Slănicul descrisu «à
vol d’oiseau». Chiliile suntu celle mai multe de zidu, câte-va de lemnu şi suntu locuite de
visitatori, afară de nişte siuri din cari una este locantă iar ceealaltă salon de danţiu.
Foişiorulu este pentru musicanţi, cărora nu numai talentul dar şsi buna-voinţia le lipsesce
pentru a amusa publiculu. Câte-ua-dată unul din ei se încearcă a vocalisa un cantecu de
lume din nenorocire, înse, vocea sa slabă şi falsă nu pătrunde prin odai şi, ast-feliu,
urechile auditorilor suntu scutite de aceasta neplăcere. Interiorulu odăiloru este
miserabilu. Două odai, ce comunică între ele, formează un apartament, care se închriazia
cu preţiulu de la 14 la 17 galbini pe sezionu. Trei paturi de scânduri cu câte un mindiriu5
de pae, ua masă şi doue scaune de lemnu formeazia mobilierulu întregului apartament.
Cine vine la Slănicu trebui să-şi aducă de acasă: plapoma, saltea; perine, cuţite, furculiţie,
linguri etc. în scurtu tot ce este necesariu pentru menagiu; căci nimicu toate aceste nu se
găsesce acolo. Din punctulu de videre igienicu, odăile suntu, nu se poate mai rău dispuse.
Curentele de aeru, necurăţenia, puricii, ploşniţiele etc, toate contribuescu să desguste pe
visitatori de Slănicu şi de minunatele sale ape. Cându timpul nu este favorabilu apoi ’i
chiar inprudentu de a sta în Slănicu. De multe ori s’au întorsu de acolo persoane mai
bolnave de câtu cumu s’au dusu. S’au ziditu anulu trecutu un rondu de case, ceva mai
bunişióre la ua posiţiune mai frumoasă, înse ele au defectul de a fi umede mai cu seamă
odăiele de din dosu. Unu nutrimentu bunu, este cu greu de procuratu. Locanta6 samănă
cu cea ce se numeşte prin pieţiele din târguri «ua formă» cu deosebire că-i mai scumpu
de câtu la formă. Chiar acei ce vinu de acasă cu menajulu lor, nu pot să se nutrească bine,
căci atenantiele ce servescu de bucătării samănă mai mult cu nişte poeţi7 de paseri, rele şi
sparte”.

Fig. 3 Clubul şi hotelul Puf şi Cheiul râului Slănic
Mindir = saltea umplută cu paie.
Locantă = loc unde se servesc băuturi şi mâncare.
7
Poiată, poieți = Coteț pentru păsările de curte, pentru porci.
5
6
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Fig. 4. Vila Dr. L. Russ şi Vila Stelorian

Fig. 5. Vila Munteanu şi Vila Scurtu

Fig. 6. Izvorul nr. I şi nr. VI şi Băile reci nr. VII
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Fig. 7. Băile calde şi Cascada râului Slănic

Acelaşi gazetar băcăuan ne prezintă într-un mod nu foarte atrăgător şi băile reci şi
calde, imortalizate de Wandelmann în două dintre fotografii. Băile reci erau un fel de
coteţe de păsări din scânduri prin care sufla vântul din toate părţile. „Basinurile sunt
murdare, aşia încât după ce ese cineva din ele are necesitate să-şi toarne o cofa de apă pe
corp pentru ca să se spele”. Nici băile calde nu erau mai prejos: „Nişce baratce de lemn,
incomode, în cari se afla nisce ciubere lungăreţie constitue stabilimentul termicu. Apa,
cărată de la isvoru în aceste ciubere, este încălzită cu bolovani înferbântaţi afară, ceea ce
nu e fără periculu, căci deseori acei bolovani fac esplosiune”. Bine că acele vremuri sunt
doar istorie, iar astăzi, la aproape 150 de ani distanţă, lucrurile stau cu totul altfel.
Pe autorul acestui album foto al Slănicului, M.Waldemann, îl regăsim, alături de
Carol Popp de Szathmari, Franz Duschek, Franz Mandy, Moritz B. Baer, A.D. Reiser,
printre pionierii fotografiei româneşti. Moritz Wandelmann8, pe numele său întreg, şi-a
deschis un atelier foto în Bârlad, undeva prin 1872 (după unele surse9), unde „presintă
portretul în cadre de frunze şi flori colorate”10. Ulterior acestei date, în perioada verii, pe
timpul sezonului estival, venea la Slănic Moldova unde îşi înfiinţase un studio foto. Aici
avea clintelă mai multă, diversă, bogată şi dornică de astfel de amintiri pe carton. Aşa se
explică inscripţia de pe coperta albumului: „Berlad-Slănic”. Mai târziu, spre sfârşitul
secolului XIX (după unele surse în 1897), se mută în Bucureşti şi îşi deschide un atelier
foto pe bulevardul Calea Victoriei nr.4311. Fiul său, Leon Wandelmann va face studii în
Adrian Silvan Ionescu, Fotografi în România 1840-1940, în „Muzeul Naţional”, XX,
2008, p. 58.
9
https://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/fotografii-bucurestilor-iii-1881-1914-2883600. (accesat la
20.10.2019).
10
În Notiţele publicate în „Revista istorică” din 1942, Nicolae Iorga amintea de fotograful
M. Wandelmann care, la Bârlad, între 1870-1880, prezenta „portretul între cadre de frunze şi flori
colorate”. („Revista istorică”, documente şi notiţe, Institutul de studii est-european, vol. XXVIII,
nr. 1-12, ianuarie-decembrie 1942, p. 171.)
11
George Filip, Almanah Tipografic, 1903, p. 199.
8
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Austria şi Franţa12 şi va fi o perioadă asociat cu tatăl. Dovada o găsim pe o carte poştală
cu imagini din Slănic Moldova în care apare notat (în stânga fotografiei pe verticală), ca
fotografi, „M. Wandelmann & Fiu” şi, ca ateliere, „Bucuresci-Berlad şi Slănic”. Fiul
Wandelmann va continua să activeze ca fotograf până în 1940.

