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După pse decenii de la apariţia ultimului număr al Buletinului "Ioan Neculce",specia
liştii Muzeului de Istorie a Moldovei îşi propun reînodarea firului existenţei acestei publicaţii 
ştiinţifice care, prin strAdania unor notabili slujitori ieşeni ai muzei Clio, s-a constituit într-\Dl 
tezaur de documente şi informaţii istorice, suplinind prin aceasta functionarea Muzeului 
Municipal. 

Astăzi, Muzeul de Istorie dispune de un patrimoniu de câteva zeci de mii de valori do
cumentare şi bunuri cultunlle, de expozilii pennanente" organizate după criterii ştiinpfice şi 
muzeografice moderne, de un corp de muzeografi care acoperi prin activitatea de cera:tare, 
adecvaiA specificului instituţiei muzeale, studiul istoriei din antichitate pinA la mijlocul seco
lului al XX-lea. 

Colectiile muuale în continuA creştere, clrora virtual li se adaugă valorile documentare 
deţinute de arhivele, bibliotecile şi colecţiile particulare ieşene, inci insuficient cercetate, di� 
versitatea tematicA a expoziţiilor permanente, programul expozi.ţional şi cultural cu variate su
biecte de interes istoric justificA, credem, editarea wJUi Buletin al muzeului, ÎD sensul strict de 
publicaţie care si permitA pe de o parte, introducerea în circuitul şti.inJ.ific a informaţiilor teza
urizate de patrimoniul istoric existent, pe de altA parte, si mediatizeze activitatea acestei insti
tu)ii de culturi. 

Preluarea titulaturii şi programului editorial al Buletinului "Ioan Neculce" se doreşte 
perpetuarea peste decenii a unei moşteniri cultunlle căreia actuala instituţie muzealA îi datorea
ză, în parte, individualitatea voca)iei în ansamblul institu)iilor culturale ieşene.Distan!a de timp 
ce desparte cele douA serii ale Buletinului "Ioan Necu/ce" obligă însă la o lArgire a cadrului te
matic al publicaţiei, prin acordarea cuprinsului la însumirile actuale ale istoriografiei, la recon
ceptualizarea termenului de patrimoniu istoric, la aparitia unor domenii de cercetare şi a unor 
noi profesii legate de latura aplicativă a muzeologiei. 

Noua serie propune atenţiei specialiştilor studii concise pe teme de istorie anti
cA,medievală, modernă şi contemporanA privitoare cu precădere la trecutul oraşului Iaşi, comu
nicAri şi note referitoare la noi descoperiri de documente şi valori culturale, informatii despre 
creşterea, înserierea şi conservarea colecţiilor, cronica activităţii expoziţionale. 

Apelând mai ales la studierea patrimoniului muzeal, Buletinul "loan Necu/ce" (periodic 
semestrial) este deschis b.lturor cercetArilor care promoveazA adevărul istoric, dispuşi să rea
duel la lumini fapte, "locuri, lucruri, persoane", cArora Cronos le-a şters sau_ tulburat aminti-
rea. 

Preluând o tradiJie, noua serie a publicaf.iei îşi oferă coloanele şi tinerilor istorici pentru 
a pune încă o piatrl.la poarta cetăţii de spirit a Iaşilor. 

Rodica Radu 

• Muzc:ul de Istorie, secţie a Complexului Muza.l Naţional "Moldova", are ca unillţi componente Muuu.l de 
Istorie a Moldovei, Muzeul Unirii, Muzml Memorial "AI.I.Cuza" de la Rnginoasa, Muzeul Alheologic Cuculeni, 
Muzeul de Istorie a oraşului Hâr!Au, adApostite in cladiri cu statut de monumente istorice, dispunind de un patri
moniu şi expoziţii permanente proprii. 
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STUDII SI ARTICOLE 

C.ASĂVOAIE 

PRIORITĂŢI IN PROGRAMELE DE CONSTRUCTII ALE DOMNILOR 
MOLDOVENI PĂNĂ LA iNCEPUTUL SECOLULUI AL XVI-LEA 

Dintre activităţile desfqurate pe diverse planuri de către domnii Ţării Moldovei se indi
vidualizeazA, prin forţa de expresie şi prin durabilitatea rezultatelor ei, activitatea de constructie 
a qezămintelor de cult (biserici, complexe mănAstireşti), militar-administrative (cetăţi şi/sau 
cu caracter aulic, curţi domneşti). 

Problematica generată de construcţiile iniţiate de domnie a fost abordată in istoriografia 
româneascl sub diverse aspecte: aJ identificlrii in teren, al datArii, al funcţionalităţii sau al teh
nicii de constructie, toate aceste dimensiwti fiind concretizate in studii, monografii ale diverse
lor monumente sau lucrări mai ample, de sinteză1• 

Cu toate acestea, o încercare de stabilire a priorit.AI-ilor impuse de contextul evenimente
lor în programele de construcţie ale domnilor moldoveni, cel puJ.in până la sîarşitul domniei lui 
Ştefan cel Mare, domn în timpul clruia Ţara Moldovei cunoaşte, incontestabil, apogeul evolu
ţiei sale sub aspecte multiple, nu a fost intreprinsA până acum, cel puţin într-un studiu spe
cial.Un demers in acest sens credem cA se impune din cel putin trei motive: în primul rând am 
avea o imagine de ansamblu a dificultatilor cu care s-au confruntat domniile în timpul cArora 
Ţara Moldovei s-a deslvârşit ca stat, precum şi a mAsurilor care au condus la eliminarea aces
tor dificultăţi; ÎD al doilea rând, ierarhizarea comandamentelor cărora domnia a trebuit să le fa
că faţă in domeniul activităţii de construcţie, a potenţialului economic îndreptat spre rezolvarea 
lor, poate contribui la o apreciere corectA a forţei economice şi umane de care dispunea Ţara 
Moldovei în diferite segmente temporale din această perioada. În stirşit, prin sesizarea momen
telor in care s-a simţit nevoia unor extinderi spaţiale ale edificiilor de orice natură, pot sA ne 
ofere indicii asupra factorului demografic (cazul edificiilor de cult şi al fortificaţiilor perma
nente), asupra potenţialului uman implicat in procesul de apărare a ţArii - fortificaţiile în gene
ral - ca şi a modului în care creşte numArul celor implicaţi în bunul mers al instituţiei domniei -in ceea ce priveşte curţile domneşti. 

Se impune preciZMCa faptului că o cercetare asupra chestiunilor prioritare in programe
le de construcţie ale domnilor moldoveni rămâne in momentul actual un început care va trebui 
reluat atunci când izvoarele care au ajuns pănă la noi, atât cele docwnentare cât şi cele arheolo
gice, vor fi toate scoase la lumini.Evenimentele istorice vitrege, de care Ţara Moldovei nu a 
dus lipsă, au flcut ca documentele emanate de la domnie sA se piardă într-o mare parte, iar din 
cele care au ajuns pânA la noi o bună parte să fie ţinute departe de ochii cercetătorului.În. ceea 

1 Dintre lucnlrile care abordeazA problematica construcţiilor din evul mediu românesc şi, implicit, a celor 
iniţiate de cltre domnii ŢArii Moldovei din perioada pu.sli in discupe, menPonAm :Eugenia Neamtu, Vasile Neam
fU. Stelea Cheptca, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII, vol.l, Iaşi, 1980, voi.II, Iaşi, 1984; Alexandru 
Andronic, Iaşii pinii la mijlocul secolului al XVJJ-Iea.Geneză şi evoluţie, Iaşi, 1986; Ion I.Solcanu. Motivaţii etice 
şi ideologice ale achdui critoricesc la Ştefan cel Mare, în "AJIAJR, XXIV, 1987, panea 1, p.137-154; Alexandru 
Artimon, Date istorice şi arMologit:e cu privire la curtea domnească din Bacău, în "RMM", 1987, nr.2, p.J-13; 
Mircea D.Malei, Emil l.Emandi, Cetatea de scaun şi curtea domnească din Suceava, Bucureşti, 1988; Mircea 
D.Matei, Ci-vilizaţia urbanli medievală româneascli.Conrribuţii (Suceava pinii la mijlocul secolului al XVJ./ea), 
Bucureşli, !989. 
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C. ASĂ.VOAIE 

ce priveşte mărturiile arheologice, se înregistreaza. şi aici neajunsuri.Într·o bună zonă s-a putut 
cerceta mai mult, clarificându·se o serie de probleme, în altă zonă s-a cercetat mai puţin, condi
tiile politice nefiind favorabile, iar ceea ce s-a cercetat a fost prezentat fie eronat, fie trunchiat, 
fie că nu s-a putut prezenta, din aceleaşi motive independente de voinţa cercetătorului. 
Întreprindem aceasta. primă incercare in speranţa d nu peste mult timp cercetătorul va dis
pune de conditiile necesare accederii la toate izvoarele istoriei noastre. 

inca. din perioada în care în spaţiul românesc de la est de Carpaţi incerca să se impuna. 
treptat, prin metode paşnice sau prin sabie, o singură autoritate statală, s-a simţit în chip firesc 
nevoia ca această autoritate să aibă o reşedinţA care să-i confere atât siguranţa cât şi legitimita
tea. MutAri le succesive ale reşedinţei, de la Baia la Siret şi de la Siret la Suceava2,impuneau şi 
construirea unor spaţii de locuit în aceste localităţi, care sâ dispună -şi de un sistem de 
apărareJ.Aferent acestor necesităţi vitaJe pentru fragila instituţie domnească se iveşte şi aceea a 
unui Ukaş de închinare.Acestea vor fi iniţiate şi dintre ele ne-a rămas astAzi, cB mărturie, ctito
ria Sf.Treime din Siret, atribuită de traditie voievodului Sas4• 

Odată cu domnia lui Petru 1 (al Muşatei), reşedinţa principală a domnului Moldovei 
devine Suceava, probabil ca o reacţie de asigurare a domniei şi, implicit, a ţării împotriva ten
dintelor de catolicizare manifestate viguros de către misionarii ce se stabilisera. in târgui SiretS. 

in unna acestei decizii, de mutare a reşedinţei domneşti, apare necesitatea asigurării 
spaţiului Iocuibil destinat domnului şi personalului auxiliar al curţii.De asemenea, a trebuit să 
fie awtă în vedere şi asigurarea securităţii domniei.Pentru satisfacerea acestor două necesităţi 
s-a declanşat activitatea de construcţie la două edificii: curtea domnească şi cetatea de la margi
nea de vest a oraşului, astăzi cwtoscută sub denumirea de Cetatea Şcheia6.Se pare insa. că, fie 
prin perimetrul mare şi, prin urmare, greu de apArat, fie prin slaba calitate a execuţiei lucrării, 
cetatea de la Şcheia nu a satisflcut pe clomn.Prin unnare, acesta dispune spre sfârşitul domniei 
ridicarea cetăţii de la latura de est a oraşului, plDlând astfel bazele nucleului in jurul căruia se 
va forma ansamblul Cetăţii de scawt a Sucevii.Şcheia isi va inceta activitatea odată cu 
finalizarea lucrărilor de la noua cetate, posibil chiar ca zidurile sA-i fi fost demolate iar piatra 
folosită la terminarea noii cetAţi7. 

În vederea consolidării graniţelor, in care se Înscria la acel moment statul moldovenesc, 
Petru I iniţiază deschiderea şantierelor de constructie la obiectivele ce aveau să devină Cetatea 
Neamtului, cetatea din pământ şi lemn de la Roman şi, probabil, cetăţile de la Hotin şi de IB 
Ţeţina8.Având in faţ.A acest tablou putem conchide că în timpul lui Petru I ţara se transfonnase într·Wl veritabil şantier de construcţii, obiectivele principale la care se lucra având destinatia de 
a forma sistemul de apărare al tArii, sugerind in acelaşi timp şi dorinţa domnului de a se impu
ne, intr-adevăr, ca Wl "singur stăpânitor" .Această acţiwte amplă avea sâ conducA la constituirea 
sistemului defensiv al Ţării Moldovei care va fi desăvârşit de către Ştefan cel Mare.Avându-se 
în vedere faptul că domnia lui Petru I poate fi considerată prima mare etapă în ceea ce priveşte 
construcţiile din piatră pe teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru, la acest început putând fi admisă şi 

2 lsroria Ronrciniei, voi.II, Bucureşti. 1962, p.l67, 325; Ştefan S.Gorovei, Dragoş şi Bogdan. Bucureşti, 
1973, p.l57. 

3 Monumente istorice bisericeşti din Mirropolia Moldovei �i Sucevei, laşi, 1974, p.B; l.Caproşu, autorul 
articolului privitor la "Sf.Treime'' de la Siret. susJine, ca şi aiJi cercetatori, ideea d la Sirel a existat o fortiCicape 
de piatr!i., posibil de localizat pe dealul Sasca. 

4 Ibidem, p.34. 
� Mircea D.Matei, Emil I.Emandi, op.cit., p.34·35. 
6 Ibidem, p.35. 
7 Ibidem. 
8 Lucică Chitescu, Forrificafiile Moldovei fn secolele XJV.XJ'I.Cetăţi voievodale şifortificu(ii orăşeneşti, 

rezumatul te7.ei de doch:lrat, Bucureşti, 1972, p.6-7. 
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ipoteza utilizArii meşterilor străini, în speţă polono-baltici, meşteri care trebuiau piAtiţi şi cărora 
trebuia să le fie asigurat! mâna de lucru şi celelalte mijloace necesare în construcţii, putem să 
ne facem o idee relativ clară asupra potenţialului wnan şi economic de care dispunea Ţara Mol
dovei în acest moment.Şi totuşi, în aceast.ă perioadă, domnia dispunea de rezerve din care să 
acorde regelui polon Vladislav un imprumut de "trei mii de ruble de argint frânceşti"9. 
Neonorarea total� a solicitării iniţiale a regelui Vladislav (a sumei de cinci mii de ruble) ar 
putea fi pusă în legătură cu necesitatea domniei de a face fa1ă amplului proces de construc1ie a 
celăţilor. În perioada imediat următoare domniei lui Petru 1, activitatea pe şantierele de construc
ţie a fost infimă sau chiar întreruptă, de vreme ce cercetările arheologice care au fost întreprin
se pânA acum nu au sesizat elemente notabile, iar izvoarele scrise nu menţionează nimic în a
cest sens. 

Abia în primele decenii ale secolului al XV-lea, corespunzătoare lungii şi liniştitei 
domnii a lui Alexandru voievod, cunoscut de posteritate şi cu apelativul de "cel Bun", activita
tea in domeniul ridicării de noi edificii va fi reluată, continuând astfel opera înaintaşilor săi şi, 
îndeosebi, aceea a lui Petru 1. 

Printre primele acţiuni iniliate de Alexandru cel Bun în domeniul construcţiilor trebuie 
considerate, fără indoialA, cele de la Suceava.Astfel, in timpul său s-a apreciat că a fost ridicată 
prima incintă de piatră de la Curtea domnească1°.Şi reamenajarea fortificaţiei oraşului, ca ur
mare a dezafectării ei în timpul lui Petru 1, a fost atribuită, în unna cercetărilor arheologice, 
domniei lui Alexandru cel Bun.Fortificaţia era constituită din palisadă de lemn şi şanţ, şanţul a
vând peretii c!ptuşiţi cu bâme11.Această stare de lucruri indică preocuparea domniei de a-şi 
crea un sistem de apărare a reşedin1ei, continuând practic acţiunea iniţiată de Petru I.Extinde
rea suprafeţei incintei curţii domneşti in perioada de inceput a secolului al XV -lea 11 trebuie vă
zută ca o necesitate impusă de creşterea numerică a anturajului domnesc şi a instituţiilor afe
rente domniei.Preocupările lui Alexandru cel Bun în domeniul construirii unor edificii cu ca
racter aulic au fost evidentiate şi în alte oraşe ale Ţării Moldovei, unde sunt atestate documen
tar curţi domneşti şi unde au fost întreprinse săpături arheologiceD .Ca o rezultantă firească a 
faptului că în cadrul sistemului de apărare, respectiv la cetăţi, lucrările erau terminate în mo
mentul venirii lui Alexandru cel Bun în Scaunul de la Suceava şi câ acest sistem satistăcea ne
cesităţile de apărare ale Ţării Moldovei, dat fiind şi faptul că sistemul era completat şi de Chi
lia şi Cetatea Albă, domnul nu a simtit nevoia acută de a iniţia măcar un şantier, cel puţin aşa 
rezultă din cele cunoscute până acum, în unna căruia să fie zidită o cetate de care să-şi lege nu
mele. Singurul lucru notabil sesizat arheologic este zidul dispus pe latura de sud a Cetăţii de 
Scaun de la Suceava, în faţa vechii intrări "cu sarcina evidentă de a apăra poarta de eventualele 
lovituri venite dinspre sud-est şi drwnul de acces ce venea dinspre platou"14.lntervenţii, de mi
că anvergură doar, s-au mai sesizat la Cetatea Albă, unde lucrarea se pare că nu a fost finalizată 
în timpul domniei sale, precum şi la Cetatea Neamtului15.Prioritătile în programul său de con
strucţii se mută în alte planuri, la fel de importante pentru trăinic"ia tării ca şi acela al apărării 
militare.Este vorba de apărarea spirituală, evident, a ortodoxismului in faţa noilor presiuni f3-

9 Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi.II, nr.164, p.603-604. 10 Mircea D.Matei, op.cît., p.77. 
11 Ibidem. p.97-9 9. 
12 Ibidem_ Planul de detaliu al cUI"Jii domneşti anexat la sfârşitullucr!rii şi Mircea D.Matci, Emil I.Emandi, 

op.cit.if"���-onmt, spre exemplificare. Curtea domnească de la laşi la Alexandru Andronic, /Qfii pină la mijlo
cul secolului al XV/1-/ea.Geneză şi evoluţie, laşi, 1986, p.48-49. 

14 Mircea D.Matei, Emili.Emandî, op-cit., p.9 0-9l. 
15 C.Cihodaru. Alexandru cel Bun (13 aprilie 1399- 1 ianuarie 1432}, laşi, 1984, p.210-211. 
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C. ASĂVOAIE 

cute de biserica Romei. 
Deşi primele biserici a căror constn.K:ţie este pusA pe seama domniei, dupA cum de alt

fel am exemplificat mai sus, aparţin înaintaşilOr săi, iniţierea unui program ctitoricesc urmărit 
cu consecvenţă în acest sens se poate admite Cloar în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. 
Amploarea acestui program este ilustratA atât prin ctitoriile sale de la Bistriţa, Căpriana, Mol
doviţa şi, probabil, Boişte cât şi prin pomenirea sa în rândul ctitorilor la PângAraţi, Bisericani şi 
Probota16. 

Deşi există o serie întregă de urme ale unor biserici construite in timpuJ lui Alexandru 
cel Bun17, în lipsa atestArii scrise trebuie să manifestAm rezerve fată de atribuirea calităţii de 
ctitor al lor domnului amintit.FAră îndoială cA 1ntre acestea pot exista multe care să fi fost 
ridicate din initiativa şi cu sprijinul domnului, aŞa cum pot exista şi biserici aparţinând acestei 
perioade ai cAror ctitori să fie boieri, cum este cazul bisericii din Itcani, ctitorită de boierul 
lafco, sau a mAnAstirii de la Humor, ctitoria vomicului OanăiB.Diferitele reamenajări sau rezi
diri ale unor biserici mai vechi 19 vin să întregeascA tabloul amplu al activitAţii desfăşurate pe 
lArâm ctitoricesc de către Alexandru cel BlDl.Aceastli activitate se poate spune că a constituit 
elementul prioriiM al programului de construcţii al domnului moldovean. Intensitatea sa apare 
mai relevantA dacA avem în vedere faptu1 c.A acum "au apărut in construirea edificiilor religioa
se trăsăturile caracteristice ale stilului moldovenesc în arhitectur1"20. 

Acest comandament a fost dictat de necesitatea organizării instituţiei bisericeşti din Ţa
ra Moldovei, impusă la rândul slu atât de ofensiva catolică ce trebuia anihilată cât şi de indis
pensabilitalea unei asemenea institutii pentru asigurarea independenţei ţArii şi a trăiniciei dom
niei. 

Perioada de relativă acalmie politico-militară va lua s�it odată cu moartea lui Ale
xandru cel Bun.lmediat după aceasta vor izbucni conflictele fraticide intre urmaşii lui Alexan
dru voievod.Convulsiile prin care trece ţara, duratele scurte ale domniilor nu vor mai pennite 
elaborarea şi punerea in practicA a unui program de construcţii.Pu�nele acţiuni întreprinse în 
domeniul construcţiilor de către domnii Ţării Moldovii in perioada 1432-1457 sunt menite sA 
răspundă necesităţilor de moment.Astfel, în anul 1440 se înregistreazA la Cetatea AlbA o acţiu
ne de perfectionare a sistemului de fortificaţie din zid21.Explicaţia dată de !.Bogdan cu privire 
la această refacere sau completare a zidului, pusA în legAturA cu stăpânirea lui Ştefan al IT-lea a
supra Ţării de Jos, prin urmare, şi asupra Cet.A1ii Albe, conform înţelegerii încheiate între cei 
doi fraţi, ni se pare valabilă22.Era firesc ca Ştefan, în condiţiile precare in care se afla, să întă
rească unica cetate care era în stăpânirea sa. 

O a doua acţiune de construcţie intreprinsă în perioada cuprinsă între sfârşitul domniei 
lui Alexandru cel Bun şi începutul domniei lui Ştefan cel Mare se înregistreaza tot la Cetatea 
Albă şi sub aceeaşi fonnă a unei inscripţii, aşa cum este tnregistrală şi intervenţia anterioarA.De 
data aceasta, in 1454, lucrările au avut o mai mare amploare.Cel puţin în condi�ile în care, pe 
lângă "slvârşirea" zidului, confonn inscripţ.iei, sau cel puţin zidul care fusese construit acum, a 
fost înarmat cu tunurPl.Or, instalarea unor piese de artilerie impunea şi crea-
5 PJUORITĂn tN PROORAMELE DE CONSTit.UCŢll 7 

16 Ibidem, p.212. 
17 Ibidem, p.212-215. 
18 Ibidem, p.212. 
19 Aşa cum este cazul de la mln!stirea Neam!, unde Alexandru cel Bun zideşte o biserid. din piatră care 

succede o biserică mai veche de lemn.Jbidem, p.214.Vezi în acest sens şi Radu Heitel, Cercet6ri arlwologice 
efectuate la mănăstirea Neamf, in �MMS", XXXVIII, 1962, nr.5-6, p.327-342. 

20 C.Cihodaru, op.cit., p.216. 
21 l.Bogdan, /nscripJiile de la Cetatea Albă şi Jt�inirea Moldovei asupra ei, extras din �AARMSI", seria 

Il, tom XXX, 1908, p.I3. 
22 lbidem,p.I0-11. 
23 Ibidem, p.l7. 
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rea platfonnelor respective.Mai trebuie amintit faptul că introducerea acestor piese de artilerie 
se producea la mai puţin de un an de la căderea Constantinopolului.Acest detaliu ne poate su
gera starea de alannă in care intrase Ţara Moldovei, ca unnare a zguduitorului eveniment.De 
altfel, aceast1!i alannă avea sili se arate foarte curând justificată, prin atacul intreprins 
de către flota turcească la începutul verii aceluiaşi an24, şi nu va inceta nici in timpul lui Ştefan 
cel Mare, până în momentul căderii cetăţilor din sud in mâinile turcilor. 

Revenirea activităţii de construclii în sfera preocupărilor constante ale domniei avea sa. 
se înregistreze odată cu urcarea pe tronul Ţării Moldovei a lui Ştefan cel Mare.De altfel, cel ca
re va fi caracterizat de N.Iorga ca fiind "domn adevărat, viteaz, cwninte şi iubitor de ţară şi de 
neam din clipa întâia pâml în cea din wmă"25, avea să ridice ţara în frWltea cAreia stătea în cul
mea gloriei sale. Dacă la Petru 1 şi la Alexandru cel Bun, cei mai reprezentativi dintre înaintaşii 
clitorului Putnei, se poate stabili in mod clar coordonata majoră în jurul căreia gravitează în
tregul lor program de construcţie, la Ştefan centrul preocupărilor eSte mai greu de sesi
zat.Activităţile sale vizeazA în egală măsură refacerea şi extinderea curţilor domneşti vechi26 
sau construirea altora noi27, adaptarea şi consolidarea sistemului de fortificaţii al ţării, cât şi 
repararea, refacerea sau ctitorirea de biserici şi mânăstiri. 

Deşi preocuparea pentru activitatea de construcţie la curtile domneşti poate fi conside
rată o constantă pe parcursul intregii epoci ştefaniene, la Suceava bunăoară inregistrându-se 
chiar două faze distincte, prima înainte de 1485 iar a doua după 148528, evident, cea de a doua 
fazA fiind dictată de distrugerea prin foc de către otomani a oraşului, deci şi a Curţii domneşti, 
ea se situează totuşi pe planul secWJdar al programului ştefanian. Această realitate poate fi uşor 
sesizată printr-o simplă compara1ie dintre volumul de investiţii aproximativ ce era dirijat în a
cest sens şi cel pe care il presupunea perfectionarea sistemului de fortificaţii sau nwneroasele 
sale ctitorii, de biserici şi mănăstiri.În ceea ce priveşte categoria constructiilor militare şi cea a 
edificiilor religioase, acestea au constituit pe rând linia definitorie pe care s-a axat programul 
de construcţii al marelui domn.În acest fel se disting două perioade: între anii 1466 şi 1487 e
fortul principal al domniei se orientează spre sistemul de fortificaţii, intre anii 1487 şi 1504 co
mandamentul de bazA al programului său îl constituie ridicarea de edificii religioase29. 

Momentul declanşării activitâţii pe tărâmul construcţiilor nu coincide cu anul inceperii 
domniei.Lucrul acesta apare firesc în momentul în care trecem în revistă principalele probleme 
cu care se confrunta Ştefan în primii sAi ani de domnie: un pretendent la tron adăpostit in Polo
nia împreună cu un număr de mari boieri şi pentru a căror anihilare, printre altele, este nevoit 
să cedeze temporar Hotinul şi Chilia, ultima aflată sub controlul unei gamizoane maghiare, iar 
din 1456 j.ara trebuia să plătească tribut30. 

Preocuparea esenţială a domniei între anii 1457 şi 1466 a fost aceea de a reface vechiul 
sistem de fortificaţii prin redobândirea Chiliei şi a Hotinului.Acest fapt este sugerat şi de data 

24 Ibidem, p.20. 
25 N.lorga, Istoria lui Ştefan cel Mare. edijie îngrijit! de Victor lova, Bucw-cşti, 1985, p.213. 26 Exemplifidm in acest sens: curtea domneasdli de la laşi(cf. Alexandru Andronic, op.cit., p.51·58), 

cwtea domneascA de la Suceava (cf. Mircea D.Matei, Emil I.Emandi, op.cit., p.l4()..146). 
21 Exemplul consacrat, ca unnare nu numai a cercetarii dar şi a publicArii rezullatelor, îl constituie curtea 

domneasca. de la Bac!u in care a rezida! Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare.Amintim în acest sens câteva din uiti
mile studii: Alexandru Artimon şi l.Mitrea. Aşezarea medievala din secolele XlV·XV de la Curtea domneasdi · 
Bacău. în "Carpica", Vlll, 1976; Alexandru Animon, Noi contrib11(ii privind curtea domnească din Bacău, în 
"Ccupica". XVIII, 1986; idem, Date istorice şi arheologice cu privire la Curtea domnească din Bacău, in 
"RMM", nr.2, 1987, p.3·13. 

28 Mircea D.Matei, Em.iii.Emandi, op.cil., p.l40-141. 
29 Ion I.Solcanu, op.cit .. p.l 37·139. 
30 N.Grigoraş. Moldova l11i Ştefan cel Mare, laşi, 1982, p.32--66. 
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la care se inaugurează lucrările de la Cetatea Nouă de lângă Romanl1, la aproximativ un an de 
la redobândirea Chiliei şi în jur de doi ani de la reintrarea în posesia Hotinului.Ceea ce întăreşte 
convingerea că în anul 1466 se declanşeaz.a programul sAu de construcţie este faptul că în a
celaşi an Ştefan cel Mare începe şi ridicarea mănăstirii Putna, la care se daugă zidirea la Athos, 
in acelaşi an, a unei bolniţe32. Cetatea Nouă de la Roman anticipează, prin planul după care es
te zidită, adaptArile la care vor fi supuse toate cetăJile moldoveneşli, în scopul de a le conferi 
rezistenţa necesară impusă de noua ann.l!. de asediu, artileria33. 

Ştefan cel Mare nu va precupeţi nici un efort în direcţia adaptării tuturor fortificaţiilor la 
noile condiţii de asediu. În unna invazici tătare din vam anului 1 469 "Ştefan traseînv.l!.ţ.ământul ce trebuia: el ti
cu cetate la Orheiu"J4 .Această expresie a lui Iorga defineşte doar parţial prioritatea ivită în pro
gramul dom.nesc.Şi aceasta deoarece Ştefan, deşi acţioneazA rapid în vederea ridicării unei for
tificaţii, nu se limitează la ceva proviwriu, ci dispune zidirea unei cetăţi de piatră după un plan 
corespunzător noilor condiţii, asemAnător celui de la Roman35. 

RAspunzând aceleiaşi necesităţi, de apărare a hotarului nistrian faSA de încălcările tătari
lor, Ştefan ridică in anul 1499 cetatea de lemn şi pământ de la Sorocal6.Dacă avem in vedere 
faptul că in cursul domniei lui Ştefan cel Mare fortifica�ii din lemn şi pământ au mai fost con
struite în anul 1476 la Bârlad, Berbeci şi Valea Albi, toale trei având, după cum indică cercetă
rile de la BârladJ7 şi absenţa vreunei menţiuni scrise care sâ le ateste după 1476, doar un carac
ter temporar, putem considera că Ştefan nu a intenţionat ca acestei fortificaţii să-i confere un 
caracter de durată, ci a conceput-o ca o fortificaţie temponuă.Petru Rareş va ridica insă in locul 
ei o cetate din piatf1J8. În cadrul aceleiaşi categorii de cetăţi zidite in intregime de către Ştefan cel Mare se in
scrie şi ridicarea, intre 22 iunie şi 16 iulie 1479, a unei noi cetăţi la Chilia, cetate la care, po
trivit cronicii, a lucrat un număr impresionant de oameniJ9.fie şi exageratA, cifra totală, de 
17.800 de oameni, meşteri şi saJahori, care este indicată de cronică, rapiditatea cu care se ridică 
această construcţie, ca de altfel şi celelalle zidite in întregime, ne oferă o imagine concludentă 
atât asupra potentialului de forţă wnanA şi materială de care dispunea Ţara Moldovei la acea 
dată cât şi asupra consecvenţei domniei in ceea ce priveşte perfecţionarea sistemului defensiv, 
ca parte componentă a complexului de apărare a ţării.Deşi pe lângă eforturile depuse la con
struirea noilor cetăţi, cele de extindere şi reamenajare a vechilor fortificaţii par minore, ele tre
buie puse in discuţie sub aspectul finalităţii lor.MAsurile de adaptare a vechilor cetăţi au sporit 
considerabil capacitatea de apArare a ţării in faţa imperativelor impuse de folosirea artileriei la 
asediu. Trebuie menţionat faptul că şi împotriva atacului direct, cu arme albe, al asediatorilor s
au luat măsuri suplimentare.Aşa trebuie văzută acţiunea de lărgire a şanţurilor de apărare4°. 

Acţiunea de transformare a cetăJilor din jurul anului 1476 s-a desflşurat aproape con
comitent la Suceava, Neamţ, Cetatea Albă şi, probabil, Hotin4'.Acest fapt demonstreazA că 

3l Lucian Chifescu, C11privire la cetăfile Moldovei inlfmpul hti Ştefan cel Mare. in "Rdl", tom. 28, nr.IO, 
1975, �.1534-1535. 2 /bidem,p.l535. 

33 Ibidem. 
34 N.Iorga, Istoria armatei româneşti, vol.l, 1910, p.l35. 
35 Lucid Chifescu, Fortificatiile Moldovei in secolele XJV-XVJ.Celăfi voievodale şi foriificaJii orăşeneşri, 

rezumatul tezei de doctornl, Bucureşti, 1972, p.l5-16. 
36 Ibidem, p.JJ-24.)8. 
37 Ibidem. p.20-21 şi 27-28. 
38 Ibidem. p.J8. 
39 Apud Ion I.Solcanu, op.cil., p.IJ9. 
40 Lucian Chifescu, Cu privire la ceră(ile Moldovei in timpul lui Ştefan cel Mare, in loc. cit., passim . 
4 1 Ibidem. 
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preocupările precumpănitoare ale domniei au fost direcţionate spre sistemul de fortificatii. 
Odată încheiat procesul de perfectionare a sistemului de cetăţi, Ştefan cel Mare va înce

pe, în anul 1487, sA punA în prim-planul programului său de construcţii ridicarea edificiilor re
ligioase.Dacl de la inceputul domniei sale şi până în anul mai sus amintit a ctitorit doar două 
mănăstiri, Putna şi Probota 1, acum, în 1487, va tâmosi douA biserici: Sf. Procopie din 
Milişău�. inceputa în acelaşi an, şi Sf. Cruce din Pătrăuţi.Din acest an şi până lo sfârşitul 
domniei sale, Ştefan cel Mare va ridica cel puţin 17 biserici sau., incert, 2542 .Motivele care 
determinA ridicarea lor sunt multiple.Dacă Probota a fost ziditl, conform unor opinii, înainte de 
anul 1465 cu destinatia de a adăposti osemintele tatAlui său, Bogdan al Il-lea, iar Putna pentru 
a-i servi sieşi şi familiei sale ca loc al odihnei de veci, unele biserici zidite începând cu anul 
1487, îşi au motivaţiile, foarte probabil, în regretarea unor fapte din tinerete, aşa cum este 
cazul bisericii TAierea capului Sf.Ioan BotelAtorul din Vaslui4l, târg în care, la 16 ianuarie 
1471, conform cronicii, "tlie Ştefan vodă pre lsaiia vomicul şi pre Negrilă păhamicul şi pre 
Alexa stolnicul"44.Unele sunt ridicate în amintirea şi spre cinstirea eroilor ţării, cum este 
biserica Arhistrategul Mihail din Razboieni.Am exemplificat, prin cazurile cele mai sugestive, 
o stare de fapt a cărui existenţă trebuie pusA şi în legătură cu mentalitatea lui Ştefan cel Mare, 
atât cât o putem sesiza noi astăzi. De maniera sa de gândire trebuie legatA şi schimbarea radicalA 
a ordinii priorităţilor în programul de construcţie.Unele dintre ctitoriile sale vor rămâne 
neterminate în momentul în care harnicul domn va fi coborât in cripta de la Putna.De ele se vor 
îngriji însă unnaşii sAi45. 

Ajunşi în încercarea noastră de a analiza priorităţile care au patronat programele de 
construcţie ale domnilor Ţării Moldovei pânA la sîarşitul domniei celui mai mare ctitor al nea
mului este necesar să precizăm câteva observaţii cu caracter general, valabile pentru întreaga 
epocă discutată aici. în primul rând se impune aceea că cei mai de seamă domni ai Ţării Moldovei s-au ară
tat a fi şi cei mai preocupaţi de ridicarea unor edificii care au contribuit la o desAvârşire structu
rală a firii: Petru 1, Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare. 

O trăsătură comunA a celor trei domni este capacitatea de a rAspunde intereselor majore 
ale tArii prin programul de construcţii pe care îl pun în practică; doar Ştefan cel Mare, în a doua 
parte a domniei sale, îşi permite să iniţieze o serie de edificii care să răspundă doar necesităţi
lor spirituale ale ŢArii Moldovei, tlrA a îmbrăca haina predominant politică.Acesla este mo
mentul în care Ţara Moldovei dobândeşte o deplină stabilitate.Până în anul 1487, construcţiile 
iniţiate de domnie au fost dictate de necesităţile ce le impunea consolidarea şi securitatea sta
tului moldovenesc.Deşi după această dată Ştefan cel Mare mai ridică, dupA cum am arătat, o 
fortificaţie, cea de la Soroca, să nu uităm cA aceasta a fost gândită la momentul respectiv ca e
lement secundar în sistemul de fortificaţii al ţării. În sfărşit, programele de construcţii ale celor trei mari domni s-au completat unele pe 
altele, în succesiunea lor temporalA, deşi între ele au existat perioade de neglijare a acestui 
domeniu.Astfel, dacă Petru 1 se orienteazA spre organizarea sistemului de fortificaţii al tăfii, 
Alexandru cel Bun va crea o bază solidă pentru organizarea viepi spirituale. Ştefan cel Mare va 
desăvârşi ambele sisteme, acest fapt contribuind de bună seamă la crearea renumelui său 
alături de celelalte fapte ale sale. 

42 Ion l.Solcanu, op.cit., p.l37-138. 
43 C.Cihodaru sugerea.zl o asemenea posibilitate în studiul sAu Observalii pe marginea izvoarelor privind 

unele l!Venimente din istoria Moldovei inlre anii 1467-147 4, in "SCSI\ Anul VIII (1957), fasc.l, p.15-16. 
44 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei. texte stabilite de P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1967, p.67. 
45 Acesta este cazul bisericilor Coborârea SfDuh de la Dobrovll 'ii a celei de la Reuseni, Tliierea capului 

Sf/oan Botezălontl(cf. 1.Solcanu, op.cit., p.137, nota 1). 
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MARCEL LUTIC 

TÂRGU FRUMOS IN EVUL MEDIU 
(SECOLELE XV-XVIII) 

Târgurile sau oraşele medieva1e din Moldova, cu mici excepţii, nu au beneficiat încă de 
o analiză istorică completA.Cercetarea lor monografiei, secvenf.ială sau integrală, râmâne un 
domeniu deschis pentru arheologi şi istorici.Majoritatea cercetlrilor referitoare la istoria wbanA 
a Moldovei medievale s-au flcut la nivelul generalitătilor, a ceea ce era comun pentru aşezArile 
de acest tip .. în sensul acesta dispunem de valoroase studii şi articole semnate de P.P.Panaites
cu1, N.Grigoraş2, Alexandru I.Gonţa3, Constantin C.Giurescu4 şi, în special, de D.Ciureas. în rândurile următoare ne propunem, in limita documentelor editate şi inedite şi a puţi
nelor lucrări scrise despre Târgu Frumos, să oferim câteva repere pentru realizarea unei mono
grafii a acestei aşezări medievale.MenţionAm că nu am luat în discuţie aici problematica legatâ 
de hotarul şi ocolul târgului. 

Informaţia docwnentară privitoare la Târgu Frumos este foarte restrânsă pentru secolele 
XV-XVI (nu mai mult de zece documente); ar mai putea fi şi altele din această perioadă în ace
le acte ale lui Gheorghe Vodă, de care îi povestea căpitanul Ion serdarului Ştefan Stârcea la 
1819, şi care îl interesau atât de mult pe hatmanul Constantin Palade6.NumArul documentelor 
este mai mare dacA ne raportăm la secolul al XVII-lea şi primele decenii ale veacului unnAtor; 
cele mai multe dintre acestea vizea.z.ă chestiuni de proprietate, iar cele externe interesează, mai 
ales, pentru înflţişarea aşezlrii. 

Bibliografia istoricA a oraşului de pe Bahluief este sâracă.Nicolae Iorga scria, mai întâi, 
câteva rânduri despre Târgu Frumos7; savantul va reveni asupra acestui subiect cu ocazia publi
cării unor importante documente relative la staturuJ târgului in preajma anului 1 8008. 

Probabil şi sub impulsul marelui istoric, un harnic preot de parohie, Neculai Dărângă, 
va scrie o monografie a comunei Târgu Frumos9.Încercarea este meritorie, insă se resimte lipsa 

1 P.P.Panaitescu., ComunEle medievale în Principatele Române, in lnterpretdri româneşti.St11dii de istorie 
economică şi socială, EdiJia a II-a, Bucureşti, 1994, p.ll9-160. 

2 N.Grigoraş, Dregtltorii tclrgurilor moldoveneşti şi atribuţiile lor pânli la Regulamen1ul Organic, Iaşi, 
1942; idem.,Despre ortqul moldovenesc În epoca de formare a statului feudal, in "SCSI", an.XI, 1960, nr.l, p.83-
96; idem, Proprietatea funciară a orflle/or moldoveneşti În timpul orânduiriifeudale şi evolulia ei, in "SCSI�, an 
XII, 1961, nr.2, p.213-232; idern, Proprietatea fonciară şi imobiliară a meseriaşi/ar, negustorilor, boierilor ŞI 
măniistirilor din oraşele moldoW!ru!Şti.Regimul şi rolul ei în secolele XV-XVII, în "AIIAI", t. VJJ, 1970, p.83-106. 

3 Alexandru l.Gonţa, Despre ortJlul moldovenesc în veacul al XV-lea - locuitorii şi starea lor socială. 
Bucureşti, 1963. 

4 Constantin C.Giurescu, T ârguri sau oraşe şi cetdţi moldovene din secolul al X-lea p6nli la mijlocul seco
lului a/XVI-/ea, Bucureşti, 1967. 

S D.Ciurea, Oraşele şi târgurile din Mo/dC1VQ in cadrul perioadei de descompunere afeudalismului, exb'aS 
din "SCSI", an. VII, 1956, fascicola 1; idem, Noi comiderafii privind oraşele şi tt!irgurile din Moldova în secolele 
XJV-XJX, in "AIIAI", t.Vll, 1970, p.21-58. 

6 C.lsDllti. Ştiri despre documente moldoveneşti în Transilvania la 1819, in "RA", t.X, 1967, nr.2, p.IBI-
186. 

7 N.lorga, Podul/loaiei şi Târgu Frumos, in "Floarea darurilor", nr.2, 1907, p.632-639. 
8 ldem, Pagini de istorie culturald.Privilegiul din 1815 al Tdrgului Frumos, in "ARMSJ•, seria a II-a, 

LXXXIV, Bucureşti, p.J5-64;(in continuare: Iorga, Privilegiul); idem, O horarnică în jurul Tt!irgului Frumos 
(1 796), in �Rl", t.X:X, 1934, p.344-354. 

9 N.DAringA, Monografia comunei Tt!irgu Fromas, Iaşi, 1916. 
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informatiei istorice; pe de alta parte, lucrarea plăteşte un prea mare tribut prezenteismu� 
lui.Totuşi, monografia. pArintelui D!rângă. alături de primele însemnări ale lui Iorga, au meritul 
unui inceput de drum şi trebuie consemnale ca atare. 

Mihai Costăchescu, niscut nu departe de Târgu Frumos, a îmbogAiit bibliografia locali
tăţii.Lucrările saJeiO, rAmase îo manuscris, intr-un stadiu primar, nu ne pot oferi prea multe ele
mente, relevante fiind doar pasajele rem-itoare la localizarea, vechimea şi uricul târgului.in 
rest, se trec in revistă documente diverse cu privire la Târgu Frumos. 

Am fi însA nedrep� dacii., într-<> bibliografie a acestui oraş, nu am include şi unul dintre 
studiile (cu 1Dl caracter, mai ales, geografic) lui Victor Tufesculi.Aici se află destule pagini 
despre istoricul aşezării, geograful ficând apel, ccnstant, la colecţiile de documente editate 
până în 1940. În perioada postbelicA, Târgu Frumos nu a mai beneficiat de nici o lucrare speciali\.Se 
cuvine să amintim, ins.A, că istoricul Constantin C.Giurescu, în partea a doua a volumului citat 
mai sus(vezi nota 4), îi consacri\ câteva pagini; aici sunt ordonate puţinele informaţii medievale 
cunoscute, subliniindu-se necesitatea efectuării de săpături arheologice pe vatra veche a târgu
lui. 

Aşezarea apare în hlrţHe medievale occidentalel2 sub denumirea "Margozeft" sau 
"Margozest"; Iorga a încercat identificarea acestui toponim cu Mogoşeştii de pe Siret13, por
nind, probabil, de la asemănarea formali a celor două toponime.Tâ.rgu Frumos era aşe1.at în 
partea de apus a străvechiului ţiaut al CârligAturii, clruia i-a fost şi reşedinţA tot ewl me
diu.După Miron Costin14, oraşul se afla în Ţara de Sus. Cantemir, situând ţinutul Cârligăturii în Ţara de Jos, plaseazA, logic şi reşedinţa s11. tot aiciiS.Părereajustă este cea din urmA. 

Situati la întn::tăierea unor importante drumuri comercialel6, localitatea nu era totuşi a
mintită în privilegiile domneşti din 1408 şi 1456, constituind însă una din etapele obligatorii 
ale negustorilor ce-şi transportau marfa pe traseul ce venea de la Siret spre Prut, din Transilva
nia în Moldova sau din Polonia spre Cetatea AlbA şi Chilia17.După 1484 era unul dintre târguri
le cejalonau "drwnul moldovenesc"l8. 

Târgui întrunea toate atributele unui important vad comercial, intrând în tipologia "ora
şelor de popas"I9."Aşezat <aşadar> lingA Strungli pe unde trece drumul străvechiu. din valea 
Siretului în a Bahluieţului, Bahluiului, c!tn:: laşi, ( ... ), Cotnari şi HâriAu ... "20, localitatea este 
situată într-o zonă pe care V.Tufescu o denumea "Poarta Târgului Frumos"21, fiind un element 
a ceea ce astăzi se numeşte Podişul Moldovenesc22. 

10 Mihai Cost.Acbescu, Târpi·Frumos şi satele din jur, în mss.la Arh.St.Iaşi, fond personal "M.Costlches
cu". nr.l268; idem, Târgui�Frumos şi satele dinfinutul Cârligi1tura, în mss. la Arb..SLia.şi, acelaşi fond, nr.l288. 

11 Victor Tufescu, O regiune de vie circulaţie: "Poarta Târgului Fromos", in "BSG", LIX, 1941, p.330-
412(in continuare:Tufescu, O regiurre ). 

l2 Georg Reichendorffer, Chorogrophio Moldavio, VienJ1, 1541; G.Gasta1di, Carta del Bocino Danu· 
biano, 1566; idem, Carta delia RomcmUJ, Antverpia. 1584, apud Marin Popcscu�Spineni, Romlinia in istoria 
cartografiei pântl fa 1600, voi.I-U, Bucureşt:i,l938, passim. 

13 Iorga. Privilegiul, p.37, nota 3. 
14 Miron Costin, Opere, ediţia P.P.PilllB.itescu, BuCURŞti, 1958, p.21 0. 
1 5 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Buauepj, 1973, p.73. 
16 Alexandru I.Gonta. Legăturile economice ale Moldovei cu Transilvania in secolele Xlii-XV/1, ediJia Ion 

Caproşu, Bucw-eşti, 1989, p.25-45. 
17 Ibidem, p.28-29. 
18 Ibidem, p.32. 
19 D.Ciurea, Noi considera{ii ... , p.23, nota 6. 
20 M.Costachescu, Tâf'gUI-Fromos şi solele din ţinullll Cdrfigătura, planşo Târgui-Frumos. 
21 Victor Tufescu, Iaşii şi oraşele din nordul Moldovei, Chişinlu, 1932. passim; idem, O reghme ... , p.340. 
22 C.Mart.iniuc, Alex.Ungureanu, Harta unil6!ilor naturale, p.43,apud V.Chirica, M.Tanasachi, Reperta. 

riul arheologic a/judetului laşi, vol.l, laşi, 1984, p.21. 
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PrecizAm că vechiul târg se afla la o oarecare distanţA de ceea ce hrisoavele stărşitului 
de veac XVDI numesc "vatra nouă"23."Seliştea veche" sau "vatra veche" era la nord de Bahlu
ieţ pe un teren mai înalt, în preajma locurilor pe care s-au înălţat biserica Sfinta Paraschiva24 şi 
curtea domnească.Aceste locuri au seiVit de scenă întregii istorii medievale a Târgului Frumos. "În lipsă de date istorice, care să ne spunA de începuturile multora din oraşele noastre, 
noi putem citi în însăşi tulpina cuvântului felul cum s-a urzit viaţa"25.Să vedem ce au "citit" 
cercetAtorii în numele Târgului Frumos, pentru cA acest aspect a suscitat un interes deose
bit.PrecizArn că am lăsat la o parte nwnărul mare de legende existente pe aceasta. temă26. 

Pornind de la informaţiile oferite de Dimitrie Cantemir27, N.lorga2B, N.DArângAl9, Con
stantin C.Giurescu3o şi Alexandru Obreja31 au conchis că denumirea aşezArii este legatA de ca
dru) natural în care era amplsat.A.M.Cost.ăchescu, iniţial, considera "numele Târgului Frumos o 
enigmA"32, susJ:inând mai apoi că "s-a nwnit <astfel> din cauza aşezării ( KPACNb TPĂfb) 
datA fiind sia vizarea numelor în terminologia slavA a documentelor"33• V. Tufescu crede că 
"prospţritatea târgului din primele două-trei veacuri dupA descălecat îi explicA ( ... ) şi nume-
le"34. În cadrul acestei probleme sugerăm luarea în calcul şi a unei alte ipoteze: posibilitatea 
ca numele oraşului să preia numele mai vechi al (unui)Bahluieţ(ului) - pârâu care s-ar fi putut 
numi ''Crasna", şi de aici "Târgu Crasnei", "Târgu de pe Crasna".Situaţia aceasta este frecvent 
întâlnită în Moldova medievală, numele Siretului, Sucevii, Bârladului, Vasluiului, Trotuşului, 
HâriAului (în evul mediu s-a numit şi Bahlovia) fiind doar câteva exemple în acest sens. O hartA 
a Târgului Frumos din secolul trecut încă mai păstra amintirea "Bahluietului vechiu"3S, dacă nu 
cumva este vorba despre vechiul curs al actualului Bahluieţ.Ar putea fi un argument in sprijinul 
presupunerii noastre un docwnent din 24 ianuarie 1660, care aminteşte douA sate "cu selişt:i şi 
cu hotar din Târgu Crasna''J6; satele fiind din preajma Târgului Frumos nu poate fi vorba decât 
despre această localitate.Deoarece documentul citat este o traducere din 1808, e posibil ca dia
eul sA nu fi tradus din slavonă nwnele oraşului.Confmnarea acestei ipoteze ar surveni în mo
mentul în care ne vom convinge de existenţa a două Bahluieţ.e, dintre care unul s-ar fi numit 
"Crasna". 

Până la presupusa confirmare, pe linia lui CostAchescu, vom spune că, probabil, in ve
chime aşezarea era numitA de localnici T â r g u F r u m o s şi nu Târgu Crasna.Mai putem su
gera că diecii şi uricarii cancelariei slavone, dintru început au tradus cuvântul "frumos" prin 
"kpacNb " şi variantele sale.Putea să nu fie aşa, clei întâlnim în documentele medievale şi cu
vântul "frumos" netradus; după cum se putea impune şi în vorbirea autohtonilor expresia sia-

23 Documeme privind rela1iile agrare in veacul al XVJJJ.Iea, vol.JJ, Moldova, Bucureşti. 1966, p.526-527. 
24 Victor Tufescu, O regiune ... , p.398. 
2� Gb.Ghiblnescu, Surete şi izvoade, vol.XII, Iaşi, 1924, p.l (in continuare: Ghiblnescu, Surete). 
26 Vezi N.Dărângl, op.cit., p.6. 
27 D.Cantemir, op.cil., p.73. 
28 N.lorga, Privilegiul, p.J6-37. 
29 N.DAring!!., op.cit., p.6; acordA credit şi unei legende, precum şi faptului cA la Târgu Frumos s-ar fi ţinut 

târguriftumoase de vite cornute şi porci. 
30 Const.C.Giurescu, op.cit.p.291. 
31 Al.Obreja, DictionDT geografic al jude/Jllui laşi, laşi, 1979, p.225. 
32 M.Cost!chescu, Documente moldoveneşti inainte de Şte/Drl cel Mare, voi.U, laşi, 1923, p.168; (in conti-

nuare: CoSlAchescu, Documente moldoveneşti). 
33 ldem, TDrgul-Frumos şi satele din jur, p.6. 
34 Victor Tufescu, O regiune ... , p.192. 
3S Arlt.St.Iaşi, Colecţia JUrfi şi planuri, nr.2142. 
J6 CDM, voi. III, Bucureşti, 1968, p.l20, nr.481 .  
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vonâ "crasna", care s-a şi consacrat în alte cazuri37. 
Aşadar, socotim el, în lipsa lUlor documente care să ateste denumirea dubl� a Bahluie

tului, explicaţia cea mai pertinentA legată de etimologia Târgului Frumos este tot cea îndeobşte 
acceptată; iar mecanismul prin care s-a impus opinăm că a fost cel expus mai sus. în problema vechimii tlirgului de pe malurile Babluieţului, arheologia ar fi putut servi 
cel mai bine dacă s-ar fi intreprins sApAturi sistematice pe vatra veche.S-ar fi depistat eventua
lele indicii cu privire.la istoria aşezării în secolele XIT-XIV.Din păcate, contribu1ia arheologiei 
se rezumA la descoperirea În preajma Târgului Frumos a unei aşezAri întinse din secolele XN
XV şi XVI-XVD". 

Aşezarea, de vechimea laşilor39, exista in secolul al XV-Iea-40, dar ne indoim cA ungurii 
au vreun merit În intemeierea ei41. 