Fig. 8. Carte poştală cu inscripţia: „Fotografia Curţii Regale M. Wandelamnn & Fiu
Bucuresci-Berlad şi Slanic”

Înainte de atelierul de la Bârlad, Moritz Wandelmann a avut un studio foto în Iaşi.
Dovada sunt fotografiile pe spatele cărora este trecut doar numele său şi „Iassy”.
Titlul de „Fotograf al Curţii Regale”, dat de Curtea Regală, similar celui de
„furnizor al Curţii Regale”, era o recunoaştere a muncii şi activităţii celui care-l obţinea.
El a urmărit recunoaşterea meritelor meseriaşilor, comercianţilor, industriaşilor, care prin
muncă, respect şi ambiţie au reuşit să se detaşeze de ceilalţi, devenind exemple demne de
urmat13. Acordarea brevetelor de furnizori regali are loc după proclamarea României ca
regat şi a principelui Carol de Hohenzollern ca rege sub numele de Carol I al României.
Până atunci existau „furnizori/ fotografi domneşti” care după 1881 devin „furnizori/
fotografi regali”. Cel care primeşte brevetul de furnizor regal este fie producător de
12

https://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/fotografii-bucurestilor-iii-1881-1914-2883600 (accesat la
20.10.2019).
13
Lelioara Zamani, Furnizori ai Curţii Regale din Bucureşti, în „Bucureşti. Materiale de Istorie şi
Muzeografie”, vol 12, 1997, p. 139.
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bunuri simple, fie producător de bunuri industriale, fie ofertant de servicii, fie
comerciant. Există însă şi un furnizor aparte: el este fotograf, muzician, artist, sculptor,
care, în aşteptarea unui titlu adecvat, primeşte tot brevetul de „furnizor al Curţii Regale”.
Brevetul se înmâna fără discriminare de rasă, religie, sex. De asemenea, furnizorul putea
fi nu numai român, dar şi străin stabilit în străinătate14.
Pentru a obţine brevetul de furnizor al Curţii Regale trebuiau îndeplinite anumite
condiţii. Prin articolul II din regulamentul din 1901, cererile solicitanţilor din ţară
trebuiau adresate direct Mareşalului Curţii. Cererea trebuia însoţită de un certificat al
Camerei de Comerţ de care depindea solicitantul, urmând să dovedească exercitarea
profesiunii de cel puţin 7 ani în ţară şi măsura în care se bucură de stima celor din jur.
Pentru solicitanţii din străinătate se prevedea trimiterea cererilor lor Mareşalului Curţii,
prin intermediul autorităţii consulare române cele mai apropiate. În plus, era necesar
certificatul de la Camera de comerţ care să ateste faptul că petiţionarul este stabilit acolo
de cel puţin 9 ani, ca şi dovada respectului celor din jur. În cazul acceptării cererii,
solicitantul, pentru a putea intra în posesia brevetului, trebuia să plătească o anumită
sumă de bani ce urma a fi folosită în acţiuni caritabile. Astfel, pentru brevetaţii din ţară
taxa era de 300 de lei şi urma a fi donată Comitetului central pentru ajutorul incendiaţilor
şi inundaţilor „aflaţi sub preşedenţia ÎPSS Mitropolitul Primat al României”. Pentru cei
din străinătate, suma se ridica la 700 de lei şi era înaintată societăţii de binefacere
„Elisabeta Doamna”, la Bucureşti. Brevetul se putea anula în caz de deces al titularului,
de faliment, ori de schimbare a profesiunii sau a activităţii sau părăsirea ţării15. Brevetul
de fotograf/ furnizor al Curții Regale era personal şi netransmisibil și dădea dreptul
titularului de a-şi pune însemnele regalităţii alături de firmă16.
Pe reversul unei fotografii17 executate de Wandelmann unei familii de turişti
venită la Slănic, în 189818, pe lângă precizarea că „clişeul se rezervă no…”, că se pot
executa „Portrete în toate felurile, reproducţiuni, platynotipii19, picturi în aquarell şi olei,
desene, etc., etc.”, sunt redate stema regală cu două medalioane inscripţionate cu
menţiunea „Brevetat 1891”20. Acesta este anul în care Wandelmann a obţinut titulatura
de „Fotograf al Curţii Regale”. Concluzionînd, putem afirma, fără tăgada de a greşi, că
albumul dedicat Băilor Slănic a fost tiparit după această dată şi înainte de a-şi deschide
atelierul din Bucureşti în 1897 (pentru că altfel l-ar fi trecut pe copertă, alături de celelalte
ateliere).
14

Ibidem.
Ibidem, p. 141.
16
Ibidem.
17
https://www.muzeuldefotografie.ro/2007/12/primii-fotografi-din-romania/ (21.11.2019).
18
Data este trecută pe fotografie.
19
Platinotipiile erau fotografiile obţinute printr-un procedeu de imprimare fotografică pe baza
acțiunii luminii asupra sărurilor de platină.
20
Undeva în dreapta sus sunt precizate localităţile unde activa Moritz Wandelmann la acea dată:
Bârlad şi Slănic.
15
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Fig. 9. Reversul fotografiei cu medalioanele “Brevetat 1891”

Formatele fotografice utilizate la noi în secolul XIX şi la începutul secolului al
XX-lea erau următoarele: mignon (3,5x7cm), carte de visite (6x9cm), carte postale
(9x14cm) şi cabinet (11,5x16cm)21. Formatele fotografiilor variau, ca dimensiune, după
cerinţele încadrării imaginii şi după fantezia fotografului. Fotografiile propriu-zise se
lipeau pe cartoane care aveau pe spate (uneori şi pe faţa cartonului în partea de jos) o
vignietă ce cuprindea numele fotografului, distincţiile şi brevetele obţinute şi localitatea
sau localităţile unde acesta activa. Dimensiunile cartoanelor pe care se lipeau fotografiile
variau mult de la un atelier la altul. De multe ori, formatul carte postale se lipea pe
cartoane cabinet. Atelierele fotografice care nu aveau cartoane tipărite cu firma lor şi
fotografii amatori foloseau cartoane cumpărate din comerţ care aveau tipărit pe spate
cuvântul „souvenir” încadrat în diverse desene cu flori şi amoraşi, cu un aparat de
fotografiat. Majoritatea cartoanelor fotografice folosite la noi în ţară erau tipărite la
Viena. Lipirea fotografiilor pe cartoane se făcea prin presare la cald, punând între
fotografie şi carton o folie specială de lipit. Atelierele specializate şi laboratoarele statului
foloseau, pentru diverse scopuri, şi formate mai mari22.
21

Constantin Săvulescu, EFIAP, Cronologia ilustrată a fotografiei din România, Perioada 18341916, Bucureşti, Asociaţia Artiştilor Fotografi, 1985, p. 12.
22
Ibidem.
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Prezentăm în continuare mai multe tipuri de vignete de pe spatele cartoanelor
fotografice utilizate de Moritz Wandelmann:

Fig. 10. Fotografie (faţă şi revers) executată la Iaşi

Fig. 11. Fotografie realizată în atelierul de la Bârlad (dreapta reversul fotografiei)
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Fig. 12. Vigniete utilizate pe spatele cartoanelor fotografice utilizate de Moritz Wandelmann-1

Fig. 13. Vigniete utilizate pe spatele cartoanelor fotografice utilizate de Moritz Wandelmann-2
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Fig. 14. Vigniete utilizate pe spatele cartoanelor fotografice utilizate de Moritz Wandelmann-3

Fig. 15. Vigniete utilizate pe spatele cartoanelor fotografice utilizate de Moritz Wandelmann-4
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Fig. 16. Vigniete unde apare doar numele Wandelmann, fără prenume

Fig. 17. Vignieta cu stema regală şi medalioane cu inscripţia „Brevetat 1891”
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Fig. 18. Vignieta carton fotografie dimensiuni 65x65mm

O fotografie celebră, executată de Moritz Wandelmann, îl reprezintă pe I.L.
Caragiale din profil şi a fost realizată în 1899 în atelierul din Bucureşti. Aceasta poarta o
dedicaţie olografă a marelui dramaturg pentru fiul său, Mateiu Caragiale: „Iubitului meu
fiu Mateiu I. Caragiale în amintirea sfârşitului veacului XIX. I.L. Caragiale. 1899”23.

Fig. 19. I.L. Caragiale fotografiat de Wandelmann
23

http://digitool.bibnat.ro/ (accesat la 17.12.2019)

MONUMENTUL ISTORIC „CONACUL VENINOAIA, AZI ȘCOALĂ”
DE LA PETRICICA-STRUGARI, JUDEȚUL BACĂU
Dimitrie-Ovidiu Boldur
„Veninoaia Manor, today School”. Historic Monument from Pietricic-Strugari,
Bacau District
Abstract
Around the end of the 19th century, on one of the highest hills in the western part of Turlui
village (Petricica-Strugari, Bacau district), Emma Miclescu (Cristescu) erected an one-story
building that falls into the 19th century manor type category.
Following nationalization in 1948, the building was used as the school of the abovementioned village. The historic monument was modified in 1949, 1955 and 2002.
Keywords: Emma Miclescu (Cristescu); „Veninoaia Manor”; end of 19th century;
nationalization; school
Cuvinte-cheie: Emma Miclescu (Cristescu); „Conacul Veninoaia”; sfârșitul secolului al XIX-lea;
naționalizare; școală

Clădirea de patrimoniu, a cărei vechime este atestată din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, are codul din Lista Monumentelor Istorice: BC-II-m-B-00873. A
avut folosinţa originară de „conac” (FOTO 1), fiind una dintre reședințele boieroacei
Emma Miclescu (Cristescu)1, cunoscută în zona Bacăului cu cognomenul „Veninoaia”.
Apoi, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și în cel prezent, imobilul a îndeplinit
funcțiile de grădiniță și școală.
Clădirea se încadrează în tipul de conace moldovenești edificate în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea. Amplasat pe unul dintre cele mai mari dealuri din partea
de vest a fostului sat Turlui, comuna Dealu-Nou (Sărata de astăzi), conacul2 este situat în
prezent, după împărțiri administrative succesive, în satul Petricica din comuna Strugari.
Are fundația din piatră și un soclu înalt din beton, pe care s-a ridicat singurul nivel
al construcției. La fațada principală, partea centrală iese în plan, creând două logii, de o
parte și de alta (FOTO 2).
Pereții sunt din cărămidă, șarpanta din lemn, iar învelitoarea este din tablă. Scările
largi, de la intrarea în cerdac, sunt delimitate cu balustrade din piatră și beton. Are prispa
lată la fațadă, iar salonul de primire înaintează în plan.
Balustrada de la prispă este zidită cu cărămidă, fiind marcată prin stâlpi de lemn,
Ortensia Racoviţă, Dicţionarul geografic al judeţului Bacău, ed. I, Bucureşti, Stabilimentul
Grafic „I.V. Socecu”, 1895, p. 258.
2
SJAN Bacău, Fond Şcoala Generală Petricica, Dosar nr. 3/1898, f. 65-70.
1
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susținuți în partea superioară de o grindă continuă, ancorată de grinda acoperișului.
Componentele artistice ale conacului pot fi recunoscute și astăzi prin prezența, sub
streașina acoperișului, a consolelor decorate cu tăietură și căpriori ornamentați (FOTO
3). Din păcate, nu s-a mai păstrat nici o altă piesă din patrimoniul mobil care a aparținut
boieroacei Miclescu (Cristescu).
După naționalizarea din anul 1948, cele 14 încăperi și holul monumentului istoric
au suferit numeroase intervenţii în anii 1949 (când au fost amenajate primele două săli de
clasă)3, 1955 (transformarea celor 14 încăperi în șase săli de clasă)4 și 2002 (când s-a
înlocuit învelitoarea de tablă a acoperișului, s-a tencuit în interior/exterior și s-a schimbat
tâmplăria din lemn, cu una din PVC). Prin lucrările succesive de modernizare/consolidare
nu s-au mai păstrat structura și planul clădirii de patrimoniu, compartimentarea inițială a
acestuia fiind modificată (în prezent sunt amenajate nouă încăperi/săli de clasă și un hol),
doar la fațada principală păstrându-se, parțial, elementele originale.
Este o clădire de patrimoniu pentru care autoritățile administrației publice locale
au inițiat demersuri pentru o consolidare a structurii de rezistență și o restaurare a
componentelor artistice, fapt care ar determina o punere în valoare a acesteia.

Foto 1
Îndrumător în Arhivele Statului, judeţul Bacău, vol. II, Îndrumătoare arhivistice, nr. 15,
Bucureşti, 1989, p. 412.
4
Ibidem.
3

Monumentul istoric „Conacul Veninoaia, azi școală” de la Pietrica-Strugari

Foto 2

Foto 3
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UN JETON AL SOCIETĂŢII PENTRU EXPLOATAREA PĂDURII
DOFTEANA „CARL NEUSCHLOSS & SÖHN”
Dorel Bălăiţă
Eine Marke des Forstunternehmens „Carl Neuschloss & Söhn”
Zusammenfassung
Der Autor präsentiert eine Kantinen-Marke der Forstverwertungsfirma Dofteana
Neuschloss & Sȍhn im Bezirk Bacău. Der Autor schreibt die Geschichte des Unternehmens, mit
Hauptsitz in Budapest und mehreren Firmen und Tochtergesellschaften für die Nutzung des
Waldes Dofteana gegründet hatte. Im Ştefan-Vodă Bahnhof wurde eine Holzfabrik und eine
Waldbahn für den Transport von Holz aus dem Wald gebaut. Der Autor geht davon aus, dass die
Marke zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgegeben und bis 1913 verwendet wurde, als die Firma
Neuschloss & Sȍhn seine Anteile an die Tochtergesellschaft Dofteana, aufgrund einer nicht
bezahlten Schuld bei der Boemia Industrial Bank verlor.
Schlüsselwörter: Dofteana, Bacău, wertmarke, Neuschloss&Söhn, wald, kantine
Cuvinte cheie: Dofteana, Bacău, jeton, Neuschloss&Söhn, pădure, cantină