Desigur, Târgu Frumos "s-a dezvoltat din cele mai vechi vremuri"42, după formula lui 
Costachescu.Credem insA cA prin "cele mai vechi vremuri" nu trebuie sa Înţelegem altceva de
cât veacul al XIV-Iea.Constantin C.Giwescu sublinia tocmai acest lucru, adAugând cA era "re
şedinţa linutului Cârligătura"43.A doua parte a afirmaţi.ei trebuie amendaiA, fiindcA incA nu 
suntem în măsură să precizăm, cu toată certitudinea, cui aprţi.ne prima organizare administra
tivA. a Moldovei: lui Alexandru cel BlDl sau înaintaşilor sii! În continuare, istoricul citat e mai 
precis, susţinând că "şi această aşezare, ca şi Iaşii, a precedat intemeierea statului moldo
vean·•..w. 

Părerea lui Tufescuu care ii împinge inceputurile inainte de veacul XIV, ni se pare ha
zardată �i greu de argumentat. 

Opiniile de mai sus, de cele mai multe ori, sunt impresii personale bazate pe logica isto
rică.Măsura veridicităţii sau faJsităţii lor este greu de stabilit.Cu toate acestea, ele converg spre 
W1 anumil timp al inceputurilor: cel mai devreme - prima jumătate a secolului al XIV-lea, iar 
cel mai târziu - primele decenii ale veacului al XV-lea. 

Docwnentele secolului al XVIIl-lea incă mai păstrau amintirea vechimii târgu
lui.Astfel, in hrisowl din 1 3  iulie 1 763 dat aşez.Arii de domnul Grigore Callimachi se spune cA 
acesta ''este din cele mai vechi oraşe, .. .''46 . 

. 

Pe teritoriul solid al faptelor sigure intrăm atunci când ele se pot controla documentar, 
adicA.. din prima jwnAtate a veacului XV .Astfel, prima menliune, implicită, a Târgului Frumos 
este din 12 august 1426, când ţinutul Cârligaturii apare înlliia oarâ in documente". 

Ne îndoim de faprul că Scbiltberger pomeneşte oraşul in descrierea lui de cAlăto
rie48.lnfonnat.iile contelui d'Hauterive, cwu că Târgu Frumos ar fi fost intemeiat de unguri în 
intervalul 1433-1444 nu au nici un temei documentar49 (vezi şi nota 41). 

Prima menţiune explicită a târgului este din 5 octombrie 1448.Domnul Petru al U-lea 

37 M.CostAchescu, Doc11menre moldoveneşli, voi.II, p.368. 
18 V.Chirica, M.Tanasa.chi, op.cit, voi.U, Iaşi, 1985, p.419. 
19 N.lorga, Privilegi11l, p.36. 
oiO N.DArâng!, op.cil., p.7. 
41 Ibidem. 
42 M.Cost!chescu, TDrgui-Frumos şi .satele din jur, p.2. 
41 Consi.C.Giurescu, op.cil., p.297. 
44 Ibidem. 
45 Victor Tufescu, O regiune ... , p.389. 
46 N.lorga, Documenle privi/oare /a familia Cal/imachi, vol.l, Bucureşti, 1902, p.458. 
47 DRH, A, Moldova, vol.l, p.93-94; Cost.Achescu, Documenle moldoveneşti, vol.l, p.l78-18 1 .  
48 Victor Tufescu, O regiune . . .  , p.389. 
49 d'Hawerive, Memoire sur /'elat ancien el actuel de la Moldavie(/787), p.56,apud Tufescu, O regiune 

p.389. 
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dăruia, in acea zi de toamnă, mănăstirii din Poiană(Probota), al cărui oaspete era, "toată ceara 
de la Târgu Frumos, să o ia în fiecare an de la toţi câti vor avea cârciumi"50.În anul unnător, la 
8 aprilie, Alexăndrel voievod întâreşte dania înaintaşului său şi le mai dă călugărilor de la Pro
bota "din vinul din deseatina noastră, în fiecare an, câte şapte buţi de vin"S1 •  

Din puţinele infonnaţii deducem cA zona din preajma Târgului Frumos era foarte boga
tă in vii şi in ceară (in "cultura albinelor"S2 cum ar spWie Costăchescu) - Wl argument şi acesta 
al cadrului natural infloritor; de asemenea, prezenţa cârciumilor în Târgu Fnunos, unde, pe 
lângă comercializarea băuturilor, se vindeau şi alte genuri de mărfuri, cum ar fi, in cazul nos
ru, ceara. 

Documentul din 25 c:;ugust 1454 ne indică, pe lângă existen� vămii, şi prezenţa la Târ
gu Frumos a reprezentantului domniei ("dregătoriul nostru"S3). 

Infonnaţii precise cu privire la viata târgului din secolul al XV -lea nu mai avem .Iorga a 
şi spus-o exact: de acum va fi pomenit "nwnai la intâmplări de luptă"S4• 

Punând în relaţie infonnaţiile secolului al XVII-lea cu referire la uricul târgului şi ceea 
ce ştim astăzi despre ocoale, rezultă cA în vremea lui Ştefan cel Mare exista curte domnească şi 
la Târgu FrumosSS .Altfel, bogata domnie a marelui domn este săracă în izvoare directe cu pri
vire la subiectul cercetării de faţâ.Documentul din 12 septembrie 1499, ce aminteşte de curtea 
domneascA de la Târgu Frumos, nu-l putem lua în considerare, dovedindu-se falsitatea luis6. 
S-ar putea, totuşi, ca acesta să fi fost inspirat de documente originale, contemporane epocii lui 
Ştefan cel Mare şi astfel să avem o mărturie indirectă a existenţei curţii domneşti. În 1 5 1 3  riposta moldovenilor în faţa invaziei tătarilor nu mai este decât o palidă aminti
re a vitejiei de odinioară.Tătarii, în fnmte cu Bet Gherei "au întratu la Moldova, de au prădat 
ţara până la laşi şi au arsu târgui şi ţinutul Cârlegăturii . . .  "51.Acum se pare că Târgu Frumos a 
fost ars pentru prima oară. 

Peste exact Wl sfert de secol marele sultan Soliman, în fnmtea puhoiului turcesc, în dru
mul său spre Suceava, trecea şi pe la Târgu FrwnosSB.Ne imaginAm că aşezarea abia reflcută 
după şocul din 1 5 1 3  era, iar�i. aproape ruină. 

Cu toate acestea, a doua domnie a lui Petru Rareş a însemnat pentru târg construirea, în 
cadrul programului de ridicare a edificiilor religioase , a bisericii domneşti Sfânta Paraschiva.În 
condiţiile in care infonnaţiile documentare nu există, singmele indicii care au flcut ca biserica 
să fie atribuită lui Rareş SWit cele din pomelnicu/ zugrăvit, pAstrat în proscomidia biseri
cii.Acest pomelnic este, de altfel, foarte clUioscut, deoarece din el a fost scos, prin lovituri de 
ciocan, numele renegatului lliaş Rareş. 

S-ar putea ca vechea pisanie sA se mai pAstreze, ea fiind "ascunsă prin turnul adăugat în 
fata uşii de intrare"S9, deşi N.lorga nu crede în această posibilitate60. 

. . . 
DupA ce turcii ocupă Chilia şi Cetatea Albă, după ce principala reşedinţA domnească se 

SO DRH. A, vol.l, p.4 1 1-413. 
SI ibidem, vol.ll, p . \-2. 
S2 M.Coslllchescu, Documente moldoveneşti, vol.ll. p.379. 
S3 DRH, A, vo\.11, p.57-59. 
S4 N.lorga, Privilegiul, p.37. ss D.Cantemir, op.cit., p.93, nota IO(infonnaţia aparţine lui N.Stoicescu). 
56 D.Agache, Un document fals de la Ştefan cel Mare, in "AHAl", XXIV 2• 1987, p.613-617. 
S1 Grigore Ureche, Letopiselul Ţdrii Moldovei, edi(ia P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1955. p.l32. 
ss Cdlători străini despre Ţările Române, vol.l, Bucureşti, 1969, p.l 32(în continuare: Călători străini). 
S9 Gh.Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVJ-lea(J 527-1 582). in "BCMI"", anul XXI 

(1 928), p.81. 
60 N.lorga, Jnscrip(ii din bisericile României, vol.ll, Bucureşti, 1905, p.294. 
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mutA la Iaşi şi, mai ales, dupA. ce, în timpul batrânului Cantemir, polonezii şi tătarii îşi lasă din 
plin urmele trecerii lor prin Moldova, sitlJalia Târgului Frwnos se înrăutăţeşte. Cum ar spune un 
domn de la sfirşitul veacului a1 XVIII-lea: "şi din vreme în vreme, mergând spre scAdere şi îm
putinore de oameni, au rămas de se afl! ( ... ) la proastă stare"••. 

Iată câteva momente mai importante dintr-o vreme plinA de frlmâotlri politico
militare: 

- la 8 septembrie 1602 in or". se afla fugarul Simion Movill62; 
- ungwii lui Ioan Kemeny, sprijinitori ai lui Gheorghe Rakoczy al II-lea, îşi rezervA un 

popas mai îndelungat la Târgu Fnnnos63; 
- "lângl acest << oppidum elegans>>, cum traduce un polonez, fu bătut, la marginea sa

tului Sârca, la 3 iulie 1653"64, Vasile Lupu de oastea lui Gheorghe Ştefan; 
- o socotealA a lui Gheorghe Ştefan ne lllil111 cA Târgu Frumos avea, in a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea, călăraşii săi65; probabil c.A aceştia erau folosiţi la transmiterea ştiri
lo .... NumArul lor era de 30 la 1683, reducându-se la 10 in 1 7 1 761; ei plAteau o dajde specialA 
de 5-6 galbeni"; 

- un document lacunar din 1662, emis de Eustratie Dabija voievod, ne infonneazA că 
târgui em pur şi simplu "pustiu"69; 

- Între anii 1686 şi 1692 o mare parte a populaliei va pArAsi aşezarea. sub presiWiea de
selor incursiuni poloneze şi tătare.CW1ii domne�ti i se va da din nou foc70; 

- În timpul domniei lui Constantin Cantemir se organizeazA steaguri de lefegii "in Ro
man şi in Cozmeşti şi·n Târgu Frumos ... "71, dintre codrenii tilhari prinşi de prin T= de Jos; - târgui de pe malurile BabluetuJui nu a fost numai un loc de popas pentru soliile ce ve
neau din vest şi din nord72, ci şi WI loc de refugiu pentru o parte a boierimii în vremuri de res
trişte.Aşa se întâmpla, de pildA., în 17 1 1 ,  când în fata atitudinii mascate a lui Dimitrie Can
temir, unii dintre boieri ''şi-au pornit casele ( . . .  ) la Târgu Frumos, alţii în altă parte, după cum 
au putut"73_ 

- în  trecere pe aici au fost şi suedezii, cu ocazia sta,ionArii lor în Moldova74, dar lucru 
mai grav, oraşul va fi nevoit sA suporte, pe la 1738-1 740 armata ruseascA7S. 

61 Idern. Documenle Callimachi, voi.I. p.458-460. 
62 Idem, Privilegiul, p.37. 63 Ibidem. 
64 Ibidem; Ilie Corfus, Documenle priviloare la istoria Romliniei culese din arhivele polone, secolul al 

XVII-lea, Bucureşti, 1983, p. l 83-1 S5 . 
6S N.lorga, Privilegiul, p.37; idem, Studii şi documerrle, vol.IV, Bucureşti, 1905, p.263. 
66 lnrlilufii feudale din Ţările Române.Dicţionar, coord.: O.Sachelarie şi N.Stoicesc:u, Bucureşti, 1988, 

p.S0-81. 
67 Cronica Ghiculeşti/or.lsloria Moldovei intre anii 1695-1754, edil]a Nistor şi Ariadna-Carnariano 

Cioran, 1%5, p.201. 
68 N.lorga, Studii şi doc:umenttt. vol.IV, p.263; voi.XVI, p.228-229. 
69 CDM, voi.III, p.l87, nr.822. 
70 Ion Neculce, Letopisetul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinJe, ediţia Gabriel Strempel, Bucw-eşti, 1986, 

p.312. 
71 Ibidem, p.315. 72 Călători străini, vol.V, p.517-518; voi.Vlli, p.326; P.P.Pa.naitescu, C6/ători poloni in Ţliri/e Române, 

Bucureşti, l 930, p.99-100, I lO  şi I I I .  
7 3  Cronica Ghiculeştilor .... p.93. 
74 Călăloristrăini, vol.VIII,p.323-345. 
7S Ion Neculce, op.cil. , p.82S-826. 
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Urice de proprietate, similare acelor c h a r  t e ale oraşelor apusene76 vor fi avut majo
ritatea aşez.Arilor urbane din Moldova, dacli nu toate.S-au păstrat numai două: al Vasluiului şi 
al Bârladului.Un asemenea urie incA exista pentru Târgu Frumos în veacul al XVH-Iea.Aici se 
pare d erau însemnate hotarele, dupl cum sugerează Costăchescu77, satele din ocol, dar şi mul
te a1te elemente de organizare a vieţii urbane7B.Opinia lui Costăchescu este intărit.ă de cele câte
va documente care evidenţia..zA faptul cA, in cazul anumitor pricini, se apela la wicul târgu
lui.Iati douA cazuri: 

- la 28 iunie 163579, ajungându-se înaintea lui Vasile voievod pentru a se clarifica o dis
pută dintre mAnAstirea Hangu şi un anume TAnasie se invocă şi "uricul ce 1-a avut Târgui Fru
mos de la bAtrânul Ştefan voievod"80; 

- la 2 aprilie 1 673 este adus in faţa marelui vomic Miron Costin "uricul Târgului Fru
mos care le scrie în semne din movile in movile"81 .  În ceea ce priveşte pecetea târgului, aceasta ''reprezintă, simbolic, înseşi autoritatea lo
calA, constituitA şi recunoscuti ca atare"82. 

Pecetea apare pe câteva documente originale din secolul al XVII-leaBJ (vezi Anexa). A
ceasta este de fonnă circularA.AnaJiza ei ne evidenţiazA existenţa intr-un scut simplu a unei pă
sAri cu aripile desflcute şi ciupind - opinie aparţinând lui Gh.GhibAnescu84, zburând, după pă
rerea lui N.lorga85.În partea stângă se aflA soarele, iar in dreapta, uneori, Iuna86.Scutul este în
cadrat de un cerc; deasupra scutului, in interiorul cercului, se gAseşte o cruce, in corespondenţă 
directA cu o altâ cruce din exergA.Legenda care se aflA aici, în limba slavonA, are wmătorul 
conţinut: "+pieceată krasnăi trăgăstă" (in traducere: "pecetea Târgului Frumos"). 

O anume controversă există în privinţa pAsArii reprezentata în scut.Ar putea fi o barză 
(opinia istoricului ieşean Ştefan Gorovei) sau o pasăre oarecare din cele multe ce vor fi vieţuit 
prin codrii Cârligăturii de altadată (pArerea lui Ghibânescu, la care subscriem şi noi), dar e foar
te greu de acceptat cA un târg cu un asemenea nume şi-ar fi pus în stemă o . . cioară. Oricum, 
pecetea, prin fonnă şi conţinut este un semn neîndoielnic al vechimii aşezării87. 

Nu ne îndoim cA astfel de peceţi au existat şi in veacul al XVI-lea.Sperăm că extinzând 
cercetarea şi la secolul al XVID-Iea şi prima jumAtate a celui următor vom descoperi şi alte do
cumente având pecetea Târgului Frumos. 

DupA cum se ştie, schimbările de sigilii erau foarte rare8B.Gh.Ghibănescu ne atrage a
tenpa cA, pe un document din 7 mai 1667, apare o pecete a Târgului Frumos având în scut o ... 
broască89 (document nepublicat).în acest caz cred că se impune a pAstra o anume circumspec
tie.DupA cum tot aceeaşi atitudine trebuie avută şi în legătură cu afirmaţia a doi cunoscuţi he-

76 P.P.Panaitescu, Introducere in iswria culturii române. Bucureşti, 1969, p.289. 
77 M.CostAchescu, Satul Prigoreni cu trupurile sale. Avrămenii şi Râtul(din jud. laşi), in ''Ioan Neculce", 

fascicola 5(1925), p.4 1 .  
78 P.P.Panaitescu, Jntroducere ... , p.290. 
79 M.Costlchescu, Satul Prigoreni . . , p.47. 
80 Ibidem. 
81 M.Costin, op.cit., p.I48-l49. 
82 N.Grigoraş, Institutii feudale din Moldova. Organizarea de s1at până la mijlocul secolului al XVJJJ-Iea. 

Bucw-eşti, 197l, p.366. 
8l Gh.Ghiblnescu, Pecetea Târgului Frumos, in "Opinia", nr.ctin 23 martie 1912, p.3; Biblioteca Acade-

miei Rom.ine, CLIV/174(prin intennectiul lui Ştefan S.Gorovei). 
84 Gh.Ghiblnescu, Surele , vol.IJI, p.248. 
85 N.lorga, Privilegiul, p.38. 
86 Biblioteca Academiei Române, CL1V /174. 
87 Sugestie primit! din panea lui Ştefan S.Gorovei. 
88 N.Grigoraş, Institutii feudale ... , p.365. 
89 Gh.Ghiblnescu, Pecetea ... , p.3. 
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raJdi�ti, D.Cemovodeanu şi I.Mănescu. potrivil careia pe siglliul Târgului Frumos ar fi repre
zentate spice de grâu, ca un '"însemn purtând imaginea produselor cultivate pe moşia oraşu
lui"90. 

Pentru a contura o sumara imagine a Târgului Frumos văzut de străinii în trecere prin a
ceste locuri am apelat la mărturiile acestora adliilate în cele opt volwne de "Călători straini", 
precum şi la câteva texte mai puţin cliD.oscute.Relatările, după cum ne vom convinge, nu sunt 
prea măgulitoare, ele fiind fhcute de oameni obişnui ti cu un aU standard de viaţă. 

Astfel, pentru suedezul Hiltebrand1 aşezarea "seamanA cu un bastion"91. 
Un text care a lrecut neobservat este acela publical de Viorica Lascu in Anuarul Institu

tului de Istorie din Cluj92.Este vorba de relatarea misionarului apostolic italian Antonio Gior
gioni de la 1688.Desigur, oraşu1 purta amprenta trecerii polonezilor. dar ne îndoim că numai 
aceştia au contribuit la aspectul de r u i n ă pe care il relevă misionarui.Italianul precizează câ 
târgui este situat într-o câmpie frumoasă şi ca în preajma lui venea "principele din când În când 
penlru a se reculege, ocupându-se de vânat şi de pescuit"93. în jurnalul de campanie al lui von Weismantel este des pomenit cu apelativul "orăşe
lul"9-4 sau "Lârguşorui"95.Acest străin, în fa� evidentei discordante între denumire şi infătişare, 
oarecum descumpănit, noteaza: "a putut să fie numit astfel inainte, dar, acum, seamAnA foarte 
mult cu un s a t  u r â t"96. 

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea arăta cam la fel, mai ales că începuse exodul evrei
lor din Galilia, fapt care îşi va pune amprenta asupra atmosferei ce va domni in Târgu Frumos 
în veacurile urmâtoare.Fapt este cli, încă din a doua jumătate a secolului al XVUI-lea, aşezarea 
de pe Bahluieţ începe a ti socotitA în rândul oraşelor mici ale Moldovei97, mergând pe panta 
unei decăderi evidente, cu putine şanse de redresare, mai ales din momentul în care Paşcanii în
cep a deveni un important nod feroviar şi industrial. 

Sperăm ca acest material sa insemne un pas inainte pe drumul deschis de Iorga şi preo
tul Dărângă la Începutul secolului, drum continuat apoi de încercările lui Mihai Costăches
cu.Intentionăm sa consacrăm un nou articol evolu1iei hotarului şi ocolului domnesc ale 
Târgului Frumos, urmând ca, pe viitor, extinderea cercetării la secolele al XVIll-lea şi al XIX
lea să ne ofere o imagine cât mai completA a ceea ce a insemnat acest târg in evul mediu. 

90 D.Cemovodeanu, J.N.Mfulescu., Noile steme alejude,e/or şi municipiilor din RSR. in "RA\ !.XXXIV, 
nr.l-2, 1974, p.9. 

91 Căfărori străini. voi. V, p.596. 
92 V.Lascu, Documenre inedite privitoare /u Ţările Române in secolul al XV/1-fea. in "AllAC", 1969, 

p.256-257. 
93 Ibidem. 
94 C6ftitori str6ini. vol.VIll, p.333 
95 Ibidem. p.326. 
96 Ibidem. p.345. 
97 Gh.Bczviconi, Căllitori r11şi in Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 194 7, p.I09-l l O. 
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Iliblioteca Academiei. Document ncdatal. 
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DANIEL BOTEZA TU 

OCOLUL T ÂRGULUI HÂRLĂU.GENEZÂ ŞI EVOLUŢIE 

Una din principalele particulari1AJi ale ţinutului HârlAu, în afară de întinderea sa terito
rială, o reprezintă faptul că în cazul său este, poate, cel mai bine ilustrată, comparativ cu alte ţi
nuturi, evolu�a propriet4ţii domneşti.HâriAul reprezenta, pentru domnie, un adevArat .fie/. dacA 
e să ne gândim cA acest ţinut cuprindea nu mai puţin de trei târguri (Botoşani, Hârlău şi Cot
nari), cu ocoalele respective, precum şi renwnitele vii domneşti de la HârlAu şi Cotnari. Tuturor 
acestor proprietăţj domneşti li s-au adAugat, la inceputul secolului al XVI-lea, ocolul Şipotelor, 
confiscat de ŞteflniiA VodA de la "lticleanul" Luca Arbore.Se poate observa, aşadar, ponderea 
însemnată pe care o avea, la un moment dat, proprietatea domnească în cuprinsul acestui ţinut. 

Cu toate acestea, nu există, încă, nici o lucrare specială referitoare la ţinutul Hârlăului, 
ori la târgul cu acelaşi nume.Monografia inimosului învA�tor hâriAuan, Vasile Lişman, unnare 
firească a unui patriotism local uşor de înţeles, este departe de nonnele specifice ale unei lucră
ri ştiinţifice1.NeexisLând o abordare specială a controversatelor probleme referitoare la târgui 
Hârlăului, e lesne de inteles că nici celălalt aspect, referitor la ocolul acestui târg, nu s-a bucu
rat de interesul constant al vreunui cercetător. 

Am întâlnit totuşi, în cuprinsul câtorva studii şi articole, referitoare, mai ales, la organi
zarea administrativ-teritorială a Moldovei medievale, infonnaţii şi afinnaţii despre una sau alta 
dintre multiplele probleme pe care le suscită un asemenea subiect. 

Gheorghe Ghibănesc� într-un volum consacrat târgului Dorohoi, face şi câteva 
succinte consideraţii referitoare la ocoale, despre care afinnă că ar fi apărut din necesitatea 
asigurării hranei pentru târgoveţi, ca şi din considerente pur wbanistice (pentru buna îngrijire a 
uliţelor, a podurilor etc.)l.Desigur că aceste afirmaţii, care se sprijinA pe o solidă bază 
documentară, sunt cât de poate de adevărate, dar ar fi greşit să rezumăm doar la atât rostul 
ocoalelor.intr-o perioadă detenninată din istoria Moldovei, domnia a fost cea care a manifestat 
un interes deosebit pentru constitui.rea şi consolidarea acestor ocoale, din motive asupra cărora 
vom reveni. 

Referindu-se la originea oraşelor moldoveneşti, Nicolae Grigoraş, considera câ, în for
ma incipientă, cele mai multe dintre acestea au fost popasuri negustoreşti în care, alături de ne
gustorii români, majoritari numeric, s-au stabilit, într-o epocă anterioară întemeierii Ţării Mol
dovei, negustori veniţi din ArdeaP .în schimbul unor sume de bani plătite probabil anual, aceşti 
negustori vor câpăta apoi, de la diferi�i domni, dreptul de a-şi ridica locuinţe, depozite şi ma
gazii.Domnii ar fi venit în întâmpinarea dorinţei negustorilor, de a fi stăpâni pe terenul pe care 
se stabiliseră dăruindu-le, în jurul oraşului, un loc pentru agricultură, nucleul viitorului ocol al 
târgului.Totuşi, afinnaţia este contrazisA de numeroasele documente care ni-i arată drept pro
prietari ai viitoarelor sate din ocol pe unii dintre boierii de vază ai Ţării Moldovei. 

intr-un studiu ce-şi propunea să ofere un răspuns problemei originii ţinuturilor moldo
veneşti, Vasile Lungu considera ocoalele ca fiind diviziuni mai mici ale ţinutwilor, dar compa
raţia este oarecum forţată, dacă ţinem cont de faptul c§. in cuprinsul ţinutuJui coexistau proprie-

1 Vasile Lişman, Hîrlău.Moncgrafie,laşi, 1 972. 
2 Gheorghe Ghibănescu. Surele şi izvoade(Dorohoiul), vol.XII, laşi, 1924. 
3 N.Grigoraş, Dregtitorii lîrgurilor moldoveneşti şi atribuJiunile lor pînă la Regulamentul Organic, TezA 

de doctorat, Iaşi, 1942. 
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tă�ile domneascA, boierească, mânăstirească şi !ărănească, pe când ocoalele reprezentau pro
prietatea exclusivă a domniei. în lucrarea sa, cu un titlu cât se poate de sugestiv, Petre P. Panaitescu afuma, despre po
pulaţia din oraşe, că aceasta forma o comunitate de sine stătătoare, refractar! La contactele cu 
cei din afară, bucurându-se de anwnite privilegii şi având o serie de drepturi politice pe care şi 
le exercitau autonom de atribuţiile statului Gustiţie, oaste, catastih, monedă şi sigiliu proprii).4 
De o .situa�e asemănătoare se bucurau satele din ocol, care nu depindeau de aparatul ad
ministrativ al ţinutului în ca.re se aflau, ci se conduceau prin autorităţile orăşeneşti şi - adăugăm 
noi - prin reprezentantul domniei tn târg, acel vomic sau ureadnic.P.P. Panaitescu respinge ca 
nefondată, afiiiOaţia lui Grigore Ureche, cum că apari1ia ocoalelor se datorca7..ă lui luga voie
vod, cel care a domnil doar câteva luni înainte de urcarea pe tron a lui Alexandru cel Bun, con
siderând că avem de-a face, în fond, cu instituţii mai vechi. 

Regretatul profesor Constanlin Cihodaru remarca eforturile întreprinse de Ştefan cel 
Mare pentru refacerea ocoalelor, preocupare esenţială dacă c s� ţinem cont de principalul scop 
unnărit de domn: întărirea puterii centrale şi cre.arca tmei baze sociale mai largi, favorabile 
domnici5. 

O observaţie asemănătoare face şi Dimitrie Ciurea, cunoscut pentru studiile sale referi
toare la organizarea administrativă a Moldovei in epoca medievală, doar d., potrivit acestui din 
wmă istoric, Ştefan cel Mare este cel căruia i se datorează apariţia ocoalelor.6 

Un alt cercetător ieşean, Nistor Ciocan, după ce remarcă faptul că toate oraşele moldo
veneşti au apărut pe locuri domneşti, emite ipoteza că târgurile, încă din secolul al XIV -lea 
sunt centre ale unor mai întinse domenii domneşti.7 Pentru mai buna administrare a acestor do
menii sunt ridicate curţi domneşti în cele mai importante oraşe ale Moldovei şi - in vederea a
provizionării şi intreJinerii acestor curţi - sau a cetăţilor din preajma târgurilor, au fost infiinţate 
ocoalele, care reuneau satele din jur.Ştefan ce] Mare va reface aceste ocoale, cele mai conclu
dente exemple fiindu-ne oferite prin refacerea ocoalclor târgurilor Vaslui(1491) şi Bârlad 
(1495). 

Într-o lucrare de proporţii mai mari şi mai apropiată de anii noştri, profesorul i.Caproşu 
demonstrează, fără putinlă de tăgadă, rolul jucat de domnii Moldovei din a doua jumătate a se
colului al XVI-Lea: in destrămarea ocoalelor târgurilor.e Prin danii care sunt, in fond, vânzări 
deghizate, domnii scoteau la mezat satele din ocol, oferindu-le celui care plătea mai mult, 
intr-o epocă în care dificultăţile financiare explicau, intrucâtva, această atitudine. 

Analizând izvoarele documentare editate, in căutarea informaţiilor relevante pentru de
mersul nostru, am constatat că materialul documentar nu este atit de concludent pe cât am fi 
dorit-o.9 Mai bine ilustrată din acest punct de vedere este perioada care începe cu primele dece-

" Petre P.Panaitescu, Comunele medievale în Prmcipalele Române, în vol.lnterpretdri romdnf'-$ti, ediţia 
a Il-a, Bucureşti, 1994, pp. l 1 9- 1 60. 

s C.Ci.hodaru, Refacerea ocoaielor. cetlifilor fi curţilor domneşti in tl doua JUmtittJte a secolului al XV-lea, 
in Omagiu lui P ConstanJinescu-la.şi, Bucureşti, 1965, pp.267-273. 

6 D.Ciure.a, No1 conrribuţii privind oraşele şi tîrgurile din Moldova in secolele XIV·XIX. in ''AHAl'', tom 
VII (1970), pp.2I-58. 

7 Nîstor Ciocan, Procesul df! insrrdinare a moş1ei tiTgwilor dm Moldcva.Cfteva considera.rii, în 
Profesorului_ Constantin Cihodaru la a 75-a amver.sare, Iaşi, 1983. 

B l.Caproşu, O rstorie a Moldove1 prin relaţiile de credit(pînd la mijlocul secolului al XVIII-lea), laşi, 
1989' 

�
p

��;,·��3Moldova, veac XVI, vol.l-IV; veac XV il, voi. I-V, Bucureşti, 1955-1957; DRH, Seria A, Moldo
va, vol.1, 1975; vol.ll, 1976; voi.XXI, 1971; CDM, voi.I-V, Bucureşti, 1957-1974; CDM. SI,  Bucureşti, 
l975;N.Iorga, Stud1i ŞI documenJe, voi. V, Bucureşti; V.A.Ureclria, Documentele bisericii cettiţii Nearn,tuluJ, în 
"ARMSI",secţ.II, tom XI, 1888-1 889; Gh.GhibAnescu, Surete ş1 U.voade, voi .XXIV 
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nii ale jumătăţii a doua a secolului aJ XVI-lea, încheindu-se aproximativ un secol mai târziu, 
perioadă care marchează reducerea treptată, până la desfiintare, a ocolului târgului Ilârlău. 

Din cele arătate până acum, se poate observa existenţa unor păreri controversate referi
toare la perioada aproximativă a constituirii ocoalelor de târguri, ori la modaJităţile concrete de 
realizare a acestui fapt. Desigur că lucrarea noastră îşi propune să analizeze un aspect particular 
al problemei, dar scopul ei fmal este acela de a oferi unele solutii, sau posibile modalităţi de a
bordare a cercetării. 

Nu putem şti cu precizie când s-a constituit ocolul târgului Hârlău şi nici cărui anume 
domn i se datorează aceast.a.Deşi, în acest caz, cel mai direct demers metodologie ni s-a părut 
cel al analizei documenlare regresive, acesta nu a dat roade.Explicaţia e simplă: informaţia 
documentară esle lacunară, multe din aceste acte s-au pierdut, au fost distruse sau n-au fonnat 
încă obiectul cercetării.Pu�inele documente păstrate nu reuşesc să suplinească diferenţele mari 
dintre anii emiterii, astfel încât ne vine greu, de cele mai multe ori, să apreciem în ce fel, un 
sat, sau altul, a intrat în proprietea altcuiva. în asemenea condiţii, nu ne propunem să realizăm mai mull decât s-ar putea face cu 
materialul documentar aflat la dispoziţia noastdi.Puţine şi dispersate, informaţiile pe care aces
ta ni le oferă pot sluji ca puncte de reper în cercetarea noastră.Plecând de la premise că realită
ţile Moldovei medievale au fost aceleaşi, sau aproape aceleaşi, la momente temporale identice, 
vom încerca, prin analogie cu cazuri similare, mai bine ilustrate documentar, să suplinim lipsa 
infonnaţiei. 

La 7 iulie 1430, fii lui Ion (Oană) Jumătate, anume Jurj, Sfetul şi Mândru îşi împart oei
oile părintelui lor.Partea lui Jurj Jumătate va cuprinde şi satul Delenilor, men�onat, cu acest 
prilej, pentru prima dată . 1  o 

La 23 ianuarie 1450, când, probabil,  Jurj Jumătate era mort, fraţii săi dau mânăstirii 
Neamţului un loc pe hotarul Delenilor pentru a-şi construi acolo două mori, "iar în hotarul pă
mîntului să nu se amestice"1 1 .Dania este întărită de Bogdan al II-lea, tatăl viitorului domn, Şte
fan cel Mare. în anul 1 6 1 2  (sic!) Radu Milmea întăreşte lui Costea Bucioc, mare vomic de Tara de 
Jos, satele Deleni şi Ruşi, foste în ocolul târgului Hârlău.Data este greşit pusă de traducătorul 
de mai târziu a actu1ui12.Costea Bucioc a fost mare vomic în timpul domniei lui Radu Milmea, 
adică între 3 august 1 6 1 6  (bătălia de la Dracşani) şi 4 februarie 1 6 19 (când domnul cere singw 
să fie mazilit) şi între limitele acestei prime domnii trebuie datat şi acest document. 

Domnul "tntoarce" aceste sate marelui vomic Bucioc după ce, în urma mărturiilor unor 
"oameni mincinoşi", domnul îi luase acestuia satul Deleni.După aceea, "dacă am văzut domnia 
me dresuri ci-au avut di la alţi domni ci-au fost mai înainti di danie şi di cumpărătură, domnia 
me n-am cutizat a strica, ce am dat şi am întorsu di imoavă satuJ Dileni lui Coste Băcioc verni
eul" 

La 12 aprilie 1 620, Gaşpar Graţiani întăreşte aceluiaşi Coste Bucioc "satul Delenii cu 
cutwile lui, Juganii şi satul Ruşii, ce sînt în ţănutul Hârlăului"1:>.Satul nu mai este amintit ca 
fost domnesc, ceea ce tnseamnă că boienil Bucioc era propietarul deplin al acesluia.În acelaşi 
document domnul îi mai întăreşte lui Coste Bucioc nişte vii la Cotnari, "cumpărătură socru
său, lui Pătraşco logof'At". 

Acest "Pătraşco logofăt" era Pătraşcu (Şoldan) Nădăbaicovici, a cărui copilă, Canda
chia, era jupâneasa marelui vomic Coste Bucioc.Probabil că satul Deleni a fost adus ca zestre 
de către fiica lui Pătraşcu Şoldan.Presupunerea ni se întemeiază pe mai multe realită�i. 

10 DRH, voi.J, doc.99, copie de pe la nlijlocul sec.XVIII 
11 /b1dem, voi.II, p.IO. 
12 DIR, sec.XVII, vol.IV, p.l 5, trad.târ7le. 

IJ DIR, sec.XVII, voi.IV, pp 4'15-4'16, ttad.rom. 
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în primul rând acest Na.d:!.baicovici s-a bucura! de numeroase privilegii în timpul dom
nilor Movileştilor, începând cu Ieremia Movilă, in timpul căruia este pomenit in mai multe rân
dwi,.cum am văzut deja, ca ureadnic de Boloşani.În limpul celei de-a doua domnii a lui Con
stantin Movilă (1 607-161 1), Pălraşcu NAclabaicovici ajunge, pe rând, mare vomic al Ţării de 
Sus şi mare logoiăt, luându-i locul logofălului Stmici, penlru ca în timpul domniei lui Ştefan TI 

Tomşa să ajunga., din nou, mare vomic al Ţării de Sus. in aceste condilii, el a puM fi recompensat. pentru serviciile aduse, de câtre unul din 
domnitorii amintiţi, mai probabil de catre Ieremia Movilă, cu unul din satele domneşti, cum 
era, de pildA satul De\enilor, fust în propietatea boierilor Jumătate şi despre care nu mai avem 
apoi infonnaJii până la inceputul secolului al XVIJ-lea. 

Coste Bucioc, ginerele Lui Nădăbaicovici, era şi el un susţinător al partidei Movileştilor, 
iar Constantin Movilă ştie să-i aprecieze credinla, intărindu-i satul Deleni, aşa cum se vede 
intr-un act dat mult mai târziu, la 9 martie 1666, prin care Gheorghe Duca intăreşte lui Tode
raşco Cantacuzino, fiul marelui spătar, Iordache Cantacuzino, satul Deleni, "care-i este lui 
dreaptA ocină de la moşul său Bucioc vomicul, dln ispisoc de danie de la Constantin voievod 
(MovilA, n.n.) !i de la Radu voievod (Mihnea, n.n.)"". 

Aşa cum am vAzut, Radu Mihnea întăreşte satul lui Coste Bucioc, marele vomic al Ţării 
de Jos, dupa ce, in unna unor mărturii mincinoase, i-l luase.La acea dată Delenii mai aveau un 
cut, Ruşii, probabil o fostă slobozie.Când ia satul de la Bucioc şi apoi il restituie, Radu Mihnea 
vrea probabil să-i arate marelui vomic ce 1-ar putea aştepta în cazul in care, in credinta lui pen
tru Movileşti, I-ar trăda pe domn. 

TotodaiA, in acest act de la Radu Mihnea, Delenii apar menlionaţi pentru prima şi ulti
ma dati ca fiind, alături de cutul Ruşilor, foste domneşti, din ocolul târgului Hârlău.Nu putem 
preciza când anume devin Deleni.i sat din ocol, nici când devin proprietate boierească.Se poate 
bănui, toluşi, că prin dania unuia dintre Movileşti, satul iese din ocolul târgu1ui Hârlău şi devi
ne proprietatea lui Pătraşcu (Şoldan) Nădăbaico.De altfel, amintirea acestuia va fi perpetuata de 
satul Şoldana, din ''bătrinul Delenilor", amlntit în mai multe rânduri la începutul secolului al 
XVlii-Iea, in documente de la Constantin Ducai.S şi Nicolae Mavrocordat16_ 

Delenii propriu-zişi vor intra Î[) proprietatea Cantacuzinilor, începând cu Iordache, 
marele spâtar şi fiul său, rnan:le comis Toder�co.Ani în şir satul va fi disputat de Ruxandra, 
fiica lui Vasile Lupu şi a Tudoscăi, SOlia acestuia şi fiica, dio prima cAsAtorie, a lui Coste 
Bucioc. 

La 6 aprilie 1 579, Petru Şchiopu dă lui Gheorghe, mare logofăt, două selişti "anume 
Tocmăcenii, pe Miletin şi cu loc de moară in Miletin şi Uricenii, pe Stavnai7.Aceste două seliş
ti, spune documentul, "au fost drepte ale noastre domneşti, ţinând de Hârlău.SA-şi aşeze acolo 
sate, pentru că au fost arse de tătari, când au prădat toată ţara". 

Pentru aceste douA selijli, marele logofăt Gheorghe a dai "6 cai buni, pretuili drept 
6000 de aspri şi 2000 de aspri bani gata in visterie.Şi domnia mea am dat aceşti 6 cai într-o 
slujbă a ţării" .Este şi acesta unul din multele exemple ce ilwtrea..ză, în chip vădit, vânzările 
"deghizate11 ale satelor din ocol. Cai sau bani "daţi ·în slujba ţării" nu inseamnă altceva decât 
"ajutorul" dat de cei dăruip, domnilor, tot mai impovănlfl de presiunea financiarA a PorţiiiB_ 

La 8 aprilie 1587, Gheorghe, fost logofăt, vinde selijlea Uriceni lui Lupul Stroici, pen
tru 700 de zloli ta.tăreşti, iar cealaltA selişte, Tocmăceni, pe Miletin, o dă ca zestre fiicei sale 
Pascalina, cneaghina Lup ului Stroici." Şi a dat domniei mele, credinciosul nostru pan Gheor-

14 Vezi "ARMSin, S.II, T.XI, 1 888-1 889, pp.151 -1 52. 
15 CDM, voi.V, p.43, orig. 
16  Ibidem. p.260, orig. 17 DJR, sec.XVl, vol.Ill, p.I06. 
18 I.Caproşu, O islorie a Moldovei, p.l 02. 
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ghie, fost logotlt, pentr•1 această selişte, şase cai in treaba ţării, pentru turci"19. 
La 4 septembrie 1 605, Ieremia Movilă întăreşte lui Lupu Stroici cele dol.lă selişti, "care 

acele silişti au fost ascuitătoare de curtea noastră din Hirlău, însă au fost pustiite de tătari"2°.în 
textul acestui document, după cuvântul "tătari" este un spa,iu gol, după care unnează numele 
lui Ion Voievod, aşa incât putem afirma că pustiirea, de cAtre tAtari, a celor două selişti, a avut 
loc in anul 1 574, când teritoriul Moldovei a fost cAlcat de oştile turceşti şi tătireşti venite să-I 

înlăture pe Ion Vodă de la domnie.Tot in acest document, se precizează că acelaşi Ieremia Mo
vilA îi dă lui "pan Stroici mare logoflt" satul FIAmânzi, în hotar cu cele douA selişti: "Si au fost, 
de asemeni, ascultătoare de aceeaşi curte a noastrA". 

Lupu Stroici dă toate aceste selişti mânăstirii Dragomima, printre ai cArui ctitori se nu
mării, alături de mitropolitul Anastasie Crimca. 

La 26 martie 1612, Stefan n Tomşa dă Uricenii şi FIAmânzii, "care acele sate au fost 
drepte domneşti, ascultătoare de ocolul Hirlăului", nou ziditei mânăstiri Dragomima21 .DomnW 
spune că initial oprise aceste sate, dar vA:zând privilegiile de danii şi miluire de la Petru Şchio
pu, lasă în continuare mănăstirii acele selişti. 

La 2 aprilie 1618,  călugtirii Dragomimei �lâng lui Radu Mihnea cA "privilegiul de 
danie şi de miluire ce 1-a avut sfinta mănAstire de la Ieremia Movilă Voievod, pe un sat anume 
Flămânzii, ce este sub bucovinA, în ţinutul Hîrlău, ce a fost din veac drept domnesc, ascultător 
de ocolul târgului domnesc"22, a putrezit intr-o tainiţă a mănăstirt:i, unde fusese ascuns, împre
ună cu alte privilegii, la venirea lui Alexandru Movilă în Moldova cu oştile leşeşti.În aceste 
condiţii, Radu Mihnea intAreşte satul mănăstirii Dragomimei. 

CealaltA selişte, Tocmăceni, pe Miletin, e intăriti, la 22 martie 1654, "cu loc de iaz şi cu 
mori pe Miletin"23 mănăstirii Dragomima, de către Gheorghe Ştefan, împreună cu sarut FIA
mânzi.La 12 aprilie 1665, satul Uriceoi, "al mănăstirii Dragomima"24, e menţionat în hotamica 
moşiei mănăstirii Coşula, intArita de Eustratie Dabija.La 25 octombrie 1 704, Uricenii apar în 
hotar cu satul Storeşti, al vomicului Gheorghe Roset2S.Vechile selişti domneşti unnaseră soarta 
altora ajungind, dln proprietate domneascA, fie în stlpânirea unor mănăstiri, fie ca ocini ale 
unor mari boieri, răsplătiţi pentru credinţa lor sau cumpărate de la domnii tot mai strâmtoraţi 
financiar. 

La 6 mai 1 609, Constantin Movilă îl nlsplăteşte pe "pan Petraşco, mare vomic al Ţării 
de Sus, adicA pe Pătraşcu (Şoldan) Nlldăbaicovici cu "un sat numit Storeşti, sub marginea 
bucovinei, care sat Storeşti a fost al nostru drept domnesc, as·cultAtor de ocolul tîrgului 
Hîr1Au"26. 

ÎmpreunA cu Storeştii, Pătraşcu a mai primit un sat, dând pentru amândoua 450 de gal· 
beni uilgureşti in vistieria domneascll.Probabil cA simpatiile sale pentru Movileşti il determină 
pe Ştefan Tomşa să-i ia lui Pătraşcu acest sat, in a doua domnie, cu toate că mult timp domnul 
ii d.Aruise acestui boier toată increderea sa.Oricum, la 25 iunie 1 623, Ştefan Tomşa dAruieşte 
ctitoriei sale, mănăstirii Solva, satul Storeşti, "ce acest sat a fost drept domnesc şi ascultAtor de 
ocolul tîrgului Hirlău"l7.Mult mai tirziu, în noiembrie 1708, vornicul Gheorghe Roset lasă 

19 DJR, sec.XVI, voi.III, p.346. 
20 Ibidem, scc.XVII, voi.I, pp.257-258. 21 Ibidem, sec.XVII, voi. III, p.72. 
22 Ibidem, voi. IV, p.258. 
23 Iorga, St.şi dac. ,  voi. V, p.401, cop.slavll. 
24 CDM, voi.III, p.254, cop. 25 Ibidem, voi. V, p.96, cop. 
26 DJR, sec.XVII, voi. li, p.210. 
27 Ibidem, voi. V, p.23 1 .  
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acest sat, prin diată, fiului săU Constant:inlB.T�useră peste 80 de ani, răstimp în care s-au 
putut petrece multe lucruri, despre care documentele nu ne spun , însă, nimic, 

La 7 mai 1632, Alexandru Ilia.ş întăreşte mănăstirii nou zidite din Tătăraşi, Nicoriţa, ia
zul Strâmlwa,. danie de la Moise Movilă, "care iaz fusese drept domnesc, ascultător de ocolul 
tîrgului Hirl§.u şi s-a pustiit acel iaz de multă vreme"29.Este aceasta o altă fală a politicii dom
niei faţă de fostele sale proprietăţi.În momentul în care satele au fost pustiite (cazul silişLilor 
Uriceni şi TocmăJ:eci) sau iazwile au secat, ori au fost depopulate de peşti, iar domnia nu mai 
dispune de veniturile necesare peotru a-şi putea exploata în continuare proprietă�ile, acestea 
SWlt vândute, sub aparenta daniilor, asigurându-se vistieriei domneşti importante beneficii, fie 
prin plata in numerar sau în natură , fie, pur şi simplu, prin degrevarea instituţiei domneşti de 
efonurilc fmanciare necesare exploatării in continuare a vechilor sale proprietăţi. · 

La 20 noiembrie 1 609, AJ\drooic ceaşnic dă mănăstirii Hwnor satul Bufcăneni, cu 
locuri de iaz, danie de la Constantin Movilă, primind în schimb seliştea Strahotin, pe JîjiaJO.La 24 iu1ie 1612,  călugării Humorului se plâng lui Stefan Il Tomşa că Andronic, fost paharnic, le
a luat fără voia lor satul Srrahohn, dându-le în Loc o silişte, care a fost dreaptă de ocolul Hîrlău, 
anume Bufcătenii"l 1 .  

L a  2 4  mai 1 6 1 7 ,  Radu Mihnea întăreşle lui Alcxa negustorul, ginerile lui Nicula, "două 
jirebii, care sunt loc de două case, din satul But-căneni şi cu loc de iaz şi de moară pe acel riu, 
pe care el şi le-a cumpărat de la Anton, pentru 20 de taleri oumăraţi"32• 

Documentul de la Stefan Il Tomşa nu ne spune dacă Buţcânenii au rămas in stăpânirea 
acelui Andronic, fost paharnic, sau au revenit la ocolul domnesc al Hârlăului.Credem că a doua 
ipoted este exclusă de actul u.rmâtor referitor la sat, de la Radu Mihnea.În acest din unnă do
cument aflăm că satul, sau o pane a sa, erau în stăpânirea lui Anton, care vinde două jirebii cu 
două. locuri de casă. 

La 28 august 1 7 1 0, aproape dupâ 100 de ani, satul Buţcăteni reapare in documen
te.Atunci, Pavel cu fratele său Savin, feciorii lui Lupu din Buţcăteni, fac schimb cu Sandu Cru
puschi mare jitnicer, dându-i a <�pta parte din sat, cu loc de casă, pomeţi, pădure, ţarinA şi o par
te din heleşteul NacuJui pentru trei părfi din Şoldana, din bătrânul Delenilor3J .Schimbul este în
tărit la 10 septembrie 1 7 1 0, de către Nicolae Alexandru Mavrocordatl4• 

Din ocolul Hârlăului a mai făcut parte, nu ştim cât timp şi nu ştim de când, un all sal, 
care apare menţionat docwnentar doar o singură dată.La 1 5  martie 1624, Radu Mihnea întăreş
te fraţilor Gheorghe şi lwaşco Başot.ă dreapta lor ocină., din privilegiul de la Stefan Tomşa Vo
ievod, "satul j.:berenii, pe Cirjoaia, fost drept domnesc, ascultător �e ocolul tirgului Hîrlău"JS. 

La 12 mai 148016, Ştefan cel Mare cumpără cu 60 de zloţi tâtărăşti, o moară din Ferede
ni, de la Teoctist, mitropolitul Sucevei.Acesta o cumphase, la rându-i, de la Stanciul, "feciorul 
Spătăroae"l'l. 41 

La 22 aprile 1 5 1 8 ,  Şte.făniţl voievod Întăreşte lui pan Toader, pârcălab de Cetatea Nouă 
(Roman) "wt sat pe Sitna, anume Feredenii"36, pe care-I cwnpărase cu 400 de zlo� tătăreşti de 

28 CDM, voi. V, p.218, cop.grec. 
29 DRH, voi XXI, pp.68-69. orig 
30 DIR, sec. XVII, vol.ll, pp.265-266. 
31 JblLiem, vol lii, pp.94-95, orig.slav. 
32 !b1dem, voi .IV, p.J67, orig.s!av 11 CDM, vo\.V, p.258, orig 
J<� Ibidem, p 260, orig 
35 DIR, sec.XVII, voi. V, p.26S. 
35 DRH, vol.ll, p 343, cop.din sec.XVII1, dup! trad 
l7 So�a lui Petru spătar (vezi ş: D/R, sec.XYI, vol.I, p.l26). 
36 DJR, sec.XVI, vol.l, p.I26. 
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la Marica, fiica Vasutcăi, nepoata lui Petru spătar, din privilegiul bunicului ei de la Iliaş şi de la 
Ştefan Voievozi. 

La 30 noiembrie 1539, Toader logoflt dăruieşte acest sat mănăstirii Humorului39, danie 
întărită la 30 noiembrie 1540, de către Ştefan Lăcustă40.Să precizăm că acest Toader logoflt es
te nimeni altul decât cunoscutul mare boier Toader Bubuiog, ctitorul mănăstirii Humorului. 

Pe la 1554-1555, Alexandru Lăpw;o1eanu întărea, la rându-i, această danie'l.La 17 · 
martie 1562, Ioan Despot Voievod dă şi întăreşte mănăstirii Humor satul Feredeni, cu iaz şi 
mori pe Sitna."Si acest sat, anwne Feredenii, 1-a luat Alexandru [Lăpuşneanu n.n.] de la 
mănăstire să fie domnesc.Si după aceea a căpătat acest sat Andreica stolnic şi a făcut acolo iaz 
şi aceste mori".În schimbul lor, Andreica primeşte de la călugării Hwnorului 100 de ughi 
galbeni42. 

Nu ştim ce anume 1-a determinat pe Alexandru Lăpuşneanu să ia acest sat de la mănăs
tirea Hwnorului, să-l facă domnesc şi apoi să-I dăruiască unui boier credincios al său. Va fi fost, 
oricum, un act nedrept, răzbunător, de vreme ce fiul domnului, Bogdan Lăpuşneanu, caută să 
repare greşeala tatAlui său când, la 20 iulie 1571,  restituie acest sat mAnAstirii Humor, sat pe ca
re Alexandru Lăpuşneanu i-1 luase şi i-1 dlru.ise lui Andreica stolnicul, la schimb cu un sat din 
tinutul Cemăuti4l. 

Fapt e că domnii unni\tori ai Moldovei, invocând scurta perioadă in care LApuşneanu 
tlcuse acest sat domnesc, vor considera Feredenii ca fiind proprietatea domnească, în ocolul 
domnesc al Hârlăului. 

La 28 iulie 1 590, Petru Şchiopu dă urie lui Andrei hatman pentru seliştea Feredeni şi 
heleşteul Leahul, "foste domneşti, ascultătoare de ocolul Hir1Aului"44.Noul. ani mai târziu, la 29 
august 1 589, Ieremia Movilă întăreşte urie Teodosiei, soţia riposatului Andrei hatmanul, satul 
Feredeni şi iazul Leahul45. 

Dania lui Petru Şchiopu va fi intăritâ şi de Radu Milmea, care la 1 7  februarie 1617 dă in 
stlpânire lui Vasile Ureche şi cneaghinei sale Magda "dreapta lor ocinA şi miluire şi vislujenie 
a părintelui lor, Andrei hatman", satul Feredieni şi iazul Leahui.Satul fusese al nostru drept 
domnesc, ascultător de ocolul tirgului Hirlău"46. 