Comuna Dofteana este situată în Depresiunea Dărmăneşti, la confluenţa râurilor
Dofteana cu Trotuş, într-o zonă cu păduri de brad, molid, fag, arin, mesteacăn, stejar,
unde zonele de pădure de conifere alternează cu cele de foioase şi cu zonele de păşune.
Comuna Dofteana este una dintre cele mai vechi aşezări rurale din zona bazinului râului
Trotuş, existenţa ei fiind dovedită încă înainte de formarea statului feudal Moldova.
Numele comunei Dofteana (Doftana, Dohtana) vine de la o îndeletnicire a oamenilor
locului, care preparau din coajă de mesteacăn (în locul numit astăzi Duhotar), o unsoare
denumită dohot, pe care o foloseau la ungerea osiilor de lemn la căruţe, iar mai târziu
această unsoare era folosită de cizmari. Prima atestare documentară datează din 14361.
Iniţial bazele satului au fost puse pe valea inferioară a Doftenei. Odată cu creşterea
populaţiei, localitatea s-a întins în susul apei şi ai afluenţilor ei principali, Seaca şi
Dofteniţa, dând naştere satelor respective. Dezvoltarea ulterioară a cuprins şi partea
stângă a Trotuşului, apărând satele Larga, după numele pârâului Larga, afluent al
Trotuşului şi Cucuieţi, după numele dealului Ouşorul sau Cucuietul, situat în spatele
satului. Satul Bogata de pe partea dreaptă a Trotuşului, la o distanţă de 4 km sud-est de
Dofteana, s-a alipit comunei după 1800, având o origine comună cu Poieni şi Mosoare,
cartiere ale oraşului Tg.Ocna2.
În anul 1832 satele Dofteana, Larga şi Cucuieţi făceau parte din moşia
1
2

Lucian Şerban, Dicţionar geografic al judeţului Bacău, Bacău, Ed. Egal, 2006, p. 69.
http://www.dofteana.ro/index.php?modcontext=istoric-comuna

Un jeton al Societății pentru exploatarea pădurii Dofteana „Carl Neuschloss&Söhn”

411

vistiernicului Ghika. În 1872, Nicolae Ghika moşteneşte zona Dofteana şi Beleghet, după
o împărţeală la cinci moştenitori a unui vast teritoriu cuprins între Dofteana şi Palanca.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Dofteana făcea parte din plasa Trotuș a
județului Bacău și era formată din satele Dofteana, Bogata, Larga și Cucuieți, cu 2.848 de
locuitori ce trăiau în 640 de case. În comună existau o fabrică de gaz (ce producea gaz
lampant pentru iluminarea străzilor), o fabrică de cherestea cu aburi a domnilor Niculescu
şi Miteanu, mai multe fierăstraie de apă, o școală mixtă cu 47 de elevi (35 de băieți și 12
fete), patru biserici ortodoxe și două catolice, iar principalii proprietari de pământ erau
N.N. Ghica și G.N. Ghica3, primul cu o moşie de 12.730 ha şi cel de-al doilea cu o moşie
de 9.790 ha4. „Anuarul Socec” din 1925 consemnează comuna în plasa Comănești a
aceluiași județ, având 3.489 de locuitori în satele Cucuieți, Dofteana, Hăghiac, Larga,
Seaca, Valea Câmpului și Valea Codrului. În comună existau două fabrici de cherestea:
în gara Ştefan Voda – Societatea anonimă pentru punere în valoare de păduri, cu sediul
central în Praga şi fabrica lui Ghica N.Gh. Moştenitori5. În 1950, comuna a trecut în
administrarea raionului Târgu Ocna din regiunea Bacău. În 1968, ea a revenit la județul
Bacău, reînființat; tot atunci, satele Valea Câmpului și Valea Codrului au fost desființate,
fiind incluse în satele Ștefan Vodă și Cucuieți6.
Întrucât terenul pentru agricultură este puţin şi de calitate inferioară, majoritatea
locuitorilor comunei au fost angajaţi în diferite industrii: petrolieră, minieră, a lemnului.
Acum mai bine de 100 de ani exploatarea lemnului se făcea în condiţii foarte
grele. Materialul lemnos era colectat de pe versanţi şi dirijat pe canale confecţionate din
„cuşcăie” de lemn. Apoi era transportat la gatere şi la fabrică cu ajutorul vagonetelor, care
se deplasau pe o linie special amenajată, ale cărei ruine se mai pot vedea şi azi în unele
locuri7.
Emitentul jetonului pe care vi-l prezentam în acest material este „Societatea pentru
Exploatarea Pădurei Dofteana, C.Neuschloss&Fiu”. Jetonul se află într-o colecţie
particulară şi are formă octogonală cu dimensiunile de 22x22mm. Piesa este din zinc iar
starea de conservare este destul de precară. Pe avers, într-un chenar perlat se află
următoarea inscripţie circulară: SOC. P.EXPL.PADUREI (prescurtarea de la Societatea
pentru Exploatarea Pădurei, n.n)• C.NEUSCHLOSS & FIU•. În câmp, central este
inscripţionată localitatea: DOFTEANA. Pe revers, într-un chenar perlat este trecută
valoarea nominală: 50, fără precizarea monedei. Bănuim că este vorba despre „bani”.
În catalogul Schaffer 20128, piesa este prezentată la pagina 148 (DOA-19) şi se
George Ioan Lahovari, Marele Dicționar Geografic al României, vol. 3, București: Stab. grafic
J.V. Socecu.1900, p. 168.
4
Hortensia Racoviţă, Dicţionarul geografic al judeţului Bacău, Bucureşti, 1895, p. 263.
5
„Anuarul Socec al României Mari”, 1924-1925, Bucureşti, Ed. Socec&Co S.A., vol. ll, p. 40.
6
Legea nr. 2/1968, www.monitoruljuridic.ro/ (28.08.2018).
7
http://www.dofteana.ro/index.php?modcontext=istoric-comuna/ (29.08.2018)
8
Erwin Schäffer, ROMANIA. Jetoane, semne valorice şi mărci. Tokens, tags and chips,
Guttenbrunn, f.e., 2012.
9
Codificarea piesei din catalogul Schäffer.
3
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precizează ca emitent „Societatea de prelucrare a lemnului şi exploatarea pădurilor”.
Aceste piese, folosite ca înlocuitori de monedă, puteau fi utilizate la o cantină de pădure
pentru cumpărarea de către angajaţi a alimentelor, articolelor de îmbrăcăminte ori a
sculelor necesare lucrului la pădure. Utilizarea unor astfel de jetoane la începutul
secolului XX, la fabricile de cherestea de pe Valea Trotuşului, şi nu numai10, era o
practică destul de răspândită. Astfel, se cunosc jetoane de la fabricile de cherestea de la
Ciughieş11, Dărmăneşti12, Asău13, Agăş14, Schitu Frumoasa15 etc.
Viaţa muncitorilor forestieri nu era uşoară. Aceştia lucrau de dimineaţă şi până
seara, câte 11-12 ore, cu o scurtă pauză la prânz. Cei care erau cantonaţi în pădure locuiau
într-un fel de adăposturi numite „surle”, care erau nişte corturi acoperite cu coajă de brad.
În mijlocul lor se făcea focul unde fierbeau oalele de lut cu mâncare supravegheate de cel
mai tânăr dintre ei, care era de „jurnă”. Paturile erau din cetină de brad, aşezate direct pe
pământ. Lucrătorii munceau câte 1-2 săptămâni în pădure, apoi se întorceau pentru scurt
timp la familiile lor pentru a-şi lua provizii şi se reîntorceau la muncă.
Nici angajaţii de la fabricile de cherestea, numite „ocnele moderne ale munţilor
16
noştri” , nu o duceau mai bine. „Starea mizeră a muncitorilor de la fabrica Göetz în acest
an era foarte grea. Societatea, care îşi întindea exploatarea şi în pădurile particulare şi
publice ale Bacăului, din Păltiniş, Comăneşti, Valea Trotuşului şi Asău, nu se îngrijea
deloc de locuinţele muncitorilor. Ei locuiau pe vremea aceea în nişte corturi de scânduri,
dormind pe jos sau pe laviţele goale, care de altfel, constituie în mai toate fabricile
noastre patria lucrătorilor”17.
Un sprijin pentru muncitorii forestieri şi cei de la fabricile de cherestea erau
cantinele, înfiinţate de patronii întreprinderilor respective, de unde lucrătorii îşi puteau
procura cele necesare traiului departe de familiile lor. Ele nu erau cantine propriu-zise, în
înţelesul actual. Erau mai degrabă nişte băcănii. „În jurul acestor fabrici s-au înfiinţat
prăvălii şi cantine pentru aprovizionarea personalului angajat cu alimente, haine şi unelte
adecvate muncii, iar în exploatările forestiere s-au organizat cantine de pădure. Au
funcţionat cantinele Racu la Bărzăuţa, cantina Panianopol la Izvorul Alb, cantina Groza,
cantina de la Crăcurele, cantina Paer de la Coporaia, cantina Hârjaba din Joseni şi altele.
Deşi se numeau cantine de pădure, ele nu serveau mâncare pregătită, nu erau decât nişte
depozite pentru aprovizionarea forestierilor care trăiau cel puţin o săptămână la parchete
în pădure sau la fabrică, cu făină de porumb, brânză, slănină, salam, scule pentru
Dorel Bălăiţă, Jetoanele Chiojdeni, în „Colecţionarul Român”, nr. 5/2009, p. 9-12.
Erwin Schäffer, op.cit., p. 135.
12
Dorel Bălăiţă, Monedele dienermanice, în „Suceava”, 42, Anuarul Muzeului Bucovinei,
Suceava, Ed. Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2015, p. 119-124.
13
Erwin Schäffer, op.cit., p. 285.
14
Ibidem, p. 10.
15
Ibidem, p. 190.
16
Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi,
Bucureşti, Ed. Ceres, 1976, p. 150.
17
Gheorghe Gh. Albu, Monografia comunei Asău-judeţul Bacău, în „Cronica”, 1996, p. 93-94.
10
11

Un jeton al Societății pentru exploatarea pădurii Dofteana „Carl Neuschloss&Söhn”

413

exploatări forestiere, topoare de diferite mărimi, beschii, fierăstraie, horoage, uneori şi
haine pentru forestieri, fasonatori sau cărăuşi”18.
Aceste jetoane erau un fel de „strămoşi” ai actualelor tichete de masă. Erau primite
de angajaţi la plata salariului sau în avans şi putea fi utilizate doar la cantina fabricii.
Folosirea acestor jetoane elimina şi posibilitatea ca persoane străine, care nu erau
angajate în cadrul societăţii respective, să beneficieze de aceste avantaje. În general,
fabricile de cherestea erau în zone izolate, iar aprovizionarea cu cele necesare traiului
lucrătorilor şi familiilor acestora era mai dificilă, aşă că aceste cantine erau foarte utile.

Fig. 1. Jeton cu valoare de „50”

Emitentul acestui jeton, C. Neuschloss, supus austro-ungar, se pare că era originar
din Nasice, orăşel din estul Croaţiei de astăzi, iar numele lui întreg era Karl Neuschloss.
În 1895 firma Karl Neuschloss & Söhn19, împreună cu Domovinska Bank şi Ignaz
Deutsch & Söhn, au înfiinţat la Budapesta o fabrică de cherestea, tanini şi produse din
lemn, care a funcţionat până la prăbuşirea monarhiei austro-ungare, când s-a restructurat
(în 1921), luând fiinţă „Union des Usines et de exploatations de Forestieres Nasic S.A”20,
Vasile Alexa ș.a., Monografii dărmăneştene, vol. X., Comerţ, Cooperaţie şi turism la
Dărmăneşti-Bacău, Bacău, Editura Grafit, 2009, p. 104.
19
Söhn=fiu, în limba germană.
20
Reprezentanţa în România a acestei societăţi a fost Societatea Forestieră SAR Lomaş, care în
prima jumătate a secolului XX avea mai multe fabrici de cherestea la: Gălăuţaş, Zăvoiu, Rupea,
Satu Mare, Deda, („Anuarul forestier pentru industria şi comerţul lemnului din România”,
Editura Scrisul românesc, 1936, p. 235-236). La sfârşitul anului 1947, acţionariatul societăţii era
compus din CIMA Campagnie Des Industries Mineres And Annexes – 420.000 acţiuni şi din
Union Des Usines Des Exploatation Forestieres De Nasic, Geneva – 840.000 acţiuni,
(http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/economie7.pdf-28.08.2018).
18
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cu sediul în Geneva21. La începutul secolului XX, societatea Neuschloss & Söhn a luat în
exploatare pădurea Dofteana şi a construit o fabrică de cherestea în gara Ştefan-Vodă.
Firma s-a împrumutat la Banca Industrială din Boemia pentru a construi o cale ferată
forestieră în zona Dofteanei, pentru a uşura transportul lemnului către fabrica de
cherestea înfiinţată aici22. În 1906, firma Neuschloss & Söhn se asociază cu societatea A.
Rennert23 & Fiu din Dofteana şi înfiinţează o societate pe acţiuni numită „Societatea
pentru exploatarea pădurii Dofteana Carol Neuschloss & Fiu şi A.Rennert & Fiu”24,
având drept obiect de activitate exploatarea pădurilor din zona Dofteana. Capitalul social
era de un milion de lei, din care firma „A.Rennert&Fiu” participa cu 200.000 lei iar
societatea “Carl Neuschloss & Söhn” cu 800.000 lei. Exploatarea pădurii urma să se facă
exclusiv de către „societate, fără nici un amestec al dlui Th. Dornescu, care va primi ca
parte a sa, din această exploatare, suma de 200.000 lei, plătibilă în rate egale timp de 10
ani, durata contractului”25. Noua societate va face un împrumut la Banca Industrială din
Boemia pe care nu-l va mai putea rambursa. În iunie 1909 banca cehă preia în contul
datoriilor acţiunile A. Rennert & Fiu.
„Subsemnaţii, A. Renert şi Carol Renert, personal, şi pentru firma noastră A.
Renert & fiul, cedăm băncei Banque industriale de Boheme, cele ce urmează:
a) Toate drepturile care aparţin firmei noastre sociale în virtutea contractului
intervenit între noi şi firma Carol Neuschloss & Söhn, la care a luat parte şi d. Th.
Dornescu, act autentificat de tribunalul Ilfov, secţia de notariat, la No. 9.449 din 4
Octomvrie 1906, şi contractul adiţional autentificat de tribunalul Ilfov, secţia de notariat,
la No. 6.892 din 14 Iulie 1907, constituind firma socială ,,Societatea pentru exploatarea
pădurei Dofteana, Carl Neuschloss & Söhn şi A. Renert & fiul, înregistrată la tribunalul
Bacău, la No. 13 din 18 Octomvrie 1906.
Mai cedăm în plină şi absolută proprietate şi posesiune băncei Banque industrielle
de Boheme, 5.750 acţiuni ale Societăţii anonime pentru realizarea de păduri din
Budapesta, în valoare nominală de 1.150.000 coroane, care se găsesc deja în posesiunea
bancei cesionare cu titlul de gaj. Cu aceste acţiuni, cedăm toate drepturile obligaţiunile
derivând din cele două protocoale redactate asupra tratativelor din 15-17 Martie 1909 şi
21