Lucru extrem de curios. la 26 iunie 1664, domnul de atunci al Ţării Moldovei - Eustra
tie Dabija - porunceşte vomicilor de Botoşani să hotămicească satul Feredieni al mănăstirii Hu
mor, din ocolul Botoşani, fiind împresurat de alte sate47 .Cum este singura dati când satul Fere
dieni e men1ionat în ocolul târgului Botoşani, credem că aceasta se datorează erorii copistului 
care, pe la 1786, transcrie originalul, adică la aproape jwnătate de secol după ce Botoşanii de
veniseră �ut aparte al Moldovei şi de aceea eroarea sa e explicabilă, fiind un reflex al noilor 
prefaceri administrative. 

La 1 august 1698, Alexandm "Buhuşoae" întocmeşte "izvod" de satele ce i-au venit fii
cei sale, Cabina hătmăneasa, printre care se numără şi "satul întreg Feredieni"4B.Mai multe ho
tamice din această pe"iÎ.oad.A arată că Feredienii se învecinau cu satele Ruşi şi Buscăteni, 
existând chiar şi unele pricini de hotar.Satul nu mai apare ca "fost domnesc", ceea ce arată că el 

39 Gh.Ghiblnescu, Surete şi izvoade, voi.XXIV, pp.172-173. 
40 DIR, sec.XVI, vol.l, pp.401-402. 
41 Ibidem, vol.ll, p.40. 
42 Ibidem, p.l 59. 
4l Gh.GhibAnescu, op.cit, p.179, cop. 
44 CDM, vol.l, p.21 1 ,  orig.slav. 
45 Ibidem, p.252, orig.slav. 
46 DIR, sec.XVII, vol.JV, p.99. 
47 CDM, vol.lll, p.237, copie din 1786. 
48 Ibidem, S.l, p.335, cop.modem.l.. 
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ieşise, de mult, de sub directa supraveghere a donuiului, ajlDlgând a fi moşie boierească, ce se 
transmitea, firesc, prin urmaşi. 

Credem că înzestrarea tuturor tâJgurilor moldoveneşti cu ocoale proprii nu s-a făcut în 
acelaşi timp şi de către acelaşi domnilor, tot aşa cum politica de înstrăinare a satelor din ocol 

· nu a caraclerizal acţiunea unui singur domn, ci a repr.ezentat o constantă a celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XVI-lea. 

De altfel, era mult m'ai greu de constituit un ocol decât de a-1 destrăma, prin vânzarea 
sau dăruirea satelor ce il compuneau.Organizarea ocoa1elor din întreaga Moldovl\ a necesitat, 
fhă îndoială, o perioadă mai îndelungată Credem dl. nici macar Ştefan cel Mare, în timpul 
domniei sale de 47 de ani, n-a avut nici timpul, nici posibilităţile materiale de a înzestra toate 

târgurile din Moldova cu ocoale.Câte sate putea domnu1 .să conftşle de la "hicleni", .sau câte 
sate putea cumpăra şi - în acelaşi timp - să ridlce atâtea curţi domneşti, atâtea biserici şi mănăs
tiri? Suficiente, probabil, pentru întărirea unor ocoale, deja existente, dar nu pentru organizarea 
ocoalelor la nivelul t§rgtnilor din tntrega Mo!dovă. 

Revenind la târgui Hârlău]ui ne punem intrebarea: de când se poate vorbi de un ocol al 
acestuia? Nicolae Grigoraş49, P.P.Panaitescu:so şi - mai recent, Ştefan-Sorin Gorovei51 plasează 
Hârlăul într-un context mai amplu, al unei ipotetice formaţiuni politice, anterioară ··descălecă
rii" Moldovei.N.Grigoraş invocă, în sprijinul a6nna�ei sa1e, o altă denwnire a Hârlău1ui, mai 
puţin cunoscută şi folosită cu prepoderenţă în actele externe, anume aceea de Bachlovia sau 
Tîrgul Bahluiului.Ştefan-Sorin Gorovei explică extinderea numelui de râuri în denumirile unor 
târguri (cum ar fi, de exemplu, cazul râului Bahlui, care a dat cel�lalt urbanonim al Hârlăului) 
ca fiind în directă legălură cu teoria cnezatelor de văl.în sprijinul acestei afirmaţii, istoricul ie
şean aminteşte printre altele, carul târgului Baia, pe a cărui pecete scrie ''civilas Md'ldaviae", a
dică reşedinţa văii Moldovei. 

Centrul iniJial al tirgului I-ar fi putut constitui chiar curtea vechilor cneji .RămăşiJele 
hinterlandului său putea fonna nucleul viitorului ocol.Ccl puţin in acest caz, iniţiativa 
domneascA ar impregna nişte realit�!i muJt mai vechi, anterioare perioadei de desăvârşire a sta
bilităţii Moldovci.în acest caz putem presupune că acel Bârlă de la HârU.u, menţionat în mai 
mulle documente de Ia Petru Muşatin\ll, luga voievod şi Alexandru cel Bun, este chiar urmaşul 
cnejilor ce stăpâniseră cândva pesle valea Bahluiului.Chiar dacă poate fi o simplă coincidenţă, 
se cuvine să menţionăm faptul că ambele cuvinte, Bârlă şi Hirlău, au o temă aproape identică. 

Despre un ocol propriu-zis al târgului considerăm, însă, că se poate vort.i abia din 
timpul lui Ştefan cel Mare, mai precis după anul 1486, când este ridicată curtea domnească de 
la Hârlău.A.cest ocol dat târgului de către Ştefan nu era deosebit de mare. 

A fost mărit, însă, în timpul tmnaşilor imediaţi ai marelui domn, care au dus aceeaşi 
politică, de sporire a autorităţii domneşti, până spre jumătatea secolului al XVI-lea, adică odată 
cu sfârşitul ultimei domnii a lui Petru Rareş. 

Pe de altă parte, faptul că in comparaţie cu alte ocoale, cel al târgului Hârlău era mai 
mic se explică prin aceea că Hârlăul se învecina cu târgui Cotnarilor care avea, la rându-i, un 
ocol destul de mare, dar şi cu ocolul Şipotelor, creat de Ştefăniţă vodă.Să nu uităm de viile 
domneşti de la Hâr1ău. care asigurau domnului venituri constante, făcând din mărimea ocolului 
un fapt de mai mică imponantă. 

49 Nicolae Grigoraş, Despre oraş10f moldovenesc ir� epoca de formare a statulu• feudal, in "SCSI", fa'lci
cula l, 1 960,p.93 

:SD P.P.Panaitescu, op cit, p 201 
51 Ştefan-Sorm Gorovei, Formarea staflllu.Efe'l.ldaf Moldova PYobleme ale IStoriei Moldovei în veacul XIV. 

Rezumatul tezei de doctorat, laşi, 1 993, p.6. 
· 
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Se poate observa, din cele prezentate până acum, că ocolul doiiUiesc al Hârlăului a avut 
o existenţă mai mult efemeră satele aparţinătoarc de curtea domnească de la Hârlău fiind vân
dute sau dăruite, rând pe rând, unor mănăstiri sau boieri.În schimbul banilor, ori cailor "daţi în 
treaba ţării". unele din aceste sate ajung proprietatea unor mari boieri, a căror "credinţă" de 
mulle ori, era direct proporţională şi apreciată cu numerarul depus în visteria domnească. 

Boieri precum Coste Bucioc, unul din cei mai mari latifundiari moldoveni de la începu
tul secolului al XVII-lea, Lupu Stroici ori Pătraşcu (Şoldan) Nădăbaico, înţelegând să ajute fi
nanciar domniile tot mai şubrede sub presiunea Porţii, sunt la rându-le "recompensaţi" de către 
puterea centrală cu ''danii" formale din ocolul lârgului, de multe ori pur simbolice, constând în 
selişti lipsite de oameni, ori în heleşteie, din'care·demult rămăsese doar numele. 

Alte sate din ocol vor fi dăruite unor mănăstiri, dintre care mai cunoscute erau Humo
rul, Dragomima ori Solca. 

În asemenea condi�ii, de un ocol efectiv al tâ.rgului I-lârlău considerăm că se poate 
vorbi, deşi documentele n-o spun, cam până la jumătatea secolului al XVI-lea, adică atâta timp 
cât stând mai mult la curtea domnească a Hârlăului, domnii moldoveni aveau tot interesul ca 
un ase�nea ocol să existe şi să fie bine organizat.Exceptie a făcut doar Radu Mihnea, care 
deşi îşi mutase reşedinta la Hârlău n-a vădit nici un interes în refacerea ocolului domnesc. 

Desigur că toate afinnatiile şi concluziile noastre se referă, în primul rând, la ocolul târ
gului Hârlău.Elc pot li validate sau infirmate in alte cazwi.Importanl este, însă, ca această temă 
să fie abordată de cât mai multi cercetători. Compararea studiilor ar putea duce la conclu7.ii din
tre cele mai interesante asupra acestui aspect al organizării Moldovei medievale. 

ANEXA 

Deleni 
1430 iulie 7 

(3 august 1 6 1 6 -
4 februarie 1619) 

Tocmăceni 
1579 aprilie 6 

1 587 aprilie 8 

1605 septembrie 4 

1654 martie 22 

Uriceni pe Stavna 
1 5 79 aprilie 6 

Satele din ocolul domnesc al târgului Hârlău 

proprietatea lui Jurj Jumătate 

fost în ocolul Hârlăului ; 
dat şi întărit lui Coste Bucioc 

"dăruit" de Petru Şchiopu lui GQeorghe 
mare logofăt; 
fost domnesc, ţ.inând de Hârlău 

dat de logofătul Gheorghe ca zestre fiicei 
sale Pascal ioa, cneaghina lui Lupu Stroici 

dăruit de Lupu Stroici mănăstirii Dragomima 

întărit de către Gheorghe Ştefan mănăstirii 
Dragomima 

"dăruit" de Petru Şchiopu lui Gheorghe mare 
logofăt; fost domnesc ţinând de Hârlău 

DIR, sec.XVJI, 
voi. IV, p . l 5 .  

DIR, sec.XVI, 
voi. III, p . l  06. 

Ibidem, p.346. 

Ibidem, sec.XVII, 
voi. 1, p.257-258. 

CDM, voi. III, 
p. 36, cop.slavă. 

DIR, sec.XVI, 
vol.Ill, p . l  06. 
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1587 aprilie 8 

1605 septembrie 4 

1612 martie 26 

1665 aprilie 12 

Flămânzi 
1605 septembrie 4 

1612 martie26 

1618 aprilie 2 

1654 martie 22 

Zbereni pe ptlrâul Cirjoaia 

Heleşteu/ Strâmtura 

Straeşli 
1609 mai 6 

1623 iunie 25 

1708 noiembrie f.z. 

Bufcăteni 
1609 noiembrie 20 

DANIEL BO'IEZAJU � ---�-

vându! de Gheorgl>e logofăt ginerului său, 
Lupu Stroici 

dăruit de Lupu Stroici mâoistirii Dragomirna 

întărit de Ştefan D Tomşa miin!stirii 
Dragomlma 

menJional in hotâJârea Coşulii intAritA de 
Eustratie Dabija 

selişle care a fost "ascullftoare de oceeaşi 
curte a noaslrll (Hârlău o.n.] dai de Lupu 
Stroici mAnAstirii Dragomima" 

întăJ:it de Ştefan Tomşa ll măolstirii 
Dragomima 

"fost drept domnesc, ascultitor de ocolul 
târgului Hârllu" inlărit de RJidu Mihnea 
minlstirii Dragomima 

întărit de Gheorghe Ştefan miin!stirii 
Dragomirna 

"fost drept domnesc, asculWor de ocolul 
târgului Hârl!u" întărit fraplor Gheorgl>e şi 
luraşcu Başoti, după privilegii de la Ştefan 
li Tomşa 

fost domnesc, din ocoJul Hârl!.ului întărit de 
Alexandru Il� mănăStirii din Tălinlşi 
(Nicoriţi)?, după domnia lui Moise Movilă, 
dupA ce "s-a pustiit acel iaz de multă vreme" 

1 
fost drept domnesc, ascultător de ocolul 
târgului Hârlău "dăruit" de Constantin Movill 
lui "pan Petmşco, mare vomic al ŢArii de Sus" 

dăruit de Ştefan U Tomşa ctitoriei sale de la 
Salca 

lilsat de Gheorghe Rosel vornic, prin dia!!, 
fiului său, Constantio 

dat de Andronic Ceaşnic mlnăstirii Humor, 
de la care primeşte Slnohotioul 

10 

Ibidem, p.346. 

Ibidem, sec.XVII, 
voi.I, p�257-258. 

Ibidem, sec.XVIJ, 
vol.ill, p.72. 

CDM, voi.ID, 
p.254, cop. 

DIR, sec.XVII, 
voi. V, p.257-258. 

Jb;dem, voi.ID, 
p.72. 

Ibidem, vol.fV, 
p.258. 

Iorga, Sl.şi doc., 
voi. V, p.401,  
cop.slavă. 

DIR, sec.XVD, 
vol.V, p.265. 

CDM, II, p.l 66 
orig.slav. 

DIR, sec.XVU, 
vol.ll, p.210. 

Ibidem, voi. V, 
p.23 1 .  

CDM, vol.V, 
p.218, cop.grec. 

DIR, sec.XVD, 
vol.ll, pg.265-266. 
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l 6 1 2 iulie24 

1 617 mai 24 

1710 august 28 

"fosLă dreaptă de ocolul Hfrl�u" 

două jirebii cu locuri de casă întărite de 
Radu Mihnca lui Alexa negustorul, ginerele 
lui Nicula 

a opta parte din sat, dată de feciorii lui 
Lupu la schimb cu trei părţi din Şoldana 
din bătrânul Delenilor, de la Sandu Crupuschi 
mare jitnicer 

Feredeni moară din Feredeni comparată de Ştefan cel 
1480 mai 12  Mare de la  mitropolitul Theoctist, care o avea 

de la cneaghina spătarului Petre, dăruită mănăs
tirii Putna 

1 S 1 8  aprilie 22 intărit de Ştefănită vodă lui Toader Bubuiog 

1 530 noiembrie 30 dăruit de Toader Bubuiog mănăstirii Hwno
rului 

(1554 - 1 555) întărit Hwnorului de Alexandru Lăpuşneanu 

1562 martie 1 8  întărit mănăstirii I Iumor de Despot vodă; 
se menţionează că Alexandru Lăpuşneanu 
luase satul de la mănăstire spre a-1 face 
domnesc 

1 590 iulie 28 Petre Şchiopu dă urie lui Andrei hatman 
pentru selişlea Feredeni şi heleştcul Leahul 
"foste domneşti, ascultătoare de ocolul 
Hirlăului" 

16 17  februarie 17 Radu Mihnca întăreşte satul lui Vasile 
Ureche şi cncaghinei sale Magda ca "ocină 
şi vislujenie a părintelui lor" Andrei halman 
satul Feredeni şi iazul Leahul.Salul fusese 
"al nostru drept domnesc" 

1 664 iunie 26 "satul feredeni, al mănăstirii Hwnor, din 
ocolul Dotoşani" (sic!) 

ibidem, vol.ID, 
pg.94-95, orig.s1av. 

Ibidem, voi .IV 
p . l67, orig.slav. 

CDM, voi. V, 
p.258, orig. 

DRH, voi.JJ, 
p.343. 

•) 
DIR, scc.XVI, 
voi.I, p.l26. 

�Gh.Ghibănescu, 
Surete şi izvoade, 
voi.XXIV, pg. l72-
l 73. 

DIR, sec.XVI, 
voi.II, p.40. 

Ibidem, p.l59. 

CDM, voi.I, 
p.21 1 ,  orig.slav. 

DIR, sec.XVII, 
voi.IV, p.99. 

CDM, vol.IIl, 
p.237, cop.din 
1786. 
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1689 august 1 
DANIEL BOTEZA.ru 

"salul întreg Fmdi" al Calrinei, lilla Aloxau
droi Buhuooao 

( 

Ibidem, S.l, 
p.335, cop.mod. 

12 
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COR.t"'l'ELIU COJOCARru 

TÂRGUL CERNÂUŢI PÂNÂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-lea 

Încercarea de a surprinde cvolu�ia istorică a Cernăuţilor, ca şi a celorlalte târguri mol
doveneşti, este ingreWl<jţă de la inceput de insuiicienl-3 informaţ.i,ei documentare.Reconstituirca 
originii, ca şi evoluţia ulterioară a aşezării, este condiţionată de existenţa unor evenimente mai 
importante care s-au produs şi �;arc au avut rezonantă în memoria colectivitătii.Din aceste mo
tive, lucrările consacrate târgului Cernăuţi sunt reduse ca număr ele aparţinând aproape ÎJl ex
clusivitate perioa<ki interbelice.După al doilea război mondial, sarcina completării golului isto
riografic a revenit istoricilor ucrainieni care, în spiritul materialismului istoric, au oferit un e
xemplu de mistificare a istoriei.Studiul de fală îşi propWle să reia o parte din problemele asu
pra cărora hu s-a insistat îndeajuns sau a acelora•care îşi mai aşteaptă încă rezolvarea.Dintre is
toricii care s-au preocupat de cercetarea evolu�ei târgului Cernăuţi aminlim în primul rând pe 
AL Bocăneţu, Istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei, 1 93 l .În ciuda titlului, studiul este 
mult mai larg cuprinzând referiri la istoria Moldovei in general dar şi a ţinutului Cernăuţi. 
Ulilizând o bogată informaţie documentară, autorul se opreşte însă cu precădere asupra docu
mentelor secolului al XVIII-lea.C.Andreescu, în studiul fnsemrWn despre ţinutul Cernăuţilor, 
in "Ilrisovul",Il, l942,p.l 3-40, urmăreşte pe baza Documentelor bucovinene publicate de 
T.Bălan, în special organizarea administrativă şi dregătorii ţinutului Cemăuti, referirile la târg 
fiind destul de puţine.O monografie a târgului a publicat şi C.Loghin în 1936 dar in[ormaţiile 
privitoare la istoria veche a aşezării sunt puţine şi nedocumentate.După război, de istoria tim
purie a Cernăuţilor s-a ocupat C.C.Giurescu în Târgwi sau oraşe şi cetăţi mo!dovene(sec.X
mijl. sec XV/),Bucureşti, 1967, fără a insista prea mult asupra subiectului, fapt explicabil într-o 
luc[are de o asemenea anvergură. 

Studiul de fa� tratează problemele legate de începuturile şi evoluţia aşezării, de întin
derea târgului şi organizarea administraţiei, pentru ca în ultima parte să se re1ere la drumurile 
comerciale ce treceau prin târgui Cernăuţi şi la vama din oraş. 

Începuturile şi dezvoltarea târgului. Odată cu trecerea teritoriului Şepeniţului in stă
pânirea domnilor moldoveni şi mai ales din timpul lui Alexandru cel BWl, regiunea este inte
grată organizării administrative a Moldovei.Prosperitea pe care �ara o cunoaşte în timpul aces
tui domn se reflectă şi în informaţia documentară referitoare la "�ara Şepeniţului" .Bunele relaţii 
stalornicitc între domnii Moldovei şi regii poloni determină, pe de o parte, siguranţa la hotarul 
nordic al ţării, iar pe de alta, o intensă activitate comercială spre porturile de la Marea Nea
gră.În aceste condiţii, vechile cetăţi din regiunea Şepeniţului îşi pierd importanţa strategică; 
Hmelovul dispare până la jumătatea secolului al XV-lea iar Te{ina spre sfârşitul lui.La adăpos
tul cetăţilor se nasc aşezări civile care vor prelua funcţia adminislrativă.Astfel, aşez.area de la 
Şipinţi se va substitui Hmelovului, iar Te�ina va fi absorbită cu timpul de târgui Cemău�i. 
Acesta din urmă va deveni cea mai importantă aşezare din zonă fiind şi centrul administrativ al 
ţinutului Cernăuţi. 

În "lista oraşelor volohe"1 este menţionată şi localitatea "Cem".ldentificarea aşezării a 

l Al.Andronic, Oraşe moldoveneşti in secolul al XIV-lea, in lumina celor ma1 vechi izvoare ruseşt1. în 
"Romanoslavica", XI, Bucureşti, 1965, p.216. 
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stâmit multe controverse, Gonţa. şi Bezviconi coosiderând cA. este vorba de aşezarea de la 
MIBlcel-Vaslui a boierului Duma Ciomâi2.C.C.Giurescu pn:suplDle el ar fi vorba de târgui Cer
nAuţi plecând de la premisele ca. lista cuprinde aşezAri însemnate, că numele este asemAnAtor şi 
el Cemlupi au fost UD important piBlcl vamal pe dnunul Dunlre-Liov3 .Acel�i istoric 
considerA că aşezarea ar fi fost intemeiati de un CcrnA sau Cemea de la care a păstrat nwne
le4 .Nu putem accepta identificana Cemu-lui cu Cemăuţii care, arunci când a fost scrisă "lista 
oraşelor volohe", nu avea importanţa pe care avea sa. o capete mai târziu5 .Localitatea Cem, 
trecuti lângă Belgorod, nu poate fi decât Maurocastro6. 

Prima menţiune documentarA siguri a târgului Cem.Auţi o întâlnim în privilegiul comer
cial din 6 octombrie 14087 prin care Alexandru cel BIBl acordA negustorilor din Liov dreptul de 
a face comerţ în Moldova. stabilindu-se şi localitJţile în care aceştia vor plAti taxele vama
le.Alte informaţii din aceastA V'Tl:IIle despre tirgul CemA.uţi lipsesc.Putem bAnui că întinderea a
ş,ez!rii nu era prea mare, asemenea şi numărul locuilorilor.Ştim insii cA. la începuturile lui, târ
gui se întindea pe malul stâng al Pnrtului nu depane de cetatea Ţe�na.in jdrul vadului de trece
re a râului, aşezarea avea sA prospere foarte curind..în prima jumAtate a secolului al XV-lea târ
gui mai este amintit doar în privilegiul comercial acordat liovenilor de cltre Ştefan al II-lea•. 
Petru Aron va intAri actele anterioare stabilind taxele vamale în diferite târguri printre care şi 
Cemlupi9.in condipi similare apare aşezarea la 1460".Timp de trei decenii, târgui Cernlu� nu 
mai este menţionat în documente.La 15 martie 1490, Ştefan cel Mare intlreşte Episcopiei de 
Rădluţi 50 de biserici dintre care 44 din �utul Sucevei şi 6 din Jinutu! Cemău�.Cele şase bi
serici din ţim.dul Cemiuţi, trei din Cuciw şi una din Mihalcea sunt primite de episcopul 
loanichie al Rldăuţilor în schimbul a şase biserici din ţinutul Sucevei date mânAstirii Put
naii .Deci, la 1490,Cemăuţii aveau cel puţin două biserici cu câte un preot,dar era întrecut de 
Cuciurul (M8i-e) c� avea trei biserici cu câte l.D1 preot.La 1704, Mihail Racoviţă întăreşte E
piscopiei de RAd.Auţi care "a ajuns la m.are nevoie dupa. răscoale şi nepki", stăpânirea peste ce
le şase biserici din Jinutu! Cemăup, intre care şi cele douA din târg 12 .Construite din lemn, ele s
au risipit cu timpul.Este posibil ca pe locul lor si se li ini!.IJ.at alte lăc�uri sfinte cum ar li bise
rica cu hramul Sfinta PB111scbiva şi biserica Sfintul Nicolae.Prims, numiti şi "biserica vămeas
că", era amplasată pe "calea Liovului" nu departe de vama dOIJUleascA.Cea de-a doua, situatA în 
cel mai vechi cartier al CemAu1ilor, a fost ridicati, dupi traditie, de Stroescu fost staroste de 
Cernăuţi, pe la 1607". 

Anul 1497 este cunoscut îndeobşte ca an al marii confruntAri moldo-polone din Codrul 
Cosminului.Mai<!puţin cunoscut este rolul jucat de tirgul Cernăuţi în(timpul acestor evenimen
te.După ce trece Nistru! pe la Mihl!.lceni (in Galiţia), Ioan Albert se îndreaptJ cu oastea sa spre 
Coţmani şi apoi spre Şipinţi.Între timp, Ştefan "au tocmitu strajA şi au trimis-o împotriva 

2 Gh.Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiUor ruso-române, Bucureşti, 1962, p.l2. 
3 ConstC.Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăfi moldcvene (sec.X-mijl.sec.XVJ), 1967 , p.l98-199. 
4 Idem, lstoria romcinilor, voi. II, partea intli, Bucureşti, 1937, p.409 
S N.lorga. Istoria rom6n;/or in chipuri şi icoane. Craiova, 1921,  p.235. 
6 Cu atit mai puţin se poate pune semnul idmtit.Ajii între Ccm şi Muscel-Vaslui. 
7 V.Miron, M.Ceauşu, I.Caproşu, G.lrimescu, Suceavo.Documenle, vol.I, Bucw-eşti, 1989, p.85-89. 
8 Ibidem, p.91-95, ar.8. 
9 Ibidem, p.I09-1 15, nr.l8. 10 /bidem, p.l 19-125,nr.21. I l DRH, A, Moldova, vol.III, p.IJS-143, nr.73 şi 74. 
12 CDM, voi. V, p. 79-80, nc.316. 
l3 S.Reli, CăllillZD monumenJe/or religioase islorice din Eparhia Bucovinei, Cernăuţi, 1937, p.24. 
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leşilor ca să tie vadul Prutului la Cernluţi"14.La trecerea râului, moldovenii iau şase prizonieri 
care sunt duşi la Suceava.Trei sunt spânzuraţi duminică 27 august iar ceilalţi sunt trimişi cu o 
solie moldovenească la Constantinopo115. Ştefan retrage straja de la Cernăuţi in cetatea Sucevei 
pregătindu-se pentru asediu.După dezastrul polonez din Codrul Cosminului restul oştirii polo
ne se indreaptA spre vadul de la CemAup.Trecerea Prutului s-a flcut la 29 octombrie cu multA 
greutate iDsii, riul primindu-şi partea lui de morp.ln aceeaşi zi vornicul Boldur distruge 
contingentul de cililreţi mazovieni trimişi in ajutorul craiului incât "mare moarte şi tăiere s-au 
acut atunci in oastea leşească, in locul ce se cheamA Lănţlştii"16.0 nouă confruntare are loc la 
Şipinp unde "pupni au scapat din oastea ce era strinsA pe lângă craiul""· La 1499 se stabileşte 
pacea, printre semnatarii tratatului încheiat de Ştefan cel Mare şi Ioan Albert aflându-se şi Ion 
Grumaz, staroste de Cerrulup". 

în târgui Cernăuţi se vor afla, la începutul lunii noiembrie 1 503, membrii comisiei de 
arbitraj in problema Pocuţiei şi tot aici Ştefan cel Mare îl va primi in audienţă pe Firley, trimi
sul cardinalului Frideric, guvernator al Polonieil9. 

Conflictul moldo-polon asupra st!pânirii Pocupei se perpetueazA şi in timpul lui Bog
dan al III-lea.După ce în iunie 1 509 armata moldoveneascA. trecuse Nistrul, tlri succes insA, în 
replică polonii pătrund in Moldova, în luna septembrie a aceluiaşi an. prAdând ţara până la 
Cotnari: "iarA Cameniţchii habnanul vAzând că nu au apucat pe Bogdan vodă la margine, au in
trat flrii veste. in tarii de au pddat Cemluţii, Dorohoiul, Botoşanii, Şteflneşlii""· 

Târgui Cerruluţi va fi şi martorul confruntArilor moldo-polone din timpul lui Petru Ra
reş, in februarie 1533 fiind prădat şi ars de poloni alAturi de alte aşezlri moldoveneşti, pânl la 
Botoşani21 •  

Pentru secolul al XVI-lea puţ.ine infonnaţii ne oferă atât docwnentele interne cât şi cele 
externe, deşi târgui cUnoaşte o dezvoltare continuă, aşa cwn o vor dovedi documentele secolu
lui al XVTI-Iea. De la Ştefllniţi voievod s-a pAstrat copia unui act prin care domnul dlruia Epis
copiei de Râdluţi o prisacl in hotarul lârgului CemAup unde au fost albinele lui Grumaz! fost 
staroste'l.Dania este intAritA la 6 octombrie 1 520 când, alAturi de Coţmani cu clltunele sale, es
te amintitA şi prisaca din hotarul lârgului CemAuţi pe care domnul a dat-<> Episcopiei de la RA
dluţi pentru pomenirea mamei sale Stana.în document este fAcut cunoscut şi hotarul prislcii 
din marginea Prutului23. 

Târgui este amintit şi la 1558 iulie 27, când Sigismund îi reproşea:zA lui Upuşneanu el 
a abătu:l dnunul public spre Sneatin şi 3pre Cernl.uţi pricinuind daune negustorilor poloni şi în
treruperea comerţului lor .Îi cere să revină asupra deciziei şi il anunlă că a GQnvocat comisia 
mixtA la botar pentru 29 septembrie". 

La 6 septembrie 1600, Zamoyski, in confruntarea cu Mihai Viteazul, va trece Prutul pe 

14 Gr.Ureche, Letopi.seJul Ţării Moldovei, editia P.P.Panaitescu, Bucureşti, 1958, p.I02. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p.l05. 
17 Ibidem. III I.Bogdan, Documentele

.
lui Ştefan cel Mare, voi. II, Bucureşti, 1913, p.417-441 .  

19 Ibidem, p.472-482. 
20 Gt.Ureche, op.cit, p.l30. 
21 Hurmuzachi, S 11 1 , p.48. 
22 CDM, vol.l, p.88, nr.304. 
23 DJR, A, Moldova., XVI·I, p.l 73-4, nr.l54. 
24 I.Corfus, DocumenJe privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul al XVf.lea, Bu

cureşti, 1979, p.I9H. 
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la Cernăuţi şi, prin Codrul Cosminu1ui se va îndrepta spre Suceava25 .Incursiunea tătaro-cazacă 
din anul 1650 va lovi, alături de laşi, Holio, Doroboi, Hârlăll, Suceava şi târgui Ccmăuţi26.Cu 
acest prilej "au pierit şi Mwgulet Ştefan, la CcmăU!l, păm.ântean vestit între cune"l�. 

Aşez.al mai aproape de granilă., lârgul avea să suporte in deceniile unnătoare numeroase 
asemenea devaslări din partea polonilor, caLaCilor, tălarilor şi lurcilor.La Cemău� s-au adunat, 
in decembrie 1 656. cetele de mumeni, moldoveni şj cazaci pentru a sprijini expediţia Ivi Ra
koczy al II-lea în Polonia28•.într-Wl rapon al ambasadorului Venetici, Francesco Michel, din 
1675, se arată că, in drum spre Cameniţa, oonvoiul turcesc cu contribuţia Moldovei este atacat 
de poloni.Bănuind că aceasta s-ar fL înlâmplat cu consimJământuL moldovenilor, turcii "ordona
seră devaslarea şi incendierea tuturor locurilor din jurul râului Prut, cu deosebire a oraşelor Su
ceava şi Cernăuţi"�;_ 

Din toamna anului 1685 se redeschide conilictul turco-polon, ostilităţile dcsfăşurându
se pe teri!oriul Moldovei.Prima campan..ie a regelui Sobieski, condusă de Iablonowsky se sfâr
şeşte la vadul Prutului când, invinşi, polonii se retrag spre Sneatin3°.Îo anul următor, Sobieski 
cu armata sa pătrunde in Moldova având de partea lui şi sprijinul multor moldoveni care luptau 
ca joimiri : "aşezal-au şi-n tinULul Cernăuţi îo �âleva Jocuri de-au lacul părcane, de au aşe�at 
oaste joimiri moldoveni şi Ieşi: îo Vas�eu, pe Nistru, drăgani; in Orăşeni pe Zaharoţchie cu 
Ieşi; în Coţmani pe Dobravischie tij cu Ieşi� În Bănila pe Turculet cel Mare cu moldoveni, în 
târgu în Cernăuţi pe Drăneşti; în Cuciur pe Turculet cel Mic cu moldoveni-Şi aşa cuprinsese tol 
linutul Cernăuţi de-1 ţinea"31.La 21 iunie 168?, Turculeţ cel ).1are este numit "rolunistru" şi sta
coste de Cemăuţi1l.Şi la 1691 Sobieski înceaJcă ocuparea )Jfoldovei dar Antioh Cantemir 
rezjstă şi, datorită frigului, polonii sunt nevoi(i să: se retragă.Abia prin pacea de la Carlowitz 
Polonia restituie Moldovei întregul ei teritoriu. 

Anii care vor urma insă, nu vor aduce cu ei nimic bun pentru târgu1 din nordul Moldo
vei.La permanentele expediţii şi lupte între turci, moldoveni, poloni, cazaci şi ruşi se va adăuga 
acum şi obligaţia intre�nerii suede7..ilor lui Ca�ol al XII-Lea, refugiaţi aici după eşecul de la Pol-· 
tava.Începutul secolului al XVIII-lea anunJa, prin evenimeme petrecute şi pe teritoriul târgului 
Cemâu�i. vremuri nesigure pentru Moldova.După ce, la 1713, turcii s-au aşezat in cetatea floti
nului, în anul următor au inclus raialei şi o bună parte a ţinutului Cemăuli.Abia la 1 7 1 9  Mihail 
Racovi� a izbutit să obţ.ină restituirea satelor a lipite raialei Hotinului.Necazur:ile însă, nu se vor 
sfârşi aici. 

Întiderea târgului Cernăuţi. in cursul secolului al XV-lea, târgui era destul de mic ca 
întindere şi populaţie.Datorită faptului că era punct de vamă şi reşcdinlă de �nut, el luase totuşi 
aspectul târgurilor din acea perioadă.Apărut în jurul vadului de Lrecere a Prutului, Ccrnăuţii se 
vor ridica la început pe malul stâng al râului, exhnzându-se apoj şi pe cel drept.În cursul seco
lului al XVI-lea când hărţuielile de graniţă devin mai dese şi Prutul îşi mută atbia mai spre 
nord, târgui se mută defmitiv in dreapta râuluil3.TcŢitoriul de peste Prut va fi pierd,ur de către 

25 M.Costin, Oper�. Ed:ţia P.P Panaitescu, Bucure�t•, 1958, p 52. 
26 lbld�m, p.l32. 
27 Ibrd�m. 
2B /b1dem, p.l76. 
29 Suc�ava Docum�nre, p.345·6, nr 201. 
30 I.Nistor, !.Agi'ir�l� de la Unţeşli şr Şeriiuţr ŞI ·'campaniile b�CO'.Imene" ale r�gel�i Sob1esk1. in Inchinare 

fur Nrcofa� Iorga, Cluj, 1931,  p.303. 

• Jl I.Neculce, Oper� Leropise.rul ŢO.ri1 Moldover şi O samă de cu...,mre. Ed1ţia G.Strempel, Bucureşti, 1982, 
p.32B. 

32 l.Nistor, op cir, p.J03. 
n D.Cantemir, Detcn�rea Moldover, Bucureşti, 1973, p.8 L 
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cernăuţeni în împrejurări asupra cărora vom insista în continuare. 
În timpul lui Ieremia Movilă, pe fânaţele apartinând târgului Cernăuţi au fost ucişi doi 

poloni.Pentru a scăpa de duşegubină, târgoverii au declarat că acele fânele nu sunt pe hotarul 
târgului ci pe acela al satelor ŞirAu�i şi Rohozna.Ca urmare, polonii ucid trei oameni din Şirăuli 
şi doi din Rohozna, iar fiul fostului staroste Cracalia este luat şi închis la Cameniţa.Tatăl său îl 
va răscumpăra cu 300 de taleriJ4 .Pentru aceasta, Ieremia Movilă a dat lui Gavrilaş fost staroste 
şi lui Constantin Cracalia stăpânirea acestor fâneţe.La 1 6 1 9, şoltuzul, pârgarii şi târgovelii din 
Cernăuţi se plâng domnului de feciorii lui Cracalia care le-au luat "o bucată din hotarul târ
gului şi nişte poieni ce sunt peste Prut împotriva târgului"lS_Domnul cere staroştilor să se facă 
"cwn vor afla mai cu dreptul"l6.La 1 627, Miron Bamovschi confinnă stăpânirea fănaţelor de 
către Gavrilaş Mateiaş, acum pârcălab de Hotin şi Dimitrie Cracalia cel BAtrin.Mai mult decât 
atât, Gavrilaş primeşte şi un sat mic, Denisiuca şi veniturile de pe fânatele din Jucica "căci 
acest sat mic a fost sub ascultarea oraşului Cemăuli"l7_ Moisă Movilă întăreşte şi el ispisoacele 
de la Ieremia Movilă, Radu voievod şi Miron BamovschP8.La 1632 Gavrilaş Mateiaş va cum
păra de la Lupul Prăjescul vistiemic şi satul Jucica39.Târgoveţji reclamă însă in continuare a
ceste locuri, Denisiuca şi finaţele.La judecată apar lsac, şoltuzul din CemAufi, Ionaşco Ciuci, 
Pintelei, Ionaşco Florescu, Alexa Pârciu, Sârbu croitorul şi "alţi oameni buni şi bătrîni", 
declarând că Denisiuca şi fănaţele ţin de hotarul Cemăuţilor40.Ga\-T:ilaş Mateiaş câştigă din 
nou.in timpul lui Vasile Lupu, la 1634, procesul se redeschide.Prin două documente emise la 
1 3  octombrie, domnul întăreşte proprietăţile lui Mateiaş, cerând lui Onciul, staroste de Cer
nAufi, să facă delimitarea hotarului Densiucăi.41 În timpul lui Gheorghe Ştefan teritoriul in liti
giu trece, pentru puţină vreme, în stăpânirea cemăuţenilor.La 1653 iulie 1 8, domnul întăreşte 
insA lui Iordachi, fost mare vistiemic, seliştea Denisiuca şi poienile cu fân moştenite de la so
crul său Gavrilaş Mateiaş.Târgoveţii sunt "dali rămaşi" şi cu aceasta Cemăuţii pierd definitiv 
pământurile de peste Prut42. 

Deşi nu s-a p�strat nici o hotamică a târgului Cernăuţi, din documentele pe care le 
avem putem surprinde, dacă nu întinderea aşezării, cel puţin vecinii ei.Astfel, spre răsărit, hota
rul hotarul tirgului se întindea şi peste Horecea4l wtde, la începutul secolului al XVID-Iea, era 
o sihăstrie44 transfonnată în schit prin străduinţa episcopului Antonie al Râdăuţului.Târgul se 
învecina cu Oslriţ.a (mai târziu Chişcăufii) şi cu Cozminul.Într-o hotamicA a Cozminului din 3 
aprilie 1488 este amintitA "bai:t. Coziei", probabil o exploatare minieră4S şi de la baie " ... la dru
mul mare ce vine de la CernAuţi"46. La sud, târgui se _învecina cu Mihalcea iar spre vest cu Mli
măieştii.Hotamica din 1 667 aminteşte de "şanftli din mijloc până unde se intinde hotarul Cer
năuţilor"47.Tot spre vest, oraşul se învecina şi cu Lenţeştii48.La nord de târg se afla Jucica, sat 

34 T.BA.Ian, Documente b11covinene, vot.l, p.l72, nr.81 .  
J S  DIR, XVII-IV, p.308-9. nr.380. 
36 Ibidem. 
31 DRH, XIX, p.228-9, nr.l7S. 
38 CDM, Supliment 1, p.l67, nr.468. 
J9 DRH, XXI,p.Jl-2, nr.34. 
40 Ibidem. XXII, p.296-8, nr.266. 
·41 Ibidem, XXJI, p.306-8, nr.272 şi 273. 
42 CDM, S. 1, p.235-6, nr.716. 
43 N.Iorg11, Sludii şi documenle, voi. V, Bucureşti, p.4 15. 
44 Ibidem, p.408. 
4S Const.C.Giu�cu, Târguri sau oraşe ... , p.l83. 
46 DRH, 111, p.62-5, nr.36. 
47 T.BIIan, op_cit., voi.III, p.JS-7, nr.26. 
48 I.Caproşu, Documenle moldoveneşti în arhive vieneze, în � AHAl", X, 1973, p.403-4. 
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care a fost sub ascultarea Cernăuţilor dar care., cum am văzut Mai sus, a ajuns în proprietatea 
lui Gavrilaş Matei�. 

Dregitori.i tirgului. Târgurile rnoldovcneş1i erau proprietatea domnului, care avea 
aici reprezentanţi pe vomici sau pe weadnici.Cem.A.uţii ţineau de Ţara de Sus sau de vomicul 
ŢArii de Sus", adicA de la laşi pân! la Hotin şi de la Cemiuţi pânA la Suceava".Atribuţiile vor· 
nicului insA, atât in oraşul de reşedinJa. (Doroboiul) cât şi in celelate, erau exercitate de către 
locţiitorul de vomic51.Conducerea tirgului era practic reali.z:atA de un consiliu format dintr-un 
şoltuz (Schullbeiss, prin filierA polonA szoltys), dre@A!orul principal şi 101 numai (obişnuit 12) 
de pârgari (Bilrger, fonna siseaci PUIJ!er).Ei n:pre2Ziltau � în relaţiile cu domnul şi cu dre
gAtorii ce îl a.dministrau., păn::au hotarul lâlgului şi în caz de nevoie, se judecau pentru restabili
rea lui.ln seama lor cădea şi adrninislmea oraşului, hoiAmicirea propriel!ţilor particulare din 
cuprinsul acestuia şi autenlificarea tranzacţiilor dintre lârgoveţi.Puteau judeca pricinile dintre 
locuitorii târgului pronunţând doar pedepse fizice şi pecuniareSl.Delictele flagrante era.u 
judecate de către rcprezentanpi domniei.La 1599 Onciul, �oltuzu..l din Cernăuţi, impreună cu 
cei 12 pirgari care nu sunt nwniţi, semneaz:i un aci de vânzare şi, pcnbu credinţA, atârnă pece
tea or�ului".La 1602 apare ca martor Eremia şoltuz cu 12 pîrgari".in 1 6 1 0  şoltuz al Cer
năuţului este Dobruş".FAră s! fie numit ca atare, şoltuz este, la 1625, Ionaşco".Repelatele 
judecăţi pentru seliştea Deoisiuca din hotarul lârgului intrată in stăpânirea lui Gavrilaş Mateiaş 
(vezi mai sus), aduc in faţa instanlei, la 163057 şi 163(51, pe şoltuzul lsac şi alţi târgo
veţi.Îilaintea lui !sac, tot la 1630, apar, ca martori intr-un zapis de vânzare, Constantin biv 
şoltuz, Chiriac şoltuz, Vasile Sluhaico, probabil primul pârgar şi pârgarii Ion Bodnar, Gavril 
Hromi, Ştefan Pintilei, Dumitru fiul lui Pinlilei şi fratele siu Gligoraş, Simion RuginA, Ştefan 
Velihas9.AJexa Pârciu este şoltuz la 164260 iar la jumătatea secolului al XVII-lea apare în 
documente ca şoltuz Ion RobuleJco6l.La 1 662 semneaz.l ca martor Grigore şoltuz62.înainte de 
1683 fusese şoltuz Arsenie Cozma iar din acest an apare Ion Miculeţco" .Abia la 1 71 8  mai apar 

într-un act de vânmre şoltuzul şi pârgarii Popa Ioan, Pavel Popa, Pavel şoltuz, Simion Smoc, 
Simion fiul CIUugi!rului, Gheorghe biv şolruz, Ion, ginerele cApitanului Constantin 
Hrom64.frecveot apar iD clocwneote "oameni buni şi bitrâni"65 care erau consultaţi in probleme 
ce priveau, ÎD special, teritoriul oraşului.Peste atribuţiile şoltuzului şi pârgarilor se suprapunea 
autoritatea starostelui de CemAUJi, care rezida în acest oraş.Actele erau scrise de şoltuz sau de 
un secretar66.Uneori apare şi pecetea târgului ce reprezenta, probabil o vilA, cu inscripţia 

49 M.Costin, op.cit., p.216. 
50 Ibidem. 
Sl N.Grigoraş. Instituţii feudale din Moldava, Bucureşti, 1971, p.J67. 
S2 Const.C.Giurescu, Istoria romanilor, voi. II ,  panea a 2-a, p.456. Sl T.Ba.Ian, op.cit., 1, p.l28, nr.52. 
S4 T.Codrescu, Uricari!J/, vol.JCXTII, p.39-40. 
ss T.Bfi.lan, op.cit., II, p.70-7L,  nr.24. 
56 Ibidem, 11, p.I9J-4, or.96. 
S7 CDM, S.I, p.l67, nr.469. 
SB T.Bălan, op.cit_, ll, p.lOO, nr.42. 
59 Ibidem, IV, p.91, nr.64. 
60 N.lorga.St. şidoc.,V,p.399. 
61 Ibidem, V, p.l20. 
62 C.Andreescu, fnsemncUi despre (irrutuf Cernăuţilor, în "Hrisovul", II, Bucureşli, 1942, p.40. 
63 N.lorga, St. şi doc.,V,p.71. 
64 Ibidem, V.p.408. 
65 T.Ba.Ian, op.cit., II, p.70, nr.24. 
66 N.Iorga,S/. şidoc.,V,p.71. 
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"Târgui Cemău'i" în slavă67 .Ea se punea sau se atârna pe actele scrise şi încheiate înaintea şol
tuzului şi consilierilor săi. 

Vama de la Cerniuţi. Constituirea drumurilor comerciale a ficut din Cernăuţi un im
portant punct de vami în reţeaua comerţului moldovenesc.De altfel, naşterea şi înflorrea târgu
lui este strâns legată de noţiunea de vamă, chiar prima men�une a Cernăuţilor fiind flcută în a
cest context68.Cea mai mare parte a drumurilor comerciale din Polonia spre Dunăre, Ţara Ro
mânească sau Transilvania avea ca punct obligatoriu de trecere târgui Cemăuţi.Iorga observa 
existenta a trei drumuri comerciale din Polonia către Marea Neagră, unul venind de la Liov 
spre Ţe,ina "unde indată se alcătui târgui Cernăuţi", spre Siret şi Suceava69.Drumul moldove
nesc, inspre Siret şi Prut, venea din Camenita şi Sneatin, trecea prin vadurile de la Cernăuţi un
de era şi pod "umblător" peste Prut şi pe la Storojine,, Mihalcea, Vicov, Rădăuţi, pe cursul Su
cevei, ajungea în târg la Suceava70.De la CemăuJi era şi un drum care, prin Boian, Herţa, Ibă
neşti ajungea la Dorohoi71.Un alt drum de la Cemău).i mergea pe valea Derehluiului pe la 
Cuciurul Mare, Stârcea, Hliboca, Bahrineşti, având ca punct tenninus Suceava.Era drumul nu
mit "drumul CemăuJilor" sau "drumul lancului vodă"72.Un important drwn era cel al Liovului 
care, de la Cracovia prin Liov trecenNistrul prin vadul MihAiceni, în Gali�ia, spre Sneatin şi a
poi pe Prut mergea la Orăşeni, Şipinţi, unde era punct de vamă, Lujeni, Mămăieşti, Len,eşti pâ
nă la Cemău,i71. Era numit şi "marele drum al Sneatinului"74 sau "drumul cel mare ce merge la 
Sneatin"7S.Nistrul se putea trece pe la Colodrubca şi Mitcău şi, prin Onut şi Cemăuca se ajun
gea la Cemăuţi.LângA Onut, la Samuşin, a fost şi pod umblAtor pentru trecerea Nistrului76. 

Taxele vamale de import, export şi tranzit plătite de negustorii străini sunt, până la ju
m.!l.tatea secolului al XVI-lea, principala sursă de venitwi a ţării77 .Alături de Suceava. care avea 
şi drept de depozit, vămile de margine s-au bucurat de o atentie deosebitA din partea domnilor 
moldoveni .Între acestea, cele pentru Polonia de la Cem.!l.uţi şi Hotin, au avut, cel puJin in seco
lul al XV -lea, un regim preferenţial.PânA la Alexandru cel Bun erau aplicate in târgurile şi va
durile Moldovei patru sisteme vamale di:osebite după regiune78.Alexandru cel Bun le desfiin
ţeazA instituind un sistem vamal unic. După sistemul tătăresc, vama era percepută pe cap de vi
tă sau povară dar şi pe valoarea curentă a mArfii în locurile de vămuire 79 .Primul document în 
care se vorbeşte despre organizarea vamală a Moldovei este tratatul comercial încheiat de Ale
xandru cel Bun cu lioveniiBO.Centrele vamale sunt împărţite, după locali tiţi le în care urma să se 
perceapă vama, in vămi de hotar, vămi de strajă, vămi de vad, vămi mari, mici şi vămi loca
JeBI.Taxele diferă nu numai de la marfă la marti ci şi în funcţie de calea comercială pe care tre-

67 D.Ciurea, Sigiliile medievale ale oraşe/or din Moldova, în "SCSI". IV(1956). fasc.2, p.5-6. 
68 Suceava.Documeme, p.85-89, nr.6. 
69 N.Iorga, lstoriacomer1ului românesc, vol.l, Epoca veche, ed. a 11-a, Bucureşti,l925, p.79. 
70 Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti, Iaşi, 1939, p.24 şi wm.; Al.Gonta, Legămrile economice 

dintre Moldova şi Transilvania in secolele Xlll-XV/1, Ediţia I.Caproşu, Bucureşti, 1989, p.28-30; E.Emandi. 
M.Ceauşu, Să nu dărâmi, dacă nu ştii să zideşti, RAdâuti-Jaşi, 1991 •. p.34. 

71 AI.GODIS. op.cil, p.29. 12 T.Bl'iilan, op.cit., Il, p.65. 
73 E.Diaconescu, op.cit., p.24. 
74 T.B!lan,Cetatea Hmielov,Cemauţi, 1927, p.23. 
75 Idem, Doc.buc., III, p.34. 
76 E.Diaconescu, op.cil., p.26.' 
77 Al.Gon�. op.cit, p.65. 
78 N.lorga,/storio comer{ul11i ... , p.85. 
79 Ibidem, p.86. 
IlO Suceava. Documente, p.85-89, nr.6. 81 Al.Gon!a, op.cit, p.66. 
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ceau negustorii. Cea· mai avantajoasA cale, dup!t taxele percepL.d.e pe mărfuri, era cea care ducea 
în Polonia fie pe la Cemiut� fie pe la Hotic".Scopul trataJului de la 1408 era deci acela de a se 
realiza intensificarea comerţului moldovean cu Polonia şi in special cu liovenii83. 

La Cemiuti tariful vamal en11 următorul: "··- la descin:are în Suceava, de fiecare cal câte 
şase groşi, iar in Siret de fiecare cal câte dol gro�i şi in CemA.UJi câle doi groşi ... Jar în Cernăuţi 
vama pentru un car nemţesc este de patru groşi iar pentru un car armenesc şase groşi, pentru o 
vitA un gros, pentru zece porci un gros, peutru ZZ�Ce oi un gros, Îlll' pentru un cal sau iapă câte 
doi groşi, iar la trecători şi pentru carele Demleşti incArcale � pentru cele armeneşti câte patru 
groşi.Aceasta e vama Cemluţilor.Iar in CemA.uţ.i, carele sA nu se scu&ure, ci neguţAtorul sA-şi 
dea cuvântul slu că nu are în caru1 1ui madi opritA: jderi, argint, cearA şi cai buni de tarA . .. " 84, 
Liovenii care luau peşte de la BrAila, plAteau la Cemâllţi numai vama pentru car85• 

Privilegiui dat de Alexandru cel Bm10ste întărit la lB martie 1434" de Ştefan al fi-lea, 
Bră nici o schimbare.Petru Aron repet!i la 15 ianuarie 1456r privilegiile date de înaintaşii săi, 
f4rl sli speeifice localitAţile şi vimile ce trebuiesc pllitite.Hrisovul din 29 iunie 145688 prezintA 
unele modificiri faţA de taxele precedonte datorate probabil perfeclionirii mijloacelor de trece
re a Prutului spre Polonia: "iar la ttecitori, fie pentru carele nemţeşti fie pentru cele a.rmeneşti 
câte patru groşi dar numai când vor lrece pe poduri umblitoare; iar când apa va fi înghetatli sau 
când vor trece prin vad, anmci sA nu dea nici lD1 gros la trecitoare"89.Te1Ctul este identic şi în 
privilegiul acordat negustorilor din Liov de citre Şteran cel Mare, la 3 iulie 146090. 

Aşadar, la Cemliu� tariful vamal 0111 mai complicat decât în alte plrţi.Unele produse 
erau supuse taxelor vamale Într·lDl mod identic cu cele de la Siret.Altele, în special mărfurile 
de tranzit, erau taxale cu o s\D'Ill globală pentru car .Atunci când era cazul, se percepea o taxă de 
trecere a Prutului. Prin wmare, Cemăutii aveau o vamă de ora�, dar şi una de vad. 

VAmile erau încasate de dregAtori specializaţi - vameşi. Conducerea şi dreptul de control 
al serviciului vamal ap111ineau însA starostelui de Cemăuţi91 .EJ era ajutat de marele cApitan de 
Cotmani şi de Cemluţi care asigurau paza hotarului, de dliraşi, vameşi, grămătici de va
mA92.Toţi aceştia erau retribuiţi în funcţie de veniturile incasate de vam�i.Şi bănuim că acestea 
erau destul de consistente din moment ce, la 1662, se putea vorbi de "o curte a vameşilor", o 
construcţie probabil impunătoare pentru acea vreme93 .Deş.i penonaje importante, vameşii apar 
foarte rar în documente.La 1 602 e pomenit Ilie, fost vameş de Cuciur'J4.Condrea, vameşul de 
Cernăuţi la 161 Q9S, va ajlDlge mai târziu mere vameş la Suceava96. 