https://bus.hr/hrvatska/kulturna-dobra-opcine-durdenovac/ (20.08.2018)
Ctibor Nečas, K pocatktm české kapitálové expanze do jihovýchodní evropy, în „Studia Minora
Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis”, C27, 1980, Sborník Pracl Filozofické Fakulty
Brněnské Univerzity, p. 178.
23
A.Rennert era un comerciant din Piatra Neamţ, cu afaceri în domeniul lemnului. Acesta avea în
exploatare moşia Hangu din judeţul Neamţ, proprietatea princepelui Mihail D. Sturdza
(„Monitorul Oficial al României”, nr. 115, 19 august 1906, p. 4506). A. Rennert a fost şi
preşedintele comunităţii israelite din Piatra Neamţ („Monitorul Oficial al României”, nr. 185, 17
noiembrie 1913, p. 8059).
24
„Monitorul Oficial al României”, nr. 138, 23 septembrie 1910, p. 5663.
25
N.C. Nădejde, Comunicări şi fapte diverse. O nouă societate pentru exploatare de păduri, în
„Revista pădurilor, Organul societăţii «Progresul silvic»”, anul XX, noiembrie 1906, Bucureşti,
Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl, p. 383-384.
22
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22-23 Martie 1909, intervenite între firmele Carl Neuschloss & Söhn şi A. Renert & fiul,
persoanele care le constitue, firma Renert & fiul, participând însă cu 20.000 lei la plata
comisioanelor despre care se vorbeşte în acele protocoale, care sumă s'a şi remis băncii
cesionare. Preţul acestei cesiuni este de 405.000 coroane, din care coroane 305.000 s'a
achitat la autentificarea prezentului act, care valorează chitanță, iar restul 100.000
coroane se va achita în termen de 10 zile acestui act, de către o bancă din Bucureşti, în
urma ordinului băncii, Banque industrielle de Boheme, cum se arată mai jos.
b) Subsemnatul, Th. Dornescu, consimt la această cestiune, drepturile mele
rămânând neatinse, iar cesionara, Banque industrielle de Boheme, va fi substituită în
obligaţiile firmei A. Renert & fiul, şi solidară împreună cu firma Neuschloss & Söhn faţă
de mine; cum se prevede în contractul autentificat de tribunalul Ilfov, secţia de notariat, la
No. 6.892 din 1907”26.
În 1910, Societatea anonimă de punere în valoare de păduri „Erderti” din
Budapesta (al cărei acţionar majoritar era firma budapestană Neuschloss & Söhn)
înfiinţează o filială cu sediul în comuna Dofteana, gara Ştefan-Vodă „care împreună cu
alte firme are ca obiect exploatarea pădurei Dofteana, proprietatea Creditului funciar rural
din Bucureşti”27. Filiala dispunea de o fabrică de cherestea şi alte „instalaţiuni”.
În 1913, Banca Industrială din Boemia va prelua şi acţiunile deţinute de firma
Neuschloss & Fiu la „Societatea pentru exploatarea pădurii Dofteana Carol Neuschloss
& Fiu şi A. Rennert & Fiu” 28.
În 1919, în „Monitorul Oficial”29 se publică solicitarea de punere sub sechestru şi
sub administraţia justiţiei române a averii filialei „Erderti” şi a firmei C. Neuschloss &
Sȍhn cu sediul în Budapesta, care exploata pădurea Dofteana ca fiind firme ale unui stat
cu care suntem în război.
„Având în vedere că pentru exploatarea acestei păduri, zisa firmă împreună cu alţii
a făcut o societate în nume colectiv, dar care în urmă a fost dizolvată, după cum se
constată din registrul de societăţi al acestui tribunal. Având în vedere însă, că din
procesul-verbal al creerei filialei societăţii punerea în valoare de păduri «Erderti» din
comuna Dofteana, publicată în Monitorul Oficial sub No. 138/910, se constată că această
firmă face şi ea parte ca copărtaşă din zisa filială a societăţei «Erderti» la exploatarea
pădurei Dofteana. Că astfel fiind şi întrucât este vorba de o firmă al cărei sediu principal e
într-o ţară straină şi aflată în razboi cu România, punerea sub administraţiunea justiţiei a
averei sale, se impune”30. Este numit ca administrator de sechestru dl. Virgiliu
Mironescu, acelaşi care administra şi firma „Erderti” şi se autorizează continuarea şi
exploatarea întreprinderii.
„Monitorul Oficial al României”, nr. 138, 23 septembrie 1910, p. 5663.
„Monitorul Oficial al României”, nr. 103, 26 august 1919, p. 5773.
28
Ctibor Nečas, op.cit., p. 179.
29
„Monitorul Oficial al României”, nr. 103, 26 august 1919, p. 5774.
30
Ibidem.
26
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În 1925, „Anuarul Socec”31 înregistrează ca funcţională fabrica de cherestea din
gara Ştefan Vodă – deţinută de „Societatea anonimă pentru punerea în valoare de păduri”
cu sediul central în Praga.

Fig. 2. Fabrica de cherestea Neuschloss din Homorod

Credem că jetonul prezentat a fost emis la începutul secolului XX şi a fost utilizat
probabil până prin 1913 când firma Neuschloss & Fiu îşi pierde acţiunile la societatea din
Dofteana.
Nu excludem descoperirea în viitor şi a altor valori nominale ale jetoanelor de la
această societate.

„Anuarul Socec al României Mari”, 1924-1925, Bucureşti, Ed. Socec & Co S.A., vol. II ,1925,
p. 40.
31

CARTEA DE AUR - 70 DE ANI DELA ÎNTEMEIEREA DINASTIEI ROMÂNE –
1866-1936 – M.S. REGELUI CAROL II.
NOTĂ PE MARGINEA UNEI RARITĂȚI BIBLIOFILE
Literatura istorică dedicată monarhiei din România este vastă, însă unele
lucrări din epocă sunt prea puțin cunoscute. În rândul acestora am putea aminti o
carte-album, intitulată Cartea de Aur – 70 ani dela întemeierea Dinastiei Române
1866-1936 – M.S. Regelui Carol II, care poate să prezinte un interes pentru lumea
științifică prin prisma aspectelor pe care le abordează.
Autorul publicației amintite, ziaristul Victor Bradu Ghițulescu, a mai realizat un
demers similar, o lucrare festivă, 8 Iunie 1930, cu ocazia aniversării unui an de la
proclamarea ca Rege al României a Majestății Sale Carol al II-lea, însă fără a trata în mod
exhaustiv activitatea acestuia. Inițiativa de față a jurnalistului, la fel ca articolele specifice
perioadei, a urmat linia preamăririi calităților suveranului țării și a omiterii unor derapaje,
precum viața personală controversată și renunțările succesive la prerogativele de prinț
moștenitor la tronul țării (1918, 1919, 1925). Toate aceste aspecte evidențiază faptul că
presa a servit ca mijloc de propagandă pentru toate acțiunile monarhului ce constituie
figura centrală a rarității bibliofile de față.
Caracterul inedit al acestui volum este dat de varietatea documentelor care
conturează trecutul poporului român, dar în special istoria genealogică a Dinastiei
Hohenzollern-Sigmaringen, de articole, clișee și ilustrații originale, necunoscute publicului
până la acel moment. Titlul are și el rolul de a sublinia nota de valoare cu privire la
conținutul istoric. În plus, un alt detaliu sporește autenticitatea publicației și anume,
inseararea, de către autor, a unor portrete color inedite ale reginei Maria, voievodului Mihai
Viteazul, regilor Carol I și Ferdinand I. Totodată, titlurile și explicațiile suplimentare, care
însoțesc clișeele, sunt traduse în patru limbi străine: franceză, germană, engleză, rusă și
maghiară. Această carte-album a monarhiei din România a fost una dintre cele mai
complete din acest domeniu, de până atunci, și printre singurele care lipsea din literatura
de propagandă românească. Invocând aceste argumente, Cartea de Aur poate fi
considerată o importantă sursă de documentare pentru posteritate.
Prezenta lucrare a fost tipărită, într-un tiraj relativ redus, de Federația Generală a
Presei din Provincie, în anul 1939, având un număr de 128 de pagini. Potrivit ziaristului
Victor Bradu Ghițulescu, volumul este structurat pe următoarele capitole: România,
Poporul Român, Parlamentul României și Dinastia Augustei Familii de Hohenzollern.
Primul capitol cuprinde harta completă a țării, în granițele din epocă, și descrierea
acesteia din punct de vedere geografic, politic, istoric, economic, social, literar și artistic.
În cel de-al doilea capitol ni se oferă informații cu privire la originile poporului
român, date istorice referitoare la toți domnitorii pe care i-au avut Țările Române,
evenimentele premergătoare constituirii și dezvoltării statului național român modern
(revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, reformele lui Alexandru Ioan Cuza), acest
segment fiind prea puțin reliefat în conținutul lucrării-album.
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Parlamentul României aduce în atenția celor interesați un istoric al acestei instituții,
modul ei de funcționare, personalități politice marcante, aspecte sumar abordate. În acest
capitol mai sunt integrate discursuri, proclamări ale suveranilor țării, cea a Regelui Carol
al II-lea fiind redată integral.
Dinastia Augustei Familii de Hohenzollern constituie ultimul capitol, cel mai
amplu, în care este redat, într-un număr de 43 de pagini, istoricul Dinastiei Hohenzollern
și un detaliat tabel genealogic. Potrivit autorului sunt amintite evenimentele marcante din
timpul domniei Regilor Carol I (venirea în țară, urcarea pe tron, date istorice privind
războiul pentru independență, regalitatea, progresele țării sub toate raporturile) și
Ferdinand I (războiul pentru întregirea neamului, Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul”).
Cu toate acestea, vastul istoric al dinastiei germane se încheie cu un articol prin care se
demonstra descendența lui Carol al II-lea din familia Movileștilor, tabelul genealogic de la
pagina 19 având rolul de a confirma acest aspect.
Fiind o lucrare aniversară, conținutul acestui capitol aduce în prim-plan viața,
activitatea și personalitatea Regelui Carol al II-lea. Materialul istoric, documentar și
ilustrativ aparte, creionează evenimentele esențiale din perioada copilăriei și adolescenței
suveranului (ziua nașterii, botezul, prima excursie călare, solemnitatea înălțării tânărului
principe la gradul de sublocotenent, la împlinirea vârstei de 16 ani), de la debutul maturității
(susținerea examenului de bacalaureat, prima zi ca student al Universității din București,
celebrarea vârstei majoratului ca moștenitor al tronului) și din timpul vieții de adult
(participarea activă pe frontul Primului Război Mondial și la operațiunile campaniei din
Ungaria, activitatea desfășurată în străinătate între anii 1925-1930, ca urmare a renunțării
la prerogativele sale de prinț moștenitor, revenirea în țară, proclamarea ca rege al
României).
Un segment important al lucrării, ca informație istorică și ca material vizual, este
cel referitor la vizitele realizate de Principele de Coroană în străinătate, dar și cele
întreprinse de membrii unor familii regale și imperiale din Europa în țara noastră. Astfel,
amintim deplasările tânărului membru al Dinastiei Române în Italia (1913), în Rusia,
împreună cu Regele Ferdinand (1914), voiajul în Extremul Orient (februarie-septembrie
1920). În România au sosit, în prima jumătate a secolului al XX-lea, fiul Împăratului
Wilhelm al II-lea al Germaniei, Principele Friederich Wilhelm (aprilie 1909), Arhiducele
Franz Ferdinand al Austro-Ungariei și soția sa Sofia, Principesa de Hochenberg (iunie
1909), Țarul Nicolae al II-lea și familia imperială rusă (iunie 1914), Principele Japoniei
(1924).
În Cartea-album, având un caracter festiv, nu puteau fi trecute sub umbra trecutului
nici ceremoniile organizate cu diferite ocazii care l-au avut ca figură centrală, de cele mai
multe ori, pe Regele Carol al II-lea – întâlnirea de 15 ani a promoției de ofițeri „1909”,
serbările semicentenarului Universității din Iași, solemnitatea de preluare a Regimentului
de Gardă „Mihai Viteazul” (22 iunie 1930) sau ceremonia dedicată Cavalerilor Ordinului
„Mihai Viteazul” (8 noiembrie 1930).
Nu în ultimul rând, aspectele de ordin militar au rolul de a întregi personalitatea
complexă a monarhului, creată în această lucrare. Paginile Cărții de aur reflectă activitatea
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din acest domeniu și grade militare pe care Regele Carol al II-lea le-a deținut în cadrul
armatei naționale: sublocotenent (1908), iar ulterior locotenent la cel dintâi Batalion de
Vânători din Craiova (1909-1914), căpitan și comandant al Companiei I din Batalionul 2
Vânători „Regina Elisabeta” din București (15 decembrie 1914), comandant al
Regimentului Vânătorilor de Munte (1919). Din inițiativa aceluiași monarh a fost înființată
demnitatea de Mareșal (14 iunie 1930), cu rol onorific, ce se putea acorda cadrelor militare
care au condus operațiunile armatei române în timpul Războiului de Întregire a țării. Acest
segment al lucrării se încheie cu biografiile mareșalilor Prezan și Averescu.
În final, putem spune că, deși cartea-album amintită este redactată într-o manieră
părtinitoare, calitățile Regelui Carol al II-lea fiind exacerbate în raport cu defectele
acestuia, totuși volumul constituie o sursă rară de documentare pentru specialiști sau
pasionați de istoria regalității în România, care permite conturarea unei imagini autentice
cu privire la realitatea unor vremuri apuse.