Târgui CernAuti a apărut şi s-a deZ\I"o1tat in jurul vadu)ui de trecere a Prutujui, la început 

82 Ibidem, p.67. 81 Ibidem. 
IW S uceava.Docume111e, p.BH. 
8S ibidem. 86 Ibidem, p.91·95, nr.H. 8? M.Cost!chescu, Documentele moldovene.fti inainJe de Şrefon cel .\Iare, vol.ll, Iaşi, 1932, p.777-8. 
88 S uceava_ Documente, p.l09-115, nr. I H .  
89 Jbidem,p . l 14. 
90 lbidem,p.IJ9-125, nr.21. 
91 C.Andreescu, op.cit., p.IB. 
92 Ibidem. 
93 ibidem, p.40.Docwnent prin care Gavril, feciorul Priscomiţii din tirgul Cern.iufi, vinde tm loc de casl 

"care I-au avut lângA cunca vameşilor". 
Sl4 T.Ba.Ian, Doc.buc., II, p.57-8, nr.l7. 
9S Uricariul, XIX,p.7. 
96 T.Ba.Ian, Doc.buc., p.I90-19J,nr.92. 
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pe malul stâng, iar din secolul al XVI-lea, datoritA condipilor naturale dar şi hilrţuielilor de la 
graniţA se va muta definitiv în partea dreaptă a râului.Fiind aşezat la intersecţia principalelor 
drumuri comerciale care străbăteau Moldova din Polonia spre DI.DlAre, Ţara Românească şi 
Transilvania, târgui va deveni un punct obligatoriu de trecere în reţeaua comerţului moldove
nesc.Existenţa vămilor de vad şi de oraş, care se bucurau de o atenţie specială din partea dom
niei, vor face ca aşezarea să prospere devenind una dintre cele mai importante din zonă, reşe
dinţa ţinutului cu acelaşi nume şi scaun al starostelui de Cemăup.Din secolul al XVD-lea, dato
rită situaţiei interne a Moldovei dar şi devastărilor pricinuite de poloni, turci, tătari, cazaci şi 
ruşi, târgui îşi va pierde din importanţa pe care o cunoscuse altAdatA. 
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RĂPIREA BUCOVINEI DI;PĂ SUl.ZER" 

între scriitorii străini cari s-au îndelclnicit cu studiul trecutului nostru Franz Josef 
Sulzcr ocupă un loc de frunte.Originar din Elve).ia, el servise în armat3 austriacă cu gradul de 
căpilan-auditor.Dcmisionând din armată, Sulzcr trecu în Tara �omânească, unde petrecu mai 
muhă vreme la curtea lui Alexandru vodă lpsilanti, ca să înveţe pe tinerii boieri legile şi filoso
fia şi pentru a pregăti alcătuirea faimosului cod Ipsilami.Şi astfel trăi în ţară la noi aproape l S 
ani, până la moartea sa, întâmplată la Piteşti în 1791.  în timpul petrecerii sale în Ţara Românească, Sulzcr care era un om erudit, avu prilejul 
să deprindă limba ţării [ 1 )  şi să cunoască mai deaproape datinile şi obiceiurile poporului ro
mân.Din Limpul serviciului în armata austriacă, Sulzer cunoştea bine şi stările !in Ardeal, unde 
petrecuse mai multă vreme tn serviciul auslriac, astfel că se găsea în fericita situa�e de a cu
noaşte din proprie experienţă toate regiunile locuite de Români. 

Dar el nu tratează şi istoria "Daciei Superioare", adecă a Ardealului, ci se restrânge la 
ccrccLarca şi aprofunzirea "Istorici Daciei Transalpine", adecă a Munteniei, Moldovei şi Dasa
rabici, căci aşa se numea pe vremea sa tatarlâcul din Bugcag. 

Autorul a impăr{.it Istoria Daciei Transalpine în două părţi: una geografică şi alta isto
rică.Partca geografică a apărut înlre anii 1781-1782 la Viena în Lrei volume şi cuprinde aşer..a
rca geografică, structura arhitcctonică, fauna şi Oora, precum şi toate popoarele cari din timpu
rile cele mai vechi au hălăduit pc la noi, cu limba lor, cu datinele şi obiceiurile lor, cu viaţa lor 
politică, socială, economică şi cu)Lurală.Volumelc acestea cuprind foarte multe ştiri privitoare 
la istoria Românilor şi de aceea cartea şi-a păslrat valoarea ci până în 7ilele noastre. 

Partea a doua este cea istorică, în care Sulzcr descrie în felul său pedant şi conştiincios 
istoria �ărilor noastre din vremea Dacilor până la 1780, când îşi încheie opcra.Din nefericire 
partea aceasta istorică nu a văzut lumina tiparului, ci ca· t:l rămas în manuscript şi se păstrează în 
arhivele municipale din Braşov.Îocă înainte de război Academia Română şi-a procurat o copie 

• ConferinJă rostilă în Aula UniversitA�i <din Cernăuţi> la 28 noiembrie 1932, publicati în "Junimea 
Literară", an XXI, iulie-decembrie 1932, nr.7-12. 

Personalitatea lui LNistor, istoric şi om politic bucovinean, este restituită asllzi vietii ştiinţifice şi publi
ce, prin publicerca lucrfuilor sale fundamenlale./stor�a Basarabiei şi Jstoria Buco\linei au văzut lumina tiparului 
in 199l la Ed.illlfa Humanitas, iar îngrijitorul ediţiilor, Stelian Neagoe şi-a propus s� conrinuie cu,publicarca sin· 
tezei de Jstor10 României (peste 2.600 de file).Vezj srudiile bio-bibliogra.fice ale lui Stelian Neagoe la Istoria 
Basarabiei , pag.V-XXXVII şi lstor�a Buco\linei, pag.V-XXXIL 

Pc linia acestei repuneri în drepturi a operei marelui c�rar-istoric se inscrie şi publicarea conferintei 
despre rApirea Bucovinei, rostită cu prilejul aniversării a 14 ani de la unirea Bucovinei cu România {28 noiembrie 
1 9 1 8). Ion I.Nistor introduce un consistent fragment din Geschichte des tramalpimschen Dakiem (Istoria Daciei 
Tran.salpinB}, Wien, 1781- 1782, 3 volume (lucrare a clrei a doua parte, cea istorici, era inedită în 1932) de Franz 
JosefSulzer, ofiter de justitie al annalei imperiale şi istoric austriac, adversar al continuitAtii daco-romane. 

Textul pe care il publicăm păstrea7J integral inlToducerea şi notele lui Ion I.Nistor, plasate în subsolul 
paginii şi numerotate cu cifre arabe simpJe_De asemenea, semnele de exclamare şi de intrebare, aflate intre paran
teze rotunde aparţin tot marelui istoric bucovinean.Adăuglm, la rându-ne, comcnwiile şi notele pe care le-am so
cotit necesare pentru acest moment al istoriografiei noastre, puse inrre parantezele pătrate şi plasate la sBrşiruL 
textului. 

Edităm textul după normele onografiei actuale, păstrând unii termeni care asigură "culoarea" timpului, 
precum: cari ( pentru care), adecA, temeîu, ni.micl, conex (conexiune), colectiuni, liberalitale, manuscript, ocu
patiune, comisiunc, pretenf,iuni, ocal.iune, numele de popoare scrise cu majuscull. 
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după acest valoros m.anuscript şi il păstrează in colecliun.ile ei.Am avut ocazia să răsfoiesc 
acest manuscript, care din cauza hpsei de fcmduri n-a putul fl �ditat până acuma, şi mi-am notat 
partea privitoare la domnia lui Grigore Vodă Ghica şi ra.pirea Bucovinei. 

Capitolul privitor la moartea tragică a Jui Grigore Gbica l2] l-am publicat în studiul 
meu privitor la. Comemorarea lui G,.rgore Vodă Ghrca, apărută in "Codrul Cosminului", 
voi.IV -V. Capitolu1 privitor la răpirea Bucovinei îl reproducem în cele wmătoare. 

Despre anexarea Bucovinei la Austria s-a scris foarte mult, avându-se în vedere bogatul 
material documentar, publicat de Eudox.iu Hurrm..rzaki în mai multe volwne din colecţiunea de 
documente externe care-i poa.rtă numele. Un raport contemporan asupra acestui act politic din 
pana unui istoric îl găsim în manuscripwl lui Sulzer.El este foarte interesant şi conftnnă aproa
pe în toate cele ce ştiam despre acest lial!ic act de detnmchia.Jl:! a Moldovei. !n capitolul N, paragraful 245, pagina 723 şi urm�toare!c gisim la Sulzer următoarea 
relaţiune: 

"Aici este locul să intercalăm povestirea despre răpirea şi cesiunea acestei ţărişoare, a 
Bucovinei, după cele ce au putut ajunge la cunoştiinţa mea. Voi face-o aceasta în pu�ne:: cuvinte 
precum făgăduisem de altfel în panea d:intâiu a opece:i melel . 

începutul l)ovestiri.i cade la 1773, şi de aceea, l].nând seama de ordinea cronologică a e
venimentelor, pe care am observal-o În opera mea, ar fi trebuit să insist asupra ei încă 
atunci .Dac am avut in vedere că întreruperea pcvestirii la fieq.re an, aş fi făcut-o în dauna clari
tăţii ei; de aceea mi-am rezervat-o să o tratez la sfârşit în conexul ei cauza] şi aşa o şi fac.Dar 
mai intâi trebuie să trimit inainte o scr:iere di..1 pana unui autor anonim2, care întâmplător mi-a 
căzut în mână în Moldova, iar după ce imi voi fi spus vederile mele fără Înconjur asupra acestei 
scrieri şi asupra acestei proceduri şi anume cu aceeaşi libcrali1ate, care nu este atinsă de nici un 
gând lateral şi care Lrebuie să fte ingăduită primului istoriograf al acestei lări - dar să nu fiu piz
muit şi acuzat de vanitate din cauza acestui titlu ! f3J in această scriere se arată că motivele pentru can: s-a făcut ocupaţiunea Bucovinei erau: 

1 .  Că co11u1 acesta de pământ moldovenesc apa.cţinuse cindva Pocuţiei; 
2. Că Austria avea nevoie de el pentru a putea obf:îne o legătllli cu Ardealul, şi 
3. Pentru a face cuceriri f 4]. 
Acesta din urmă, zice autorul anonim, era motlvul principal penlru care s-a procedat la 

ocuparea Bucovinei, câtă vreme celelalte douA nu erau decât fictive - iar eu adaog: nu .rnră 
temeiu. 1 ,a început şi anume in 1773, cfnd M.S.Împăratul (Iosif fl) venise îtt Ardeal, colonelul 
bacon de En7.enberg fu trimis în BucoVina din ordin prea inalt, pentru a se orienta tn ţărişoara 
aceea şi a o ridica în plan precum şi pentru a raporta asupra configuraţiei ei geografice, asupra 
stării locuitorilor, a moravurilor etc.etc. 

Curând după aceea fură ridicate în plan şi regiunile de la Dorna şi Câmpulung, sub pre
textul unor măsuri de ordin sanitar şi cu învoirea lui Romianzoff [5} .Astfel se putea pătrunde 
până la Suceava.Apoi fu cartografiată regiunea dinspre Galita până la codrul numit Bucovina 
[6].După aceea se trimiseră două comaodamente de husaci în Bucovina sub pretext de remo
ntă; aceslea stationară şapte luni de zile în două sate mizerabile fără să achiziţioneze un singw 
cal.Îo cele din wmă intrară în Bucovina cinci batalioane şi două regirnenlc de husari, pentru a 
trage un cordon impotriva ciwnei, despre cacc în acea vreme nici nu se auzia şi nici nu se 
simJia nimică. 

1 Cf_ Die osterreichisr:hl! ader De�tscJ:-Kaiserliche Atoidau, jetzf Bufwvina genannf Partea 1, paragraful 94, 
p.422 1i '::::.�e Beschreibung von der Moldau und Walachei au.s bewaiu'ten Auloribw ausgezogen, Varşovia 1774. 
Autorul este colonelul Seeger. • 
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Sosiră deodată şi nouă tunuri şi Ruşii rămascră surprinşi, văzând că Austriacii mobili
zează opt (?) tunwi contra ciumei.Curând după aceea s-au şi înfipt pajurile şi numai după ce 
toate măswile acestea erau Luate, se Lrecu la tratative, pe care ambii beligeranţi, Ruşii şi Turcii, 
trebuiră să le accepte, căci ce nu poate face frica de o unitate militară de 100.000 de Austriaci? 

Numai spre sfârşitul anului 1774 şi anume după aşe7.arca păcii cu Ruşii (la Kuiciuc
Kainargi), se întruni o aşa numită comisiune de delimitare, care era compnc;ă din partea Aus
triacilor din general-feldmarcşalul bacon de Darco, maiorul de stat major Mieg, un secretar 
aulic de la cancelaria de stat şi un interpret. 

Delegaţii turcilor erau: Tahir-Aga, arhitect superior, Mola-Effendi, tâJcuitor de legi, ju
mătate cleric, jumătate mirean, Emir-Effendi, inginer şi bareactar sau stegar de ieniceri.Din 
partea raialei Hotinului erau de faţă: Divan-Effendi sau secretar al paşalei de acolo, Ali-paşa, 
ca şer de coloană şi şase din cei mai vechi ieniceri şi alţi 20 cari arătau hotarele şi aşe1.ările şi 
cari însoţiau comisiunea de hotămicire de la un loc la altul. · 

Din partea principelui Grigore Ohica fură ataşati acestei comisiuni cumnatul acestuia, 
Lukaki delia Rocca, boierul Balş şi Cananău, ispravnicul Sucevei.Dar Lukaki n-a rămas până la 
sfârşit în comisiune, căci el se îmbolnăvi sau simulă o boală şi se reîntoarse la Iaşi.Acolo l-am 
vizitat �a pc unul care îmi era cunoscut din Braşov, ca pe Un bărbat isteţ, şi-1 găsii, ce-i drept 
sănătos, dar cu memoria slăbită şi aproape copilărească.EI lucra la Braşov la un dicţionar in 
şase-şapte limbi, parte orientale, parte europene3.0cupaţiunea aceasta trebuie să fi grăbit decă
derea bietului om, care se găsia şi aşa la o vârstă foarte înaintată şi ajunse in mintea copiilor. 

Toate cheltuielile comisiunii le purta M.S.împăratul.La dispoziţia generalului Darco 
erau puşi 30.000 pfunzi, pe lângă o mulţime de ceasomice de buzunar, cutiuţe cu bijuterii, 
inele, tabachere etc.etc.Generalul avea ordin din Viena, să nu cruţe nici o cheltuială, pentru că 
ştia, că Turcii se lasă mai le�ne convinşi prin daruri, decit prin argumente, oricât de temeinice 
ar fi ele.Pentru delegaţii twci erau angajali bucătari speciali turci, cari găteau după gustul tur
cesc.Tahir-aga primi 4.000 pfunzi bani nwnăraţi şi diverse bijuterii.Paşa de la llotin primi 600 
pfunzi (7] , dar cu toate acestea dânsul nu ccdă din raiaua Hotinului nici o palmă de loc.Căci 
partea din raia ce fusese ocupată, fu restituită raialei in unna încăierărilor sângeroase ce 
izbucniră între ienicerii turci şi trupele de ocupatie austriece.în schimb Austria primi alte 
localită1i aşezate mai jos de Siret pentru că prin cesiunea satelor ocupate din raia Turcii ar fi 
trebuit să îngheţe de frig din lipsa lemnelor de foc.La sUiruinţa Turcilor fu restituită Moldovei 
şi Baia, care cu ocazia ocupaţiunii a doua fusese cuprinsă în cordon. 

După lenninarea tratativelor unnâ nwnai în 1777 (8] schimbul actelor de hotarnicie în
tre ambele părţi.La 2 Iulie şi după şase zile la 8 Iulie s-a făcut cesiunea formală a acestei �ări
şoare cu o suprafaţă de 178 mile gennane pătrate [9] (mila socotită la 10.000 picioare f lOJ) şi 
cuprind aproape în întregime ţinutul Cernăuţilor şi al Sucevei, ce sunt destul de mănoase, către 
Casa de Austria, sau mai bine către Galiţia, căreia îi aparţine. 

Ceea ce este necesar să se ştie despre geografia acestei fâşii de pământ se poate afla în 
partea întâia a lucrării mele, precwn şi în hărţile anexate acolo.Tot acolo se găsesc în�crrUlatc şi 
schimbările de hotar cu ocazia ocupaţi unii întâia şi a doua. 

Dacă Casa de Austria, sau dacă acest tenncn pare nepotrivit, regatul Ungariei 1 1 1 1 este 
în drept să ridice pretenţiuni întemeiate asupra acestor două districte moldoveneşti, pare să fie 
o chestiune ridicată la timp nepotrivit, întrucât Poarta a cedat acest teritoriu din voie liberă; de 
aceea cu anevoie se va putea contesta dreptul cuiva de a cere de la altul ceea ce doreşte, sau al 
liberei hot.ă.râri a cuiva de a da sau ceda ceea ce-i place ['12]. 

Din cauza aceasta cu n-aş Ci atins deloc aceaslă chestiune, dacă ceea ce în scrierea ano-

3 Lucea delia Rocca era dragoman englez şi neapoletan. Dicfionarul său era intocmit în şase limbi şi anu
me: gennană, arabă, rurcă, italianA, franceză şi elină . 
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nimă, menţionată ·mai sus, se induce ca molive pentru Austria de a revendica acest teritoriu, 
n-ar fi atât de superficial şi aşa de puţin fondat.De aceea eu nu mă pot reţine de a nu arăta ade
văratele drepturi ale regatului Ungariei sau Galiţiei asupra Wiei părţi şi mai mari din Moldova 
şi a le pune intr-o lumină şi mai clară. 

1. Că in mijlocul Bucovinei se găseşte llll monwnenl de piatră cu stema contelui Poto-
cki; 

2. Că în fruntea districtului Cemă.uţi nu este un ispravnic, ca în fruntea celorlalte ţinU
turi ale Moldovei, ci un staroste [ 13)  ca 'in Polonia, ceea ce se aduce ca dovadă că cel puţin li
nutul Cernăuţilor a lrebuit sl aparfină când va Poloniei; 

3. Un boier vecin cu moşia de Sniatin a prezentat maiorului Mieg un hrisov de la Ion 
Sobieski, prin care regele palon dăruise boierului sate şi moşii în Bucovina, precum in genere 
se află in Bucovina mai multe acte de acest fel4• 

Dacă seCretarul cur�i imperiale a adus inaintea comisiunii de botămicie numai dove1i 
de acest fel, fără temei şi flră răsunet, atunci ar trebui să ezit de a da dreptate altui coconaş, 
chipeş şi spilcuit, de acelaşi rang, caJ""C: cu ocaziunea numirii lui Raicevich în postul de consul 
imperial in Ţara Româneasc.a fkea ahn.i..i şi îmi dădea de cunoscut că este o chestiune cu mult 
mai grea de a aranja o problemă de stat, decât a scrie o carte de istorie. 

Adecă cum, pentru a dovedi că Bucovina a aparţinut cândva Poloniei sau GaliJ,iei (14], 
esle necesar de a recurge la un document d,F la regele Sobieski? 

Acel ce este numai cât de pu\in orientat în istoria Moldovei trebuie să ştie că Jan Sobi
eski în cwsui domniei voievozilor Dumitraşcu Cantacuzino, Constantin Cantemir, George 
Duca şi Antioh Cantemir, a ocupat nu nwnai Bucovina întreagă, ci încă şi ţinutul NcamJ cu 
Cetatea Neamţului, regiuni cari au fost restituite Turcilor numai în baza tratatului de la Carlo
văţ, în schimbul Camenilei.Şi ce dovedeşte o piatră cu stema lui Potocki în Bucovina?Nobilii 
poloni nu puteau să aibă moşii în Moldova, precum au astăzi anumiţi Români moşii în Ardeal 
sau Ardeleni în Ţara Românească, sau nemţi io Lngaria?lar dacă piatra de bot.ar se găseşte în 
mijlocul Bucovinei, n-ar trebui să urmeze de acolo că numaijwnitate din BucovinA a aparţinut 
Galiţiei?Or, aceasta stă în vădită conlrazicere cu cele ce am arătat mai sus, că sub ocupatiunca 
polonă se găsia o bucată cu mult mai mare din Moldova, decât Bucovina. 

Dovada dedusă din cuvântul staroste poate sta şi mai pupn in picioare.Staroşti se nu
miau în Moldova to�i ispravnicii cari stăteau în fruntea ţ.inunuilor de margine.Aşa erau de pildă 
la Focşani sau PuLOa, la graniţ.a spre Muntenia, staroşti şi nu ispravnici.TennenuJ ispravnic este 
de origine mai nouă, fiindcă numai cu puţini ani în urmă ispravnicii din Moldova şi Muntenia 
se numiau pârcălabi, ţlil termen care acwna a trecut asupra vomicului sătesc (!) r 15] . 

Staroste se numeşte în Moldova judecătorul negustorilor, care se ment.ine la Bucureşti 
şi Craiova.Aşa se eKplică că la graniţă., unde se percepea vama sau se recepţionau mărfurile, şi 
wtde izbucneau certuri intre negustori, acolo ispravnicii şi pârcălabii se numiau staroşti (!) 
[16]. 

De aceea nu este admisibil de a deduce drepturi sau prelenţiun.i nici de la termenul sta
roste şi nici de la piatra de hotar cu stema unui nobil sau magnat şi nici numai de la actul de 
danie de la regele Sobieski. 

Cu un cuvânt, domnilor birocraJi, cu mâinile pline de afaceri, dacă nu voiţi să fiţi mai 
pu�in decât l'homme claffaires după Helvetius, trebuie mai întâi să cetili şi apoi să scrieţi.La 

4 Documentul s�a plstrat in arhivele din Viena.Este dataL: lavoroviae die 20 Mensis Deeembris 1691. 
lohannes Tertius, Oei gra1ia Rex Poloniae etc. - dăruieşte lui Ştefan l lolubofskj, locotenentul cohortei de pantiri ai 
cApitanului Zaharoschi ... "Bona seu Campos desenor in limilibus Moldaviae, supra .fluvium Prulh jacentia Piede
caritz nominala ... jure advitalitio ... usque ad ullimum suae vitae terminum'".Docwnentul a fost prezentat lui Mieg 
de către '"Juon Sliritzka capitan di Tirku Siretulj".Cf. D.Wercnka, Bukowirza's Enwehen tmd Aujbluhen, p.63. 
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moartea regelui Sobieski, republica poloneză a restituit formal regiunile acestea şi de atunci 
voievozii Moldovei le stăpânesc in pace. 

Trebuie să se arate, că în timpurile mai vechi Bucovina aparţinea Pocuţiei şi Gali�iei şi 
că prin urmare republica polonă, care stăpânca aceste două provincii ca anexe, nu le putea ceda 
Porţii pentru Camenita. 

Or cât de pe scurt aş fi tratat eu istoria lui Ştefan cel Mare, care până la începutul seco
lului al XVI-lea a domnit în Moldova aproape absolut, precum şi istoria urmaşilor săi, totuşi 
îmi place a crede că am descoperit în documentele moldoveneşti, fapte din anii 1387, 1402, 
1459, 1485, 1569 şi 1654, care nu erau cunoscute până atunci, şi pe baza cărora se poate dove
di până la eviden!A, că cel mai mare principe al Moldovei, Ştefan, nu nwnai Suceava şi Cemă
uţii, ci şi Neamţul şi întrega regiune muntoasă până la hotarul Munteniei, le-a răpit pe nedrept 
de la Republica Polonă sau mai degrabă de la Regatul Ungariei, şi că, aceste state n-au renunţat 
niciodată la drepturile lor asupra întregii provincii, care aparţinea Ungariei şi Poloniei din tim
purile cele mai vechi până la pacea de la CarlovăţS. 

Iar dacă această renunţare fonnală ar sta în calea restituirii in ceea ce priveşte Polonia, 
din partea regatului Ungariei nu se va putea susţine nici aceasta, fiindcă Ungaria a stăpânit am
bele provincii Moldova-Muntenia [17J,  iar în timpurile mai vechi suh numele de Cumania, şi 
că prin unnare le poate cuceri cu arma în mână oricând ar voi. 

Când eram în Moldova se vorbia acolo că Austria, indată dupâ ocuparea Bucovinei, ar• 
ii găsit sub un arbore, la un loc cunoscut mai de mult, un hrisov ascuns tn pământ în care se 
arată pc larg că Ducovina ar fi aparţinut de mult părţilor ungureşti din Polonia sau Galiţia. 

Dar din istoria aceasta a mea - aşa cred - se pot scoate mai multe argumente pentru sus
ţinerea acestei probleme istOrice, decât din zece hrisoave îngropate în pământ şi din zece pietre 
de hotar. Să ne fie îngăduit şi nouă, autorilor de cărţi istorice, plăcerea, că noi, prin cărţile noas
tre, putem duce mai lesne la bun sfârşit anumite negocia�iuni diplomatice, decât unii oameni de 
afaceri, încântaţi de sine, cu argumentele lor sunătoare, rotW17..Îte cu compasul şi cu plecăciuni
le lor şannantc ... 

La ocuparea Bucovinei n-a fost nevoie de multe lupte, cu toate că am aflat din izvor 
sigur că plebea turcească nu era tocmai dispusă la cesiunea Bucovinei, fiindcă o asemenea ce
siune de teritoriu ajungea în contrazicere cu prescriptelc Coranului, care opreŞte cesiunea ori
cărui pălmac de pământ, fără ca acesta să fie stors prin puterea annclor.Dacă negocia�unile cu 
Poarta ar fi fost conduse de cineva mai iscusit, care să fi ştiut cum se ncgociw..ă cu Turcii, a
tunci aceştia, cari er3fi 10arte impresionaţi de succesul armelor ruseşti asupra Vidinului, ar fi 
renuntat mai curând din voie liberă la Valahia Apuseană (Oitenia).Dar se pare că curtea impe
rială nu �inca prea mult la aceasta. r 1 8] 

Dar cine ştie dacă acestea nu sunt fantasmagorii ale unor capete deşarte; aşa fiind cred 
că nu mai este nevoie să pierd vremea cu fleacuri de acestea.Continuând cu caracteri;r.area prin
cipelui Ghica, observ că Bucovina n-a fost alipilă nici Galiţiei, nici Ardealului, ci administrată 
milităreşte [ 1 9] de generalul de Enzenberg, cu personal militar, justiţia fiind administrată de 
căpitani auditori de district". 

Aşa încheie Sulzer povestirea sa asupra "răpirii" Bucovinei, un tennen pe care îl între
buinţează el insuşi.Astăzi - când crima politică de la 1775 a fost ispăşită de cei ce o comisese
ră atunci şi când Bucovina in largul hotarelor ei a 10st reincorporată tării-mame, chestiunea ră
pirii Bucovinei a pierdut din actualitatea ei politică şi naţională.Ea a trecut în domeniul istoriei 
şi acolo cunoaşterea ci cât mai amănuntită nu poate decât să fie de interes pentru toti. 

s ( Chrisoavele din 1387, 1402, 1459, 1485, 1569 şi 1654, sunt cunoscutele acte de vasalitate ale lui Pe
tru Muşat, Alexandru cel Bun, Şt.efan cel Mare, Bogdan Upuşneanu şi Gheorghe Stefan; prin ele se certifică că 
Polonia a exercitat anumite drepruri de suzeranitate asupra Moldovei şi nimic mai mult). 
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Iar noi nu putem decât să cinstim memoria lui Fr.J.Sulur, care ni-a lăsat amănunte aşa 
de senzapooale asupra acelei răpiri. 

Prezentan: şi note de 
Ghoorghe luJiş 

[1] Pelnl Maior, care 1-a cunc.scur pe Sulzt.t (limp de trei am a.tJ loam io acdaşi oraş - Regb.in) scria: ''in 
clil c: pentru ştiinţa limbei român�li ... ruc1 odală nu-l aW!.im măcar un cuvânt să sloboadă din gura sa românesc, ci 
pwurea vorbea cu mine au lAtineşte, au italiQleşte.Iri mu:iarea.lui, ca o muiare sasc3, ştlla bine grli româneşle.De 
unde am prepus că multe din cele ce au scris d pentnJ Limba româneasd., de la muiarea sa le-au imprumutat" (Pe
uu Maior, lsloria penlru Weputul romtmiWr fn Dacia, '\IOI D, Bucure:şli, 1971, p.7). 

[2] !n legăt:ura cu dom.o.uJ Moldovei, UD cocespoodeJl[ din lstambul nora, la 19 noiembrie 1777: "dis
trictul Bucovinei a foSl principala cauzA a asasina.ri:i principeh.ri GhLca.Acesl domn nu voia cu nici un pre� sA 
consimtă la cesiunca Bucovinei în favoarea Austriei.Precum se vede, e1 se compona ca un suveran indepen
dent".{Apud Ion l.Nistor, I.sroria Bucovilv:1, p 1 4) 
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cea pe PoartA să asculle mult mai curând de iDsinuhile AustJtei şi de arăt!ri.le et de prietenie, decât de glasul ade
vărului ce ştia din o gw-ă compromisl.Ghica pieri din cauza BuCOVInei, clei in mare parte, pemru a pistra intregi
mea pământului pe care era chemat a dor:mri, el se apropie tol mai mul� de ruşi, şi deveni uricios Poi1ei care-I jertfi 
temerilor sale.Astfcl,thiar dacă Ghic.a n.a pierit de mâna aceea ce a luat Bucovina,toruşi pierderea «c.heiei 
Moldovei>> este strâns legată in amintirea poporului de singele lui Ghica".{A.D.Xcnopol, Istoria romanilor din 
DaeiJ:J Traianii, edipa a ni-a, voi. [X, 1927, p.I65-L66). 

(3] Desigur că Sulzer n-a fost, totuşi, �primul istoriograf' al Bucovinei; despre aceaslâ pane de ţară, 
considerat! de Ion I.Nistor, "cel mai clastc pamlol istnnc al Moldovei�, scriseseră cronicarii-istorici Grigore 
Ureche, Miroc. Costin, lon Neculce, ca şi Di.nUlrie Cantemir. 

(41 Corelând raprul teritorial din 1775 cu prima împărţire a Poloniei (1772), între Austria, Rusia şi 
Prusia, pe de o pa.rte şi ţi:nând cont de ex«pJionala pozitie strategic! obfinuta. de imperiali (care le-ar fi permis fie 
s! secondeu planurile �usiei impotriva Imperiului Otoman, fie .să le contracareze, am.eoi]ând-o din flanc, la ne
voie), pe de altA parte, suntem mai aproape de cauzele care au de1erminat ''r!pitea� Bucovinei. 

Primele dou! mDtive JUl de cazuislica medievală. Unul din pretexte era şi "serv1ciul" făcut de Imperiali 
Porţii, prin mijlocirea păcii intre otomani şi ruşi.La 9 iunie 1773, imp!ratul Iosif al D-lea scria mamei sale, Maria 
Tereza: "dadL. s-ar putea obfine colptJ din Moldova care atinge Transilvania, Maramureşul şi PocuJia, atunci s·ar 
face o ispravă utilă şi de ăceea tmi ingădui a. ruga pe majestatea ta. de a cere lui Kauoitz s� ia in deliberare ches
tiunea aceasta''.(Apud Ion I.Nistor, JstorltJ Bllcovi�Ui, p.9). 

(S] Petru Alexeevici RumiantJ:-v, !eldmareş.al, comandantul şef al armatei l-a ruse, ce ocupa Moldova la 
acea dat! (începând cu 1769). 

(6] în mome:nrul începerii trat.alivclor cu lmperiul Otoman in vederea cedArii wtui "culoar" de legărurli 
cu Galitia, autoritAţile habsburgice cunoşteau foarte bine teritoriul vi2'.at intre 1769-1773 contele Fabris alcătuise 
"Harta specială a hotarelor Transilvaniei dinspre Moldova şi Ţara Românească� (hotarele cu Moldova erau 
descrise în 206 pagini), iar intre 1773-1775 Bilschel şi voo Mieg alcătulscr!o h!rţi ale Bucovinei (primul descrisese 
{inutul in şase volume !). (Cf. Gheorghe David, 1775. RăP�na Bw="VIMI, in "Magazin Istoric",ru.3, 1992, p.2S). ·• (7] Daruri consistente au primit şi funcţionari c�ni ai Pof'lii.Asâel, Costac.b.e Moru.zi, dnfgoman, a pri
mit UD dar ee s-a ridicat, confonn listei de cheltuieli extraordinare şi secR-te a Curţii imperiale, la 10.312 piaştri şi 
20 parale.Suma primit§ de căl.re Tahir A� 38.000 norini, a fost depusă la o bail.ca din Lemberg.Felmareşalul 
Rwniaţev a primit 5.000 de galbeni şi o tabacheră de aur, in urma cArora a dat �dovezi sigure asupra atitudinii sale 
favorabile" .Reis-Effeodi, vizirul PorJii, a primit un pumnal. înaustat in aur şi neSiemate.Cheltuielile fă.cute de 
Imperiu, pe lângă bogatele daruri in aur şi nestemate, s-au ridicat la suma de 15.000 de piaştri (Apud Gh.David, 
op cit , p.27). 

[8) "Convenţia explicativA\ care fixa noile graniţe dintre Imperiul Otoman şi Austria, a fost încheiată la 
12 mai 1776, nu in 1177, cum arată Sul:zer.Vezi in acest sens Veniamin Ciobanu, La graniJa a trei imperii, Iaşi, 
19BS,p.39. 

[91 La aşezarea definitivA a graniţei pe teren. AUSiria a rimas in posesia a 278 localit.AJ.i, având o popu
laţie de aproximaliv 75.000 de locuitori, din care SS.49S româDi şi cu UD areal de 10.441 km2 (Apud Comelia Bo-
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dea, BucovinfJ. Momenle din dru'f!ul ei spr-e 1918, in "Magazin Istoric", nr.l2, 1993, p.8). 
[1 O) Piciorul reprezenta a şasea parte dintr-un stinjen, fiind egal cu 0,316m, mArime apropiati de a mA

surii latine pes(picior)=0,296m.A fost folosit incepând cu secolul al XVIII-lea, numai în Transilvania, WJde mai 
purta şi numele de urmă. (Cf.Nicolae Stoicescu, Cum măs-urau strămoş1i.MetrologifJ medievală pe teritonul 
României, Bucweşti, 1971, p.70). 

[ I l  J Sulzer uzează de un anacronism. Regatul Ungariei nu mai ex.ista_de aproape două secole şi jurn.5.tate, 
dispfu"ând de pe hana Europei in urma loviturii decisive primite la Mohacs(IS26) din partea armatelor otomane şi 
a transformării lirici mari pArţi a ei în paşalâc - 1 S4 l .Dup! 1688, Ungaria este inclusă in bnperiul Habsbwgic, fapt 
consfmj.it prin tratatul de pace de la Carlowitz(l699). 

( 12] Că Poarta ar fi cedat de bun! voie acest teriloriu Casei Imperiale nu se poate sus!ine.La 3 octombrie 
1774, Franz Maria von Thugut, ambasadorul austriac la Constant.inopol, infonna Poarta c! bUpele imperiale "au 
intrat în Moldova, ocupând o poqiune din teritoriul acestei tAri", asigurind ins.!i de int.en�a de rezolvare prin bună 
inlelegere a "neinsenutaru1ui diferend provocat de o şi mai neinsemnat! indreptare a granij.ei la nordul Mol
dovei".La 1 8  martie 1775, in urma presiunilor, mituirilor şi şantajului, acelaşi Thugut putea s! raporteze cance
larului imperial, KauniLZ, cA Poarta a acceptat să "cedeze prea Înaltei Cllfli o bucatA din Moldova" (Cf.Gh.David, 
op cit , p.27). 

Unul din confidenlJi prinţului rus Repnin declara că renun1area la Bucovina, departe de a fi un sacrificiu 
pentru turci, era cu totul in avantajul lor deoarece triburul Moldovei rămânca acelaşi, iar poarta câşliga prin aceea 
cl'ii lăsa austtiecilor grija de a interzice bUpelor ruse inaintarea in Moldova. (Apud Leonid Boicu, Pr-incipatele 
Romane în r-apor-tur-ile politice inter-naficmale (Secolul alXVll/-lea), Iaşi, 1986, p.215). 

in ce priveşte rezistenta românilor la "răpirea'" Bucovinei sunt de remarcat memoriile trimise cle domnul 
Grigore l l l  Ghica Porţii. într-unul se scria că "locuitorii Moldovei eer eu insistenJă ca Poarta s.!i·i apere contra unei 
pierderi aşa de mari", precizându-se că "daci suJLanul, în pofida aştepllrii generale, nu îmbră�şează cauza provin
ciei al cărei suz.eran este, moldovenii vor fi in situafia de a nu şti ce atitudine să adopte ... nefiind apăraj.i de 
suzeranul lor, vor ttebui s! se adreseze unei ahe puteri siiăine" (Cf. Anastasie Iordache, Gr-igor-e lll Gh1ca şi r-6pi· 
rea Bucovinei, in "Rl", tom UI,nr.l-2, 1992, p.l28). 

[ 13) Starostele flcea parte dintre dregătorii de (inul, rezidând in oraşe şi având intre atribuj.iile principale 
administrarea justip.ei, dupA indicafiile date de către domn şj în limita prevederilor obiceiului pământului.A fost o 
anumit.� perioad.!i de timp in care staroşlii din j.inuturile de grani1.!i au fost investi� cu puteri discre!ionare, mai ales 
când au trebuit să se ia măsuri pentru men�nerea ordinei inteme.În acest sens, la 1 688 ca staroste de Pulila era nu
mit marele cronicar Miron Costin. 

Staroşlii din pnururile de la graniţa Moldovei cu Polonia puteau judeca bofii şi criminalii care fugeau din 
ţarA ori se reintorceau.CompetenJa lor judiciară a fost indicată in convenj.ii special încheiate între Moldova şi Re· 
gatul polon. 

Ţinuturile de grani� au continuat să fie conduse de staroşti şi dup.!i refonna lui Constantin Mavrocordat, 
care inuoducea o nouă dreg.!itorie de Jinut - ispr.!ivnicia.Dcşi dregătoria stărostiei era comună Ţării Moldovei şi 
Poloniei (vezi starostele de Cameni!a), aceasta n-a presupus apartenen1a regiunilor de graniJA ale Ţării Moldovei 
la Regatul polon. (Vezi Nicolae Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova 1 Or-ganizarea de stat pânO la mijlocul 
secolului al XVJ/l-lea, Bucureşti, 1971, p.307-308, 369). 
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părp au fost inifiate prin depunerea jurămânrului de vasalitate, la 26 septembrie 1387, de c.!iotre domnul Ţării 
Moldovei, Petru Muşat, Coroanei polone şi nu au implicat niciodată o stăpânire efectiv.!i a phfii vasale. 

Cucerirea Rusiei Roşii (Gali!iei) de c!tre Polonia, la 1 387, de la Regatul maghiar, a putut reprezenta, in 
mentalitatea timpului, şi un transfer de pretenţji asupra stăpân..irii ŢArii Moldovei. 

Într-o scrisoare din 1 O decembrie 1773 colonelul imperial Seeger sus�nea că nord-estul Moldovei făcuse 
cândva parte din Pocu1ia poloneză, devenită de câteva luni austriacA, iar ofi1erul de stat major Mieg, în rapollUI 
său din 23 decembrie 1773, arl!.ta că o seaml!. de boieri moldoveni "mărrurisiseră" (se pare, contra unor sume nu 
modice) că şi finutul Sucevei, pe lângă cel al Cemău(ilor, aparţinuse eândva Poloniei. (Cf. Veniamin Ciobanu, 
op cit , p.27). 

fiS] Deşi in timpul evului mediu a existat o pennanentă confuzie de atribuJii (şi, uneori, şi de tenneni) 
intre agenrii puterii centrale · spre exemplu, pârcălabii şi staroşlii puteau judeca procese dintre locuitorii oraşelor, 
neţinând seama de vom.ici sau de dregăl.orii aleşi de obşti -, in documentele secolului al XVIll·lea nu se întâlneşte 
termenul de "'vomic sătesc•· utilizat de Sulzer şi pus in legărură cu pâre.!ilăbia. (Cf. N.Grigoraş, op cit , p.)78). 

(16] în mod obişnuit, dregătorii principali ai �nuturilor de grani!l se numeau staroşti, iar cei ai 
ţinuturilor din inlerior pârcălabi (de la mijlocul secolului al XVIU-Iea ispravn..ici).Starostele avea atribuTii fiscale, 
judecăloreşt.i (sunt menfionaţi judecătorii stărosteşt.i) şi militare, deci nu putea fi numai judecAtor al negustorilor, 
cum arată Sulzer, Vezi şi nota 13. (Cf. Ibidem, p.285, 306). 

(!7J Regatul maghiar nu a stăpânit niciodatA Ţara Moldovei sau Ţara Româneasc.ă.Au existat numai pre-

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



50 ION NJ S TOR 8 

tenţii de stăpânire, concretizate în mtemeierea Ep1scopiei Cumaniei {apoi a Milcoviei), a Banatului de Severin, a 
Mărcii Moldovei, baze menite să asj gure o stăpânire reală a spaţiului e:ctracarpatic, precum şi relaţii de suzeranita
te-vasalitate, stabilite între cele două !ări române şj Regatul maghiar . 

Sub numele de Cumania trebuie să in trevedem numai o expresie teritorial-politică, nu şi etnicul autohton, 
aflat în umbra celor ce deţineau puterea politi că (Apud Ion Toderaşcu, Unitatea ronuîrrească medievală, Bucureş
ti, 1 988, p. S6) .  

[1 8] În iurue 1 173, Iosif al II-lea consta1a că anexarea Oltemej ar fi fost o povară ( !) pentru Aus
tria.Teritoriul fusese evaluat la cinci-şase milioane de florini, pe care împăratul se "zgârcise" să-i ofere.Nu e mai 

puţin adevărat că opozifja Prusiei şi a Rusiei 1-a făcut pe lm.părat să renunţe la acest proiect, ca şi poziţia strategică 
a Bucovinei, mai favorabilă scopurilor (decl arate ori vo al a1e) de cucerire pe care le promova. (Cf. Leonid Boicu, 
op.cit , p.2 1 7). Colonelul Carol Enzenberg evalua nordul Mo ldovei la circa 21 rrulioane de florini. (Vezi Nicolae 
Ciachir, Din istoria Bucovinei (1 ? ? 5 -1944), Bucureş1i ,  1 993 , p . 3 7) 

[1 9] Până la 6 august 1786; apoi Bucovma es1e incorporată adm.irristrativ la Galiţi a, fiind condusă prin 
intermediul Cancelariei aulice unite boema -austriece de l a  V iena. 

) 
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CRISTIAN SANDACHE 

TĂRĂNISMUL - VARIANTĂ A STÂNGII 

După 1 9 1 8, graniţele etno-politice ale României au devenit în acelaşi timp şi graniţe ale 
unei noi unităţi economice naţionale, în condiţiile în care potenţialul economic al Vechiului 
Regat era substanţial depăşit. Totodată, din punctul de vedere al populaţiei se constată o creşte
re, recensământul efectuat în anul 1 930 consemnând o populaţie de 1 8 .052.900 locuitori din 
care 54% o reprezenta populaţia activă. l  

Trebuie însă precizat faptul că aproximativ 78-80% din numărul total al locuitorilor era 
reprezentat de către lumea rurală.2 De altfel, faţă de România antebelică, ponderea populaţiei 
ţărăneşti înregistrase chiar o uşoară creştere .3  De aici, imaginea-tip, cultivată cu obstinaţie de 
unii oameni politici, potrivit cărora, destinul României se identifica în mod aproape fatal cu 
acela al unei ţări "eminamente agrare. "4 

Era, fără îndoială, o viziune pesimistă, rămasă tributară canoanelor secolului al XIX
lea, o viziune în care universul satului trebuia să fie neapărat bucolic iar locuitorii săi -o masă 
pitorească având un rol mai degrabă decorativ.O întreagă literatură a cultivat de altfel opoziţia 
dintre sat şi oraş, fixând coordonatele " fricii " originare a ţăranului faţă de "Capitala care ucide" 
(ca să-1 parafrazăm pe Cezar Petrescu).5  

' În consecinţă, problema structurării lumii ţărăneşti în cadrele unor centre de decizie po-
litică părea multora o utopie.Cu toate acestea, seismul socio-istoric reprezentat de către primul 
război mondial a impus o revizuire a analizelor şi a " distribuţiei" politice. 

O generaţie tânără care cunoscuse "botezul focului" în marile bătălii ale reîntregirii, o 
generaţie în marea ei maj oritate provenind din îumea satelor se dorea mai activă politic şi înce
pea să respingă acel pasivism anistoric considerat uneori o calitate a românului .6 

Fenomenul este propriu întregului spaţiu european şi unii publicişti ca de pildă Nichifor 
Crainic, nu ezitau să-1 considere drept o "revoltă împotriva maşinismului tehnologizant dătător 
de pervertire morală. "7  Ideea organizării politice a ţărănimii cunoaşte o răspândire importantă 
mai ales în <;.adrul tinerelor state din estul continentului nostru, ee identificându-se în mare mă
sură cu o legitimare în plan practic al triumfului principiului naţional . 8 

În ceea ce priveşte spaţiul românesc, un C.Dobrescu-Argeş întemeiase încă din anul 
1 895 o "Partidă Ţărănească", anihilată după numai patru ani de ostilitatea autorităţilor liberale 
şi ulterior conservatoare. 9 

1 Enciclopedia României, vol.III, Bucureşti, 1 93 9, p. 1 3 3 - 1 34.  
2 Gh.Dobre, Nivelul şi structura economică a ţării în anii 1918- 1 921, în Progresul economic al României, 

1 877-1 977, Bucureşti, 1 977, p.220. 
3 Enciclopedia României, vol . III, Bucureşti, 1 939, p.45 . 
4 Ion Bulei, Sistemul politic al României Moderne, Partidul Conservator, Bucureşti, 1 987, passim. 
5 Cezar Petrescu, Calea Victoriei, Bucureşti, 1 93 0, passim. 
6 Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, Bucureşti, 1 937 ,  passim. 
7 Nichifor Crainic tratează pe larg fenomenul în eseul Puncte cardinale în haos, Bucureşti, 1 936.  
8 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor Naţional, Ţărănist şi Naţional-Ţărănist, Madrid, 1 963, vol.II, p .39.  
9 Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României (1 926-1 947) Studiu critic privind istoria PN Ţ,  Bucureşti, 

1 983, p .9. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Acum, contextul istoric permitea impunerea unui punct de vedere nou, acela al 
ţărănimii şi iniţiativa va veni î:n principal din partea reprezentanţilor intelectualităţii rurale 
(învăţători, preoti) cu un orizont cultural şi cu o experienţă a războiului capabilă a le radicaliza 
principiile şi în mod firesc, modul de ac.ţiune. I O 

Totul convergea către aceasta: apelul Regalităţii în favoarea împroprietăririi acelora 
care munceau de -atâta vreme pământul tării; tendinţele revo luţionare din ce în ce mai acute 
care bulversau echilibrele interne ale statelor Europei (interesantă în acest sens aserţiunea lui 
Take Ionescu privind fenomenul " cascadei tronurilor ") şi nu în ultimul rând noul regim politic 
din Rusia, seducător iniţial prin declaraţii le sale oficia le vi s a vis de defavorizaţii Europei. I I  

Aşa cum plastic şi pertinent observa Nico lae Iorga problema înfiinţării Partidului Tără
nesc s-a pus într-un cadru nou, " izbind în mucavaua aurită a edificiului nostru politic, a năruit 
şi pulverizat scoţând la iveală energii n oi . " l 2  

Analiştii vremii au avut suficient sp irit d e  pătrundere pentru a realiza faptul c ă  modifi
cările mental-po litice se conexau cu aspecte economice evidente.Astfel, G. Ioncscu-Siseşti nota 
printre altele: "Fenomenul distrugerii marii proprietăţi şi lărgirea celei mici, a luat în orientul şi 
centrul Europei Wl caracter cataclismatic tocmai dinyricina anomaliilor pe care regimul agrar 
din această parte a lumii le înfăţişa  în raport cu situa ţ& normală." LJ 

Fără îndoială, dorinţa emancipării sociale a ţărănimii a fost o constantă a orientărilor tu
turor diriguitorilor de după 1 907, cu deosebirea că modul, ritmul şi radicalitatea împlinirii a
cesteia erau gândite în variante diverse . L4 Pentru prima dată însă, asistăm la o propunere politi
că programatică aparţinând unor reprezentanţi din chiar interiorul lumii satelor, buni cunoscă
tori ai realităţilor acesteia . 

Cadrele coordonatoare sunt în majoritatea lor reprezentanţi ai micii burghezii, viitoarea 
"clasă de mijloc" atât de precar reprezentată totuşi în vechea Românie. 

Acest aspect nu trebuie considerat drept o ilustrare a incapacităţii politice creatoare a ţă
rănimii.În fond, nu puteau exista pretenţii de conceptualizare când marea majoritate a acesteia 
era analfabetă. 

Interesează în primul rând subiectul revendicărilor politice şi modul în care interesele a
cestei lumi sunt prezentate şi impuse oficialităţilor. 

Limbajul declaraţiilor tânărului partid este unul curajos,  pe alocuri stângaci -în ceea ce 
priveşte formulările tipologice, dar să nu omitem faptul că experienţa sa politică era practic 
nulă. "Partidul ţărănesc este necesar, printre altele, ca mij loc de a feri ţărănimea pe de o parte de 
bolşevism, pe de alta de soarta de zestre guvernamentală ce vor să-i păstreze partidele boiereş
ti . " 1 5  Ostilitatea sa împotriva formatiunilor politice aflate de mai multă vreme la guvernare era 
în fond, o reacţie tipică raporturilor democratice dintre Opoziţie şi Putere. 

Mai mult decât atât, aşa cum observa unul dintre ideologii de marcă ai ţărănismului -
Virgil.Madgearu, "1n toate ţările rurale, democraţia îşi găseşte expresia în partidele ţărăneşti. I 6" 
Preocupările privind aprofundarea programatică a acestei democraţii de sorginte rurală au fost 
numeroase, dar în ceea ce priveş.te coerenţa argumentărilor puţini teoreticieni au putut oferi cla
re repere.Unii însă, constituie exemple notabile în acest sens. 

1 0  Idem, Din viaţa politică a RomimieiÎntemeierea şi activitatea Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucu-
reşti, 1 975,  p.76-79 .  

I L Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici, Bucureşti, 1 99 1 ,  p.70. 
12 "Neamul românesc", nr. l 2 6  din 17 iunie 19 19 . 
1 3  G.Ionescu-Siseşti, Problema agrară şi producţiunea,Bucureşti, 1 925, p .5  . 
14 D. Şandru, Reforma agrară din 192 1 în România, Bucureşti, 1975(vezi pe larg). 
1 5  "lzbânda", nr.43 din 1 1  decembrie 19 1 8 . 
1 6 V.Madgearu, Doctrina ţărănistă, Bucureşti, 1 923, p .40-4 1 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Astfel, Constantin Stere -adevărat spirit enciclopedic, cu o experienţă de viaţă impresio
nantă, considera că tipologia însăşi a statului român trebuia să păstreze coordonatele ruralităţii 
nu într-un sens paseist, ci pomindu-se de la organizarea întregii gospodării naţionale pe princi
piile societăţilor cooperaiive. 17 

Astfel, conchidea Constantin Stere se realiza o sinteză benefică între avantajele micii 
proprietăţi şi avantajele tehnice, accesibile iniţial doar fnarii proprietăţi . I B  Deşi admitea faptul 
că doctrina marxistă nu poate fi radiată din istoria gândirii umane, Constantin Stere o respingea 
totuşi în cazul României, considerând-o incompatibilă cu realităţile noastre. 

Teoretician al orientării socio-culturale poporaniste (pe care Ştefan Zeletin, de pildă, o 
considera utopică pentru România şi inconsistentă sub aspectul argumentaţiei)l 9  Constantin 
Stere gândea la o democraţie în sens ţărănesc, cu accente de stânga, radicale, dar înscriindu-se 
în sensul unei !egalităţi compatibile cu democraţia parlameniară. 

Originalitatea lui Constantin Stere rezidă mai degrabă în disponibilităţile personalităţii 
sale intelectuale care a comprimat (în opinia lui Mihail Manoilescu) "drama întregii intelectua
l ităţi basarabene: lupta între năzuinţa naţională şi cea socială."20 Pentru Constantin Stere mode
lul democratic ţărănesc pe care îl propunea avea evidente influenţe narodniciste (ecouri ale ex
perienţei sale de fost supus al Imperiului ţarist) şi în consecinţă, în ciuda eforturilor sale de a-1 
asocia ideii naţionale, o identificare totală nu s-a putut realiza niciodată. 

Deşi a- respins marxismul ca fundament ideologic al concepţiei sale, Constantin Sterc a 
utilizat în chip paradoxal unele elemente ale acestei doctrine chiar prin intermediul schematiză
rii sale de tip narodnic.Acelaşi Mihail Manoilescu observa că: "dacă socialul ar fi fost repre
zentat prin narodnicismul sentimental, împăcarea lui cu naţionalismul ar fi fost mai uşoară, pe 
când cu marxismul fără ţară, împăcarea nu s-a putut face niciodată."2 1  

Oarecum prea tranşant, punctul de vedere al lui Mihail Manoilescu reflectă într-o anu
mită măsură modul de receptare al concepţiei de "democraţie ţărănească" profesată de Con
stantin Stere .ldeologii ţărănismului au căutat să precizeze faptul că deşi aflat pe poziţiile luptei 
de clasă Partidul ţărănesc nu înţelege să-şi extermine adversarii ideologici, delimitându-se ast
fel net de tactica extremei stângi. 

Se urmărea predominaţia clasei ţărăneşti, celelalte clase sociale urmând a fi înglobate în 
"rândurile categoriilor productive şi făcându-le astfel socialmente utilc. "22 

Viziunea adoptată era în fond, una organică, ideea unităţii naţiunii identificându-se cu 
tema colaborării tuturor structurilor sociale în sens economic, dar şi etic.23 

Tema justiţiei sociale Au presupunea (în cazul ideologilor ţărănismului) o �zolvare de 
un radicalism absolut (ca la teoreticienii marxismului "extrem") nici schimbarea tipologiei so
cietăţii (incluzând forma de guvernământ) ci se dorea o reformare graduală a unor mentalităţi 
politice mai ales, insistându-se asupra eliminării discrepanţelor financiare dintre clasele socia
le. 

Partidul ţărănesc, nota o gazetă a vremii "nu urmăreşte distrugerea celorlalte clase, în a
fară de distrugerea oligarhiei ca clasă şi a marilor proprietari ca clasă parazitară. "24 

Unul din fondatorii partidului ţărănesc, învăţătorul Ion Mihalache era convins că din 
punct de vedere istoric, clasele sociale nu vor dispare niciodată şi opina că lupta de clasă în vi-

1 7  Z.Omea, Viaţa lui Constantin Stere, vol.I, Bucureşti, 1 989, p .437-43 8. 
1 8 Ibidem. 
1 9 Ştefan Ze1etin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric, Bucureşti, 1 9 9 1 ,  p.269. 
20 Mihail Manoi1escu, Tragica predestinare a geniului moldovenesc, Iaşi, 1 993, p . l 30.  
21 Ibidem. 
22 P.P.Suciu, Pentru ţărănism, Bucureşti, 1 926, p. 80-83. 
23 "Patria", nr. 1 65 din 1 august 1 920. 
24 "Vremea nouă", nr. l S  din 5 mai 1 9 1 9. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ziunea Partidului său viza stabil irea unu:i echilibru normal între clase Le componente ale societă- · 

ţii, înţelese ca organe naturaLe .25 
La rândul său, G.Bogdan-Duică scria : "Vrem un stat !ărănesc ideal, clădit pe principiul 

echilibrului social dar nu rupând brusc echilibruL de azi, căci asta ar însemna revoluţie şi noi nu 
vrem revoluţie, ci schimbarea treptată, pas cu pas26. Credincios ideii apărări i stabilităţii interne 
a României, Partidul Ţărănesc şi mai apoi cel national-ţărănesc pleda împotriva folosirii vio
lenţei în scopul cuceririi puterii politice optând conceptual doar pentru "revoluţiile paşnice. "27 
În acest sens , deşi iniţial adept aL unei aprop ieri doctrinare faţă de socialism, ţărănismul (sub 
influenţa evidentă a realităţilor crude din Rusia Sovietică) s-a delimitat net fată de acesta. 

Virgil Madgearu -de pildă, considera că ro stul Partidului Ţărănesc este în primul rând 
acela de a feri ţărănimea "ca aceasta să nu mai fie un aluat în mâinile unei eventuale încercări 
de dictatură militară . "28 Interesant este faptul că înşişi tărăniştii fuseseră acuzaţi o vreme de in
fluenţe bolşevice şi de intenţii anarhice, vizând chiar destabilizarea internă a statului ro
mân.Epitetele ca "vânduţi străinilor" sau "jidoviţi "  intrau la un moment dat în uzul curent al 
deteriorării unui mod de a dialoga cu adversarul politic .29 

Era de fapt, reflexul unor antipatii ven ite din partea celor aflaţi la guvernare (indiferent 
de titulatura lor politică) incapabiM adesea să nuanţeze afirmaţii sau acţiuni .Caracterul oficial, 
acceptarea legalităţii de manifestare, treceau aproape neob servate, în schimb unele accente mai 
radicale ale discursurilor programatice erau interpretate de către oficialităţi aproape catastrofic. 

Fără îndoială că, victoria extremei-stângi în spaţiul rus a determinat o obsesie şi un au
tomatism al respingerii însuşi conceptului de " stânga" în general .  

Liberalii în special , confruntaţi cu erodarea firească a popularităţii oricărui partid aflat 
mai mult timp la guvernare (chiar dacă de numele său se leagă realizări politice de prestigiu) au 
reacţionat dur la "noua alternativă" ţărănistă. 

Semnificative, în acest sens , au fost obstrucţionările lor faţă de anteproiectul noii Con
stituţii a României conceput de către Constantin Stere ş i reprezentând punctul de vedere al Par
tidului Tărănesc.Aşa cum observa la wemea respectivă Grigore Gafencu, acest document era o 
remarcabilă încercare de a teoretiza în formule sociologice concepţia ţărănistă despre rolul 
muncii precum şi arrnonizarea intereselor mişcării ţărăniste cu cele ale muncitorimii, atât pe 
plan intern cât şi intemaţionaPD 

Sarcina de a clădi o nouă ordine mondială şi socială se arăta în anteproiect, "revine 
claselor muncitoare care, după război, întruchipau interesele generale ale naţiunii. " 3 1  Perma
nenta conexiune cu imaginea de stat naţional unitar român -constantă a doctrinarilor ţărănismu
lui, nu reprezenta (se pare) un argument suficient pentru oficialităţile vremii, înclinate mai 
degrabă să privească suspicios motivaţiile ş.i evoluţia politică- a Partidului Ţărănesc. 

Din punct de vedere tactic, deşi radicalismul ţărăniştilor va fi ulterior moderat de către 
influenţa "naţionalilor" conduşi de către Iuliu Maniu (cu care Partidul Ţărănesc va fuziona în 
anul 1 926) totuşi, ideile-cheie , tipic de stânga privind protecţia socială .Şi asigurarea unei egali
zări a şanselor cetăţenilor se vor menţine. 

Astfel, problema şomajului, bunăoară, va reprezenta o preocupare importantă a doctri-

25 Ibidem. 
26 "Aurora", nr.26 din 23 noiembrie 1 92 1 .  
27 "P

"
atria" nr. l 45 din 6 august 1 9 1 9. 

28 "Ţara nouă" nr. l 7  din 26 octombrie 1 91 9. 
29 "Cuvântul Ţărănimii", Cernăuţi , din 16 mai 1 926 . 
30 "Revista Vremij ", an II, nr. 22 din 1 2  noiembrie 1 922, p . 8 .  
31 "' * * Antepro iect de Constiruţie intocmit de secţia de studii a Partidului Ţărănesc cu o expunere de 

motive de Constantin Stere, Bucureşti, 1 922, p.27 . www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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narilor Partidului Naţional Tărănesc32 şi chiar în condiţiile dificile ale guvernării acestui partid 
(condiţii influenţate de efectele marii crize economice mondiale) s-a încercat ocrotirea lucrăto
rilor în sensul evitării pe cât posibil a deciziilor arbitrare ale patronilor privind concedierea a
cestora (Legea contractelor de muncă din 1 929 este semnificativă în acest sens, ea fiind una 
dintre cele mai avansate şi mai democratice măsuri de acest gen din Europa şi chiar din lu
me) .33 

Desigur, mişcările sociale ale deceniului al treilea au erodat popularitatea Partidului Na
ţional Tărănesc, dar chiar şi numai prin legea contractelor de muncă, prin normalizarea raportu
rilor dintre patroni şi muncitori se urmărea în fapt prevenirea tensiunilor sociale care, amplifi
cate şi influenţate de diverse psihoze cu substrat ideologic ar fi condus în fond la periclitarea 
stabilităţii interne a statului român. 

Ca o paranteză, între anii 1 929- 1 93 1  bunăoară, au fost repartizaţi centrelor de şomaj şi 
caselor sindicale (prin intermediul ministerului de resort) 34, 1 milioane lei. 34 

Făcând acest bilanţ al primilor doi ani de guvernare naţional-ţărănistă (desigur, cu unele 
exagerări inerente subiectivităţii politice) Virgil Madgearu (pe atunci -ministru al agriculturii şi 
domeniilor) considera că principala realizare a guvernării rezida în "echilibrarea pe anul 1 929 a 
bugetului, cu toate că se prevăzuse de economiştii opoziţiei un deficit de 4 până la 5 miliar
de. "35 Referindu-se la dificultăţile agriculturii româneşti în general, acelaşi doctrinar ţărănist 
consemna: "Am făcut o reformă agrară radicală distribuind 6 milioane hectare pământ îară ca 
să luăm nici un fel de măsură pentru a procura capital ieftin şi indrumare agricolă gospodăriilor 
nou create care a doua zi trebuiau să se transforme în noi unităţi de producţiune.Am făcut a
ceastă reformă într-un mediu creat de politica economică industrialistă a vechiului Regat, care 
a fost transpusă tale quale după război în viaţa României întregite, o politică în care preţurile 
fabricatelor consumate de populaţia rurală, deveneau din ce în 'ce mai sporite prin urcarea din 
ce în ce mai mult a tarifelor vamale. "36 

Se surprind, rară îndoială, critici indirecte vizând guvernarea liberală, dar, pe alocuri, u
nele afirmaţii par prea tranşante: "Reforma agrară şi votul universal sunt reforme ale războiu
lui, nu ale P.N.L. "37 

Pe ansamblu impactul politic reprezentat de către Partidul Naţional Tărănesc a fost re
ceptat chiar şi de către comunişti drept o expresie a unei veritabile democraţii burgheze. 

În acest sens (şi avem aici în vedere anii ascensiunii fenomenului politic de "dreapta") 
reprezentanţii minusculului Partid comunist din România au căutat să "graviteze" electoral că
tre acesta, între anii 1 93 5 - 1 93 7  desfăşurând larg lozinca: "Front popular in frunte cu P.N.T "38 
(Desigur, avem în vedere nu o unanimitate de păreri "pro"-ţărăniste, dar curentul tactic impus 
comuniştilor era cel descris anterior). 

Cu toate acestea, o reciprocitate nu a existat, doctrina naţional-ţărănistă respingând în 
mod clar extremismele. 

Aşa cum arăta într-un interviu Alexandru Vaida-Voievod, fost prim-ministru al Româ
niei, "am permis discuţii şi desfăşurarea propagandei comuniste atâta timp cât s-a limitat la 
teorii .  Când însă am văzut că se caută a se submina existenţa statului, prin experienţe care nu au 

32 N.Ghiulea, Organizarea statului, Bucureşti , 1 935 ,  p. l 9 1 - 1 93 .  
3 3  Emilian Bold, Consolidarea unităţii statale româneşti - măsuri legislative, economice, politice, sociale, 

Iaşi, 1 987 (pe larg). 
34 G.Strat, Structura economică a societăţii romcmeşti de astăzi, Craiova, 1 93 1 ,  p.76. 
35 V.Madgearu, Doi ani de guvernare, Bucureşti, 1 93 1 ,  p.22. 
36 Ibidem, p. l 5 . 
37 Ibidem. 
38 L.Pătrăşcanu, Texte social-politice (1921-1938), Bucureşti, 1975, p265-270. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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reuşit nici măcar în ţara vecin� unde s.-au născut,  atum;j am trebuit să intervenim drastic."39 
La rândul său, lubu Maniu, observa : " ( . . .  ) Nu accept însă metodele comunismului, sunt 

contra nu numai a lor ci şi a s ocial -demo crap ei căci eu sunt numai naţionalist . "  

Dar, într-un sistem naţi()nalist-dem()crat, pentru care militez eu, s e  poate colabora cu 
social-dernocraţij şi chiar cu comunişhi.Tre buie însă recun()scut că şi în mişcarea legionară 
sunt elemente cinstite."4 0 

Ca o caracteristică a sa, tărănismul, de la radicalitatea ()[iginară a unor reprezentanţi ca 
Ion Mihalache sau Constantin Stere continu.ând cu Constanhn Garoflid4 1 şi până la tipologia 
moderată reprezentată de Iuliu �aniu s-a distins prin cultul faţă de ţară şi ideea dinastică pe ca
re le-a identificat cu apărarea principiului de suveranitate naţională, fără a abdica totuşi de la 
principiile sale doctrinare esenţiale. 

39 "Dreptatea", din 23 februarie 1933 .  
40 * * * Istoria Partidului Najional Ţărănesc, documente, Bucureşti, 1 994, p. l 87-1 88 .  
41  Constantin Garoflid, Către agricu(tori, în "Agricultorul" din 1 aprilie 1 929. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



DIN ISTORIA lAŞ/LOJi 

ŞEIVA SANIE 

ÎNSEMNĂRI ARHEOLOGICE 

Prezentăm cu acest prilej câteva descoperiri întârnplătoare din oraşul Iaşi care prezintă 
importanţă pentru cunoaşterea secolelor II-III d.H: .  

A. În timpul lucrărilor de construcţie la blocurile de locuinţe în cartierul Tătăraşi, în aiml 
1 967, au fost descoperite două amfore romane. 

a) Amforă întreagă (Pl.I/2), din pastă roz-gălbuie, cu suprafaţa zgrunţuroasă din cauza ni
sipului şi particulelor minerale din compoziţie (în. 62 cm; d.max. 27 cm).Corpul, de formă o
voidală, are la exterior dungi orizontale adâncite rămase din timpul lucrului la roată.Gâtul înalt 
şi subţire (în. 25 cm) se lărgeşte spre partea inferioară şi are o trecere lină spre umerii amfo
rei .Torţile (în. 22 cm; 1 .3 ,7  cm), stljbătute de două şănţuiri longitudinale formează un:Jlllghi 
drept la locul de prindere la gât, imediat sub buză.Marginea este puternic profilată spre exterior 
(gr. 1 ,8 cm; d.g. 5 cm).Amfora se termină printr-un mic suport ( d. 5 cm). 

b) Amforă cu partea superioară a gâtului lipsă, asemănătoare cu precedenta (P l .  1/l ) . Cor
pul ovoidal este alungit (în. 6 1 ,5 cm; d.gât 5 cm; în.t. 2 1 ,5 cm; lt. 2,8 cm; d. 5 cm). 

Amforele de acest tip sunt datate în secolele II-III d.H. I . 
B. Muzeul de Istorie a Moldovei a achiziţionat în anul 1 99 1  un denar descoperit tot în car

tierul Tătăraşi2 .Moneda a fost emisă în timpul împăratului Marcus Aurelius, în anul 1 66 d.H . .  
Av. M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX 

Capul laureat al împăratului spre dr. 
Rv. TR P XX IMP IIII COS III VIC PAR 

Victoria, spre dr. ,  ţine o palmetă şi fixează pc un palmier un scut cu inscripţia VIC 
PAR.Starea de conservare este foarte bună (diam . 1 8  mm; G. 3 ,00 g) . 

RJC3 , TII, nr. l 63 ,  p.226.  lnv. nr. 1 5208.  
Din aceeaşi zonă ne-a fost semnalată descoperirea unui drrenar emisiune Antonius 

Pius4 . 
C. Cu prilejul unor lucrări de canalizare la Stadionul Tineretului situat în zona de sud-est a 

oraşului Iaşi a fost descoperit un mormânt de înhumaţie.Lucrătorii au recuperat inventarul mor
mântului şi au anunţat Muzeul de Istorie a Moldovei . Sosiţi la faţa locului în afara celor semna
late odată �u predarea pieselor a putut fi recuperat parţial materialul osteologie, predat Centru
lui de Antropologie al Academiei Române şi s-a constatat că scheletul înhumat la adâncimea 
de 0,60m fusese orientat pe direcţia nord-sud.În spaţiul neafectat de construcţii unde lucrările 
au continuat nu au fost descoperite alte vestigii, astfel că am considerat că foarte probabil ne 
aflăm în situaţia unor morminte izolatc.Din cauza modului în care au fost recoltate nu avem 
date referitoare la dispunerea materialelor pe lângă schelet. 

Orientarea nord-sud este caracteristică sarmaţilor din regiunea . stepelor Vol
găi .Schimbarea orientării de la nord-est la nord-sud este constatată în complexele funerare sar-

1 I .B.Zeesc, Keramiceskaia tara Bospora, în "MIA", 83, Moscova, 1 960, p. l 1 8; pl.X.XXVIII/94; S .Sanie, 
Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec.JI î. e n -II le n) Iaşi, 1 98 1 ,  p . 1 32, 
fig. 3 1  /6-7 . 

2 Moneda a fost găsită de locuitorul Franz Căldăraru în curtea sa din str.Tătăraşi, nr.25.  . 
3 RJC - H.Mattingly şi EASydenham, The Roman Imperial Coinage, vol.III, Londra, 1 984. 
4 Semnalarea a fost făcută de colecţionarul prof.C. Surugiu. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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matice începând de la sfârşitul secolului 1 ş.i prime te decenii ale secolului II d.H.5 .Marea majo
ritate a mormintelor sarmatice din zona extracarpatică a României sunt orientate nord-sud (Dri
du, Olteniţa-Iordoc, Coada Lupului , Valea Mare , Că.scioarele, Largu, Vaslui , Valea Lupului, 
Holboca, Probota etc.)6 . 

Inventarul morrnântului era alcătuit din următoarele piese : un clopoţel de bronz, cinci 
mărgele din pastă de sticlă, un fragment dintr-un bol de sticlă şi un fragment din partea inferi
oară a �ui vas de ceramică. 

L Clopoţelul de bronz (în. 3,9 cm; d. 3,9/2, 5 cm; în. inel l cm; d.inel 0,4 cm), de formă 
conică, cu inel de prindere de formă hexagonală, es.te omarnentat, la partea superioară a supra
feţei exterioare cu două linii circulare, incizate.In interior, veriga care lega limba de clopoţel 
este di.rţ fier.Starea de conservare a clopoţelului, acoperit de o patină nobilă, este relativ bună. 
Clopoţelul prezintă o ruptură din vechime, iar partea inferioară din cauza deformării a căpătat o 
formă elipsoidală (Pl.II/2). Inv. nr. 63 &4 . 

Clopoţei de bronz de formă asemănătoare c elui din mormântul de la Stadionul Tinere
tului a,u fost găsiţi atât în inventarul uno r complexe funerare de pe teritoriul ţării noastre la: 
Ştefăneşti7 , Broscău�iB , Smeieni9 , l.Timeni-Oiteniţato , Largul l  , Târgşor12  şi mai ales în spa
ţiul estic în zonele m ai aprop iate sau mai depărtate1 3 . 

Aceşti clopoţei sunt atestaţi între p iesele din inventarul ritualului de înmormântare din 
multe complexe funerare sarmatice alături de alte mater iale ca greutăţi-amulete. Au fost găsiţi 
de la unu la şase exemplare în acelaş mormânt plasaţi de obicei în direcţia coastelor şi mâinii 
uneori şi pe piept sau la picioarei4 . 

Deşi piesele sunt numeroase un ele clasjficări tipologice nu au fost succedate de înca
drări în limite cwnologice mai restrâns.e. Clopoţei asemănători , mai timpurii decât cei pirami
dali, sunt dataţi la sfârşitul secolului 1 şi începutul secolului IT d.H. 1 5 . 

2. Toate cele cinci mărgele fac parte din grupa celor confecţionate din pastă de sticlă, 
cu decor de "ochi" proeminenţi . Iov. nr. 63 85.  

a) Mărgică, de formă cilindrică, (1. 2, 1 cm; d.orificiu O,  7 cm); din pastă de sticlă alb
gălbuie, decorată cu şase proeminente "ochi" de culoare albastru intens înconjurate de câte un 
cerc alb (Pl.II/6).Proeminenţele sWlt dispuse pe două şiruri către margini .Mărgele asemănă

toare se întâlnesc în necropo lele sarmatjce de la nordul Mări i Negre. 
În clasificarea făcută de cercetătoarea E.M . Alexeeva mărgica descrisă se încadrează în 

tipul 52 a, iar prin tehnica de
. 

lucru a ornamentului variantei "V" şi se datează din.c;ecolul I d.H. 

• 

5 I.I.Guscina, O lokal 'nyh osobennostjah hl 'tury na.selenija BeJ 'bekskoi doliny Kryma v pervye veka n e . ,  
în Arheologiceskie issledovanija na iuge vosrocinoi Evropy, Moscova, 1 9&2, p.24. 

6 Gh.Bichir, Sarmaţii la Dunărea de Jos in l2emina u frimelor cercetări, în "Pontica", 5 ,  Constanţa, 1 972, 
p. l 39; idem, Les Sarmates sur le territo ire de Ta Roumanie, în A c res du V!If! Congres International des sciences 
prehistoriques et protohistoriques, I, Belgrad, 1 97 1 ,  p .  276. • 

7 N.Zaharia, M.Petrescu-Dîmbovita, Em.Zaharia, Aşezări din MoldovaDe la paleolitic până în secolul al 
XVIII-lea, Bucureşti, 1 970, p.2 S 1 ,  pi.CXVJilf29. 

8 Al.Păunescu, P.Şadurschi, V.Chirica, Repertoriu l  arheologic al judeţului Botoşani, Bucureşti, 1 976, 1, 
p.60. 

9 Gh.Bichir, op cit., 1 972, p . 1 56 .  
1 0 Cea m ai  apropiată analogie la Ulmeni-OLteniţa, în monnântul nr.3 ; S .Morintz, şi B .Ionescu, Cercetări 

arheologice în imprejurimile oraşului Olten zJa (1958-1967), în "SCIV" 1 9, 1968, 1 ,  fig, 1 4/2. 
I l  I.T.Dragomir, Cercetări arheologice pe valea Călmăţuiului, în "Materiale ", III, p.305. 
12 Gh.Diaconu, Tirgşor.Necropola din sec.Ilf-IV e. n., Bucureşti, 1 965, p.27. 
1 3 M.I.Vj azmitina, Zoloto-Balkovskii mogil 'nik, Kiev, 1 972,  p.l 52-l 53. 
1 4 I.I. Guscina, op. c it., p .  24. 
1 5 Ibidem. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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până în prima jumătate a secolului IT d.H. 1 6 . 
b) Mărgică, de formă rotundă (L. 1 ,6 cm; d. 1 ,4 cm, d.orificiu 0,4 cm ), confecţionată 

din pastă de sticlă albastru închis, ornamentată cu şapte "ochi" proeminenţi de culoare albastră 
înconjuraţi de câte un cerc alb (Pl. ll/3).A fost acoperită cu foiţă de aur. Starea de conservare 
mediocră.Poate fi încadrată în tipul 5 5 ,  varianta "V " cu descoperiri din secolele 1-ll d.H. 1 7 .  

c) Mărgică din pastă de sticlă albastră (L. 1 ,6 cm; d. 1 ,6 cm; d.orificiu 0,6cm), de for
mă rotundă, ornamentată cu "ochi" reliefaţi de culoare albastru închis înconj uraţi de două cer
curi albe (Pl.IIIl ) .Din cele nouă proeminenţe se păstrează şase. Aparţine tipului 75 şi se datea
ză în secolele 1-II d.H. 1 B . 

d) Mărgică, din pastă de sticlă albastră, de formă rotundă (L. 1 ,6 cm; d. 1 ,7 cm; d.orifi
ciu 0,6 cm), decorată cu proeminenţe "ochiuri" de culoare verde-smarald, înconjurate de câte 
două cercuri albe (Pl.ll/4).Din cei nouă "ochi" s-au păstrat cinci .A fost acoperită cu foiţă de 
aur. 

e) Mărgică asemănătoare cu precedenta (L. 1 ,5 cm; d. 1 ,6 cm; d.orificiu 0,6 cm).Se 
păstrează numai patru proeminenţe (Pl.ll/7). 

Mărgelele din pastă de sticlă, cu decor de "ochi" proeminenţi au fost descoperite în spa
ţiul pruto-nistrianll şi în nordul Mării Negre20 .La Holtoca, Ciocani şi Târgşor s-au găsit măr
gele acoperite cu foiţă de aur21 .Margelele mari se aflau de abicei în mijlocul colierului sau 
erau folosite ca amulete. 

· 

3 .  Un mic fragment de bol (phiala), din pastă de sticlă albastră cu decor în relief de 
"coaste" (L. 2,8 cm; 1. 2,5 cm; gr. 0,4 cm).Fondul este albastru închis cu benzi de linii albe şi 
albastru deschis-marmorat, imită piatra semi-preţioasă (Pl.II/5).Este forma

. 
de vas răspândită 

între recipientele confecţionate din sticlă translucidă simplă22 , cât şi cele din sticlă policro
mă.Cele mai multe sunt datate în secolul 1 d.H.23 . lnv. m.63 86 . • 

4 .  Partea inferioară cu fimdul inelar a unui vas mic, posibil castronaş, confecţionat din 
pastă cărămizie, având la exterior urme de angobă roşie (în. 2,2 cm; d.max: 8,6 cm; d. 4,2 
cm).Marginea fragmentului a fost. netezită în vechime şi are un orificiu ( d. 0,2 cm) probabil 
pentru a fi atâmat.La exterior are un decor de linii incizate (Pl.II/8) . lnv. m. 63 87.  

Această descoperire a unui mormânt sarmatic nu este surprinzătoare în această zonă a 
Moldovei24 sau pe teritoriul oraşului Iaşi şi în împrejurimi - Valea Lupului25 , Probota26 , 

1 6 E.M.t}.lexeeva, Anticinye busy Severnogo Pricernomor 'ja, în "Arheologija SSSR", Moscova, 1 975,  p . 54 
Şi 64, fig.6 V, pl. l 6/8 1 .  

1 7 Ibidem, p.65,  pl. 1 6/ 1 8 .  
1 8 Ibidem, p.67, pl . l 4/27. 
19 V.LGrosu, Hronologija pamjatnikov sarmatskoi kul 'tury Dnestrovsko-Prutskogo mejdureci 'ja, Chişi-

nău, 1 990, fig. l i  17. 
20 E.M.Alexeeva, op cit., p.55,  M.LViazm.itina, op. cit., p. 1 40. 
21  Gh.Bichir, op cit., 1 972. 
22 E.M.Alexeeva, Iugo-vostoCinoja Ciast ' nekropolja Gorgippija, în " Gorgippija", II, Krasnodar, 1 982, 

p.26, fig. l 2/3; p.74-75, fig.42; J.Koltes, Catalogue des collections archeologiques de Besan9on, VII.La verrerie 
gallo romaine, Paris, 1 982, p . 1 6, nr. 1 1 , pl.L. 

23 M.Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, Constanţa, 1 968, p.37, fig.28;  D.B.Harden, H.Hellen
kemper, K.Painter, D .Whitehouse, Glass ofthe Caesars, Milano, 1 987, p . 5 1 ,  fig.27 . 

24 I.Ioniţă, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei, în "Arh. Mold." , II-III, 1 964, p.3 1 1 -328; 
Gh.Bichir, op. cit. , "Peuce", 5 ,  p. 1 30; idem, op cit. , în Actes du VII� Congres, p.280-2 8 1  . 

25 D.Marin, Descoperirile arheologice de la Valea Lupului, în "AŞUI", 1 95 5, 1 -2; idem, Şantierul arheo
logic Valea Lupului, în "Materiale", III, 1 957, p. 1 74.  

26 N.Zaharia, M.Petrescu-Dîmboviţa, Em.Zaharia, op. cit., p . l 47 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Dwnbrava27 , Holooca2& . 
Mormântul semnalat, parte a unui posib il complex, considerăm că se înscrie prin înca

drarea cronologică a pieselor djn inventarul funerar într-o etapă timpurie a prezenţei sarmatice 
pe teritoriul Moldovej plasată în ultirnile decenji ale secolului 1 şi primele decenii ale secolului 
TI d.H. . 

( 

27 S.Sanie, Ş.Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava(com. Ciurea, judlaşi) , în "CI", IV, 1 973, 
p.9 1 ;  idem, Semnificaţia unui m ic complex arheologic din aşezarea dacică de la Dumbrava(com. Ciurea, 
jud.Jaşi) ,în "CI", XIV-XV, 1 983-1 984, p. B4. 

28 Şantierul arheologic Valea Jijiei, 1n "SCIV" , IH, 1 9 52, p . l  07 . www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



5 ÎNSEMNĂRl ARHEOLOGICE 

. • . ;  ., 

. , 
' 
. 

• ·-.!��� • 

Pl.  I Amfore romane descoperite în ca11ierul Tătăraşi. 
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Pl. II Materiale de;scoperite din inventarul mormântului sarmatic 
descopea·it la Stadionul Tineretului din laşi : mărgele ( 1 ,  3 ,  
4 ,  6 ,  7 ) ; fragment bol sti clă ( 5 ) ; fragment vas cera m i c  ( 8 ) . 
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SORIN IFTIMI 

EVOLUŢIA OCOLULUI DOMNESC AL ORAŞULUI IAŞI 

Problema ocoalelor târgurilor moldoveneşti s-a bucurat de o tratare destul de consisten
tă în istoriografia privitoare la evul nostru de mij loc, înregistrându-se câştiguri qvasi-defmitive, 
mai ales în plan teoretic.Începând cu Gh.Popovici, care inaugura această temă în ultimii ani ai 
veacului trecut, contribuţii însemnate 'au adus Aurel Sava, V .Lungu, C.Cihodaru, D.Ciurea, 
Const.C.Giurescu, H.I-I .Stahl şi N.Grigoraş1 .Cu toate acestea, subiectul este departe de a fi e
puizat.Un pas înainte spre limpezirea aspectelor neclarificate încă poate fi făcut prin reverifica
rea tuturor ipotezelor formulate pe cazuri concrete, abordând, sistematic, toate târgurile Moldo
vei medievale .Acest lucru voi încerca să-I fac în continuare, pentru ocolul târgului Iaşilor. 

După cum a observat Nicolae Grigoraş2, curtea domnească din Iaşi este prima care apa
re în documente, la 8 octombrie 1 434, deşi nu era printre cele mai vechi .Ea trebuie să fi fost 
construită înaintea acestei date, dacă avem în vedere episodul din 1 4 1 5, al aducerii moaşte lor 
Sfântului Ioan cel Nou, pe care Alexan�ru cel Bun "împreună cu boierii săi şi cu tot poporul" ,  
le-au întâmpinat la hotarul de răsărit al  târgului Iaşilor, în locul nwnit ulterior(în amintirea a
cestui eveniment), Poiana Vlădicăi3 .Existenţa unei curţi domneşti în Iaşi la acea dată ar fi o bu
nă explicaţie pentru alegerea locului întârnpinării preţiosului cortegiu. 

La rigoare, putem considera că, cel puţin din anul 1 434, curtea din Iaşi avea un vornic 
(ureadnic) şi un ocol de sate care erau administrate de către acesta. Dregătorii respectivi nu 
apar, însă, în documente, decât după ce Iaşii au devenit principala reşedinţă a dornniei şi când 
funcţiile autorităţilor locale sunt deja alterate .C.Cihodaru enumeră şapte asemenea vomici de 
târgui Iaşi4 .în documentele parcurse am întâlnit şi alte menţiuni, astfel încât lista vornicilor 
conţine acum 2 5  de nume ale acestor dregătoris .  

Este greu de stabilit cum s-a format ocolul târgului Iaşilor şi care era componenţa aces
tuia în perioada mai veche.M.Costăchescu nota că "istoricul satelor înglobate în ocoalele("ho-

1 Gh.Popovici, Cronica lui Ureche•despre ocoalele iugaiene, în "CvL", an XXV(1 890-9 1 ), nr. 1 2�. 1 009-
l 023 ; A.Sava, Târg uri, ocoale domneşti şi vornici in Moldova, în "Buletinul Ştiinţific, al Academiei 
R.P.R. ",tom.IV( l 952), nr. 1 -2, p.7 1 -97; V.Lungu, Ţinuturile Moldovei până la 1 71 1  şi administrarea lor, extras 
din "CI", vol.XVII( 1 943), 40p. ;  C. Cihodaru, Refacerea ocoale lor cetăţilor şi curţilor domneşti in a doua jumătate 
a secoluluial XV-lea, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1 965, p. 268-273;  Const. C. Giurescu, Târgu
ri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1 967, 
capitolul Hotarul şi ocolul târgului, p. 1 39-1  5 0, precum şi consideraţiile făcute în cuprinsul cărţii pentru fiecare 
localitate în parte; acelaşi autor semnalează lucrarea lui H.!l Stahl, "Ocoalele domneşti" vechi nuclee feudale 
·anterioare domniei autohtone a Moldovei, 1 959,  79 p.dactilo, care nu mi-a fost accesibilă(apud 
Const .C. Giurescu, op cit.p . 1 4 1 , nota 4); N. Grigoraş, Instituţii feudale 'din Moldova, Bucureşti, 1 97 1 ,  capitolul 
"Dominium eminens " şi domeniul domnesc(public), p. 1 4-4 1 ;  dar lucrarea de bază pentru această temă este cea a 
lui D.Ciurea, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova(secXIV-XVIIJ), în "AIIA!", II( 1 965), în spe
cial subcapitolul IV, Ocoalele domneşti, p . 1 94 -208 şi anexa ce cuprinde listele satelor care compuneau ocoalele 
târgurilor moldoveneşti, p.223-235 .  

2 N.Grigoraş, op.c it., p. 20, documentul (orig.slav) este publicat în DRH, vol.I, nr. l 34 . Singura excepţie ar 
putea fi considerată menţiunea din cel mai vechi docunent moldovenesc cunoscut, din 1 mai 1 3 84, a curţii mamei 
lui Petru voievod, din "villa Horleganoia", Ibidem, nr. 1 .  

3 Vezi doc.din DRH, I, nr. 1 5 , datat în mod eronat <1 402-1 407>. 
4 Istoria oraşului Iaşi, vol.I, Iaşi, 1 980, p . 1 98-1 99. 
5 Lista va fi publicată, alături de alte liste de dregători ai târgurilor moldoveneşti, în numărul viitor al aces

tei publicaţii. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ta.rele") târgurilor es.te întunecat. chiar prin aceasta"6.Deîndată ce domnii încep să facă danii din 
aceste domenii(sfârşitul sec .al XVI-lea - începutul secolului al XVIT-lea) aşezările respective 
apar în actele de proprietate, urmărirea evolutiei lor fiind astfel posibilă, în măsura în care do
cumentele respective s-au păstrat.Cu alte cuvinte -într-o formulare uşor paradoxală- despre 
satele de ocol aflăm abia în momentul ]n care ele îşi pierd statutul amintit.Acest fapt impune u
tilizarea metodei regresive, pentru cercetarea lor, metodă care presupune, în primul rând pru
dentă ]n aprecieri şi posibilităti limitate în construirea ipotezelor. 

Pentru câteva oraşe, cum sunt Vasluiul7 , Bârladul B şi Târgui Frumos9, se cunoaşte exis
tenţa aşa numitului ' 'urie al târgului" dat de ŞtefarJ cel Mare, cu ocazia reorganizării lor, în care 
sunt precizate hotarele oră.şeneşti şi satele care compun ocoalele curţilor respective, fiind , prin 
aceasta, documente excepţional de însemnate pentru problema care ne interesează. 
Gh. Ghibănescu a făcut legătura între ctitorire a bisericilor de târguri de către marele voievod şi 

acordarea "luisovului moşiei" L0.Deşi cunoaştem lucrările efectuate de Ştefan voievod la curtea 
domnească din Iaşi, precum şi înălţarea biserici i S f.Nicolae Domnesc din mij locul târgului, în 
1 492(dovezi sigure ale interesului marelui domn pentru acest centru urban), un "urie al mo
şiei" oraşului Iaşi, chiar de va fi exis� DU s-a păstrat. 

Termenul de ocol, indicând un grup de sate domneşti ataşate la un târg, cetate sau curte, 
nu apare în documentele originale până în a doua jumătate a secolului al XVI-lea1 1 .în cadrul o
colului, moşia fiecărui sat îşi păstra individualitatea sa teritorială, satele de ocol nefăcând trup 
comun cu hotarul târgului12. 

D. Ciurea, în anexa studiului pe care l-am citat1 3, menţionează pe cele mai multe dintre 
satele care au făcut parte din ocolul târgului Iaşi .Pomind de la acest instrument de lucru, am 
verificat fiecare menţiune, operând mici corecţii, acolo unde a fost cazul. A rezultat o listă îm
bogăţită cu unele menţiuni necunoscute anterior, despre satele Tomeştii, Petreştii , Mihăileştii, 

Morenii şi Dăianii. 
C.Cihodaru în Istoria oraşului Ia�i, aminteşte, de asemenea, c�teva sate despre care 

consideră că au făcut parte din ocolul târgului.Pe  baza datelor avute la îndemână în momentul 
de faţă unele din aceste exemple pot fi repuse în discuţie aducându-se chiar anumite rectificări 
la ceea ce se cunoştea până în prezent. Astfel , satul Lăleşti(Posadnici) L4, dăruit la 1432, de către 
Ilie voievod, fiul lui Alexandru cel Bun, nu este amintit ni"iodată că ar fi făcut parte din ocolul 
târgului Iaşilor, deşi s-au păstrat un număr relativ mare de documente ale acestei proprietă
ţi .Afirmaţia respectivă a fost făcută în virtutea teoriei că posadnicul este un dregător răspunză
tor de suburbiile târgului, ca în spaţiul rusesc, ipoteză greu verificabilă în cazul oraşelor moldo
veneşti, în speţă a Iaşilor .La fel de greu de susţinut mi se pare şi presupunerea că satele Voro
veşti şi Mânzeşti aparţineau ocolului târgului Iaşi atunci când au fost făcute danie pentru prima 
oară1 5, pentru că documentele DU precizează nimic în acest sens, după cum vom vedea în pagi-

6 "Ioan Neculce" , fasc.IV, 1 9 24, p.3 . 
7 Pentru Vaslui, vezi DRH, III, nr.96(trad.), 1 491 octombrie 1 5 .  
8 Pentru Bârlad, Ibidem, nr. 1 50, 1 495, i.an. 6. 
9 Existenţa uricului Târgului Frumos este doar menţionată într-un act de la 1 650 publicat de N.lorga, în 

Studii şi documente, p.80 şi 89. 
1 0 Gh.Ghibănescu, Surete şi izvoade, XIV, p.X;apud D.Ci.urea, op. c it.p. l96.  
1 1 D.Ciurea, op cit . ,  p. l 94-1 95 . 
12 Emil I .Emandi, Observaţii de geografie istorică privind ocolul şi oraşul Suceava, în " Suceava"-Anuarul 

Muzeului Judeţean",  nr.4,  1 977, p. 1 27 .  
1 3 D.Ciurea, op. cit, p.229-30. Din păcate autorul nu face şi trimiterile l a  sursă; o Listă mai sumară a publicat 

şi Const.C.Giurescu, doi ani mai târziu, op. c it., p.24&. 
1 4 C. Cihodaru, op.cit., p.7 1 (pentru teoria despre posadnici vezi p.56) . 
1 5 Ibidem, p.7 1 şi 1 66.  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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nile următoare. 
În bibliografia problemei s-au conturat două concepţii privind originea ocoalelor dom

neşti.Const.C.Giu!escu le atribuie o origine prestatală, aceste grupări de sate fiind considerate 
rămăşiţe ale unor formaţiuni teritoriale anterioare descălecatului .Autorul avansează chiar ideea 
unui voievodat al Iaşilor, care ar fi cuprins şi viitorul ţinut al Cârligăturiil6, ipoteză plauzibilă, 
dar greu de susţinut în actualul stadiu al cercetărilor. 

Cealaltă direcţie este iniţiată de D.Ciurea, în a cărui opinie ocoalele sunt ulterioare înte
meierii Ţării Moldovei, crearea lor datorârldu-se în exclusivitate iniţiativei domneşti 1 7 .  

Pentru ocolul târgului laşi am putut stabili c ă  unele sate, precum Leţcanii, Popricanii şi 
Făureştii, au aparţinut acestuia doar incidental, pentru scurtă vreme.În cazul satelor: Voroveştii, 
Piscanii, F olfăieştii, Ciurbeştii, Mihăileştii, Mârlzăteştii şi Tomeştii 1 8, documentele ne oferă 
probe sau sugestii despre situaţia lor de dinaintea integrării în acest ocol domnesc. 

Foarte interesant este documentul care menţionează pentru prima dată curtea din târgui 
Iaşilor ( 1 434).1ată conţinutul său : " Ştefan al II-lea voievod dă acestor adevăraJi Giurgiu şi Ion 
un sat la obârşia Săratei(în Basarabia), unde este jude Fătu şi Ilie, să le fie lor judecia urie şi 
sub urie să nu se dea nimănui.Şi alt judecător să nu aibă, ci să ţină numai de curtea noastră 
din Iaşi .De asemenea , să fie şi copiilor lor şi fraţilor lor şi nepoţilor lor şi strănepoţilor lor şi 
întregului lor neam în veci şi neclintit.Iar hotarul să fie după hotarul vechi" .N.Grigoraş pune 
problema dacă acest sat poate fi socotit ca aparţinător de ocolul târgului Iaşi .Explicaţia corectă 
o dă C .Cihodaru, care arată că obligaţiile faţă de curtea din Iaşi se referă nu la sat, ci la benefi
ciari, în calitatea lor de curteni, subordonaţi steagului condus de marele vătaf al ţinutului Iaşi
lor, căpetenia tuturor curtenilor din unitatea administrativă respectivă.V.Lungu remarca faptul 
că aceasta este cea mai veche menţiune a instituţiei judeciei în documentele moldoveneşti1 9. 

"Judecătorii" de la laşi reprezintă un termen generic pentru diverse categorii de dregăto
ri din acest oraş, care aveau asemenea însărcinări în ţinut (permanente sau delegate).Într-un do
cument emis de Petru II voievod, prin care întărea mârlăstirii Probota nişte sate într-un hotar, 
peste Prut, se specifică: "la aceste mai sus scrise sate să nu se amestece judecătorii de la Iaşi, 
nici globnicii, nici pripăşarii şi nici un dregător să nu ia nici un fel de dări şi să nu-i judece pe 
aceşti oameni Îh nici un loc, ci să-i judece însuşi egumenul de la Probota sau dregătorii lor, iar 
alt judecător să nu aibă"2D_ 

Maj oritatea ocoalelor de târguri s-au destrămat spre mij locul secolului al XVII-lea, cu 
excepţia Iaşilor, Botoşanilor şi Vasluiului, unde aceste structuri s-au conservat parţial, până în 
veacul al XVIII-fea.I.Caproşu,în lucrarea O istorie a lo1ioldovei prin relaţii de credit(Iaşi, 1 989 ), 
oferă, pentru prima dată, o analiză a mecanismului financiar, care a stat la baza destrămării o
coalelor domneşti .Într-o epocă de maximă presiune financiară din partea Porţii, domnii recurg 
la vânzarea satelor de ocol ca ultimă soluţie pentru procurarea rapidă de lichidităţi necesare a-

16 Const.C.Giurescu, op cit. ,  p.64. 
1 7  D. Ciurea, op cit. , p . 1 97.  
1 8 Vezi paginile următoare. Pentru Tomeşti semnificativ mi se pare a fi documentul din 1 598-99, DIR, 

XVI-IV, p. 1 85(or. s l .), prin care Rusu vinde partea lui, ce se va alege, din partea lui Păcurar, din acest sat, 
menţiune, cred, anterioară apartenen,tei sale la ocolul târgului Iaşi, după cum vom vedea în continuare. 

1 9 1434 oct.8, DRH, I, nr. 1 34(orig.slav);Al.Gonţa, în Indice la DIR, identifică pe unul dintre personaje cu 
Giurgiu Atoc, p.96; N.Grigoraş, op cit., p .20; C.Cihodaru, op cit., p.68; V.Lungu, op. cit. , p.2. în original 
" �YACYiA".Autorul remarcă fa��! c� judele n-are echivalent slavonesc, în textul slavon, pentru judecători 
folosmdu-se un alt terrnencCOYA8Ub).In 1 523 mart.23 este atestat un sat Jvireni "peste Prut, la obîrşia 
Saraţii",dar nu pot afirma cu siguranţă că acest sat se suprapune teritorial judeciei lui Fătu şi Ilie, ( CDM, S.I, 
nr.79, rez.) .  

20 1 448 aprilie 5, DRH, I, nr.278(orig.slav); crcelaşi ocol de sate, ("Ripicenii şi cuturile sale") îl mai întâl
nim şi la nr. l 74, 243 şi 264, din volumul citat, însă rară menţionarea "judecătorilor de la Iaşi" .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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chitării datoriilor către Poartă2 L . 
Despre soarta ulterioară a satel or care .au ţinut de ocolul târgului laşi putem observa că 

un mare număr dintre eJf! erec fn posesia m ă.năsfirilor, fn special a celor închinate la Sfântul 

Mormânt de la Ieru.salim.Astfel, dacă lvoeşbi ş i  Văleşanii sunt făcute danie la Sf.Ilie de lângă 
Suceava(neînchin.ată), între posesiunile Galate i  mtâlnim satele: Petreştii, Voroveştii , Mihăileş
tii, Mânzăteştii şi Fălfoieştii .AUele, precum, Ezerenii, Găurenii şi chiar Făureştii (incidental) 
snnt donate mănăstirii de călugăriţe de la S ocola.În Chipereşti au stăpânit mănăstirile Aga
pia,Golia şi Bârnova, iar ]n Moreni , B ârnova22, 

În ce priveşte obliga�ile specifice ale satelor de ocol faţă de curtea din Iaşi, informaţia 
este foarte săracă.Câte ceva mai aflăm din unele acte de scuteală, prin care aceste sate, fiind 
donate, sunt uşurate de anumite sarcini.Într-un as�menea hrisov, satele Ezereni şi Socola sunt 
scutite (la 1 685) de daj die, zloţi, Iei, t.aleri, galbeni, orţi, seu, piei , fân, lenme, cărbuni, nuiele, 
lucru la curtea domnească şi la iaz, podvoadă şi arte dări câte le dau cei din ocolul târgului la
şi, precum şi de ialoviţă, sulgiu, Wlt, miere, cai de jo ld, brani�te, iliş, chile, cai împărăteşti, cai 
de olac şi cai mezelgieşti şi oameni de şei ci, dând numai o dată pe an bir"2J_Date asemănătoare 
avem şi despre sat� Hlincea " a�cultător de scaunul târi_JJlui laşi", care, după închinarea sa la 
Arghirocastro este iertat de "dajnie mare şi mică, de zloţi, lei , galbeni, orţi , iliş, sulgiu, de vaci 
şi de oi, de seu, piei, ceară, miere, unt, camănă mare şi mică, camănă cojocărească, lucru de 
branişte , de coasă la ceair, de cărat fân şi lemne, de iaz, de gheaţă, j old, podvoade şi cai de o
lac"2� . 

Este dificil de stabilit pentru fiecare din aceste obligaţii , care erau specificate satelor de 
ocol şi care aveau un caracter mai larg, fiind impuse tuturor satelor. 

În ciuda acestor obligaţii , mă îndoiesc de faptul că satele de ocol ar fi fost alcătuite nu
mai din ţărani aserviţi aşa cum presupune Const.C . Giurescu25 . 

Satele din ocolul tâ rgul ui Iaşi ca re au fă cut parte din ţinutul Cârligăturii.Cele mai 
multe dintre reşedinţele ţinuturilor Moldovei din Evul de mij loc(ccl puţin de la vest de Prut) 
deţineau o poziţie foarte asirnetrică în cadrul forma�unilor administrative respective, având 
chiar hotarul târgului în contact direct cu hotarul unui ţinut vecin, precum şi numeroase sate 
din ocolul târgului( curţii) amplasate 1n acel tinut . 

în cazul Iaşilor, numeroase sate de ocol apartin, teritorial , ţinutului CârligăturaAcestea 

au fost şi cele dintâi care au părăsit ocoful târgului, prin donaţii . 

Începutul îl face Alexandru Lăpuşneanu în prima dornnie(l 552- 1 56 1 )  când, rezidând la 
Suceava, face danie mănăstirii Sfllie din apropiere, ctitoria lui Ştefan cel Mare, la 1 7  martie 
1 5 54, "un sat pe B.ahlui, anume lvoeştii şi cu moară în Bahlui , şi cu alt sat în Cârligătură, anu
me Văleşanii, care aceste amândouă sate au fost ascultătoare de ocolul curţilor noastre din Ia
şz'26 .Pe această bază subscriu părerii lui Gh.Pungă care consideră dania de mai sus ca fiind o do
vadă concludentă a faptului că 1n primii ani de domnie, L ăpuşneanu nu intenţiona să facă din 
Iaşi principala reşedinţă a ţării21 . 

21 N. Grigoraş, op cit , p.32 �  I .Caproşu, O istorie a Moldove i prin relaţii de credit până la mijlocul secolu-
lui al XVIII-lea, Iaşi, 1 989, p. l  02- 1 05 . 22 Pentru această evoluţie vezi pagjnile următoare. 

23 1 685 mai 20, CDM, IV, nr.908 . 
24 1 6 60 mai 7, Ibidem, III, nr.535 . 
25 Const. C.Giurescu, op. cir. , p. l 4 8 .  
26 DIR, XVI-II, p.50-53(orig. slav). 
27 Gh.Pungă, Cu privire la organizarea administrativă a Ţării Moldovei la mijlocul veacului al XVI-lea, în 

"AŞUI", seria Istorie, 1 990, p.32. Derutant este actul elin 2 febr . l 6 1 4(DJR, XVII-III, p . l 59, cop.slavă) prin care 
"toţi nepoţii lui Nicoară" vând câte un sfert de sat din Mădârjaci şi din Văleşani, amândouă la Cârligătura. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



5 EVOLUŢIA OCOLULUI DOMNESC AL ORAŞULUI IAŞI 67 

Acelaşi domn dăruise călugăriţelor de la mânăstirea Socola satul Ezerenii,' cu marele iaz 
de acolo şi cu loc de moară, precum şi satul Găurenii, cu loc de moară în Galata şi cu iazuri şi 
cu locuri de mori în Socola.Ştim acest lucru dintr-un dres de întăritură pe care 1-a dat Petru 
Şchiopu voievod întrucât, aşa cum menţionează documentul, "privilegiile de la Alexandru 
voievod le-au pierdut în zilele lui Ion vodă, când au prădat turcii şi tătarii toată ţara"28 .Abia 
într-un act de la Antioh Cantemir voievod, din 1 696, aflăm că aceste două aşezări au aparţinut 
ocolului târgului Iaşi29 .lJn document din 1 7 1 3  ne arată că satul Ezereni trecuse de la Cârligătu
ra la ţinutul Iaşi 30 . 

Este adevărat că Lăpuşneanu, dăruind aceste patru sate din ocolul târgului, nu se gândea 
că va fi nevoit cândva să mute la Iaşi reşedinţa principală a domniei, dar trebuie remarcat fap
tul că nici după ce a făcut acest important pas nu a simţit nevoia să realipească satele donate la 
ocolul târgului, prin răscumpărare sau prin schimburi cu alte sate. 

La 1 5  septembrie 1 5  83 ,  Petru Şchiopu întărea ctitoriei sale, mănăstirea Gal ata, un mare 
număr de sate, dintre care cele mai multe au fost, mai înainte, sate domneşti, de la ocoalele di
feritelor târguri .Între acestea este menţionat şi satul Petreşti, din ţinutul Cârligăturii, "sub buco
vină, cu poieni buni de freaţă şi cu locuri de prisăci, în dia!, la fântână, care

t
sat Petreşti a fost 

drept domnesc, ascultător de ocolul Iaşilor"3 1 .  
Se cuvine remarcat faptul că, deşi cele mai multe informaţii despre danii din ocolul târ

gului Iaşi provin din documente emise de Petru Şchiopu, adesea acestea sunt doar confirmări, 
unele din satele respective fiind donate anterior de Alexandru Lăpuşneanu sau Iancu Sasul, du
pă cum vom vedea. 

La 1 654 este amintit satul Ciurbeşti, din ocolul târgului laşi.Aşezarea este însă mult 
mai veche , numele său legându-se, probabil, de acela al lui Ciurbă, boier de sfat între 1 420 şi 
1 436 .Deci satul pare a nu fi făcut parte dintru început din ocolul domnesc al târgului32. 