Renata-Gabriela Buzău
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Fig. 1. Cartea de Aur – 70 ani dela întemeierea Dinastiei Române 1866-1936 –
M.S. Regelui Carol II – pagina de titlu
The Golden Book – 70 Years from the Founding of the Romanian Dynasty 1866-1936 –
To His Majesty King Carol II – front page
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Fig. 2. Carol I, Rege al Românei
Carol I, King of Romania

Note de lectură și recenzii

422

Fig. 3. Maria, Regina României
Maria, Queen of Romania
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Fig. 4. Ferdinand I, Rege al României
Ferdinand I, King of Romania
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Fig. 5. Carol al II-lea, Rege al României
Carol II, King of Romania
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Fig. 6. Mihai I, Marele Voievod de Alba-Iulia
Mihai I, Great Voivode of Alba Iulia
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Fig. 7. Familia Regală Română (1906)
The Romanian Royal Family (1906)
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Fig. 8. Familia Imperială Rusă la Constanța (1 iunie 1918)
The Russian Imperial Family at Constanța (1st June 1914)

Fig. 9. Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul” (8 noiembrie 1930)
The Knights of „Mihai Viteazul” Order (8th November 1930)
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PROF.DR. DORINEL ICHIM, PALATE, CASTELE ȘI CONACE DIN
JUDEȚUL BACĂU, , ONEŞTI, ED. MAGIC PRINT2020, 154 P.,
CONŢINE BIBLIOGRAFIE, ISBN 978-606-622-495-6
O altă apariţie aşteptată în editorialul curent
băcăuan, urmare firească a lansării lucrării
aceluiași autor, cu titlul Monumente de
patrimoniu: municipiul Bacău (2018). Așa cum
remarcam în recenzia la volumul mai sus-menționat
(a se vedea periodicul Carpica/ 2019, p. 398-399),
și în Palate, castele și conace din județul Bacău
regăsim o sinteză a cercetărilor de teren realizate
de profesorul Dorinel Ichim, de data aceasta doar
la monumentele istorice din judeţul Bacău. „Doar”
la acestea, cu precizarea că, mai multe dintre
monumentele lăsate astăzi în ruină, chiar în
municipiul Bacău, se pot ridica la nivelul de
„palat, castel sau conac” (un singur exemplu: Casa
Rafailă, str. Cuza Vodă, nr. 14 bis, cod Lista
Monumentelor Istorice: BC-II-m-B-00769). Nu
înțelegem disocierea realizată de profesorul Ichim, prin includerea imobilului de
mai sus, spre exemplu, doar în rândul „monumentelor de patrimoniu din
municipiul Bacău”, când locul Casei Rafailă, era, de fapt, printre conacele din
județul/ municipiul Bacău).
Cu toate acestea, titlul bine ales al volumului supus atenției noastre ar putea
să ne deschidă porți nebănuite spre legendele și povestirile neștiute despre domni și
domnițe, regi și regine, prinți și prințese sau boieri și boieroaice care au participat
la petreceri magnifice, sau chiar au locuit, pentru perioade mai lungi sau mai scurte
de timp, în asemenea edificii miraculoase, în care „s-au consumat” atât povești de
dragoste, cât și posibile tragedii.
Dar, atunci când deschidem paginile lucrării, cele 19 monumente de
arhitectură prezentate: șase ansambluri arhitecturale (Ansamblul Palatului GhikaComănești; Ansamblul castelului Ghika din Dofteana; Ansamblul castelului
Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg din Lilieci-Hemeiuș; Ansamblul conacului
Theodor Buhuș din Buhuși; Ansamblul conacului Rosetti din Căiuți; Ansamblul
conacului Rosetti-Tescanu din Tescani-Berești Tazlău), două palate (de fapt, doar
Palatul Știrbei din Dărmănești, „Palatul Gheorghe Buzdugan” din Gheorghe DojaRăcăciuni având statut de „conac”, conform clasării din Lista Monumentelor
Istorice/ 2015) și 11 conace (Conacul Zarifopol din Cârligi-Filipești; Fostul conac
Ata Constantinescu din Gâșteni-Răcăciuni; Conacul Strat din Horgești; Conacul
Rosetti-Brăescu din Măgura; Conacul Veninoaia din Petricica-Strugari; Conacul
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Leon Furnuraki din Răcăciuni; Conacul Lecca din Radomirești-Letea Veche;
Conacul Elias din Sascut; Conacul din comuna Ștefan cel Mare; Conacul Secară
din Verșești-Sănduleni și Dispensarul din Gârleni) – ne întâmpină cu o anumită
răceală.
Într-adevăr, autorul respectă, în mare parte, un model care include
prezentarea datelor cu caracter geografico-administrativ, ne informează despre
eventualele legături ale edificiilor cu familiile de domni sau boieri, ne sugerează
semnificația termenilor de „palat, castel și conac”, ne deschide ochii asupra
principalelor elemente de arhitectură ale acestora (inclusiv ne oferă date despre
compartimentarea interioară sau componentele artistice care ies în evidență), sau
despre regimul juridic/ modul de deținere al proprietății și, în final, se oprește la
raportarea edificiilor la criteriile de clasare. Așadar, autorul ne comunică multe
date tehnice, sintetizate din diferite surse documentare (fie ele de natură
arhitecturală, arhivistică, istorică, memorială, artistică, imagistică, administrativă
ș.a.) sau, pur și simplu, prin inserarea în cuprinsul cărții a însemnărilor personale
culese ca urmare a deplasărilor pe care profesorul Ichim le-a realizat, de-a lungul
timpului, la aceste obiective de patrimoniu. Ne-am fi așteptat ca edificiile, asupra
cărora profesorul Ichim și-a oprit condeiul, să atragă, să inducă sentimente de
afecțiune, de bucurie sau de tristețe în sufletul și în ochii admiratorilor acestora,
datorită „poveștilor” care există în spatele fiecărui palat, castel sau conac prezentat.
Mai mult, din păcate, de această dată culegerea textului/ tehnoredactarea lasă
de dorit, putându-se observa numeroase greșeli gramaticale sau de transcriere
corectă, până și a denumirii palatelor, castelelor sau conacelor din județ, cuprinse
într-o prea scurtă (pentru județul Bacău) Listă a Monumentelor Istorice.
Totuși, Palate, castele și conace din județul Bacău constituie același
instrument de lucru necesar, în special pentru cunoaşterea valorilor de patrimoniu
din județul situat în partea central-vestică a Moldovei.

Dimitrie-Ovidiu Boldur
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