Ceva mai complicat este cazul Voroveştilor, de la Cârligătură, care, la 1 456 ,  făcea parte 
din intinsul domeniu al protopopului Ion, iar apoi al fiului acestuia, Giurgiu grămătic .La 1 520 
Episcopia de Rădăuţi stăpânea o prisacă şi o grădină în hotarul acestui sat, având hotami
ca(consemnată detaliat) "până la gardul ţarinei " .Însă, pe la 1 530,  nepoţii Maruşcăi vând trei 
părţi din satul Voroveşti "ce le-au avut mătuşa lor din drese de împărţeală" de la Ştefan cel Ma
re, lui Mihu, portar de Suceava, pentru 300 zloţi tătă\eşti.Tot Mihu cumpără şi prisaca (cu gră
dină) a episcopiei de Rădăuţi, din acelaşi sat, drept 3 00 zloţi, avute de episcop tot din dires de 
la Ştefan voievod.Nu ştim cum a ajuns acest sat în posesia lui Petru Şchiopu, care dăruieşte sa
tul "Voroveştii cu vii, din ţinutul Cârligătura" ctitoriei sale, mănăstirea Galata, la 25 februarie 
1 57733 o 

o 

Apoi, pe neaşteptate, actele menţionează că acest sat a fost drept domnesc(l 579), din o-

28 DIR, XVII-III, p .2 1 1 -2 1 3( orig. slav) . .  
2 9  1 696 sept. l 8, CDM, IV, nr.1 862(orig.); documentul d ă  şi o hotamică foarte amănunţită. 
30 Ibidem, vol.V, nr. l 1 67(orig.) .  
3 1  DIR, XVI-III, p.232(trad.rom); vezi şi Catastihul de bucate al mănăstirii Galata, din 25 nov. 1 588, pu

blicat în acelaşi volum, p.409. 
32 1 654 mart.22, CDM, III, nr.6 1 ;  Pentru Cimbea, boier de sfat, vezi DRH, I, p.446(indice); pentru această 

legătură vezi Ibidem, voi. II, nr. 1 57, doc.din 1 5  febr. 1 469(cop.germ.), unde apare o Ciorbina, şi comentariul auto
rului volumului, de la p.234, nota 2.În hotamica domeniul m-rii Dobrovăţ, din 7 .oct. l 503, este menţionată 
"movila cea mare a Cimbeştilor" )bidem, vol.III, nr.295(or.s 1 .).Alte menţiuni privind apartenenţa satului la ocolul 
târgu1ui Iaşi în CDM, vol.III, nr.43 3 ( 1 659 aug.2); nr.498(1 660 mart. 1 ); Moldova din epoca feudalismului, V, 
p.286-287 ( 1 670, iunie 24); CDM, III, nr. l 975(1 670 iul.24; acelaşi doc.?); Ibidem, vol.IV, nr. 1 6 1 (1 677 mai 3) .  

33 1 456 febr. 1 8, DRH, II, nr.56(or.sl .); 1 456 iunie 3 0, nr.6 1 ;  1 520 oct.6, DIR, XVI-I, p. 1 72-4(cop.sl .);  
1 520 oct. 8, p . l 74-6; 1 530-3 5 mai 2, p .323(rez.rom.); 1 577 febr.25, P .Mihailovici, în "CI", an VIII-IX(l 932-33), 
nr.3,  p. 1 l (orig.sl .) .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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calul târgului Iaşi ( 1 629, 1 63 1 ,  163 3)34 _  
Între actele de întăritură ale mănăstirii, s e  intercalează, fără legătură, alte documen

te.Astfel , la 1 7 ian. l 597, Ieremia Movilă dă carte cneaghinei Coroana să fie tare şi puternică a 
se aşeza la satul V ora veşti, În ţinutul CârligăturLi, însă în partea unde a ţinut Mihul hatmanuPS.  

Acelaşi domn( l 5 9 5-1 606}, răscumpără "vr"ile de. la Vorove.şti, care aparţinuseră dom

niei"36.În timp ce unele documente vorbesc. despre caracterul etnic eterogen al sătenilor din 
Voroveşti, ca urmare a unui act de slobozenie ' 'prin care domnul dă voie să fie colonizaţi aici 
oameni din alte tări, rus sau leah sau ungur sau valah, sau fie orice limbă vor fi"37, un act din 
1 63 6  consemnează o pricină dintre fiii Lui Fetion, care pârăsc pe fiii lui Zota negustor, pentru a 
opta parte dintr-a patra parte din satul Voroveşti, ţinutul CârligăturaJB .Modul în care este 
divizată proprietatea arată o continuitate a stăp ânirii ră.zeşeşti ]n satul respectiv. 

Toate acestea nu pot ft înţelese decât dacă presupunem că numai o parte a satului Vara
veşti a făcut parte din ocolul târgului Iaşi, sau că acest sat a avut două trupuri de moşie alătura
te , pe care proprietatea a evoluat în paraleL 

Tot sat domnesc au fost şi Mihăile�tii, cu mori 1n Bahlui, la ţinutul Cârligăturii, care a
pare, în actul din 1 579, învecinat cu V oroveştii39.Nu este făcută precizarea că a aparţinut de o
colul târgului Iaşi , însă acest lucru este foarte probabil , având în vedere faptul că aceasta era 
curtea donmească din imediata sa apropiere.În indicele DRH(vol.III,p . 5 80)se identifică acest 
sat cu Drăguşenii , ( ' 'unde a fost Dragoş"), sat care făcuse parte, în vremea lui Alexandru cel 
Bun, din întinsul domeniu al lui Stoian proc.elnic�0. 

Din acelaşi ocol al târgului Iaşi se poate să fi făcut parte, pentru foarte scurtă vreme, 
Mânjeştii şi săliştea Văcote.ştii, de la Cârligătură, pe care lliaş Rareş le înapoia, printr-un ispi
soc din 1 3  martie 1 5 50, Angbelinei, fata M.ânj ăi paharnic, pentru că "aceste sate au fost drepte 
ocini ale tatălui său( . . .  ) şi s-au fost luat de la stăpânirea lui"4 l .  

Ca sat de ocol este amintit şi :Hlincea, menţionat de mai multe ori în această calitate, 
dar care, în opinia noastră, s-a format pe hotarul târgului Iaşi, dinspre ţinutul Cârligăturei, fără 
însă a face niciodată parte din Câr1Lgătura42 .Atestările sunt dintr-o epocă în care noţiunile de 
"ocol" şi de "hotar" încep s.ă se confunde. 

Satele de o col care au făcut parte din ţinutul Iaşilor. La vest de oraşul Iaşi se află sa
tul Leţcani, despre care Ieremia Movilă voievod scria, în septembrie 1 603 , lui Radu ureadnic 
din târgul Iaşului, că s-a milostivit şi iarăşi a dat satul tui Boul vistier. "Pentru aceea, dacă vei 
vedea această carte, tu să cauţi s ă-i dai �atu) în mâini şi ceea ce-i vei fi luat tot să i se întoir
că"43 .Faptul că satul este scos de sub autoritatea ureadnicului de Iaşi ne arată că el a făcut par
te, pentru o scurtă perioadă, din ocolul acestui târg .Anterior, în 1 5 1 6, satul intra în posesia lui 
Cazma Şarpe postelnicul(un strămoş al lui Boul vistier) care 11 cumpără de la mici proprieta-

34 1 579 febr.4, DIR, XV(-Ill, p. 1 04{trad.rom); 1 629 nov. l 7, CDM, II, nr.528; 1 63 1  sept.3, nr. 697; 1 63 3 .  
aug.25, DRH, XXI, nr.348(orig. sl.) . 

35 DIR, XVI-IV, p. 1 5 5(orig. sl.). 
36 "Ioan Neculce" , 1 923, p . l 1 6. 
37 DIR, XVII-V, p . 1 98-9(or. sl . ); Ibidem, p . 249(or.sl.). 
38 DRH, XXI, nr.249(orig.sl .), 1 dec. l 6 3 2 .  
39  1 579 febrA, DIR, XVI-III, p. l04(trad.rom). 
40 DRH, III, nr.80. 
4 1  DJR, XVI, vol.I, p. 590(rez. rom). 
42 1 608 aug.27, D.Ciurea, op c ir. , p.229; 1 626 ian. r 7 ,  DRH, XIX, nr.9; 1 626, CDM, II, nr.274(rez.după 

copie); 1 660 mai 7, satul Hlincea " ascultător de scaunul târgului laşi"; Ibidem, lii, nr. 53 5 (cop.)l 660 mai I l , satul 
ffiincea "fost domnesc ascultător de ocolul cetăţii( . . .  ) de scaun Iaşi", în N.Grigoraş, op cit. , p.2 1 . 

43 DIR, XVII-I, p. l 1 5(orig.slav). www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ri44. 
C .Cihodaru citează un document din 4 februarie 1 579 de la Petru Şchiopu, care înzestra 

ctitoria sa, mânăstirea Galata, cu un iaz din hotarul târgului, amenajat de Mihai pârcălabul, 
dând, în schimb, acestuia satul Mânzăteştii, din ocolul laşilor4 5 .În realitate docwnentul citat nu 
conţine această precizare pentru aşezarea respectivă. 

La 1602 satul "Mârzeşti, ce se numesc Făntănele" ,  era, încă, sub stăpânirea feciorilor 
lui Veisa.Un alt act, de la Radu Mihnea voievod, din 1 624, prin care acesta doncază satul mă
năstirii Sf.Sava, care era metoh la Ierusalim, arătând că Mârzeştii "dinainte vreme au fost a lui 
Orăş, ce-au fost hatman, şi după aceea au căzut de-au fost drept domnesc"46, fiind anexat, pro
babil temporar, la ocolul târgului Iaşi.Un Văscan Orăş, fost hatman, este semnalat în documen
te între 1 60 1  febr.3 şi 1 607 iul . , 1 747. 

Moise Movilă dăruia, în 1 633 ,  lui Dumitru Leca, vomic de gloată, satul Piscanii, "pre 
moşia domniei mcale, iară mai denainte vreme au fost ascultând de ocolul Iaşilor.Acest sat este 
dat pentru că au slujit domniei mele şi ţării la Ţarigrad; alta şi pentru că au dat patru cai, biciu
luiţi drept 200 de galbeni, pentru

.
treaba ţării"48 . 

, 
Aceşti Piscani, care au aparţinut ocolului Iaşilor, sunt cei de pe Prut, din faţa Braniştei,) 

aşa cum îi localizează D.Ciurea49, deşi Wl alt document, din 1 63 8, semnalează Piscanii(Piţca
nii) care sunt "în ţinutul Eşilor, între Moimeşti şi între hotarul târgului Iaşilor" .Chiar dacă, du
pă o hotamică detaliată, documentul precizează că, pentru hotarul de miazăzi al acesfui sat, că 
"s-au pus tot stâlpii şi semne şi de către hotarul târgului Eşilor, din toate părţile, merge tot cu 
hotarul Eşilor" SO .Se pare că acest al doilea Piscani nu a făcut parte din ocolul târgului .Aşezarea 
a făcut parte multă vreme(două secole) din ocinile neamului Moimescu(vezi şi satul înveci
nat,Moimeşti,atestat la 1 472), mergând pe trei bătrâni, după cwn ne arată chiar documentul ci
tat.În actele ulterioare satul nu mai apare ca domnesc.La 1 702, este amintit un act al lui Con
stantin Duca voievod prin care acesta întărea mănăstirii de la Copou "stăpânirea peste satul 
Piscani, din ocolul târgului Iaşi" S I . 

Tot în timpul domniei lui Moise Movilă( 1 63 0-3 1 ;  1 63 3-34) părăsesc ocolul Iaşilor şi sa- · 
tul Făureştii, prin dania făcută lui Dumitraşco Buhuş, pentru credincioasă slujbă.Cunoaştem 
acest lucru dintr-un document datat 23 iulie 1 692, prin care Constantin Cantemir întărea lui 
Manolachi Ruset(grec ), fost mare sluger, staroste de Putna, stăpânirea peste satul Făureşti, de 
pe Bahlui, la ocolul târgului laşi, pe care-I avea drept zestre de la socrul său, Dumitru Bu
huş.Accsta din urmă îl dobândise de la Moise Movilă, după cum se precizeaz� în continuare52. 

Acelaşi document consemna că jumătate din satul Făureşti fusese dăruit de Constantin 
Cantemir vodă finului său de cununie, lui Ion Costin, fost serdar, însă văzând dresele lui Mano
lachi Ruset i 1-a înapoiat acestuia.Un alt act, din 9 iunie 1 696, arată că o bucată de loc din Fău
reşti au ţinut-o şi călugăriţele de la mânăstirea Socola, fiind dăruită de doamna lui Eustratie 
Dabija voievod( 1 66 1 -65), crezând că .. este loc domnesc, însă din drese de la alţi domni de mai 
înainte s-a văzut că satul a fost a lui Dumitraşcu Buhuş, socrul lui Manolachi Ruset, dăruit de 

44 Ibidem, XVI-I, p 1 02-3(orig.slav). 
45 Ibidem, XVI-III, p. l 04(trad.rom.); C.Cihodaru, op. cit., p. l 66(la pagina 66 autorul pune, din greşeală, 

donaţia pe seama lui Petru Rareş). 
46 1 602 mai 20, Ibidem, XVI-I, p .46(rez.rom.); 1 624 iulie 9, XVII-V, p.295. 
47 N.Stoicescu, Lista marilor dregători ai Moldovei(secXIV-XVII), în "AIIA!", VIII( l 97 1 ), p.406. 
48 DRH, XXI, nr.342(orig.rom.). 
49 D.Ciurea, op cit. , p.230(anexă). 
50 Arh.St. Iaşi, CCCXII/32; Numele satului vine, probabil, de la Radu Pisc, boier de sfat al lui Ştefan cel 

Mare.Pentru acest personaj vezi Şt .S .Gorovei, Inrudirile cronicarului Grigore Ureche, în "ALIL", tom 
XXIX(l 973),p . l l 6 .  

S I  CDM, V, nr. l 4 l (copie). 
52 Ibidem, IV, nr. l 492(cop.) .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Moise Movilă vodă, pentru slujbă dreaptă şi pentru 200 ughi de aur cheltuiţi de acesta pentru 
ţară, când a venit oastea turcească53 .  

Acea parte de sat a fost răş1uită cu ocazLa hotărnLcirii satelor Ezăreni şi Găureni ale mâ
năstiri i Soco la, când s-a luat, din greşeală şi j umătate din hotarul Făureştilor, în timp ce Mano
lachi Ruset mare postelnic lipsea din ţară5 4 .  

Ştefan Tomşa al  II-1ea(l 6 l l -1 5; 1 6 2 1 -23 ) dăruise mănăstirii Golia din târgui Iaşi(care 
era metoh al sfintei mare lavre Vatope d, de la Muntele Athos) ,"satul Tomeştii, ce-au fost drept 
domnesc şi se află în ocolul târgului Eşii, cu loc de prLsăci şi cu mori în gura Bahluiului" 55. 

Letopiseţul anonim al Moldove i(slavonesc), menţionează Chipereştii în legătură cu ulti
mul război fratricid dintre fiii lui A lexandru cel Btm.Această a patra ciocnire a avut loc la 8 
martie 1 4 3655_ 

Până în veacul al XVII-lea nu mai avem nici o ştire despre această aşezare.Actele care 
proiectează o lumină indirectă asupra satului sunt produse de disputa dintre mănăstirea Agapia 
şi Dumitrache Chiriţă-Paleologul postelnicul pentru n işte vaduri de mori şi locuri de prisăci a
flate pe moşia acestuia.Faptul că documentele nu se referă la starea juridică a satului, în între
gul său, ne face să credem, că fn tot acest interval Chipereştii au fost sat domnesc57.Apartenen
ţa sa anterioară la ocolul Iaşilor este exprimată în câteva documente de după anul 1 63 5 58 .  

La 5 aprilie 1 603,  Ieremi a Movilă întărea mănăstirii Agapia, între altele, un loc de moa
ră în Jij ia, mai jos de gura Bahluiului, numit vadul Prundului59.Însă danii din acest sat dom
nesc fuseseră făcute şi anterior, întrucât acelaşi document întărea călugărilor o prisacă, tot din 
hotarul Chipereştilor, lângă vadul morii, pe care au cumpărat-o ei de la Ion aprodul, iar actul 
din 8 iunie 1 65 9  amir).teşte şi direse mai vechi pentru Jocul de moară amintit, date de Aran vo
dă Tiranul(1 59 1-92; 1 592-95) şi de Mihai V iteazul(mai-sept . l 600). 

Câţiva ani mai târziu, Constantin Movilă vodă face danie luj Dumitrache Chiriţă pastel
nicu! şi cneaghinei acestuia, Marica(fiica panului Gheorghe, pârcălab de Hotin şi mătuşă a 
domnului) acelaşi loc de moară de la vărsarea Bahluiului în Jijia, care este în' hotarul satului 
Pipereştii "ca să-şi facă sieşi moară, ce mai înainte vreme a fost dat loc de moară de răposatul 
părintele domniei mele, Ieremia voievod, lui Necanul, fost mitropolit(ajuns apoi egumen la 
mănăstirea Agapia) şi a fost făcut acolo moară ce a înecat hotarul satului Piperi şi Tomeşti cu 
acel iaz, întru aceea părintele domniei mele, dacă a văzut că se calcă hotarul celor două sate, a 
trimis pe Radu ureadnicul, care a tăiat acel mal Ş'i. a stat acea moară trei luni"5D .Alt act, din 1 6  
august, acelaşi an, consemnează clar că Radu era ureadnic de Jaşi.Faptul că  e l  îşi exercita auto
ritatea în Chipereşti {ste o dovadă sigură a apartenenţei acestuia la ocolul târgului laşilor . 
Documentul mai arată că iezătura a fost tăiată întrucât "a văzut că strică hotarul celor două sa-

53 Ibidem, n.r. l 820( cop.). 
54 1 696 sept. 1 8, Ibidem, nr. l 862(orig.) .Pentru Fămeşti vezi şi trirniterile lui N. Stoicescu din Repertoriul 

localităţilor şi monumentelor medievale din Mo[dova; Iuli an  Marinescu, Extrase din condica moşiilor lui Teodor 
Rosetti-Solescu, II, documente basarabene, ralciene, putnene etc. ,  în "BCI", VII(1 928), p. 5 - 1 3 (Condică de 
zapisele moşiei Făureştilor, 1 583 -1 79 9;  Ibidem, VJII, p . 8 7 ;  N. rorga, Studii şi doc., XVI, p.3 89-9l .Vezi şi satul 
Faurii(?) . 

55 Ştim acest lucru din privilegiul de întăritură d at de Radu Mihnea voievod, la văleat 7 1 34(1624-25); pen
tru pomenirea sa şi a familiei sale .Vezi "Ion Necu]ce", fasc. S ,  1 92§", p . 34-3 5 .Vezi şi Th.Codrescu, Uricariul, I, 
ediţia a II-a, 1 87 1 ,  p.370.Vezi şi N. B aran şi Al.Andronic, Contribuţii arheologice la istoricul Tomeştilor, în 
"AŞUI", sect.III, Istorie, tom X(l964), p . 1 41 -4 7. 56 Cronicile slava-române din secXV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P.P. 
Panaitescu, Bucureşti ,  1 959, p. l S .  

5 7  Vezi doc .din 1 607 mai 3 ,  DIR. XVU-11, p. l 0 3 (or.sl . )  . .  
58  1 63 5  apri1 8 ,  Gh.Ghibănescu, Jspisoace ş i  zapise ,  ll/ 1 ,  p.94 -95(copie târzie); 1 636 april 7,  CDM, Il, 

nr. l 1 49(copie). 
59 DIR, XVII-I, p . 8 l (trad.rom) . .  
60 1 609 april 6, în "AB", 21 1 930, p . 2 1 2- I 4 (pergament slavon) . www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



9 EVOLUŢIA OCOLULUI DOMNESC AL ORAŞULUI IAŞI 7 1  

te şi a venit pâră. J\.mândouă satele erau dorrmeşti, din ocolul târgului Iaşi.De la cine a venit pâ
ra pentru inundarea moşiilor lor de către iazul acestei mori?Mai aflam că "dresurile făcute de 
Eremia vodă lui Necanul mitropolit pe acea moară, au rămas la dânsul .De aceea acele direse să 
nu fie cu credinţă"61 _ 

Cearta dintre mănăstirile Agapia şi Golia începe după ce Marica "Chiriţoaia" , face da
nie satul Chipereşti celei din urmă. La 1 620 Gaşpar vodă întăreşte urie mănăstirii Golia jumăta
te din satul Movileni din ţinutul Iaşilor şi vadul de moară de la Chipereşti, dându-le "la bolniţa 
făcută la mănăstire pentru săracii calici" .  

Moise Movilă întărea, l a  5 aprilie 1 63 1 ,  aceleiaşi mănăstiri, care era metoh l a  V atoped 
de la Sfântul Munte, satul Pipereşti din ţinutul Iaşi ,  cu loc de moară, danie de la Chiriţă postel
nic, care-! avea danie de la Constantin Movilă voievod( 1 607 - 1 6 1 1 )62 .Probabil acesta din urmă 
este momentul în care satul Chipereşti părăseşte ocolul târgului Iaşi(actul anterior sugera că va-
dul de moară ar fi cumpărătură de la m-rea Agapia). 

· 

Judecata lui Vasile Lupu voievod, care din 1 635 ,  a stabilit că "acel loc de moară şi acea 
prisacă, pe nedrept s-au luat de la mănăstirea Agapia, iar cei de la Golia au rămas de toată le
gea ţării " .Călugării agapieni au pt)S ferâe la visterie63 . 

Acelaşi domn, în 1 633 ,  întărea mănăstirii Bâmova "satele Moreni şi Chipereşti, din o
colul târgului Iaşi, dăruite de Bamovschi voicvod, mai întîi lui Costin postelnicul, căruia i-a 
dat în schimb satul Vârbova, din ţinutul Soroca, dăruindu-le pe acestea ctitoriei sale din codrii 
Iaşilor64 . 

Mai departe disputa este tot între Agapia şi Golia.Dacă în 1 645 satul se afla în posesia 
călugărilor de la Golia65,  la scurtă vreme Gheorghe Ştefan voievod a făcut dreptate mănăstirii 
Agapia , zidită de unchiul său, Gavril hatmanul66 _ 

Gheorghe Duca, mai neutru, dă voie mănăstirii Golia să-şi facă moară mai jos de morile 
agăpienilor "pe hotarul Chipereştilor sau pe loc dorrmesc"67 încercând astfel să împace ambele 
părţi. 

Dar conflictul nu se sfârşeşte prin acest compromis, căci la 2 8  iunie 1 662, Eustratie Da
bija, constatând că morile mai noi ale m-rii Golia îneacă "vadul cel bătrân şi de demult" al A
gapiei şi socotind cu tot sfatul, a trimis un om dorrmesc "să aibă a tăia morile golăenilor"68, du
pă vechea cutumă care reglementa acest gen de pricini. 

Există o mică problemă în legătură cu localizarea satului Chipereşti din evul me
diu.Documentele îl arată mereu ca fiind aşezat la vărsarea Bahluiului în Jij ia; or, tocmai acest 
reper, care părea atât de sigur, a suferit o modificare în timp, cursul actual al Jij iei fiind mutat 
cam cu doi kilometri mai la vest decât în vremea fiilor lui Alexandru cel Bun.Harta comunei 
Ţuţora din Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi conserrmează o gârlă numită Jijioara seacă, 
care pare să fi fost vechea albie a Jij iei69 _ 

S-a întins ocolul târgului Iaşilor şi peste Prut, aşa cum se pare că s-a întâmplat cu cel al 
Huşilor? În afară de exemplul satelor amplasate pe amândouă malurile Prutului, precum Fâl
foeştii ,  Dăenii şi Morenii, un istoric de la Chişinău, I .G.Chirtoagă, propune cazul Cetirenilor, 

61 1 609 aug. l 6, DIR, XVII-II, p.24 1 -3(orig.slavon). 
62 1 620 april 1 2, CDM, I, nr.368(trad. 1 727); vezi şi Uricariul, VI, p . 1 98 ;  1 63 1  april 5, CDM, II, nr.652 

(copie). 
63 1 63 5  aprilie, hpisoace, 11/1 , p.94-95(copie târzie). 
64 1 645 aug.24, CDM, II,nr. l 1 49(cop.). 
65 Ispisoace, 1112, p .85 .  
66 1 654 febr.22, CDM, III, nr.54(copie menţ); 1 659 iun.8, nr.201 (orig) nr.522(copie), 1 660 april 2 1 .  
67 1 659 iun.8,lbidem, nr.4 1 1 (cop.). 
68 lspisoace, III/ 1 ,  p .2 15 .  
69  Vasile Chirica ş i  Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic a l  judeţului Iaşi, 1 985, voi. II, p.438. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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s at lângă care se afla G statie de pG Ştă de pe impmtantul drum care mergea spre Orhei, pe valea 
Bâcului.Atestarea "dării curteneşti .. plăbtă de unul dintre s trănep oţii lui Ion Cimpoieşu din Ce
tireni nu poate constitui un argument p entru a include acest sat în Gcolul târgului Iaşi, mai ales 
că, la sfârşitul secolului al XVII-lea acest Gcol era aprGape dezintegrat7°. 

Pentru scurtă vreme se pare că au făcut parte din ocolul Iaşilor şi Popricanii, sat înveci
nat cu hotarul târgului ş.i ai cărui vechi proprietari pGt fi urm ări!i până la începutul veacului al 
XV -lea.Dacă despre marele iaz care a dat nume le satului Ezereni documentele nu menţionează 
nimic deosebit, despre Heleşteu( de la Pop,..ican t s-au p ăstrat câteva relatări interesante. 

Astfel, la I l  decembrie 1656, Ghe orghe Ş tefan voievGd dă lui "Iordachie (Cantacuzi
no) ce-au fost vistiernic , ca să. aibă a ţine satul dumi sale, Popricanii, cu hăleşteu şi cu tot 
vinitul , numai cât va istovi Moş.co j idovul de vănat hăleştcul ş.i dacă se va dezvăra să se ia tot 
ce ar hi bucateli domniei mea](; aco lea ş i  să le mute la alt loc, iară dumnealui să-şi ţie satul, 
căci iastc dum isale dreaptă cumpărătură ş.i de.sruf l-am ţinut dornniia mea pre sama noastră, cu 
asupreală, căci se întâmp lase vremile cu scârbă iară i-arn făcut asupreală"71 . 

În 1 658  iezerul fusese reamenaj at de Iordache {Cantacuzino), marele paharnic(grec), 
când se pune problema tăierii lui în urma plângerii lui Prăj escu p ostclnicul , pentru că "i-au fost 
înecând apa acelui heleşteu hotarele  a câteva sate ale lui, a Ţipăleştilor şi a Blăndeştilor şi a 
Lieşti lor şi Ionăşeştii " .În cele din urmă, părţile cad la învoială, înţelegându-se să împartă atât 
veniturile cât şi cheltuielile legate de heleşteu.Iazul avea să fie "vânat" în posturi, iar peştele să 
fie scos la vânzare , venitul wmând să fie Împărţit între cei doi72. 

Pe lângă dimens iunile apreciabile ale heleşteului de pe Jijia, relevate de acest dGcu
ment, mai putem nota faptul că satele din zonă aveau hotarele pe vale, urmând cursul Jij iei, de 
vreme ce erau inundabile.Obiceiul ne scris al iazurilor cerea evitarea construirii acestma la ho
tarul dintre moşii, pentru a nu isca neînţelegeri privind exploatarea Lor. 

Ocolul morilor Târgului Iaşi . Cazul Iaşilor nu este singuratic, ocoale de mori dom
neşti fiind semnalate şi pentru mmile târgului Ş cheia, de pe Siret( 1 5 69)13 precum şi pentru mo
rile de la Stănileş.ti74, de pe Prut, lângă Huşi.Este posibil ca şi mmile cGvurluiene să fi avut un 
astfel de ocol, însă neatestat documentar, deocamdată . 

Adesea acestea nu erau simple mori, ci gGspodării complexe, care includeau şi povarne, 
sladniţe pentru pregătirea alcoolului şi a b erii, poate şi prisăci, grădini ş.aJS .Locuitorii satelor 
de ocol aveau obligaţia de a asigura buna funcţi onare a instalaţiilor amintite, făcând reparaţiile 
necesare, îngrij ind iazurile de u'hde venea apa,  refăcând iezăturile la viituri şi reconftruind mo
rile în cazul când erau distruse de războaie sau calarnităţi(inundaţii, incendii)76. 

În nici un document nu se precizează unde erau amplasate aceste mori, dar C. Cihodaru 
le-a localizat în satul Chipereşti, la vărsarea Bahluiului în Jij ia77 .Este, într-adevăr, 
confluenţa cu cel mai mare debit de apă din zonă {utilizată şi în secolul al XVTil-lea) de fabrica 
de postav de aici iar aşezarea lor exact pe limita dintre hotarul târgului şi satele de Gcol (pe 
cursul actual a] Jij iei), justifică şi numele de "morile Iaşilor".Localizarea este susţinută şi de 

70 l.G.Chirtoagă, Pagini din istoria unor locurf memorabile, ]n "RJM", 2/1 990, mai ales p. 59-6 1 .  
7 1 lspisoace, III/1 , p . 9 1 -92.Despre vecrumea satului Popricani vezi DRH, II, nr.206. 
72 Ibidem, p . 99- 1 0 l. 
73 Const.C.Giurescu, op.cit., p. 147.  
74 D.Ciurea, op. cit. , p.2 0 1 ; pentru morile Corvuiului vezi M.Costăchescu, Doc. mold. înainte de Ştefan cel 

Mare, Il, 681 -683(1435 sept . l ) . 
75 C.Cihodaru, op.cit., p.6 1 -62. 
76 Const.C. Giurescu, op. cit., p. l 47(vezi şi p.248). 
77 C. Cihoda..ru, op cit. , p. l 7 1 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



1 1  EVOLUŢIA OCOLULUI DOMNESC AL ORAŞULUI IAŞI 73  

modul în care sunt dispuse satele de ocol în legătură cu punctul amintit, după cum vom vedea 
în continuare. 

Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban semnalează un document din 8 aprilie 1 548, care a 
fost emis de Iliaş Rareş de la "Morile Iaşilor"78 .Este semnificativ că acestea erau în funcţiune 
înainte ca Iaşii să devină capitala Moldovei şi deci înainte de a fi un oraş aglomerat, cu necesi
tăţi sporite.Este ciudat că în secolul al XVII-lea morile Iaşilor sunt desfiinţate, ocolul lor des
trămându-se. 

Primele sate ce au fost "ascultătoare către morile Iaşilor" apar într-un document din 1 5  
septembrie 1 583,  prin care Petru Şchiopu voievod, le face danie ctitoriei sale de fa Galata, sunt 
Mândzăştii şi Fâlfoeştii79.Despre primul, actul precizează că a fost făcut danie mănăstirii de 
Iancu Vodă Sasul( l 579- 1 582).Pe amândouă le regăsim apoi întărite în câteva rânduri aceleiaşi 
mănăstiri, amintindu-se că sunt "pe părăul Jij iei, în ocolul Iaşi" .Această din urmă precizare este 
de domeniul trecutului, întrucât actul precizează, mai jos, că nici vornicii de târg şi nici alţi 
sluj itori nu au voie să intre în satele respective.Fâlfoeştii par să fie un sat foarte vechi, întrucât 
la 20 august 1462, în documentul referitor la satele urmaşilor lui Stoian procelnicul, se amin
teşte că satul Ungheni este mai jos de Fâlfoe, pe Jij i�''8°. 

Satul Moreni este amintit ca fiind "din ocolul târgului Iaşi" ,  alături de Chipereşti, la 7 a
prilie 1 636, când amândouă satele sunt întărite mănăstirii Bâmova, de către Vasile Lupu.Un alt 
document din 9 august 1 67 1 ,  arată că Morenii au fost mai înainte "ascultător de morile din 
Iaşi" ,  arătându-i-se şi hotarele.În 1 70 1  este întărit mănăstirii Cetăţuia " satul Moreni, pe apa 
Prutului, cu bălţi de peşte, cu branişte până la Jij ia şi cu ţarină de cealaltă parte a Prutu
lui"8 1 .Chiar numele satului sugerează că ocupaţia de bază, sau cea iniţială, a satului a fost mo
răritul. 

Documentul din 1 67 1 ,  citat mai sus, arată că "satul Dăianii(de pe Prut) s-a unit cu satul 
domnesc Morenii, cu care fusese şi mai înainte la un loc, ascultător de morile din Iaşi" .Dăienii 
şi-au pierdut statutul de sat de ocol cu mult înainte de această menţiune, întrucât, la 6 octom

brie 1 640, Toderaşco mare vomic de Ţara de Jos şi Iorgachi mare vistier, îl dăruiau prietenului 
lor Andoca(zlătarul) .Primii doi sunt greci, "din seminţia lui Dumitrachi Chiriţă(Paleolo
gul)postelnic ", cel care primise Dăienii de la Simion Movilă voievod. Deci, satul părăsise o
colul Iaşilor în intervalul 1 606- 1 607 în care se încadrează această scurtă domnie.Andoca vinde 
partea sa din această moşie lui Eustratie, al treilea logofăt(fost cluccr) şi soţiei acestuia, Câr
stina, ( 1 648) împreună cu 30 de vccini.Eustratie şi soţia sa dăruiesc satul mănăstirii Cetăţuia, în 
1 67 1 ,  iar în 1 679, tot ei închină acelaşi sat Dăianii, de la Prut, mănăstirii B isericani82 . 

În concluzie putem afirma că ocolul târgului Iaşi a cuprins în jur se 1 8  sate.Dintre aces
tea şase au aparţinut ţinutului Cârligăturii : lvoeştii, Văleşanii, Ezerenii, Găurenii, Petreştii şi 
Voroveştii, iar celelalte erau situate în ţinutul Iaşilor, precum Leţcanii(?), Mânzeştii ,  Piscanii, 
Făureştii, Tomeştii, Ciurbeştii(?), câteva fiind grupate, temporar, în ceea ce a fost ocolul ma
rilor Jaşilor: Chipereştii, Morenii, Dăianii, Fâlfoeştii şi Mânzăştii.Aproape toate satele enume
rate se hotămiceau pe una din laturi, cu întinsul hotar al târgului Iaşi, formând deci un ocol 
compact şi nu unul răsfirat.Au existat şi sate vecine cu oraşul Iaşi, precum lcuşenii,  Moimeştii, 

78 Vezi Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în evul mediu, 1 969, p.79 şi urm. ; documentul 
este publicat în DIR, XVI-I, p. 574. 

79 1 5 83 sept. I S , DIR, XVI-III, p.232-3 (orig.slav); 1 95 6  ian. 1 8, Ibidem, IV, p. 1 3 5 -6(trad.rom.). 
80 DRH, II, m. 1 06(orig.slav.). 
81 CDM, II, m. 1 1 49(cop.);lbidem, III, m.2 1 02(cop.); Ibidem, IV, p. 1 2(cop.prescurtată), 22 iunie 1 70 1 .  
82 1 640 oct.6, CDM, II, m . 1 459(rez.); 1 640 dec. 8, m. 1 466(rez.); 1 644 mart.29, m. 1 7 1 2{cop.); 1 648 oct.3 1 ,  

m.2053 ;  1 648-49(nov-ian)28, nr.2054(regest larg); 1 649 febr.22, m.206 1 (rez.); 1 67 1  aug.9, Ibidem, 
vol.IIJ,m.2 1 02(cop.);  1 679 ian.29, Ibidem, nr. 3 36(rez.) . www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Oceanii care, În ciuda poziţieL lor, nu au tacut parte din ocolul acestuia.Prin satele sale de pe 
Prut, ale căror moşii se ]ntindeau pe .amândouă malurile, ocolul laşilor depăşea acest râu spre 
răsărit, cu câte o jumătate de moşLe, până la culmea dealurilor. 

Contrar opiniei că despre aceste sate nu avem inform.aţi� decât după ce ele părăsesc o
colul domnesc din care taceau parte, putem constata că există date despre situaţia anterioară 
includerii lor În propietatea domnească , din veacul · al XV -lea şi chiar din cel următor. 
Se poate astfel observa că satele respective nu au aparţinut ocolului domnesc dintru 
început şi nu au intrat ]n acelaşi timp îp acesta, după cum nici nu 1-au părăsit concomitent. 
Unele, pe care le-am numit, au făcut parte cu totul incidental din ocolul Iaşilor, pentru pe
rioade foarte scurte.Despre altele, precum Mânjeştii , Văcoteştii şi Mihăileştii, deşi erau sate 
domneşti din imediata apropiere a oraşului laş·i, nu putem decât presupune că au aparţinut aces
tui ocol domnesc, deoarece nici un document nu ne oferă mărturia directă a acestui fapt.Despre 
satele care au părăsit ocolul Iaşilor am arătat că pe cele mai multe le regăsim ulterior în pro
prietatea mănăstirilor concentrate în regiunea laş ilor, care au fost închinate la locuri sfinte. 

Trebuie remarcat şi faptul că ocolul oraşului Iaşi se hotămiceşte cu cel al târgului Ţuţo
ra, cu intinsa branişte domnească a B ohotinului şi cu codrii Iaşilor, toate acestea făcând parte, 
cel puţin la început, din proprietatea domnerucă. 

Pe teritoriul ţinutului Iaşi au existat şj alte s.ate dorrmeşti, care nu ascultau de curtea 
domnească aflată în acest oraş: Bivolarii, Rânghileştii , Dobrăcinii, aşezări aflate la hotarul cu 
ţinutul Dorohoiului, au făcut parte din ocolut târgului Şteraneşti.Despre alte sate domneşti, pre
cum Căneştii , sau Ruj inJii şi Golenii83, situate în diverse zone ale ţinutului, nu putem afirma că 
au făcut parte din ocolul Iaşilor, statutul lor rămânând, deocamdată, mcert.Nu ne-am ocupat 

.. nici de acele sate care sunt amintite documentar ca " sate din ocolul târgului Iaşilor" , dar care 
s-au format, de fapt, pe hotarul .acestui oraş, rnenţiunile respective aparţinând unei epoci în 
care noţiunile de hotar şi ocol ]ncep să se confunde.Despre hotarul târgului Iaşi ne propunem 
însă o cercetare specială, unde problema semnalată mai sus îşi va avea, sperăm, locul cuvenit. 

• 

83 DIR, A, XVI-III, nr. 95, p .76-7 ; Ibidem, ru.65 , p.49-50; CDM, S.l, p.99, nr.229. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU 

NOTĂ LA UN PROCES CARE A DURAT O JUMĂTATE DE SECOL: 
"LOCUL BISERICII BANU" 

O bună parte a documentelor bisericii Banu, publicate de părintele Paul Mihail în 
1 987 1 ,  stau mărturie a unui proces desfăşurat de-a lungul a cincizeci de ani, având ca părţi 
Eforia municipală şi Epitropia lăcaşului, pentru terenul din strada Lăpuşneanu, teritoriu de 
drept al bisericii şi, înainte vreme, cimitir patronat de aceasta.Câteva acte au văzut lumina 
tiparului prin grija neobosită a preotului C .Bobulescu2, care le-a adunat într-un articol unde 
pleda pentru evlavia celui considerat de majoritatea criticilor literari ca trubadur al iubirii 
profane, logofătul Costachi Conachi .Un dosar de la Arhivele Statului Iaşi adaugă noi amănunte 
la desfăşurarea luptei surde dintre diriguitorii târgului şi "un altar cu blazon" (G.M. Cantacu
zino), conflict în care se implică, deseori acoperind rolul principal, marele logofăt "cavaler(ul) 
Crucii Sfântului Vladimi_r la grumazi, mădulari la Comitetul Reglementului în Bucureşti la 
1 828 şi 1 829"3 .  

Motivul principal al obstinaţiei sale în a păstra lăcaşul, aşa cum se angajase prin promi
siunile făcute Mitropoliei, nu trebuie căutat mai departe de intenţiile obişnuite ale unui ins do
ritor să-şi perpetueze memoria.A făcut-o în scris, folosind, precum Ienăchiţă Văcărescu, slova 
la valoarea ei publică, a încercat apoi să-şi construiască monument politic în jurul persoa
nei.Neliniştile dinaintea morţii şi le-a potolit mizând pe o dublă genealogie: una simbolică, a
nunţată de dispoziţii le-i religioase, şi alta de sânge, pe jumătate contrafăcută. 

Argumentele noastre pornesc de la textul primei părţi a testamentului său, unde este in
vocată biografia individuală pentru a servi memoriei unui întreg neam, pe cale de a se răscum
păra în faţa lui Dumnezeu: "Am socotit de neapărată me datorii a face şi îndeplini neagiunsul 
părinţilor miai întru cele sufleteşti, căci -pentru ce alta decât pentru un sfârşit ca acesta mi-au 
dăruit Dumnezău înlesnirile di a aduna atâta nămol de averi? Şi pentru ce alta decât pentru atâ
ta mi-au dăruit o singură fiică din trupul meu, pe Ecaterina (zisă Cocuţa), care fiică, după pra
voslavnica creştire ce-au avut, nu mai puţin şi după îndemnare de inimă ce ari, negreşit văzând 
că în patrie sa nu să vede nemica public sau în parte pomenitoriu neamului Conăchesc, nu nu
mai părere de rău nu va avea de cele ce în gios am a rândoi, dar încă mai vârtos să va bucura 
crezând ca o bună creştină că şi sufletul iai şi al urmaşilor iai au a fi împărtăşiţi şi pomeniţi. "4 
Nu a avut un băiat care să-i poarte nuinele şi a încercat "să falsifice" descendenţa adăugându-i 
beizadelei Nicolae V ogoride, primul soţ al Cocuţei, numele lui şi transferând aceluiaşi capita
lul simbolic al omului 'politic: încrederea şi cinstea, pe care "nebunul risipitor" 5  s-a grăbit să le 

1 Paul Mihail, Contribuţii documentare la istoria oraşului Iaşi, în "AIIAI" ,  XXIV, 1 987, 1, p.41 5 -478 şi 
1 9 87/2, Il, p.469-5 3 3 .  

2 Poetul Costache Conachi ca  epitrop al bisericii Banu din Iaşi. în " Spicuitor în ogor vecin", 1, 1 -3,  
1 920, p.3 5-45 . 

3 Gh.T.Kirileanu, Testamentul şi pomelnicul marelui logofăt C. Conachi, în "CvL", XLII, 1 908, 1 2 ,  
p.6 1 4. 

4 Ibidem, p . 6 1 7 .  V. şi G. Sion, Suvenire despre poetul Conachi, în "Revista contimporană", 1, 1 873, 1 ,  
p . 1 4-29; N .  Vogoride-Konaki, Schiţe din viaţa logofătului Konaki, în "CvL", XX, 1 8 86, p.79 1 -798; idem, Pre
faţă la Costache Konaki, Poesii. alcătuiri şi tălmăciri, ediţia II, laşi, 1 88 8  . 

5 C. Sion, Arhondologia Moldovei, ed. Gh. Ghibănescu, laşi, 1 892, p . 1 60- 1 6 1 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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piardă odată cu averea socrului s.ău.Marea speranţă şi-a pus-o în legatul simbolic, despre care 
testamentul sigur mărturisea; pfulă la noi ins.ă, nu a ajuns. decât enumerarea avuţiilor moştenite 
şi agonisite, preambul a l  actelor ctitoric eş.ti însemnate, pesemne, în partea dispărută.Din docu
mentele păstrate postum se poate închega motivatia atitudinii pioase a marelui logofăt, comple
tând astfel o lacună biografică nemeritată. 

Când i s-a oferit Epitropia b iseri cii B anu, ultima asupra căreia s-a revărsat grija lui Co
nachi, de către Meletie, pe atunci episcop de Roman (1 83 2) , boierul nu a ezitat să accepte, deşi 
recunoştea dificultăţile prin care trecea vechiul lăcaş şi intuia problemele ce urmau să fie 
cumva soluţionate.Aici se afla înmormântat Manolachi Conachi, fost vornic de Ţara de Jos, ta
tăl poetului 6, Gheorghieş Con achi şi , din 1 827 , sora mai mare a poetului, Ecaterina, soţia lui 
Ioniţă Sturza de la Oboroceni.Ultimei, cât a trăit, i-a acordat un asemenea respect încât, pentru 
că se opWlea căsătoriei cu Zmaranda, văduva agăi Petrache Negri şi fiică a spătaru]ui Mano
lachi Donici din Chişinău, Conachi a acceptat să amâne insoţirea până după moartea ei .Şi a
ceasta din urmă, Zulnia poeziei dulcege semnată de marele boier, a fost îngropată la Banu, la 
1 3  octombrie 1 8 3 P.Alţi membri ai familiei sunt ingropa!i în capitală şi nu ne îndoim că, 
pentru poet ca şi pentru boier, locul pe care s.e ridica oraşul nu merita să-şi schimbe topografia, 
ci trebuia păstrat neatins din considerape fată de liniştea veşnică la care au dreptul murito
rii.Biserica Sîantului Spiridon adăposteşte trupul unui unchi al său, Constantin, mort la 1 mai 
1 803 , iar osemintele altei surori, Theodosăica (Ileana), căsătorită cu poetul Alecu Beldiman, se 
odihnesc la Tălpălari. 8 Pentru Conăcheşti, Iaşii repr ezintă o uriaşă gropniţă de familie.În oferta 
făcută de Mcletie, apropiat al lui Manolache Conachi , ba, printr-o ciudată întorsătură a sorţii, 
chiar şi datornic lui, au cântărit mult atitudinea pioasă a boierului şi râvna sa ctitoriceas
că9.Alături de el a fost rânduit epitrop şi logofătul Constantin Canano .Din momentul în care 
Meletie, prim epitrop, cedează ingerinţelor Eforiei , doritoare s.ă facă o piaţă publică pe locul ce 
aparţinea bisericii (y compris zona afectată cimitirului), se declanşează procesul ale cărei docu
mente întregitoare le înîa�şăm mai jos .Din desfăşurarea lui, din considerarea tuturor datelor 
care îl atesta pe marele logofăt şi cavaler c a  om cu dep lină statură morală şi respectuos faţă de 
Dumnezeu şi de cuvântul dat, se desprinde cu claritate, întreaga personalitate a lui Conachi, 
prea conştient de menirea lui pământeană. 

Litigiul nu a putut fi rezolvat pe loc, deşi Conachi a sperat că disputa se va stinge odată 
cu înfăţişarea probelor evidente, crezând poate că modelul de civilizaţie pe care-I vedea plărriă
dit de teutoni ş.i susţinut de limba gennană10

, validat de tulburările mijlocului de veac, va 
triumfa J. la Dunăre şi, prin intermediul lui, vor fi curmate abuzurile.Scrisoarea din 5 februarie 
1 84 1 ,  adresată mitropolitului Veniamin Costachi, vărul său matern, este o mostră de enervare 
picurată în scris.Atât de apăsătoare ajWlsese situaţia bisericii şi atât de neruşinat amestecul 
felon al lui Meletie, încât Conachi ameninţa cu mutarea osemintelor familiei sale în cimitirul 
rornano-catolic, unde rămăşiţele ar fi fost ferite de năpasta urbanizăriil l .Violentul limbaj a fă
cut ca misiva să fie frecvent citată în proces ca probă a stării insuportabile în care se afla 
lăcaşul .Tot acum, logofătul cere mitropolitului să se dea Epitropiei alte "obrază pe care popa
rănii vor alege între dânşii " 12, solicitare ce revine în corespondenţa dintre cei doi, chiar dacă 

6 Cf. Pomelnicul Conăche{ti!or, în Gh.T.Kirileanu, op cit. ,  p.6 1 2 ;  vornicul a murit la 1 7  martie 1 803 . 
7 Ibidem, loc cit. 
B Ibidem, loc. cit. 
9 C. Bobulescu, op. cit , p.L1 3 ,  doc. l .  

1 0 Cf. Scrisoarea lui Conachi cătră Mitropolitul Veniamin despre învăţăturile din Moldova în Poesii, 
p.336. V. şi C.Buse, Pe marginea unu i manuscris a Jui Cosfache Conachi, în "RA", X, 1 967, 2, p.225 ( Privire 
politicească a Evropii toate din anul 1825 ). 

1 1 P. Mihail, op cit. , II, p . 491 -492. 
1 2  Ibidem, p.492. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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V eniamin, după ce îi  dă satisfacţie logofătului prin îndepărtarea lui Meletie, încearcă să o facă 
uitată.Nu ştim motivul pentru care o asemenea propunere îl stânjenea pe mitropolit; poate că 
avea propriul candidat.Cert este că poetul dispunea de un argument fără cusur: ca să înzestreze 
monumentul cu acareturi aducătoare de venit, îi trebuia "un tovarăş alergător întru cele ce au a 
să face zidiri şi altili" 1 3 .În fine, se face alegerea, iar vrednic urmaş îi va fi căminarul Filip Scor
ţăscu, trăitor în mij locul mahalalei Paveţoaiei, între "calici" şi probabil filantrop recunoscut de 
către membrii breslei săracilor, care patrona biserical4 .În cele din urmă s-a văzut că noul epi
trop, ales în prejma verii lui 1 84 1  1 5, ştia să se achite de îndatoriri şi, după dispariţia modelului 
său etic - poetul Conachi, s-a transformat într-un clironom fără portofoliu, moştenitor şi împli
nitor al diatei simbolice. 

Corespondenţa care circula între Departamentul din Lăuntru, al Lucrărilor Publice, Se
cretariatul de Stat şi Sfatul Cârmuitor, Costachc Conachi şi V cniamin în tot cursul anului 1 84 1 ,  
poate fi închegată din actele risipite la C.Bobulescu şi Paul Mihail .Lor le adăugăm, pentru acea 
vreme şi pentru deceniul următor, docurn''entelc găsite de noi în Arhivele Statului din Iaşi, fond 
Secretariatul de Stat, dosar 9221 1 84 1 - 1 85 5 .Bunăoară, primul enumeră punctele scrisorii din 5 
februarie 1 84 1 ,  trimisă lui V eniamin, apoi reprodusă Departamentului din Lăuntru şi re
transmisă Sfatului Cârmuitor.Aşa cum'se aranjaseră lucrurile, exista deja  un plan al dughedilor 
întocmit de arhitectul oraşului, M.Niciman16 ,  se aprobase folosirea exclusivă, de către biserică, 
a teritoriului disputat, cu condiţia ridicării dughenilor în termen de doi ani .Ceea ce mai rămâ
nea de rezolvat era chestiunea epitropului ales de poporeni. 

Chiar şi în stadiul avansat al lucrărilor de amenajare au existat piedici, în bună parte in
dependente de epitropi.Devizul era finalizat, Mihai Sturza încuviinţase construcţia caselor 
(f. 3-4), însă foarte curând promisiunile sunt uitate şi locul iarăşi uzurpat de Eforie.Al doilea 
document oferă şi prima referinţă la testamentul lui Costache Conachi, pe care Filip Scorţăscu, 
personaj principal al dramei, 1-a cunoscut în arnănunt.El aminteşte de dania făcută "cu mărgi
niri de blăstămuri" ,  ca şi de silita expropriere a teremuui, inutil răscumpărată prin plata unui 
bezmăn anual de 1 00 de galbeni(f. 5) .Domnul Grigore Ghica dispune redeschiderea cazului şi, 
în consecinţă, Sfatul Domnesc va cere Departamentelor din Lăuntru şi al Averilor Publice înfă
ţişarea cu actele doveditoare (f. 5 -7, 1 6 .04. 1 85 1 ;  30 .04. 1 85 l) .Departamentul din Lăuntru şi cel 
al Lucrărilor Publice remit Sfatului Cârmuitor rapoartele cerute (f.8, 9), pe care aici le găsim în 
poziţiile 3 şi 4.Este adusă în discuţie întemeierea juridică a exproprierii :  articolele 73 şi 74 din 
Regulamentul Organic (greşit citate în alte acte), al căror text rezumat este consemnat în f.9I7 _  

Al cincilea act este publicat şi  de părintele Mihai l i B  ş i  se referă la hotărârea Divanului 
Obştesc privitoare la dreptul Eforiei de a dispune de acel loc (f. 1 3) ,  decizie următoare unei 
jalbe a căminarului Scorţăscu către domn, dată la 3 mai 1 852I9 .Însă epitropul nu pierde prilejul 
de a ataca sentinţa Divanului şi redactează o altă jalbă două zile mai târziu, la 9 iunie 1 852 
(f. 1 6, actul a l  şaselea), contestând deciziile atât în fond, cât ş i  în formă.lnsistentele recursuri ale 
căminarului determină trimiterea vel logofătului Costache Sturza într-o anchetă definitivă a 

1 3  C. Bobulescu, op cit. , p.43-44, doc.2. 14 V. şi Gh. Ghibănescu, Breasla mişe ilor şi locul calicilor din Iaşi, în "Ioan Neculce" , fasc.4, 1 924, p .8 1 -
1 1 1  şi P.Mihai1, op. cit , I ,  p.4 1 8-4 1 9 .  

1 5  C. Bobulescu, op. cit. , p.45, doc. 5 ;  Conachi încă mai solicita alegerea epitropului. 1 6  P.Mihail, op cit , II, p.492-493.  1 7  Păstrarea unei distanţe, cu rol de protecţie, între monumentul arhitectonic şi orice altă construcţie repre
zintă un principiu elementar de igienă a locului.Atunci era piesă în proces, iar astăzi constatăm că nu mai are 
deloc valoare normativă (vezi cazurile bisericilor Trei Ierarhi, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântul Lazăr, 
al mănăstirii Barnovschi).  

1 8 Analele Parlamentare ale României, XVII, 1 852, Il, Bucureşti, 1 9 1 5, p. l 1 0- 1 1 1 , doc.79; editat şi  de 
P. Mihail, op cit , II, p.524. 

19 Ibidem, p. 522-524. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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cazului, iar raportul este redactat la 3 m ai  1 85 3  (f. l 9-21 v., actul al şaptelea).Documentul 
include şi un perilipsis al scri sorilor şi actelor de care dispunea epitropul; câteva dintre ele se 
conservă doar în acest rezumat. Sfatul Admin:istrativ Extraordinar, se menţionează în "Jurnalul" 
încheiat la 1 9  mai 1 85 3 ,  nu-şi arogă c om:petenţe pentru rezolvarea litigiului (f.23) şi înaintează 
raportul lui Costache Sturza Divanului Obştesc.Hotărârea acestuia din urmă dă câştig de cauză 
Epitropiei (5.07 . 1 853) şi , practic, procesul urma să se încheie aici( actul al optulea) .Însă Ca
tinca, doi ani mai târziu, nu 1mplineşte dorintele tatălui e i  şi-1 obligă pe Scorţăscu să apeleze, în 
l ipsa altor posibilităţi , la autoritatea armatei de ocupaţie, doar-doar o va întoarce pe Cocuţa la 
bunele purtări faţă de Ep ttropie2D . Disputa a conbnuat de-a lungul întregei jwnătăţi de veac XIX 
şi i-a amestecat pe A.D .Xenopol , c a  avocat al statului , întreaga famili e Mârzescu, descendenţi 
ai unuia din preoţii lăcaşului din timpul ultimilor ani ai lui Conachi şi mulţi alţii2I .  

Revenind l a  testament, s ă.  adăugăm că, în afară de blestemuri, mai ştim c ă  logofătul s-a 
îngrijit de daniile făcute la două bi serici din Iaşi (vezi raportul lui C.Sturza): Prapadoamna şi 
Curelari, unde s-a mai zidit câte ceva tot în numele binefăcătorului.Locul aflat în litigiu fusese 
umplut, după 1 &4 1 ,  de barăci şi Departamentul Lucrări lor Publice, când a aprobat Eforiei dărâ
marea lor cu ajutorul arestaţilor (f.28 v .) , a motivat invocând pericolul de foc, ca, în raportul 
din 4 iulie 1 85 1 ,  să alăture o altă explicaţie a interesului pentru terenul în cauză: vinderea lui şi 
cumpărarea "unui otel de vii ocolit de o pjată indemănatecă" (f.9) .Un alt punct înspre care s-au 
dirijat atacurile autorităţilor municipale este reprezentat de încasarea regulată, fără vreun refuz, 
a embaticului anual .Întâmplător, pe o fi lă a dosarului, între f.3 0  şi 3 1 ,  este notat echivalentul 
sutei de galbeni, la cursul anului 1 8 53 , 2240 de lei, 23 de p arale şi 1 ban, un leu fiind egal cu 
şapte parale, adică patruzeci şi nouă de bani. 

Cât de multe ambiţii , promisiuni nerespectate ,  datorii morale neîmplinite transpar din 
dosarele procesului se observă ş i  la o privire superficială.Fjlip ·scmţăscu, de exemplu, ajunsese 
să-i duşmăr!ească pe toţi adversarii proprietăţii de drept a bisericii, astfel încât Mihai Sturza, 
care nu ţinuse cont de doleanţel e răposatului logofăt şi de j albele ulterioare ale căminarului, nu 
are numele amintit nicăieri, iar, pentru a-l desemna, se foloseşte o expresie metonimică ("pro
catohul Înălţimii Voastre") echivalentă cu damnatio memoriae. S ă  nu fie aceasta încă un reflex 
al felului în care s-a impus "discipolilor morali " logofătul Conachi, el însuşi un caustic şi un 
nes.tăpânit ? Iată, însă, că nu se ţinea cont de conduită în cazurile care implicau datoria sfântă 
de a lăsa ceva nepieritor în urmă. 

1 .  184 1, >nartie 1 4. Referat adresat S fatului Administrativ de către Dep::vtamentul 
din Lăuntru în pricina locului reclamat de logofătul Costache Conachi, şi alcătuit în 
urma intervenţiei mitropolitului Veniamin Costache. 

F. 1 Doc] ad la S fat 
Secţiia al 3-Je 
No 5 23 6  
1 84 1  mart(ie) 1 4  

Inalt Preosfinţitul Mitropolit, prin adresul de supt no. 3 3 &, '1ncw10ştiinţând p1 

20 Scrisoarea către aghiotantul :imperial şi comisarul pentru Principate, baronul de Budberg, în C. Bobu
lescu, op cit , p.4 1 -42. 

2 1 P . Mihail, op. cit , II, p. 522-530. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Dipart(ament) că d(umnealui) logofătul Costachi Conachi îndemnat de evlavie şi o
săbite priincioasă plecări ce hrăneşti pentru besărica cu hramul Tuturor Svinţilor 
numită Banul, unde răpousatele neamuri a(le) durn(nea)lui sint îngropati, prin scri
soare cătră Preosfinţie Sa din 5 fevr(uarie) au făgăduit şi s-au îndatorat în doi ani a 
faci dugheni pi locul di piste uliţă a acei bisărici, undi astăzi să găsăşte o casă ţânu
tă în chirie de d(umnealui) post(elnicul) Costachi Racoviţă, zâcând că să îndatoreşti 
a faci asămine dugheni în folosul bisăricii şi pentru ca acestu loc, împreună cu 
ograda bisăricii pominite, esti pomăzuit pentru înfiinţare de piaţă, deşi Diparta
mentul, prin al său doclad cătră Obşteasca Obicinuită Adunare, acum în urmă au 
arătat că nu ar fi trebuitori, însă aceasta au zis-o numai acum deodată.Apoi Inalt 
Preosfinţia Sa în privire însărnnatii pagube ce s-ar pricinui bisăricii, când din aşa 
împregiurări s-ar împiedeca pi log( o )f(ătul) Conache de la împlinire făgaduinţii 

F. 1v. ce au dat a faci dughene, mai ales ca această bisărică, precum de obştie ar 
fi ştiut, să găsăşti foarti strâmtorită, în întâmpinare cheltuielilor ei şi numai cu un 
aşa prilej ar pute să s(e) înlesnească, au mij locit ca să s(e) )coată cu totul şi pentru 
totdeauna pominitul loc împreună cu ograda bisăricii din catigoriia pomăzuirii pen
tru piiaţă, lăsându-să slobod spre facire dughenilor di cătră d(umnealui) log( o)
f(ă)t(ul) Conache.Asămine dar mijlocire a Inalt Preosfinţiei Sale, Departamentul o 
supune cunoştinţă Sfatului spre hotărâre şi dezlegare urmării .  

Cantacuzin vel log(o)f(a)t 

2. 1 851, aprilie 1 5. Jalba căminarului Filip Scorţăscu, epitropul bisericii Banu, că
tre domnul Moldovei, Grigore Ghica, în chestiunea retrocedării locului transformat 
în piaţă publică. , 

F. 5 Preînălţate Doamne, . 

Intre puţânile ce ari bisărica epitropivsâtă de cătră gios iscălitul, cu hramul 
Duminicei Tuturor Sfinţilor, numită Banu, din capitaliia Eşii, acel mai însămnat loc 
esti unu loc d�n Uliţa Mari di la deal de casăle dumisali spataru(lui) Mihălachi Can
tacuzin.Acest loc, fostul domn procatohul Inălţimii Voastre, după sângură a sa vo
inţă împrotiva tuturor legilor şi formilor, au regularisât a să lua pentru piiaţă cu în
chipuire de a să da bisăricii, suptu numi de dispăgubiri pentru vech\me( e ), câte una 
sută galbeni pe anu.O aşa regularisâri fiind pricinuitoare de o sâmţâtoare şi dărâmă
toare păgubire pentru bisărică, Epitropiia de îndată au reclamat şi în urmă iarăş(i) 
au adaos mai multe reclamaţii cerându îndreptare.Dar acolo unde gios iscălitul aş
teptam doritul rezultat potrivit legilor, acum lăturalnic rn-am pliroforisât că Sfatul 
Orăşienesc între prop(r)ietăţile sale, cari el au proectat a să vinde de veci, au însăm
nat şi însuş(i) locul pomenit.Apoi fiindcă acestu loc esti dreaptă propieta a bisăricii, 
dănuit de cătră ctitor cu mărginiri de blăstămuri a nu să înstrăina nici odinioară, şi 
Orăşănescul Sfatu nu ari nici un fel de titlu legiuit asupra lui, eu dar, ca epitrop a
ceştii bisărici, priimăsc îndrăzneală a mă adresa cătră Inălţimea Voastră, rugându
vă întru tot supus plecat, să binevoiţi a lua în priiviri legiuitile drep(tă)ţi ce au a-

8 1  
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ceastă bis.ărică, şi cu milos.tiviri s ă  da� a Voastră Inaltă poruncă unde să cuvine 
pentru a să opri o asămine nedreaptă întreprindere a Sfatului Orăşăenesc şi a să îna
poi locul În desăvârşâta dis.poz:i �ia bi săricii, aceea ce sângură esti dreaptă prop(r)ie
tare după c.titoriceştile acturi de dănuire ce păstrează. 

A Inălţâmii Voastră 
prea pl ecat(ă) 

slugă 
F(ihp) Scorţăscu cămin( ar) 

1 8  5 l apreli 1 5 

3. 1 851, iulie 23. Referatul înaintât Sfatului Administrativ de către Departamentul 
din Lăuntru în legătură cu motivele o cupării l ocului revendicat de Epitropia biseri
cii Banu. 

F. 8  Referat Sfatului a ( 1 )  Departamentului din Lăuntru 
Secsiea l-a 
No 1 6  56 1 
1 8  5 1  iuh ( e) 23 zi le 

Secretariatul Statului, pe temeiul închierei făcută de S fat cu adresa no. 1 1 94 
din 30 april(ie) anul corent, mij locind a să împărţi şi temeiurile după care s-ar fi 
luat în stăpânirea Sfatului Orăşienesc a(l) capital iei locul bisericei Banului din prij
ma casălor d(umnealu)i spat(a)r(ului) Mihălachi Cantacuzin, Depart(amentul) are 
cinste a comunica Sfatului Cârmuitor că la .anul (1)846, simţindu-să multă trebuinţă 
de a să înfiinţa două pieţi pu"blice spre a sluj i  de toată înlesnirea orăşănilor, una 
s-au chibzuit pe locul propus, pentru care în temeiul art(jcolului) LXXI, secsia Illa, 
anexa liter(a) H din Regulamentul Organic, prin anaforaoa cu no. 3 0 89, cerându-i 
încuviinţarea fostului _domn, cu mij loci re .a să plăti bisericei câte 1 00 galbeni ca 
embatic anual din Casa Eforicească, aceeaş(i) anafora la 1 5  fevruar(ie) 1 846 au câş
tigat Inaltă Intărire , de când până acum locuf să dispozază de cătră Sfatul Oră

şienesc, şi tot el urmează regulat şi cu plata embaticului cătră Epitropiea bisericei, 
precum din raportul cu no. 1 226 să ia încredinţari, şi cu toate că d(umnealui) cămi
nar(ul) 

F. 8 v. Filip Scorţăscu ca epitrop s-au :incercat în mai multe rânduri a disfiinţa asă-
. mine dispoziţie, însă precât din acte s ă  vede, niciuna din propunirile d(umnealui) 

nu i s-au considerat în priivirea neapăratei trebuinţi pentru ]nfinţarea de piiaţă, şi 
mai vârtos că embaticul regulat a să plăti s-au fost chibzuit după preţurile politicite 
atuncea încă mai folositori . 

Aceste . fii(n)d lucrurile în cazLJl de faţă, rămâne ca Cârmuitorul Sfat să 
regulezi aceea ce va găsi de cuviinţă asupra cerirei ce din nou au adresat d(umnea
lui) căminar(ul) Scorţăscu .  

(SS) Indescifrabil 

4. 1 85 1, iulie 4. Referatul Departamentullli Lucrărilor Publice către Secretariatul 

6 
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de Stat în legătură cu motivele ocupării locului r�vendicat de Epitropia bisericii 
Banu. 

F. 9  Departamentul Lucrărilor Publice al Prinţipatului Moldaviei 
Secţia ITI-a 
No 2637 
Anul 1 8 5 1  luna iuni(c) ·(sic) 4 
Iaşii 

Onorabilului Secretariat de Stat, 

Pe temeiul mijlocirei onorabilului Secretariat prin adresa no. 1 1 95 de a i să 
împărtăşi ştiinţă dispre titlurile cu care Sfatul Orăşienesc al capitaliei disposază as
tăzi de locul aflător în faţa bisericei Banului şi proiectează vânzarea lui împreună 
cu alte proprietăţi a(le) sale, fiindcă din actele trădate Depart(amentului) acestuia 
(la) înfiinţarea sa, nu s-au putut căpăta (cp)venita lămurire, apoi asemene ştiinjă s-a 
cerut de la Sfatul Municipal prin ofiţia no.2 1 33 şi din din împărtăşirea lui n6. 933  
urmată acestia, se  ie  încredinţare că  acest loc s-au trădat în desposiţia Eforiei pentru 
a sluji de piaţă publică după domneasca hotărâre cuprinsă în poronca Depart(amcn
tului) din Lăuntru din 1 8  fevruar(ie) 1 846, no. 3 5 1 5 , pe temeiul art(icolului) 73 ,  
secsia 3a  din Reglementul Organic, care rosteşte: 

"Mănăstirile, bisericile care după a lor sfiinţire şi formă zidirei trebuie să în
făţoşeze o priva1ă măreaţă, şi mai ales acele ce nu sânt cu zid încungiurate, trebue 
să se descurce de toate bojdeucele, acele care nu numai ascund a lor privală, dar în
că şi prin apropierea lor pun în 

F. 9 v. primejdie pe aceste lăcaşuri dumnezăeşti; drept aceia, domnul împreună cu 
Obşteasca Adunare vor hotărî care din acele mănăstiri şi biserici pot sluji  de piaţă, 
şi totodată se va face şi închipuire pentru despăgubirea acelor ce au făcut binale de · 

piatră sau cărămidă cu embaticuri de veci",cu îndatorire ca Eforia să plătească 
anual embatic de una sută galbeni din capitalul eforicesc, care 

'
embatic în tot anul 

de atunce s-au şi răspuns fără răşluire . In adăogire, ce de vreme ce Eforia oraşului 
au plătit şi plăteşte încă anual embatic cătră biserică, apoi s-au socotit în drit a trece 
acel loc împreună cu ahe proprietăţi a( le) sale pentru cumpărarea unui otel de vil 
ocolit de o piaţă îndemânatică, fiind pentru biserică tot aceeaşi de va fi piaţă chiar 
pe acel loc ori aiurea, căci interesul ei este a-şi ave embaticul anual vecinic 
asigurat, iar pentru Eforie fiind o povară zădarnică de a purta un asemene 
împovărător embatic pentru un loc care nici până astăzi (nu) este regulat în piaţă, şi 
prin urmare după starea în care până acum se află, nici Casei Eforiceşti (nu) 
sluj eşte de folos, nici politiei de înfrumuseţare. 

Cantacuzin 

5. 1852, iunie 7. Hotărârea Divanului Obştesc în pricina locului uzurpat de Eforie. 

F. l 3 Priînălţate Doamne, 
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Divanul Obştesc au :prtmit jalb a  Ep ttropit bisăricii numită B anu, cu Inaltul 
Vostru apo stil, prin cari cert di a i să înapo i un locu al bi săricii ci cu nedreptate i 
s-ar fi luat de Eforiea O raşului pentru înfiiţare de p taţă, şi luându-o în dibataţie au 
avut în privire lucrăril e de mai înainte făcute di S fatul Cârmuitoriu şi Dipartamen
tul din Lăuntru, ş] cu maj oritate glasurilor au găsit că prinţi:pul ecspropiiaţăi fiind 
rostit prin art(icolele) LXXIII Ş L  LXXN , anexa l iter(a) H din Organicescul Regle
ment, luare de cătră Eforie a acestui loc să vedi a fi după lucrările hotărâtoare di 
mai îna tnte , în privire nivoi(i) ci să sâmţă în înfiinţare de pieţă.După asămine îm
pregiurări, Divanul nu găsăşb de cuviinţă a să lua acel loc îndărăpt di la Eforie, iar 
încât să atinge de preţul 

F. 1 3v. bczmănului, să va apleca arti curile ţitate mai sus . 
Pentru cari cu tot r.ăspectul să aduce la coooşttnţa Inălţâmii Voastre spre ce 

disăvârşită hotărâre. 
A(le) Inălţâmii Voastre 

' P lecate slugi 
I.Suţu, N.Mavrocordat, C.Ghica, G.C uza, I.Rosăt, A.Donici , A.Catargiu ş .a. 

No 54 
1 8 52, iunie 7 zile 

6. 1852, iunie 9. Jalba cărninarului Filip Scorţăscu adresată lui Grigore Alexandru 
Ghica, domnul Moldovei, prin care se cere casarea hotărârii luate de Divanul 
Obştesc. 
F. 1 6 Preaînălţate D(Jarnne, 

In pricina locului bisăricii Banu, care fără nici un titlu legiuitu să dispozază 
de cătră Eforiia orăşăniască, după j.alobile Epitropii aceştii bisărici pe care Inălţâ
mea Voastră a şi binevoit a o îndrăpta Obştescului Divan, . acel Divan au intrat în 
deliberaţie, dar a(l) lui majorita(r) număr de optu, între care esti onorabilul Sfat 
asupra căruia au urmat tânguire, prin înscrierea ce .au făcut, deşi ţintează articuleri 
şaptizăci şi trei şi şaptizăci ft cinci, secsiia al 3le, anexa litera If din Reglementu, 
însă, ca să învăluiască adi v ărul , tace textul acelor artic( o le), cari esti tocmai în spri
jiniTe dreptăţi lor bisăricii, căci prin artic( olul) 73,  să pozvoleşti a să dis fiinţa numai 
bojdeucile sau bărătci le aceli cari prin .apropierea lor ar astupa privala bisăricilor, şi 
aceea la bisăr,icile aceli ce nu vor fi cu zâd u încungiurător, iar în pricina de faţă ur
mează cu totul împrotivă, pentru că casa ce au fostu pe locul pominit şi s-au dărâ
mat de cătră Eforii nu au putut îrnpiedtca privata bisăricii, fiindu locul în depărtari 
piste drum de Uliţa Mari, pe lângă casăle dum(nea)lui spatar Mihălachi Cantacuzin, 
şi bisărica încă dinspre uliţă esti. 1ncungiurată cu zâdu, mai vârtos că cuprindirea 
acestui articol de mai înainte s-au �i îndeplinit .Pentru că Obşteasca Adunare de mai 
înainte, împreună cu domnul, au hotărât pentru piaţă obştăşti locul a patru 
măn(ăs)tiri, anumi arătati prin încheierea s a  din patru fevruarie a anului 1 84 1 ,  prin 
urmare în puterea ace[uiaş(i) artic{ ol), ni ci esti competentă Eforiia a mai ocupa alte 
locuri de piaţă fără iarăş(i) asămine formalita, cu încuviinţări de cătră Obşteasca 
Adunare şi întărire( a) domnului.Si iarăş(i) artic( olul) 75 pentru locurile ce s-au 
regularisât a sluj â  de piaţă publ ică legiueşti ca Ef(Jriia să să învoiască 
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F. 1 6v. cu prop(r)ietarii prin buna lor priimire, iar pentru locul pominit, nici au gân
dit Eforiia a să învoi, ba nici măcar au fostu întrebată Epitropiia, ci numai după 
sângura vroinţa ocârmuirii din ace vremi s-au luat, şi cu totul împrotiva rostirii ace
lui paragraf, cari ari înţălegirea sa întru plată de o învoire slobodă între prop(r)ietar 
şi Eforiia, iar nu arbitrală precum au urmat întru aceasta.Pe lângă aceste(a), Diva
nul prin aceeaşi închieri zăce că ar fi lucrări hotărâtoare de mai înainte în ace(a)stă 
pricină, fără a vroi să le rostească anumi ce fel de lucrări, pentru cari Epitropiia să 
găsăşti sălită a lămuri şi întru aceasta că chiar lucrările de mai înainte sântu spriji
nitoare dreptăţilor bisăricii, căci dacă Eforiia sau Departamentul din Lăuntru sau şi 
sfatul au întins vreun fel de întreprinderi împotriva dreptăţii şi a bunii cuviinţii, a
cele fără îndoială nu pot ave nici un temeiu.Iar cât din parte disfiinţatei Obşteşti 
Adunări, cari au avut puteri legiuitoari, nu numai nu esti vreo închieri pentru luare 
locului pominit a(l) bisăricii, ce mai ales esti închieri hotărâtoari de la anul 1 84 1 ,  
luna marti(e) 8 ,  din della aflătoare la Arhiva Statului de l a  fila 3 03 ,  din povodul 
docladului însuş(i) a(l) şefului Departamentului din Lăuntru din ace vremi ca să nu 
iai acel loc, ci să rămâe slobod locul în dispoziţiia bisăricii, fiindcă nu este trebuito
riu.Deci Epitropiia chemată de a sa datorie şi pătrunsă de dureri a privi stăruinţile 
sale de atâţia ani zădarnice, aceli mai ales care sântu numai şi numai pent'ru spriji
niri dreptăţilor unui dum(ne)zăesc lăcaş, iar nicicum pentru vreun interes personal, 
îndrăzneşti a năzui iarăş(i) la iubiri de dreptăţi şi milostivire Inălţămii Voastre, şi 
vă roagă plecat să binevoi ţi pe de o parte, a lua în privire vederatile dreptăţi a(le) 
bisăricii, iar pe de altă parte, a considera cu Inalta Voastră înţălcpcitme ca în trata
ţiia acestui predmet de cătră Obşteascul Divan, deşi s-ar păre un fel de majorita a 
numărului de optu ce au iscălit închierea, dar în adivăr maj oritaoa trebui a să cu
noaşte în favorul bisăricii, pentru că din acei optu scoţându-să patru, adică mădu
lările Sfatului, care ca pârâţi pentru nepotrivitile lucrări ce de mai înainte au întinsu 
în pricina din contra Reglementului ,  

F. 1 7  nu au putut decât a-ş(i) sprij ini însăş(i) lucrările lor, aceli de mai înainte, ră
mân fără asămine catigorie numai patru, cari sântu mai puţini decât numărul de şa
să a minoritali, ce nu s-au unit cu ace închieri pentru că au cunoscut o abătută din 
dreptăţi şi din buna cuviinţă.Şi după nişte aşa împregiurari, pentru a nu să învălui 
cu mai multă prelungire dreptăţile acestui dum(ne)zăesc lăcaş, să vă milostiviţi a 
poronci hotărâtori de a i să înapoi dreptu locul său ctitoricesc, pentru care prin 
actile dănuitorilor să şi cuprindu înfricoşaţi blăstămuri asupra acelor ce ar unelti în 
orice chip înstrăinare lui, şi în care razămă tot prilejul la întâmpinare neapăratilor 
cheltuele pentru Sfintile slujbi .  

1852 
iunii 9 zâle 

A Inălţâmii V o astre 
Pre plecatu şi 

supusă 
slugă 

F(ilip) Scorţăscu m.p. 

7. 1 85 3, mai 3. Raportul semnat de Costache Sturza vei logofăt către Grigore 
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Ghica, domnul Moldovej, În pricina locului uzurpat de Eforia oraşului.Actul enu
meră etapele cercet.iiri i şi dovezi le aduse de ftecare dintre p ărţi le implicate. 

F. 19 Prcînălţate Doamne, 

După verbala insărcinare ce mă] ţimea Voastră aţi binevoit a pune asupră-mi, 
de a intra în voroavă cu epitr opul bisăricei num ită a Banului, d(urnnealui) 
căm(ina)r Filip Scorţăscu, şi a chibzui mijl ocul dispăgubirei cuvenită aceştii bisări
ci pentru locul ei ctitoricesc ce s-au luat de cătră Eforia orăşănească, care loc este în 
prijma bisăricei piste drum de Ulita Mare , pe l ângă casăle d(urnnealui) spat(a)
r(ului) Mihalachi Cantacuzin, eu am chiemat l a  mine pe căm(ina)r(ul) Scorţăscu, 
dar totodată am găsât de trebu inţă a fac e  cercetare şi a mă lămuri cu toată scumpă
tatea despre împregiurări , şi precum din acte şi din osăbite dovezi înfăţoşate de 
d(umnealui) epitropul am doclo şât adevărul, priimesc îndrăzneală a supune 
I(nălţimii) V (oastre) următoarele : 
a .  La anul 1 84 1 ,  Departamentul, prin proectul ce au făcut pentru locurile ce să so
cot potrivite a slujă de piia!ă publice aice în capitalie, care proect au fost dat în de
liberaţia foastei Obşteştii Obicinuitei Adunări, au 1nsămnat între ahile şi locul po
menit a(l) bisăricei Banului , dar în acelaş{j) anu, mai înainte de a face Adunarea 
vreo hotărâtoare închiere întru aceasta, toi. Depart(arnentul) prin referatul său au su
pus Adunărei că acel loc nu este trebuitori, după care au şi rămas de atuncea slobod 
în dispoziţia bisăricei prop(r)ietare . 
b. Cătră sfârşătul anului 1 845 , iarăş(i) s-au cerut acel loc pentru piaţă publică, şi la 
fevr{uarie) a anului 1 846, după o sângură 

F. 1 9v. Anafora a Dip(a)r{tamentului) , incuvi inţată de cătră procatohul I(nălţimii) 
V(oastre) fără învoirea bisăricei prop(r)ieta.re, s-au regularisât a să lua locul cu plată 
anuală de Wla sută galbini , supt nume de bezmăn, din veniturile eforiceşti, în ur
marea căria regularisări s-au şi dărâmat de cătră Eforie casa ce să găsă pe acel loc, 
cu toate heiurile ei . 
v. Epitropi a bisăricei nu au contenit a reclama întru aceasta prin a( le) sale jalobi 
cătră domnul din ace vreme, procatohul l(nălţimi i) V(oastre), nu mai puţin şi mi
tropolitul de atuncea au făcut multă stăruinţă pentru îndreptarea acestui lucru, dar 
toate au fost în zădar, şi regu]arisârea însămnată mai sus ş(i)-au avut lucrarea ei cu 
ţinerea locului de către Eforie, însă acei hotărâţi una sută galbini pe anu Epitropia 
niciodată n-au vrut a-i priimi , decât numai sluj âtorii b isăricei au urmat a-i lua, după 
neumita nevoe în care să găsă, pentru că nu din l ipsa celor neapărat trebuincioasă 
să se închidă cu totul bisărica, cu încetarea dumnezăeştilor slujbi  într-1nsa. 
g. In sfârşât, în această fericită epohă a ocârmuirei l(nălţimii) V(oastre), după din 
nou reclemaţii a Epitropii bisăricei, binevoind I(nălţimea) V{oastră) a recomăndui 
această pricină în deliberaţia Divanului At-hoc (sic), majoritaoa aceluia, încheiată 
numai de opt rnădulari , prin închierea sa din 3 iunie a anului 1 852, pe care I{năl
ţimea) V(oastră) aţi binevoit a o încuviinţa, zice că nu găsăşte de cuviinţă a să lua 
îndărăpt acest loc de la Eforie, răzămându-să ea pe articurile 73 şi 74 din Regle
ment, secsia a1 1 3le

, anexa lit(era) H, adăugând că încât s ă  atingea de preţul bezmă
nului, să se ap lice însuşi aceşti ţitaţi articole, şi 

d. Asupra aceştii închieri a majoritalii Divanului At-hoc(sic), Epitropia bisăricei 
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s-au tânguit prin osăbită jalobă cătră I(nălţimea) V(oastră), arătând între altile, că 
articurile din Reglement pomenite mai sus, pe care să razămă ace închiere, nu sânt 
nicicum potrivite a să aplica în acest caz, fiindcă ele cuprind numai despre 
bojdeucile care ar ascunde privala bisăricilor, şi aceasta încă la bisăricile ce nu ar fi 
cu zâd încungiurate, iar casa ce au fost pe locul pominit şi s-au dărâmat de cătră 
Eforie nu au putut nicicum a împiedeca privala bisăricei, fiind locul în depărtare de 
la bisărică piste drum de Uliţa Mare, pe lângă casăle d(umnealui) spat(a)r(ului) 
Mihalachi Cantacuzin, şi bisărica încă despre uliţă este încungiu-

F. 20 rată cu zid, precum despre această arătare a Epitropii că este adevărată ne-am 
încredinţat şi însuşi gios iscălitul acum după luarea aminte ce am făcut pe de o par
te, la cuprinsul ţitatelor articule din Reglement, iar pe de altă parte, la poziţia locu
lui . 

Această până aice încât să atinge de dreptăţile ce are bisărica asupra locului 
pomenit, despre care asămine dreptăţi şi chiar însuşi I(nălţimea) V(oastră) v-aţi lă
murit în sfârşit, precum despre aceasta aţi binevoit verbal a arăta gios iscălitul, iar 
apoi din osăbitele dovezi ce mi-au înfăţoşat epitropul bisăricei, căm(ina)r(ul) Filip 
Scorţăscu, m-am lămurit încă că răp(o)s(atul) lo(g)of(ăt) Costachi Conachi, prin 
mai multe a(le) sale înscrisuri, s-au îndatorit a zidi asupra locului pomenit binale de 
un însămnat venit, în folosul bisăricei, având răp(o)s(atul) pregătite pe formă şi pla
nul unor asămine binale şi sânet de cheltuială ce trebue să facă cu zidirea lor, însă 
tocmai când au fost pusu în lucrare adunarea de material pentru începirea lucrului, 
cătră sfârşătul anului 1 845 ,  s-au văzut împiedecare, cerându-să atunce locul pentru 
piaţă publică.Răp(o)s(atul) s-au luptat îndestul prin adresaţie cătră ocârmuirea de a
tuncea pentru a înlătura o asămine stavilă, care îl opri de la împlinirea dorinţei 
sufletului său în săvârşârea unei binefaceri plăcute lui D(umne)zeu, dar au fost în 
zadar, şi nu târziu dupa aceea, moartea săcerându-1 dintre cei vii, au contenit tot fe
liul de înaintări în predmetul zidirii binalilor, despre care aceste, pentru mai deplină 
încă încredinţare şi a însuşi l(nălţimii) V(oastre), eu priimesc îndrăzneala a 
î�sănma aice mai gios anume dovezile ce mi s-au înfăţoşat, adică: 
pu. Din 5 fevr( uarie) a anului 1 84 1 ,  orighinala scrisoare a răp( o )s( atului) log( o)
f(ăt) Conachi cătră fostul în ace vreme mitropolit, Veniamin, prin care să îndatoreş
te a face dughene pe pomenitul loc, în folosul bisăricii. 
2le. Din 6 april 1 844 sub no. 1 95 ,  orighinala scrisoare a fostului atuncea mitropolit, 
Meletie, cătră răp(o)s(atul) log(o)f(ăt) Conachi şi d(umnealui) căm(ina)r Filip Scor
ţăscu, găsăndu-să atuncea amândoi epitropi bisăricei Banului, prin care între altile 
să face aducere aminte răp( o )s( atului) Con achi despre făgăduinţa sa cuprinsă în 
scnsoarea 

F. 20v. de mai sus, şi răp(o)s(atul), supt a sa iscalitură, însămnează mai gios pe ace 
scrisoare a mitropolitului Meletie că, încât să atinge de aceasta, rămâne ca în vreme 
să o facă punire la cale cătră împlinirea făgăduinţei şi a îndatorirei sale. 
3le. Din 2 dechem(vrie) 1 845 ,  în copie încredinţată, jaloba răp(o)s(atului) log(o)
f(ăt) Conachi cătră domnul din ace vreme, prin care să tângueşte asupra poruncii ce 
i-ar fi dat a să lua locul pomenit spre întrebuinţare de piaţă publică, cu care asămi
ne urmare împiedecându-să de la zidirea binalelor pe acel loc, ar rămâne minciunos 
cătră D(urnne)zeu, şi mijloceşti răp(o)s(atul) prin ace jalobă ca să se lasă slobod lo
cul spre a pute face pe dânsul cuvenitile zidiri, arătând că întârziere întru aceasta nu 
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au urmat din a sa voinţă, ce pe de-G p arte, din s lăbiciunea şi boala sa, iar pe de alta, 
pentru că s-au zăbăvit cu Gsăb itile zidiri ce au făcut ta alte dou bisărici, anume Pra
padGarnna Paraschiva şi Culărari (sic) ,  şi că tocma când au pus în lucrare şi începi

rea adunării materialului pentru săvarşârea biD ali lor bisăricei Banului, după a sa 
îndatorire, s.ă vedi oprit . 
4le . Din 1 8  dechem(vrie) 1 8 4 5 ,  orighinala scrisoari a răp(o)s(atului) log(o)f(at) 
Conachi . cătră d(umnealui) căm(jna)r(ul) Sc()[ţăscu arătând paraponi pentru că nu 
au priimit nici un răspuns de s-au dat domnului j aloba însămnată mai sus, pe care 

au fost încredinţat-o căm{ina)r(ului) S c oJ1ăs cu la lagăne şti şi scriindu-i ca să 
grăbască a vorovi cu arhitectmul, care văzând locul , să spoe mărimea dughenilor ce 
să pot face, şi ca să pue cale pentru piatră, pemru var, pentru lemne de făcut 
cărămida , pentru chereste, nâsâp i proc i, zâcând răp(o)s(atul) că pentru toate aceste 
s.ângur va da bani şi înlesnire, dar căutarea trebue să fie d in partea căm(ina)r(ului) 
ScGrtăscu. 
sle . ,Din 25 dechem(vrie) 1 845 , altă scrisoare a răp(o)s(atului) log(o)f(ăt) Conachi 
cătră d(umnealui) c ăm(ina)r{ul) Scorţăscu, zăcănd că tot n- au luat nici un răspuns 
de ceea ce s-ar fi făcut dup ă j aloba titată mai sus, Lucru care-L  aşteaptă cu nerăbdare, 
şi cerând să-i dei G deplină şti inţă şi despre aceasta, ş i  despre cele ce au vorovit 
amândoi pentru a să face cu arhitectul oraşului planul şi smetul materia(lu)lui ce 
trebuesc pentru zidirea binalilor şi în ce 

F. 21 loc s- au găsât lut bun de a să face cărămida supt Galata. 
6le_ Fără vele(a)t, altă scrisoare a răp(o)s(atului) Conachi cătră d(umnealui) 
căm(ina)r(ul) S corţăscu, prin care, răspunzându- i la cele ce nu au fost scrise 
căm(ina)r(ul) ScGrţăscu, îi zice ca să stăruiască la mitropolitul că doar va înlesni 
mai în grabă săvârşârea cerşută, şi că până atuncea să cheme pe calfă să măsoare 
locul pentru dughene Ia uliţă cu puţân Loc din dos, iar m ai în fund, hanul de priimit 
în gazdă, s.ă arate calfii şi măsura cărămizii ca să facă tahmăn de materialul ce tre
bue, pentru ca, când va eşi dizlegare, aceste toate să fie gata ca să pue în lucrare . 
7le_ Din 4 mart(ie) 1 846 , s.upt iscălitura arhitectului din ace vreme a(l) oraşului, 
planul binalilor hotărâte a să face de cătră răp(G)s(atul) log(G)f(ăt) Conachi pe locul 
pomenit, în dosul cărue plan, supt iscălitura acelui aş(i) arhitect, este şi smetul de 
cheJtuiala trebuincioasă la zădirea unor asămine binale , care cuprinde suma de 
375 .097 lei .  

Aşadar, finndcă G asăminc îndatorire a răp(o)s(atului) log(o)f(ăt) Conachi 
pentru zidirea binalilor pe locul b isăricei , care răposatul după împiedecările ce i s
au făcut şi  pripirea morţii nu au apucat a o aduce în săvârşare, urmează după legi a 
trece la urmaşii săi, cătră care d(urnne alui) căm(ina)r(ul) Scorţăscu mi-au arătat că 
s-au şi adresarisăt în mai multe rânduri cu particulare verbală cerire, şi că are nea

părat a pomi şi pe formă pretenţie asupră-h, când într-alt chip nu i-ar pleca la ceea 
ce legile îi supun, eu, după nişte aşa împregiurări, luând în priivi(re) însămnătoriul 
folos, piste zăci mii galbeni, ce nădăjdueşte bisărica de la această pretenţie, fiindcă 
de aşa preţ s-au hotărât a să face binahle de cătră răp(o)s(atul) log(o)f(ăt) după 
smetul însămnat mai sus ,  rn -am oprit de La vreo mai departe trataţie pentru locul 
pomenit, asupra căruia bis ărica pretinde zidirea binalilor , şi socoţinţa me, pe care 
prin aceasta îndrăznescu a o s upune Inalţimei Voastre, este ca să se lasă acel loc 
slobod în dispoziţia bisăricei , ca un drept lucru ctitoricesc a(l) ei, care mai ales este 
şi mărginit cu înfricoşate blăstărnuri prin actele ctitoriceşti a nu să înstrăina nici 
într-un fel de întâmplare , şi cât pentru 

12 
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F. 21 v. trebuinţa oraşului, să va pute găsâ vreun loc aiurea, iar ce desăvârşât hotă
râre rămâne la Inalta Voastră înţălepciune. 

A Inălţimei Voastre 
plecat(ă) 

slugă 
C( oastache) Sturza 
vel log( o )f(ă)t 

1853 maiu 3 

8. 1853, iulie 5. Hotărârea Divanului Obştesc de a înapoia locul Epitropiei biseri
cii Banu. 

Preînălţate Doamne, 

Pe lângă adresul Secritariiatului de Stat cu no. 1 492, Divanul, primind anafo
raoa Dipartam(ne)t(ului) din Lăuntru atingătoare de locul bisăricii numită Banul, şi 
luându-o în deliberaţie, în unanimitate au încuviinţat pi temeiul dovezilor cuprinsă 
în ţitata anafora, cari până acum n-au fost cunoscute Divanului, ca locul să să în
toarcă zâsăi bisărici, şi dar această lucrari, Divanul, cu tot răspectul, o aduce la cu
noştinţa Inălţimii Voastre spre ce disăvârşit hotărâri. 

No. 4 1  

A (le) Inălţimii Voastre 
plecat slugi 

N.Suţu, C.Sturza, V.Ghica, A .Cantacuzino, D.Gane, D.Miclescu, 
D. Mavroeni, G. Crupenschi ş .a. 

1853 iulie 5 zile 

89 
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RODICA-EUGENIA ANGHEL 

CASA ANAST ASIE P ANU ( 1 ) 

Numele străzii Anastasie Panu este dat de imobilul în care a locuit omul politic român, 
Anastasie Panu ( 1 8 1  0-1 867), cunoscut simpatizant şi sprijinitor al unirii Principatelor Române. 

Primele ştiri despre imobilul respectiv le aflăm dintr-o mărturie hotamică (anexa 1 ), din 
1 856 octombrie 1 O, efectuată la cererea lui Panaite Panu, tatăl lui Anastasie, "pentru măsură
toarea locului din Iaşi, la uliţa Sf.Vineri" ,  prilej cu care sunt înfăţişate documente ale casei din 
anul 1 832, când Hariton Alcaz vinde o dugheană cu pivniţă ş i  locul ei, lui Panaite Panu şi din 
anul 1 84 1  iunie 6, când Teodor Domeanu vinde aceluiaşi Panaite Panu, "un loc stînjen în uliţa 
Sf.Vineri" .în luna noiembrie a aceluiaşi an, 1 856, Panaite Panu, împreună cu soţia sa, Elencu 
Panu, născută Miclescu donează casele din strada Sf.Vineri, fiului Anastasie Panu, întocmind 
actele legale la Judecătoria ţinutului Iaşi, secţia I-a, autentificate sub nr.63 9/1 856 .  (anexa nr.2) 

în anul 1 86 1  august 2 1  (anexa 3 ) , Anastasie Panu, într-o cerere înaintată Tribunalului 
Iaşi, s.III-a, roagă să se facă o "preţăluire" a locului şi caselor sale din uliţa Sf.Vineri .Referatul 
Biroului 4 (anexa4), conţine descrierea casei, evaluată la suma de 3930 galbeni, afară de loc, 
valoarea casei şi a locului la un loc, fiind de 60 1 7  galbeni, după cum reiese din garanţia lui 
Anastasie Panu din luna august, anul 1 86 1  (anexa 5) .  

Dintr-o declaraţie din anul 1 865 august 27 a monahiei Agafia Panu, sora lui Anastasie 
Panu, reiese că, în continuare, imobilul aparţinea lui Anastasie Panu, "după înscrisul ce păstrez 
asupra caselor părinteşti, din strada Sf.Vineri, trecute fratelui meu Nastasache Panu cu îndato
rirea de a-mi da 500 galbeni" .Oricum, în anul 1 867 ianuarie, după decesul lui Anastasie Panu, 
într-un proces verbal încheiat de Tribunalul Iaşi, s .IJI-a, se menţionează că imobilul din uliţa 
Sf.Vineri a fost închiriat Şcolii publice din Iaşi, de către s .I-a (Corpul portăreilor Trib.Iaşi). 

N.A.Bogdan în Monografia oraşului Iaşi (ediţia II, 1 9 1 3, f.266 versa), în legătură cu 
imobilul respectiv, aduce următoarea clarificare : "la sfirşitul anului 1 865,  Gimnaziul Alexan
dru-cel-Bun s-a mutat în casele lui Anastasie Panu, din strada Sf.Vineri" .  
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ANEXA nr. l  

1 856 octombrie 1 O, laşi 

La cererea postelnicului Panaite Panu, de a i  se face măsurătoarea unui loc din Iaşi, la 
uliţa Sfmta Vineri , cu binale clătite pe el, candidatul P _Cardaş, al Judecătoriei Iaşi, secţia I-a, a 
păşit la faţa locului, în pr�zenţa po�t.Panaite Panu şi a m.egieşilor Teodor Domeanu, epitropul 
casei răposatului Petrachi Stoian şi Epitropia averii Sf. Morrnînt, prin vechilul Iancu Necu
lau.Panaite Panu a înfăţişat documentele acestei proprietăţi: 

L zapisul din 1 83 2  septembrie , prin care Hariton Alcaz "i-a vândut o dughiană cu piv
niţă şi locul ei, alăturea cu casele dumisale, 

2_ o învoială a lui Teodor Dorneanu din 1 8  4 1  iunie 6, pentru un stînjen loc" .  
S-a început măsurătoarea "dm marginea stâlpului de piatră, despărţitor locului caselor 

lui T.Domeanu, de aceste a postelnicului şi am mers spre apus partea despre miază-noapte, ală
turea cu uliţa rnergătoare spre Sf.Vineri, până în zăplazul locului caselor răposatului V.V.Sto
ian până unde s-au împlinit 20 stânjeni şi 7 palme; de acolo s-au întors măsura spre miazăzi, 
partea despre apus, alăturea cu zăplazul locului caselor răposatului Stoian, până în locul bise
ricii numită Bamovschi , închinată Sf.Monnânt, până unde s-au împlinit 1 5  stînj eni, 4 palme, 
de acolo s-au întors măsura spre răsărit, partea despre miazăzi, alături cu locul numitei biserici, 

până în marg�ea zidirii binalelor d-sale Tcodor Dorneanu, până unde s-au împlinit 1 9  stânjeni, 

4 palme, 4 palmace, de acolo s-a întors măsura spre miază-noapte, partea despre răsărit, alătu
rea cu locul binalelor.Teodor Domeanu, până la locul de unde întîi s-a început măsura şi până 
unde s-au împlinit 1 5  sîmjeni şi 4 palme.Deoarece nu s-a ivit nici o contestaţie din partea me
gieşilor s-a încheiat această măsurătoare . 

Urmează legalizarea Jud.ţinutuluL Iaşi , secţia I-a. 1 

ANEXA m.2 

1856 noiembrie 26, Ja.şi 

ACT ÎN VIAŢĂ 

Prin acest  act sînt supt iscălit de noi dăruim casele noastre cu tot locul lor, aflătoare 
aicea în Iaşi pe uliţa Sf.Vineri, prea iubitului nostru fm vomic Anastasachi Panu, fiindcă cu 
ajutorul lui D-zeu am regulat pe toate fiicele noastre prin împărţirea averii ce am putut 
aduna la căsătoria lor, precum şi 2 fiice călugărife, Agafia şi Eforacsia,de asemenea am regulat 
chipul vieţuirii lor potrivit cu pozi ţia, deci de astăzi înaLnte numitul nostru fiu va rămâne deplin 
şi paşnic proprietar, din neam în neam, pe suscitatele case şi pe toate lucrurile şi pe tot locul 
lor, întocmai după cuprinderea hotamiciei înftinţate de către Jud.ţin .Iaşi, secţia I, sub nr.639 -
1 856.XI.26 .  

Iscălit, Panaite Panu 
Elencu Panu născută Miclescu2 

1 Bul. Oficial m . l  03 din 23 decembrie 1 8 5 6, fila 420. 
2 Bul.Oficial, m. 1 03 ,  d.420. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ANEXA nr.4 

1 861 august 2 1  

PRETALUJREA 

Subiscăliţii experiţi însărcinaţi de mai marele staroste a oraşului Iaşi pentru preţăluirea 
caselor lui Anastasie Panu "aflătoare pe uliţa mergătoare spre sf. Vineri, după luare aminte 
sunt : 

1 .  o bina în 2 rînduri ,  cu pereţii de cărămidă, pe temelie de piatră, acoperită cu şindrilă; 
în rândul de jos 6 odăi, un etac şi antret la mijloc "unde este şi poarta" . 

În rîndul de sus 5 odăi "un etăcel" ,  un salon, un antret mare şi 4 reterezi, 2 în rîndul de 
sus şi 2 în rîndul de jos, la faţă balcon cu grilaj de fier, la rîndul de sus şi dedesuptul binalei 
pivniţăde piatră. . 

2 .  În ogradă 2 odăi, păreţii de cărămidă, pe temelie de piatră, acoperită cu şindrilă. 
3 .  grajd şură şi hambar de scînduri, acoperite cu şindrilă. 
4. O fîntînă zidită cu piatră. 
5 .  O grădiniţă cu porni roditori. 
6. Împrejurul ogrăzii zaplaz de scînduri . 

Se preţăluieşte la suma de 3930 galbeni afară de loc.3  

ANEXA nr.5 

1 86 1  august - zile 

GARANTIE 

Anastasie Panu garantează că "fondosul caselor mele cu locul lor veşnic aflătoare ai ce 
în capitalie, la uliţa "Sfintei Vineri" ,  preţăluită la suma de 60 1 7  galbeni 1 8 lei, 50 parale. 

Va putea împrumuta din "depozitu" orice sumă (sau de la particulari), garanţia o va 
deplJ.!le la locul cuvenit, "adică la aci a la cătră care aşi vroi a garanta, pe lângă un înscris iscălit 
de mine, arătător pentru ce obiect a servi" .  

Se menţionează în referatul pe  verso: "Dl Panu nu este casătorit" ( 1 86 1  aug.3 1 )4 

3 Arh. St.laşi, Tribunalul laşi, secţia III-a, Tr. l 779 op.2025, dos. l 865/1 86 1 ,  f.3-3 v. 
4 Tr. l 779, op.l,  2028, dosar 1 865,  f. l 89.  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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GEORGETA PODOLEANU 

SCULPTORUL RAFFAELLO ROMANELLI ŞI ORAŞUL IAŞI 

Sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea se înscriu în is
toria artelor plastice româneşti printr-o entuziastă şi susţinută iniţiativă particulară de a înălţa, 
prin subscripţie, personalităţilor reprezentative ale culturii noastre, busturi şi monumente publi
ce. 

Seria marilor realizări cu rost comemorativ se deschidea la Iaşi prin statuile lui Ştefan 
cel Mare ( 1  �82, creaţia sculptorului francez Emmanuel Fremiet), Miron Costin ( 1 888, realizată 
de sculptoru(Vladimir Hegel) şi Gheorghe Asachi ( 1 89A, opera m marmură a sculptorului Ion Î O 
Georgescu), serie continuată la început de veac cu stabia poetului Vasile Alecsandri ( 1 905, 
realizată de Vladimir Hegel) şi prin monumentele statuare, glorificând faptele domnitorului 
Al.l.Cuza şi a colaboratorului său Mihail Kogălniceanu, creaţii ale sculptorului florentin 
Raffaello Romanelli. 

Poate nici o epocă nu a fost atât de prielnică înălţării de monumente istorice ca începu
tul de secol al XX-lea, când lumea părea că profită de răgazul ce i se oferea, înainte de a fi an
gajată în tragica experienţă a primului război mondial şi nu o dată, monumentele au prilejuit 
confruntări dintre cele mai semnificative pentru evoluţia spiritului public. 

Monumentul lui Mihai Viteazul din faţa Universităţii bucureştene n-a putut fi inaugurat 
decât sub presiunea opiniei publice, guvernul temându-se de complicaţii externe.După aproape 
trei secole, eroul de la Turda continuă să îngrijoreze Cancelaria aulică, mereu temătoare ca fer
mentul dezagregării să nu pătrundă în Imperiu.Dar iniţiativa care a generat cele mai aprige con
troverse şi care defineşte spiritul contradictoriu al epocii se leagă de numele lui Alexandru Ioan 
Cuza, Domnitorul Unirii şi al reformelor, ignorat cu obstinaţie de oficialităţi, sub cuvânt că ar 
incomoda dinastia. 

Puternicul curent de opinie s-a creat după apariţia lucrării istoricului A.D.Xenopol, 
Domnia lui Cuza Vodă, la sfârşitul anului 1 902, când se reînoia propunerea înălţării la laşi a 
unui monument în amintirea domnitorului l .Apelul lansat de preşedintele Comitetului de înălţa
re a statuii, Grigore Ghica-Deleni către ieşeni, către întreaga populaţie a ţării, pentru susţinerea 
"acestui proiect al gratitudinii naţionale", a provocat o limpezire de atitudini, reverberată în 
presa timpului în numeroase articole .Unele exprimau ostilitatea făţişă a liberalilor aflaţi la pu
tere, în frunte cu Dimitrie AI. Sturza, altele redau atitudinea de reţinere din partea conservatori
lor, spre a nu atinge anumite susceptibilităţi dinastice, dar marea lor majoritate relevau adeziu
nea la proiectul enunţat, prin deschiderea listelor de subscripţie, prin organizarea de serbări po
pulare şi conferinţe (pentru sporirea fondurilor necesare înălţării statuii) în cele mai îndepărtate 
colţuri ale ţări i, în Transilvania şi la Paris, în rândurile studenţimii române. 

Spre a distrage atenţia opiniei publice, adversarii domnitorului repun în circulaţie subit 
numele lui Mihail Kogălniceanu, elogiindu-i meritele.Viclenie inutilă.Destoinicul colaborator 
al lui Al.I.Cuza îşi "asumase responsabilitatea tuturor faptelor bune şi rele",  săvârşite în scurtul 
răstimp cât a fost prim ministru.Numele său rămânea indisolubil legat de cel al domnitorului, 
nu numai în ochii adversarilor, ci şi în inimile foştilor clăcaşi, cărora le restituise demnitatea şi 

1 Al.Zub, Posteritatea lui Cuza Vodă, în vol.Cuza VodăJn memoriam, Iaşi, 1 973,  p . 5 8 1 -629. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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drepturile legitime2 .Asocierea celor două nume devenea cât se poate de firească.Ca atare,ziarul 
"Observatorul" propunea " ca odată cu statuia lui Cuza să se ridice o statuie şi celui mai 
apropiat colaborator al domnitorul ui " ,  lansând un apel către întreaga ţară pentru susţinerea pro
iectului. 

După lung] dispute, ideea de a ridi ca o statuie Domnitorului Unirii era acceptată în 
principiu de oficialităţi.S-au ivit însă curioase ob iecţii în legătură cu locul de amplasare a sta
tuii."Guvernul liberal - nota Xenopol - văzând că n-a putut împiedeca facerea monumentului, 
se hotărî să lovească în alt chip amintirea lui CLJZa V()dă ,  anume împiedicând aşezarea lui în 
Piaţa Uniri i, piaţa centrală a ()raşuJ lJi ,  legată prin numele ei şi  prin tradiţie, de amintirea celui 
mai mare act a] domniei lui Cuza, unirea efectivă şi reală a ţărilor române" .  

O furtunoasă polemică avea să angaj eze numeroase condeie încă doi ani, fiind susţinută 
efectiv de studenţimea universitară, în frunte cu Nicolae Iorga, A.D.Xenopol, A.C.Cuza, deter
minând oficialităţile să dea satisfacţie În cele din urmă opiniei pwtestatare. 

Lansat în 1 903 , proiectul menit să glorifice personalitatea domnitorului Al.I.Cuza şi să
i fixeze valoric locul în istoria României, se încheia în l 9 1 2 .În dimineaţa zilei de 25 mai, laşul 
înveşmântat în haină de sărbătoare , găzduind numeroşi  deputaţi şi peste 6000 de ţărani, veniţi 
din toate părţile locuite de români, se împodobea cu încă un monument de aleasă valoare3 .  

Voievodul, care părăsise ţara umilit şi  înfrant în 1 866, se reîntorcea în veşmânt de 
bronz, călcând m aiestuos pe soclul dur, înconj urat de miniştrii şi sfetnicii săi : Mihail Kogălni
ceanu, Costache Negri, generalul Emilian Florescu şi dr.Nicolae Creţulescu.Sculptorul italian 
Raffaello Romanelli, aflat în Iaşi , îşi aducea contribuţia la fmalizarea lucrării .  

Solicitat de Consiliul municipal pentru a-şi e xprima opin.ia în legătură cu locul unde 
avea să fie amplasată statuia, Raffaello Romanelli, după ce studiase străzile oraşului, faţadele 
caselor din jur şi înălţimea Jar, optează pentru Piaţa Unirii .  

Monumentul statuar relevă o temeinică cun()a.ştere a anatomiei umane, formele sunt 
modelate cu precizie şi sensibilitate , artistul ]mbinand echilibrul cu mobilitatea gestului, a ati
tudinii, detaliu semnificativ cu simplitatea şi  măreţia ideii.Cal ităţile de portretist ale creatorului 
sunt dublate de preocuparea sa pentru înţelegerea semnificaţiilor adânci ale evenimentelor isto
rice prezentate, după cum ne-o mărturisea însuşi artistul într-o scrisoare adresată lui 
A.D.Xenopol:  "Pentru monwnentul naţional care va fi ridicat la laşi, mă documentez mereu, 
considerându-1 una din acele lucrări, de care un artist îşi leagă numele pentru posteritate.Îi cu
nosc viaţa şi voi căuta să reahzez ceva demn de el " .EJementele concrete, direct aluzive la eve
nimente, întreaga recuzită a sculptorului italian, conturează concepţia sa artistică. Soclul masiv 
de granit este împodobit cu cununi de tauri şi inscripţii.Lucrarea este semnată, incizată lateral 
dreapta, pe plintă, cu litere maj uscule: RomanelE Raffaello, Firenze şi datată pe latura poste
rioară: 1 9 1  O. 

Enciclopedia italiană de ştiinţe, l it ere şi artă îl înscrie pe Raffaello Romanelli în catego
ria marilor personalităţi europene din secolul al XIX-lea 4.S-a născut la Florenţa, la 1 3  mai 
1 856 şi a murit la 2 aprilie 1 92&.Studiile şi le-a făcut la Academia de arte frumoase din Floren
ţa şi Roma, cornpletându-şi educaţia artistică în atelierul tatălui său, sculptorul Pasquale Roma
nelli ( 1 8 1 2-1 887) .După 1 8 &0 , câştigă numeroase concursuri internaţionale,  bucurându-se de 
deosebite aprecieri .Forţa talentului său apare pregnantă în opere de factură realistă, realizând 
portrete bust, monumente statuare, basoreliefuri, decoraţii .Numewasele creaţii de valoare îm
podobesc oraşele Italiei, Europei, Americii .lată câteva: monumentul regelui Alberti din Roma, 
monumentul lui Garibaldi din Siena, . statuile lui Donatello şi Benvenuto Cellini din Florenţa, 

2 Ibidem, p.5 8 3 .  
3 A.D.Xenopol, Statuia lui Cuza Vodă, în ' 'Arlriva", nr .  1 ,  1908,  p.33 1 -336. 
4 Enciclopedia Italiana di Scienze, Leterre et Arte , Instituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1 936,  

vol . 29,  p.946. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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monumentul prinţului Demidoff din Kiev, monumentul lui William Pen din Philadephia etc . . .  
Într-o carieră de 50  de ani, Raffaello a realizat peste 300  de lucrări.Dintre acestea, 40  se 

află în România.Între anii 1 902- 1 9 1 3 , artistul lucra la noi în ţară, executând portrete bust fami
liei regale, ansamblul de sculptură în marmură de la Castelul Peleş, statuia Domnitorului 
Al.I.Cuza din Craiova (o variantă a celei de la Iaşi), monumentul eroilor sanitari din Bucureşti, 
statuia soldatului-erou Tudorică Dorobanţu din Tumu Măgurele şi alte valoroase monumente 
din colecţiile bucureştene.A realizat de asemeni portrete bust şi statui funerare amplasate în ci
mitirul Bellu. 

Statuia lui Mihail Kogălniceanu reprezintă cealaltă creaţie a sculptorului florentin.Ea 
împodobeşte faţada Universităţii ieşene, fiind inaugurată la 28 octombrie 1 9 1 1 ,  în cadrul serbă
rilor jubiliare a prestigioasei instituţii moldave5. 

Marele om politic este prezentat în picioare, în mâna dreaptă ţinând un sul înfăşurat, 
într-o atitudine dinamică: el îşi exprimă cu energie şi forţă de convingere crezurile şi idealuri
le.Stilul oratoric, declamator, domină concepţia monumentului, fiind identic ca reprezentare 
plastică cu imaginea lui Mihail Kogălniceanu din grupul statuar ce împodobeşte monumentul 
domnitorului Cuza, exprimând patosul epocii sale eroice, voinţa de afirmare în lume a unui în
treg popor.Lucrarea este semnată, incizată lateral dreapta, pe plintă, cu litere majuscule: Roma
nelli Raffaello, Firenzc şi datată 1 9 1 1 .  

Soclul masiv din granit este decorat cu inscripţii şi două basorelicfuri, diferite ca factu
ră stilistică. Unul este intitulat "Împroprietărirea ţăranilor de la 1 864" şi îl înfăţişează pe Mihail 
Kogălniceanu în mij locul clăcaşilor săi .Concepţia realistă este subliniată prin numeroase ele
mente concrete, direct aluzive la evenimentele prezentate, prin dinamica compoziţiei, o com
poziţie deschisă, construită pe diagonală, prin alternanţe de structuri .Celălalt basorelief ne înfă
ţişează ceremonia inaugurării Universităţii ieşene : momentul solemn al citirii ordonanţei şi 
conferirii de către Domn a documentului de fundare a Universităţii, profesorilor Petre Suciu, 
Ion Strat şi Octav Teodori. 6 Lucrarea se înscrie în coordonatele neoclasicismului prin echilibrul 
formelor, prin modelarea volumelor, prin sobrietatea de atitudine a personajelor.Basorelieful 
nu este semnat, dar aparţine lui Vladimir Hegel.În favoarea acestei atribuiri pledează numeroa
se adiese şi corespondenţa purtată de Rectorul Universităţii ieşene cu sculptorul HegeF, cât şi 
anunţul apărut în ziarul Opinia, VII, 1 9 1  O, m.989, p.3 ,  care "aduce la cunoştiinţa opiniei publice 
că a fost adus basorelieful reprezentând inaugurarea Universităţii ieşene de Vladimir Hegel 
pentru soclul statuii lui Mihail Kogălniceanu" .Documentele din arhiva Universităţii ieşene vor
besc de o comandă anterioară făcută de sculptorul Hegel de a executa un basorelief de mari di
mensiuni pe aceeaşi temă, menit să decoreze frontonul Universităţii .Din lipsă de fonduri, lucra
rea îşi va reduce considerabil dimensiunile, urmând să decoreze una din laturile soclului lui 
Mihail Kogălniceanu.Astfel se explică modificarea paternităţii statuii în posteritate, disputată 
între Vladimir Hegel şi Raffaello Romanelli.Încă în 1 9 1 1 ,  anul inaugurării statuii, lucrarea este 
atribuită lui Hegel, atribuire semnalată în paginile revistei "Arta română" , editată de A .D.Ata
nasiu, directorul Şcolii de arte frumoase din Iaşi.Doi ani mai târziu, în 1 9 1 3 ,  autorul monogra
fiei Oraşul Iaşi - N.A.Bogdan o menţiona ca o lucrare realizată de sculptorul Hegel.George 
Oprescu în Sculptura românească, Bucureşti, 1 965 ,  analizând creaţia lui Hegel, atribuie statuia 
lui Mihail Kogălniceanu din Iaşi aceluiaşi artist, fără a mai cita numeroasele articole apărute 
până în zilele noastre, care dădeau aceeaşi atribuire .Dar inadvertenţa apărută se explică şi prin 
faptul că personalitatea lui Mihail Kogălniceanu a reprezentat o preocupare constantă în 

5 "Opinia", VII, 1 9 1 0, nr.957, 3 martie, p . 3 şi "Evenimentul" ,  XIX, 1 9 1 1 ,  nr. 173 ,  20 sept., p.2. 
6 Dimitrie Berlescu, Universitatea din Iaşi de la 1860 pînă la 1918, în Contribuţii la istoria dezvoltării 

Universităţii din Iaşi (1860-1960),  Bucureşti, 1 960, vol.I, p. l 1 2. 
7 Arh.St.Iaşi, fond Universitatea Al.I.Cuza - dosarul 1 9, 1 909- 1 9 1  O. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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creaţia lui Vladimir Hegel . 
Artistul l-a cunoscut personal pe Mihail Kogălniceanu în 1 8 86 la Constanţa, unde se re

trăsese însingurat, amărât de nepăsarea egoistă a tinerelor generaţii.Mai liber decât la 
Bucureşti, ilustrul om politic îi va poza lui Hegel, realizând în acea perioadă o mască în gips şi 
un bust în marmură, ambele aflate ia Galeria Naţională .În 1 883 ,  Hegel realiza un bust lui 
Mihail Kogălniceanu care se inaugura în parcul municipiului Galaţi, din iniţiativa şi pe 
cheltuiala lui V.A.Urechia . O  varLantă a acestuia va f1 aşezată în cavoul familiei Kogălniceanu 
din cimitirul Eternitatea din Iaşi.În 1 896 se dezve lea la Bacău un bust al lui Mihail 
Kogălniceanu, realizat de acelaşi artist, iar în 1 9 1 3, se inaugura la Dorohoi o lucrare 
similară. Toate aceste argumente explică schimbarea paternităţii statuii lui Mihail Kogălniceanu 
din Iaşi, concepută ş i  realizată de Raffa ello Romanelli.Cele două monumente statuare, realizate 
la Iaşi de sculptorul Raffaello Romanelli se adaugă bogatului patrimoniu artistic existent la noi 
în ţară, diversificându-1 prin frumuseţea şi  valoarea lor. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Statuia lui Al . 1 .  Cuza 
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ŞTEFAN S. GOROVEI 

DOUĂ SCRISORI IEŞENE DIN 1859 
( Dimitrie Xenopol şi Paul Burguet ) 

În Istoria ideilor mele, A.D.Xenopol menţionează relaţiile pe care tatăl său, Dimitrie 
Xenopol, le-a avut cu doi francezi stabiliţi atunci la Iaşi: "În timpul ce învăţam la Athanasiade, 
nişte francezi zidiseră o moară cu aburi în Păcurari, lângă barieră şi tatăl meu făcuse cunoştinţă 
inginerului Franeţois Gaildry şi a unui asociat al său, Paul Burguet" 1 .Despre acest Burguet, se 
ştie că încă din iulie 1 8 5 8  se adresase Căimăcămiei Moldovei, făcându-i cunoscută intenţia sa 
de "a introduce în oraşul Iaşi fabricarea pâinii prin procedee mecanice, care se folosesc în Fran
ţa şi mai ales în oraşul Paris" şi cerând "un privilegiu exclusiv de fabricare a pâinii în oraşul Ia
şi prin procedee mecanice pe timp de 1 5  ani"2.În 1 860- 1 862, fabrica lui Burguet e atestată "ca 
acţionînd pe aburi"3 .  

· Două scrisori de la Dimitrie Xenopol către Burguet aduc unele informaţii referitoare la 
întemeietorul celei dintâi brutării mecanice din Moldova, completând, în acelaşi timp, ştirile 
despre tatăl marelui istoric.Amândouă scrisorile au fost aflate printre hârtiile rămase din arhiva 
lui Artur Gorovei, împărţită între Biblioteca Academiei Române şi Arhivele Statului din Iaşi .  

Iată textul şi traducerile acestor scrisori. 
1 .  

Mon tres-cher Monsieur, 
Mf Pierre vint hier me donner carte blanche de votre part d' en fmir avec notre Toma.Je 

le fis vcnir avec sa femme et moi ct ma femme, nous les avons a grande peine decides de ven
dre leur maison.Le dernier prix c 'est 3 00# plus pretendent-ils pouvoir enlever les vieilles plan
ches et la porte-cochere, qui s 'y trouvent.Un zdelke ou quasi-contrat sera preliminairement drc
sse et legalise par la Judicatorie, en attendant la legalisation formelle.Vous leur avancerez -
c 'est-a-dire vous m'avancerez - la somme de 200# qui figureront comme arrhes et que j '  
emploirai pour composer avec ses creanciers .Me fondant sur pouvoir que Mf Pierre m 'a  do
nne4 de votre part, Monsieur, je viens d'expedier Toma chez ses creanciers, pour leur annoncer 
ma decision de composer avec eux.Comme cctte affaire est tres serieuse et dans laquelle je  ne 
m'engage que pour vous rendre un bon oftice, je vous prie de vouloir bien de me repondre si 
les stipulations sus-mentionnees vous conviennent ou non, afin que je sache a quoi m'en tenir. 

J e serais heureux de pouvoir rendre service a celui que j ' aime, estime et honore sincere-
ment. 

Salut de respect et de devouement, 
D.Xenopol 

Jassy, le 1 3  Juillet 1 85 9  

Prea-iubitul meu domn, 
Dl Pierre mi-a dat ieri puteri depline din partea Dvs ca să termin cu Toma al nostru. 

1 I.E.Torouţiu, Studii şi documente literare, IV, Bucureşti, 1 93 3 ,  p .373-374. 
2 Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1 848 şi 1864 Contribuţii, Bucureşti, 1 963, p.22 1 ;  v. şi  

Istoria oraşului laşi, I, Iaşi, 1 980, p . SOO. 
3 Ibidem. 
4 Prima pagină terminându-se aici, sub ultimele cuvinte se află indicaţia vertatur !. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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L-am făcut să vină cu soţia sa, iar eu �i soţia mea i-am convins cu mare greutate să-şi vândă ca
sa.Ultimul preţ este de 300 de galbeni, în plus ei pretind să-şi poartă ridica vechile podele şi 
poarta mare existente acolo . Mai întâi va fi alcătuită o zdelcă (un fel de contract) şi va fi legali
zată de Judecătorie, aşteptând legalizarea formal ă.Dvs le ve ţi avansa - adică îmi veţi avansa 
mie - suma de 200 de galbeni, care vor figura ca arvună �i pe care-i voi folosi pentru a discuta 
cu creditori] săi.Bazându-mă pe împuternicirea pe care Dl Pierre mi-a dat-o din partea Dvs, 
Domnule, tocmai l-am trimis pe Toma la creditorii săi pentru a le anunţa hotărârea mea de a 
discuta cu ei.Cum această afacere este foarte seriGasă iar eu nu m-am angaj at în ea decât ca să 
vă fac un bun serviciu, vă rog să binevoiţi să-mi răspundeţi dacă stipulaţiunile menţionate mai 
sus vă convin sau nu, ca să ştiu cum s.ă continui . 

Aş ft fericit să pot face un serviciu aceluia pe care îl iubesc, îl stimez şi-1 onorez sincer. 
Vă salut cu respect şi devotament, 

· 

D.Xenopol 
Iaşi ,  1 3  iulie 1 85 9  

2. 
Mon cher Monsieur Burguet, 
Je vous envois le broui llon de l 'acte de vente, c' est la formule presque generale dont les 

moldaves se servent en fait de vente .Vous pouvez y aj outer ou en retrancher ce que vous juge
rez convenable.Vous aurez la bonte de me renvoyer cette piece quand vous l ' aurez examine et 
corrige, pour me mettre a meme d' en fmir au plutot pG s s ible . 

Tout ă. vous, 
D .Xenopol 

Jassy, le 6 Aout 1 8 59 

Iubite Domnule Burguet, 
Vă trimit ciGma actului de vânzare.Este formula aproape generală de care se servesc 

moldoveni i în materie de vânzări.Puteţi adăuga sau tăia ceea ce veţi crede potrivit.Veţi avea 
bunătatea să-mi înapoiaţi această hârtie după ce o veţi ft examinat şi corectat, ca să termin cât 
mai degrabă posibil .  

Al Dvs, 
D.XenGpol 

Iaşi , 6 august 1 859 
* 

Prima scrisoare are următoarea adresă: "Monsieur Burguet, Directeur de la boulangerie 
mecanique, chez lui" ; a doua : "Monsieur Monsieur Burguet, a la boulangerie mecanique" .  

Ar  fi, fără îndoială, interesant de cunoscut mai multe amărmflte despre acest francez că
ruia Dimitrie Xenopol îi arăta sentimente atât de adânci.Nurnele lui Francois Gaildry nu apare 
în aceste scrisori, în schimb este menţionat un alt cGlaborator al lui Burguet, "Monsieur 
Pierre" .E de observat că numele corect al corespondentului şi prietenului lui Dimitrie Xenopol 
este Burguet, aşa cum apare şi în scrisori şi în Istoria ideilor mele, şi nu Bourquets .  

Scrisorile acestea completează şirul acelora dej a cunoscute, de la Dimitrie Xenopol, şi 
despr� care N.lorga spunea că "sînt o uimitoare şi mişcătoare revelaţie" ,  întrucât în ele "tatăl 
marelui istoric apare ca un spirit foarte luminat, ca Wl om cu talent la scris şi ca un perfect cu
noscător, până Î'n cele mai fine nuanţe, şi al limbii franceze, în care-şi redactează recoman
daţiile, şi al celei germane, cu care o învrâstează"6. 

5 Cum a fost transcris în lucrările citate supra, n.2. 
6 N.Iorga (recenzie la I.E.Torouţi.u, op cit.), tn "Rl", 4-61XX, 1 934, p. l 76 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Scrisoarea trimisă de Dimitrie Xenopol lui Paul Burguet 
la 6 august 1 859  

" ? / /:f.,. u "!-7--.�-
� 4' -J' --"' - ... ) 4.'( <-- ----

Adresa lui Paul B u rguet 
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CLAUDIU PARADAIS 

NICOLAE TONITZA, STUDENT LA MUNCHEN 

Cu prilejul wmi stagiu de specializare în probleme de istoria artei şi de muzeologie ge
nerală, efectuat în capitala Bavariei, autorul acestei comunicări şi-a propus să studieze, printre 
altele, raporturile reale de filiaţie dintre creaţiile pictorilor miinchenezi şi cele ale pictorilor ro
mâni care au studiat cu aceştia.Pe lângă vizitele în muzee şi în depozitele acestora, care au fost 
cele mai relevante, deoarece ne-au pus în contact nemijlocit cu operele urmărite de noi, am în
treprins cercetări şi în cabinetele lor de documentare, în Biblioteca şi fototeca Institutului 
central pentru istoria artei, precum şi la Direcţia colecţiilor de stat bavareze, al cărei sistem in
formaţional funcţionează impecabil şi de unde am aflat - spre regretul nostru - că în evidenţele 
acesteia nu figurează nici o lucrare executată de vreun pictor român format la MUnchen. Atât 
cercetările noastre cât şi discuţiile purtate cu specialiştii acestor instituţii ne-au permis să re
considerăm sau să fixăm cu mai multă exactitate locul fiecărui maestru miinchenez în ansam
blul artistic al epocii şi să stabilim interesante analogii sau incongruente între creaţiile lor şi 
creaţiile pictorilor români care au studiat la Miinchen.Nu rareori am ajuns, cu asemenea prile
juri, la constatări menite să corijeze unele afirmaţii eronate, care s-au făcut (şi se mai fac încă), 
în bibliografia de specialitate, cu privire la profesorii pictorilor români din Miinchen şi, în ge
neral, la influenţa şcolii miincheneze asupra artelor plastice româneşti, în special asupra picturii 
din Moldova secolului al XIX-lea şi din primele decenii ale secolului nostru. 

Despre Gheorghe Panaiteanu Bardasare, bunăoară, istoricii români afirmă că a studiat 
pictura la Academia bavareză de arte frumoase, între anii 1 840 - 1 858, cu profesorii .Wilhelm 
von Kaulbach (1 805-1 874) şi Richard Lauchert ( 1 823-1 868)1 .1nformaţia asupra celui dintâi 
este corectă, dar asupra celui din urmă nu, deoarece despre acesta aflăm că nu avea decât 1 7  ani 
la data sosirii lui Panaiteanu în Miinchen şi că a frecventat cursurile aceleiaşi academii între 
anii 1 839 - 1 845, fiind, aşadar, colegul compatriotului nostru şi nu profesorul său.După desă
vârşirea studiilor la Paris şi după o îndelungată călătorie prin Anglia şi Rusia, Richard Lauchert 
va ajunge, într-adevăr, profesor, dar nu la Miinchen, ci la Academia regală din Berlin, unde îl 
va avea ca elev, între anii 1 866- 1 868, pe Emanoil Bardasare, nepotul primului director al Pina
cotecii şi Şcolii ieşene de bele-arte2. 

Asemenea inadvertenţe sunt lesne detectabile prin confruntarea datelor biografice ale 
maeştrilor miinchenezi cu cele ale pictorilor români formaţi la şcoala· lor şi devin cu mult mai 
numeroase, mai evidente şi mai semnificative imediat ce se procedează la o examinare compa
ratistă a creaţiilor celor dintâi şi ale celor din urmă.Astfel, dacă despre pictura lui Gheorghe Pa
naiteanu Bardasare, de pildă, se poate afirma că descinde nemijlocit - ca manieră stilistică şi 
tehnică, dar numai parţial şi ca preocupări tematice - din creaţia profesorului său, Wilhelm von 
Kaulbach, nu acelaşi lucru se poate afirma şi despre operele celorlalţi pictori români în raport 
cu creaţiile maeştrilor miinchenezi care le-au fost profesori. 

Iată numai câteva exemple: Emanoil Bardasare a studiat pictura la MUnchen, între anii 
1 871  - 1 875, cu profesorul Karl von Piloty ( 1 826- 1 886), iar C.D.Stahi, între 1 87 1  - 1 878, cu 
Hermann Anschiitz (1 802-1 880) şi Wilhelm von Dietz (1 839-1907), dar creaţiile lor sunt foarte 

1 Eugen Pohonţu, Începuturile vieţii artistice moderne în Moldova, Bucureşti, 1 967, p.59 şi 85. 
2 Claudiu Paradais şi Maria Paradais, Gheorghe Panaiteanu Bardasare, student la Munchen, în "Cl"(serie 

nouă), nr.XII - XIII, Iaşi, 1 981-1982, p.42-43. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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vag înrudite cu ale acestora şi izbitor de apropiate ca atmosferă cromatică, viziune compoziţio
nală şi factmă tehnică - de peisaj ele şi portretele lui Jobann Georg von Dillis (1 759- 184 1 )  şi ale 
lui Franz von Defregger (1 &3 5-192 1 ), care nu le-au fost profesori, dar i-au influenţat din afara 
�colii propriu-zise, prin creaţiile lor.La fel s-a întâmplat şi cu Octav Băncilă, care a urmat 
cursurile de pictură ale faimoasei Academii bavareze, între anii 1894 - 1 898, sub îndrumarea 
profesorului de origine greacă Nikolaus Gysis (1 S4 2-190 1 ) , dar care a fost puternic influenţat, 
mai ales în portretistica sa din tinerete.  de creatia lui Wilhelm Leibl ( 1 844-1 900), unul dintre 
înnoitorii artei miincheneze spre sfârşitul veacului trecut, a cărui artă se distinge prin vădite 
accente realiste, fără a se desprinde însă, total, de umbrele dense ale academismului. 

În general, istoricii noştri de artă circumscriu - pe nedrept, considerăm noi - influenţa 
specifică a şcolii artistice m\incheneze asupra artelor plastice româneşti doar la etapa academis
tă, extinzâ.nd în plus, dar fără temei, efectele negative ale acestei etape şi asupra unor pictori ro
mâni care au studiat la Mtinchen cu profesori desprinş.i de academism, secesionişti sau chiar a
vangardişti. 

Despre Ştefan Luchian, bWlă.oară, se afirmă că a studiat pictura la MUnchen, din octom
brie 1 889 până în iunie 1 890, cu profesorul Ludwing von Herterich ( 1 856-1 932), apreciat ca 
"bmt desenator, dar uscat academist" şi că "nereuşind să se împace cu arta academistă profesată 
atât la şcoala bucureşteană, cât şi la cea miincheneză", a plecat să-şi desăvârşească studiile la 
Paris, "centrul mişcărilor artistice novatoare de pe atunci "3 .  

În realitate, judecat după propriile sale creatii, examinate de noi în Colecţiile de stat ba
vareze, clar şi după cele mai recente exegeze ale specialiştilor germani\ Ludwing Herterich ne 
apare ca un pictor secesionist, care nu mai are nimic comun cu academismul.Dimpotrivă, el a 
practicat o artă liberă, plein-air-istă, cu tuşe largi şi spontane, viguroase şi aspre uneori, care îl 
definesc, mai curând, ca pe un pictor realist cu tendinţe expresioniste.Asemenea incongruenţe 
îşi au obârşia în ignorarea faptului că spre sfiirş.itul secolului trecut şi în primele decenii ale se
colului nostru. când descind la Miinchen, pentru perioade mai scurte sau mai lWlgi, pictori ca 
Luchian, Vennont, Băncilă, Iser, Obedeanu, Vorel, Steriadi, Bunescu, Tonitza, Negoşanu, Ta
rasov ş.a. , atmosfera clasicizantă a venerabilei "Atene germane" îşi pierduse considerabil din 
seninătatea de odinioară.împotriva normelor academiste, incompatibile cu avântul şi fantezia 
creatoare, se produc în această perioadă - nu numai la Mi.inchen, ci şi în alte centre ale Germa
niei - mişcări violente care pun întreaga artă clasică într-o succesivă şi ireductibilă contradicţie 
cu simbolismul, secesionismul şi abstracţionismul, cu grupările avangardiste "Jugendstil", "Der 
Blaue Reiter" şi "Die Briicke", toate la un loc pregătind apariţia expresionismului, curent cu 
antecedente în ţările nordice şi cu rezonanţe universale atât în artele plastice, cât şi în literatură, 
muzică şi teatru s.  

În toiul unor asemenea convulsii spirituale, rară precedent în istoria artei germane, îşi 
face apariţia la MUnchen tânărul Nicolae Tonitza, care frecventase timp de cinci ani cursurile 
de pictură ale Şcolii de bele-arte din Iaşi, la clasele profesorilor academişti Gheorghe Popovici 
şi Emanoil Bardasare, ajungând mai târziu la concluzia - mărturisită într-un interviu - că a pier
dut cinci ani din viaţă, "învăţând să lustruiască hârtia cu estompa, după ghipsuri antice, iar la 
natura vie să transpună pe pânză aceiaşi camaţie de clisă râncedă a aceluiaşi model murdar şi 
boqos : o ţigancă nenorocită., recrutată de directorul şcolii din nu ştiu care mahala suspectă şi pe 

3 Vasile Drăguţ, Luchian, Bucureşti, 1962, p. l 3 �  Dan Grigorescu, Pictura în prima jumătate a secolului al 
XX-lea, în vot. Pictura românească in imagini, Bucureşti, 1 976, p.223 . 

4 Wolfgang Johannes Belffi, Die Munchner Maler, Dmgau Verlag Pfaffenhofen / llm,  1 974, p.2 14. 
5 Claudiu Paradais şi Maria Paradais, 120 de ani de la fnjiinţarea Pinacotecii Naţionale şi a Şcolii de arte 

frumoase din laşi, în "CI"( serie nouă), nr. XI, Iaşi, 1980, p.717. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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care o schingiuiau penibil în atelier, silind-o să ia poze clasice de Afrodită6. 
Descinderea, oarecum precipitată, a lui Tonitza la MUnchen, în toamna anului 1 907f 

anul zguduitoarelor răscoale ţărăneşti din România, a fost, pe bună dreptate, pusă în legătură cu 
atitudinea sa protestatară faţă de sângeroasele represiuni la care erau supuşi ţăranii noş
tri.Acuzat de solidarizare cu "instigatorii la nesubordonare şi revoltă", el se vede silit să se re
tragă din examenul de absolvenţă şi să părăsească ţara, pentru a-şi continua studiile în capitala 
Bavariei, ajutat fiind în acest sens de un unchi din Bârlad, Ion C.Saulea, cumnatul mamei sale. 

Ajuns la MUnchen, împreună cu Dimitrie Pavlu şi Constantin Bacalu, colegii săi ieşeni, 
acuzaţi ca şi el de "instigaţiune, nesubordonare şi revoltă", Tonitza se înscrie la Academia rega
lă de arte frumoase, susţinând examenul de admitere în atelierul pictorului Hugo von Haber
mann ( 1 849-1 929), care avea reputaţia celui mai exigent profesor din acest oraş7.Că la Şcoala 
de bele-arte din Iaşi nu-şi pierduse vremea în zadar, aşa cum crezuse el, o probează, printre al
tele, însăşi reuşita sa la acest examen cu un profesor atât de sever, aristocrat cu titlu de baron, 
suprasolicitat de o clientelă pretenţioasă din aşa-zisa "lume bună".  

Originar din vechea localitate bavareză Dillingen, unde s-a născut la 15 iunie 1 849, Ha
bermann s-a format în cadrul aceleiaşi academii mUn.cheneze, cu profesorul Cari Theodor von 
Piloty, devenind apoi el însuşi profesor al acesteias. 

În creaţia sa, pictorul a pornit de la o fază evident academistă, dar nu total lipsită de vir
tuţi picturale şi de o oarecare profunzime în sondarea psihologică a personajelor, în tratarea cu 
gravitate a acestora.Reprezentative pentru această etapă sunt Portretul doamnei von Torri 
(Bildnis der Frau von Torri), două portrete ale fratelui său (Bildnis des Bruders des Kunstlers 
şi Der Bruder des Kil.nstlers), un portret de monah ( Der Monch) şi altul de femeie 
(Damenbildnis), în care umbrele sunt înrudite mai curând cu clarobscurul maeştrilor nieder
landezi din secolele xvn-xvm, decât cu cele bituminoase ale academismului german. 

Evoluţia spre altceva, spre secesiune, spre un simbolism cu accente realiste, este evi
dentă într-o lucrare intitulată Portret de femeie(Weibliches Bildnis), în care umbrele, deşi mai 
persistă, sunt totuşi mult mai labile, iar formele mai puţin încremenite, mai pline de viaţă, mai 
dinamice. 

Total diferită este cea de a treia fază din creaţia lui Habermann, ale cărei repere tempo
rale sunt revelator marcate de un Nud feminin culcat (Liegender weiblicher Akt) şi de un por
tret al soţiei sale (Bildnis der Gattin des Kunstlers), primul datat în 1 907, anul sosirii lui 
Tonitza la MUnchen, iar al doilea în 1 928, penultimul an din viaţa maestrului.Este faza celor 
mai valoroase creaţii ale pictorului caracterizată printr-o generoasă deschidere a paletei către 
lumină, către un decorativism cvasifovist, cu o cromatică dispusă în pete mari de culoare, 
scăldate adeseori de ocruri calde şi sensibile. 

Examinând pictura lui Habermann din această etapă, în comparaţie cu creaţia lui Toni
tza, în general, se pot stabili unele raporturi de filiaţie stilistică, de la maestru la elev, însă a
proape întotdeauna constatăm că la pictorul nostru atmosfera cromatică este mai lirică, mai 
profundă, mai învăluitoare decât la profesorul său mlinchenez. 

În unele peisaje dobrogene, bunăoară, Tonitza dispune culorile în suprafeţe mari, deco
rative, adeseori geometrizante, amintindu-ne întrucâtva de tabloul lui Habennann întitulat 
Peisaj cu vaci (Landschaft mit Kuhen), după cum unele din portretele sale şi, mai cu seamă, 
dintre nuduri ne duc cu gândul la Portretul soţiei artistului şi, în mod cu totul vădit la faimoa
sele nuduri ale maestrului german (Weibliches Bildnis, Liegender Modellakt, Weiblicher Akt 
etc.). 

6 Petru Comamescu, Sufletul ademenit şi redat, apoi, de culoare. De vorbă cu d-1 N.N. Tonitza, în "Ram
pa", anul XII, nr.2762, din 10 ianuarie 1 927. 

7 Petru Comamescu, N.N. Tonitza, Bucureşti, 1 962, p.72. 
8 Wolfgang Johannes Bekh, op. cit. , p.208. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Istoricii de artă germani îl situează pe Habermann printre partizanii de seamă ai sece
sionismului, alături de principalii fondatori ai acestuia - Bruno Piglhein ( 1 848-1 894), Ludwing 
Dill (1 848-1 940), Lovis Corinth (1858-1925), Fritz von Uhde ( 1 848- 1 9 1 1) ş.a. - şi apreciază că 
"din mâna sa au ieşit cele mai bune portrete feminine de la răspântia veacurilor"9, iar Petru Co
marnescu, întrebându-se ce anume a învăţat pictorul român de la maestrul său miinchenez, îşi 
răsptmdea rară ezitare că în primul rând "a deprins de la el arta de a construi nuduri cu o carna
ţie vie şi caldă şi de a portretiza femeia''1 0_ 

Tonitza însuşi recunoştea, într-un interviu acordat unui critic, în 1 939, că asupra formă
rii personalităţii sale artistice o îorâurire puternică au exercitat Velasquez, Tizian şi 
Habennann, iar dintre români Luchian." În privinta artei de a colora", Petru Comarnescu se 
îndoia, însă, că Tonitza "ar fi învăţat mai mult de la Habennann decât de la Popovici", 
deoarece nici unul nici altul nu erau "adepţii co loritului puternic, viu, ingenios" I I . 

Că Habermann era un profesor exigent şi riguros, bun desenator, dar limitat colorist, re
zultă nu nwnai din propria sa creaţie, ci şi dintr-o mărturisire de mai târziu a lui Tonitza, care 
sublinia că "ucenicia de pictor În Germania era aspră, cu tehnica ei calculată, cu concepţia ei 
plastică din care fantezia cromatică este, dacă nu amendată, În cazul cel mai fericit, abia supor
tată" 12 .Şi  totuşi constatarea ou 1-a împiedicat să declare, peste ani, că "De-abia la Miinchen şi-a 
dat seama de ceea ce înseamnă o şcoală organizată şi spomică" , deşi convingerea sa dintotdea
una era că "pictorul trebuie să pornească de la acordul cromatic.Sau să plece de unde o pofti 
dar să aj ungă tot aici", pentru că "pictura este în primă şi ultimă analiză culoare . . . "13• 

Cu privire la sej urul mOnchenez al lui Tonitza, au rămas mărturii din care rezultă că în 
vara anului 1 908 el ieşea la peisaj prin împrejurimile Miinchenului sau pe la Dachau, o locali
tate din apropierea acestuia, în care artistul a locuit o vreme; că se interesa intens de cultura 
germană, în general, de literatura şi :filosofia acestei ţări, că scria versuri şi proză, că a încercat 
să traducă în româneşte din opera lui Goethe14, că vizita cu asiduitate muzeele şi expoziţiile 
miincheneze şi că el însuşi a participat, pentru prima dată în cariera sa artistică, la o asemenea 
expozitie "organizată de Kunstverein în onoarea lui Menzel", primind cu acest prilej laude care 
"erau cât pe ce să-i sucească mintea"15 .  

Din acelaşi an datează, de asemenea, primele sale desene satirice, publicate în paginile 
revistei "Furnica",  editată la Bucureşti de G.Ranetti şi N.D.Ţăranu, precwn şi primul său ar
ticol teoretic, intitulat Importanţa criticii de artă, apărut în numerele 5 - 6 din mai-iunie 1 908 
ale revistei "Arta română",  editată de A.D.Atanasiu la Iaşi.Atât desenele, cât şi articolul mar
chează debutul unei prodigioase activităţi în câmpul graficii satirice, pe de o parte, şi al scrisu
lui, pe de alta, ambele categorii de preocupări făcând din Tonitza tm veritabil Dawnier al româ
nilor şi, respectiv, unul dintre cei mai avizaţi critici şi teoreticieni ai artelor noastre plastice. 

Din articolul menţionat, scris în aprilie 1 908, aflăm că, abia sosit la Miinchen, el a înce
put să viziteze, "cu foarte mare luare aminte, orice expoziţie de pictură", ajungând, în cele din 
unnă, la constatarea - "care i-a înălţat sufletul " - că "românii au mai mult bun gust decât nem
ţii" .Şi totuşi, se întreba el, "de ce la noi arta nu are un avânt atât de puternic ca la Miinchen? De 

9 Ibidem, p.208 şi 21 1. 
to Petru Comamescu, N.N.Tonitro, p.79. 
1 1  Ibidem, p.79 - 80. 
1 2 Apud Barbu Brezianu, Anii de tinerele ai lui NN. Tonitza, în " SCIA", nr. 3 - 4/1957, p. l 9 l .A se vedea şi 

N.N.Tonitza, Cronica plastică, în "Universul literar", nr.7, din 14 februarie 1 926. 
1 3 Petru Comamescu, op.cit. , nota 6. 
14 Barbu Brezianu, op. cit şi Joc. cit. , nota 1 2. 
1 5  Petru Comarnescu, op. cit. , nota 6.Nu ştim cu ce prilej a fost organizată această expoziţie "în onoarea lui 

Menzel" şi nici pentru ce lucrări a fost lăudat Tonitza atunci.Adolph Friedrich Menzel, pictor, gravor şi litograf 
german, a trăit între anii 1 8 1 5  - 1 905. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ce artiştii noştri nu au încurajarea morală şi consideraţia pe care o au cei din Germania?" Răs
punsul la asemenea întrebări era văzut în faptul că "pe pieţele Germaniei se desfac atâtea revis
te, atâtea volume, atâtea broşuri de critică de artă";  că există acolo "o pleiadă întreagă de critici 
competenţi" care constituie "linia de legătură între opera de artă şi public" ,  linie fără de care nu 
este posibilă pregătirea marelui public pentru receptarea fenomenului artistic şi, implicit, pen
tru înţelegerea şi preţuirea creatorilor de artă, pe câtă vreme "Dările de seamă, ce se fac prin 
foile noastre zilnice, asupra expoziţiilor de pictură, reprezentaţiilor teatrale, concertelor, opere
lor literare, etc. nu sunt altceva decât nişte scandaloase reclame sau, dimpotrivă, mici răutăţi 
ale unor suflete pitice, defăimări scârboase, ieşite la iveală sub eticheta de . . . cronici artistice" .  

După opinia lui Tonitza, noua revistă înfiinţată şi editată de  A.D.Atanasiu "nu trebuie 
nici să atace, nici să laude, ci să înveţe mulţimea", asumându-şi rolul de "interpret al artistului 
şi al operei sale pe lângă public",  pentru a înlesni "celui din urmă putinţa de a pricepe şi aprecia 

. .  
pe cel dintâi" .  · · 

El era, de asemenea, convins de necesitatea polemicilor în căutarea şi aflarea adevăru
lui, dar numai atunci când acestea sunt cinstite şi bine susţinute de critici "cu pricepere şi fără 
patimă" .În final, autorul îşi exprimă speranţa că "timida revistă Arta română va ajunge un or
gan de publicitate, care să poată rivaliza cu cele mai de seamă reviste de artă din apus" .  

Aserţiunile lui Tonitza, referitoare la carenţele bunului gust al  publicului şi  al pictorilor 
germani, înserate în articolul mai sus citat, se întâlnesc, oarecum, cu opiniile - exprimate în 
exact aceeaşi perioadă - ale lui A.D.Xenopol, care, în drum spre Paris a poposit la 
Munchen în primele zile ale anului 1 908 şi a vizitat Expoziţia de pictură a şcolii secesioniste, 
"deschisă peste drum de gliptotecă, în palatul cel minunat în formă de templu antic, în stil 
corintic, din piaţa regală a oraşului" .După ce ne asigură că " s-a silit pe cât se poate să se desfa
că de orice idei preconcepute şi să judece 1 ucrările cu nepărtinire" ,  marele nostru istoric afirma 
că ceea ce a văzut acolo "nu era pictură, ci mai curând o parodie a devăratei arte" ;  că în ta
blourile cu nuduri de femei - "care nu au raţiunea de a fi pictate decât numai atunci când sunt 
frumoase" - au fost alese "tipurile cele mai urâte, mai deformate şi mai dezgustătoare ( . . .  ), de 
un realism neestetic" ;  că în unele tablouri "e beţie de culori" ,  iar în altele "coloritul este aruncat 
cu pămătuful", încât produce "efectul unei mâzgâlituri nedumerite" ;  că "în afară de portrete, 
care sunt îndeobşte minunate",  toate celelalte tablouri i s-au părut greşite ca concepţii şi ca exe
cuţii ( . . .  ), produceri pe care noi, cei deprinşi cu formele frumoase şi încântătoare ale picturii 
clasice, nu le mai putem gusta ( . . .  ) . 

În rezumat - conchidea Xenopol - pictorii secesionişti produc lucruri frumoase, dar nu
mai în portret, acolo unde se ţin de natură şi unde nu pot face altfel decât să urmeze tradiţia cla
sică. Acolo însă unde vor să inoveze cu orice preţ, unde pictura nu mai curge din subconştien
tul sănătos al inspiraţiei artistice, ci din concepţia vroită şi cugetată pentru a lovi minţile prin 
noutatea lucrului, acolo ei apucă pe cale greşită, şi aceasta trebuie să se întâmple, de îndată ce 
pictorii nu şi-au dat seama că: lucrul pentru a fi original, se cere nu numai să fie nou, ci tre
buie ca acest nou să fie numaidecât şifrumos "16 .  

Ultimile afirmaţii demonstrează convingător că, în aprecierea expoziţiei vizitate, ilus
trul istoric nu a izbutit "să se desfacă de orice idei preconcepute" şi tocmai în acest fapt trebuie 
văzută explicaţia inapetenţei sale pentru pictura secesionistă . . .  

Oare explicaţia aceasta să  fie  valabilă şi în cazul lui Nicolae Tonitza? Dacă ne gândim că  el 
fusese educat la Iaşi în spiritul canoanelor academiste, în cultul pentru perfecţiunea opere-lor 
clasice; că făcuse şi o călătorie în Italia, ţara celor mai grandioase creaţii ale clasicismului, 
suntem ispitiţi să răspundem afirmativ la chestiune . . .  Totuşi, câteva constatări incontestabile 

16 A.D.Xenopol, Expoziţia de pictură din Munchen a Şcoalei secesioniste, în "Arta română", anul 1, nr. 1 -
2 din ianuarie-februarie 1 908, laşi, p.4 - 6. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ne împiedică s-o facem şi iată de ce : 
- Tonitza şi-a exprimat adeseori Ş L  cu o mare vehemenţă dezacordul faţă de învăţământul 

academist ieşean şi faţă de operele clasicLzante create conform canoanelor acestuia; 
- profesorul său milnchenez, pentru atelierul căruia a optat în mod deliberat, era un secesio

nist, care nu numai că se afla În fruntea răzvrătiţilor ]mpotriva artei oficiale, alături de Fritz von 
Uhde şi Franz von Stuck, dar a fost, împreună cu eL, şi unul dintre fondatorii Societăţii împotri
va Asociaţiei artiştilor din Munchen (Gegenvere i.n  zur Ki.instlergenossenschaft), Societate al 
cărei scop era de ' ' a  ridica nivelul expoziti ilor de artă, prin încuraj area cunoaşterii impresionis
mului francez şi promovarea schimburilor intemaţionale" l 7 ;  

- dacă pictura seces ionistă , ]n general, şi cea a maestrului său direct i-ar fi repugnat, ca lui 
Xenopol, de pi ldă, nu credem că Tonitza I-ar fi mentionat pe Hugo von Habermann printre ar
tiştii care au exercitat o puternică înrâurire asupra s a. 

Că aceste consideraţLi sunt intemeiate, rezultă, de altfel, la modul cel mai convingător, 
dintr-o foarte succintă cronică plastică, scrisă de el mai târziu , pe când se afla în Franţa, asupra 
Salonului artelor decorative, organizat l a  Paris, în toamna anului 1 9 1  O, Salon la care, alături de 
artiştii francezi, au p articLp at şi mulţi p ictori mi.inchenezi : Hugo von Habermann, Fritz von 
Uhde, Albert von Keller, Franz von Stuck, Leo Putz, Frantz von Lenbach ş .a. După opinia sa, 
cu acest prilej , " franţujii au fost bătuţi pe tărâmul artelor decorative moderne de către 
mlinchenezi", iar înfrângerea lor este " cu atât mai cumplită" , cu cât ":franţujii n-au avut până 
acum decât numai cuvinte batjocoritoare p entru sârguitorul ş i  înţeleptul popor de peste Rin. Sa
lonul de toamnă din anul acesta va fi de tristă memorie pentru franţuji, mai mult poate decât 
campania de la 1 870 . . . 1 8 .Expoziţia, comparată, considera categoric Tonitza, e clară: pe de o 
parte, cădere; de altă parte, renaştere ' "l 9 .  

Asemenea opinii sunt, într-adevăr , revelatoare pentru demonstrarea interesului şi preţui
rii pe care pictorul nostru le manifesta faţă de arta secesi onistă milncheneză, dar ele sunt, tot
odată, şi extrem de surprinzătoare, deoarece maeştrii s ăi de la Munchen, astăzi nume modeste 
sau obscure în propria lor i storie artistică, s-au confruntat, la Salonul discutat, cu pictori care au 
devenit celebrităţi ale artei europene, ca Raoul Dufy, Suzanne Valadon, Maurice Vlaminck, 
Edouard Vuillard ş .a . ,  consideraţi însă, de el, atunci,  "obscuri imitatori ai lui Matisse" .  

În perspectiva unor asemenea opini i, se naşte, fireşte, întrebarea : de ce a părăsit, totuşi, 
Nicolae Tonitza Miinchenul, numai după trei semestre de studii, dacă avea o părere atât de bu
nă despre Academia de aici, despre profesorii ei şi despre pictura miincheneză din perioada 
respectivă, în general? Răspunsul la această întrebare implică analize mai complexe şi un plus 
de informaţii pe care încă nu le avern . S ă  nu uităm că el nici la Paris nu şi-a încheiat studiile la 
vreo academie şi să ne mulţwnim, deocamdată, cu una din propriile sale mărturisiri, potrivit 
căreia abia mai târziu s-a lămurit că, de fapt, " sufletul său avea nevoie de altceva şi anume, de 
înţelegerea şi simpatia omului"20 . 

1 7 Dan Grigorescu,lstoria u 11e i  generaţii pierdute. expresioniştii, Bucureşti, 1 980, p.35 . 
1 8 Este vorba de războiul franco-prusian în care Franta a fost învinsă. 
1 9 Nicolae Tonitza, Cronici Paris - Expoziţia de artă decorativă. Salonul de toamnă, oct. I 9 1 0, în "Arta ro

mână", anul III, nr. 9 din noiembrie 1 9 1 0 , Iaşi, p . I 62. 
20 Petru Comarnescu, op c it ,  nota 6. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



MARIA VOICU 

MĂRTURII DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA 
MUZEULUI MUNICIPAL DIN 1 A Ş 1 ( 1920 - 1930 ) 

La Iaşi, "oraşul care vorbeşte prin sine însuşi despre trecutul său şi al neamului",  lua 
fiinţă în răstimpul cuprins între cele două războaie mondiale o societate istorico - arheologică 
cunoscută sub numele de Muzeul Municipal din Iaşii . 

În statutele societăţii înfiinţată: în octombrie 1 920, prin decizia Primăriei laşilor se su
blinia că o primă îndatorire a acesteia era de a întemeia "un muzeu care să cuprindă obiecte 
vechi de artă sau cu însemnătate istorico - arheologică, lespezi de morminte cu inscripţiuni, 
busturi şi picturi, stampe, hărţi vechi, mobilier de epocă, o colecţie arheologică provenind din 
săpăturile de la Cucuteni, veşminte,· monede, documente"2. 

Fondatorii societăţii, "o mână de oameni îndrăgostiţi de comorile istorice legate de tre
cutul Iaşilor", ei înşişi cărturari, pasionaţi cercetători, autori a numeroase studii şi cercetări is
torice cu referinţă la trecutul neamului românesc şi în mod special al Iaşilor, pătrunzându-se de 
necesitatea unor înnoiri culturale, au ridicat prestigiul societăţii încadrând muzeul într-o largă 
mişcare culturală. 

Faptul că iniţiatorii săi au dovedit un înalt simţ al înţelegerii şi un spirit creator în pro
bleme legate de organizarea şi funcţionarea muzeului se datoreşte în foarte mare măsură con
cepţiei potrivit căreia considerau muzeul "o instituţie destinată publicului, pentru delectarea şi 
instruirea acestuia având menirea de a studia, conserva şi analiza prin diferite mij loace, dar, în 
primul rând de a expune obiecte de valoare culturală"3 .  

Întru realizarea acestui nobil deziderat, Primăria laşilor încredinţa tinerei societăţi cul
turale tot ce ea avea mai de preţ ca: obiecte de artă, hărţi istorice, documente, picturi şi 
recunoscând totodată că "nu e uşor a deştepta atenţia pentru cultul trecutului în vremurile de 
după război şi într-un oraş ca Iaşii, aşa de greu încercat"4. . 

Instalat în cursul anului 1 920 într-un imobil impropiu şi insalubru (aripa zidită a clădirii 
Extematului SecUfldar de fete), construcţie restaurată pe cheltuiala Societăţii Invalizilor de răz
boi şi aflată în curtea mănăstirii Golia, alături de clădirea Arhivelor Statului, datorită lipsei mij 
loacelor necesare fiinţării, muzeul nu a reuşit să-şi deschidă porţile publicului vizitator; nu s-a 
putut deci realiza, aşa cum aveau s-o constate înşişi creatorii săi, "conform cerinţelor culturale 
moderne" .  

Deşi s-au făcut repetate ş i  serioase demersuri pentru c a  muzeul "să-şi aibă locul său 
propriu, frumos şi impunător ca stil", deoarece, "răzleţitele săli de cabinet, de pinacotecă şi ar
heologie trebuiau centralizate într-un muzeu care să fie podoaba Iaşilor"S, şi care, prin urmare 
să devină accesibil marelui public, toate aceste fireşti deziderate n-au putut depăşi faza proiec
telor. 

În pofida multor greutăţi, inerente oricărui început, distinsul colectiv ştiinţific al mu
zeului, constituit în mare parte din remarcabili cercetători ai Arhivelor Statului care s-au impus 

l "Ioan Ne culce", an I, fasc. l .  
2 Arh.St.Iaşi, fond Muzeul Municipal, dos . l /1 926, f. l .  
3 Statutele Societăţii Muzeului Municipal Iaşi. 
4 "Ioan Neculce", an I, fasc.2, 1 922, p.352. 
5 Idem, an I, fasc. l , 1 92 1 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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atenţiei şi preţuirii prin actlVltatea desfăşurată, precum: Gheorghe Ghibănescu, Sever Zotta sau 
N.A.  Bogdan - pentru a nu cita decât doar câteva nume - c�e s-au preocupat îndeaproape atât 
de organizarea muzeului ca instituţie c ultural - ştiinţlfLcă cât şi de sporirea colecţiilor sale de 
cărţi, obiecte şi documente. 

Patrimoniul muzeului, iniţial constltuit do ar din ceea ce s-a putut recupera din vechile 
colecţii ale Academiei Mihăi lene, ale C abinetu lu l de Istorie Naturală de pe lângă Societatea de 
Medici şi Naturalişti la care se adaugă clonaţiile succes ive ale Primăriei, avea cu vremea să cu
prindă o serie de v alori cle importantă naţi onală , de o reală valoare şti inţifică. 

Este momentul să consemnăm aici dispoziţiile Primăriei din cursul anului 1 922 privi
toare la cedarea către Muzeul Municipal din Iaşi  a bogate i şi valoroasei colecţii de cărţi, docu
mente, obiecte i storice şi piese de artă aparţinând Muzeului V irgil Hălăceanu, aflat într-o încă
pere insalubră situată în turnul Mănăstir ii Golia din Iaşi ; între aga donaţie reprezenta un valoros 
capital de 1 00000 lei, aşa cum bine observast! N.A.Bogdan care s-a ocupat în mod personal cu 
evidenţa şi catalogarea acestei a. 

Dintr-o studiere amănunţită a fondului de documente al Muzeului Municipal din Iaşi, 
aflat în păstrare la Arhivele Statului, constatăm că numeroase obiecte şi documente provenite 
din achiziţii dar mai cu seamă din dona�i, au intrat, de-a lungul anilor, în patrimoniul acestei 
prestigioase instituţii . 

Pe lângă muzeu, conform prevederilor statutare, Comitetul de conducere a Societăţii a 
depus repetate şi susţinute eforturi pentru organizarea unei biblioteci, ca secţie de sine stătătoa
re a muzeului, ş i  care trebuia să. cuprindă in ideea fomlatorilor "tot ce s-a publicat de la Caza
niile lui V arlaam, din 1 64 1  până azi ca biserică, cronică, teatru, ştiinţe, l itere, artă etc"6. 

Ş i  dacă, la început, tot Primăria Urbei a pus la dispoziţia publicului, pentru studiu, pro
pria-i bibliotecă ce însuma aproximativ 2732 volume, pe p arcurs, paralel cu eforturile între
prinse pentru dotarea cu mobiher adecvat în scopul conservării, şi În acelaşi timp la îndemâna 
publicului cititor, s-a desfăşurat o neîntreruptă activitate privind sporirea patrimoniului, a co
lecţiilor de cărţi rare şi documente .Acest lucru se poate observa şi din hotărârile adoptate cu 
prilej ul eficientelor şedinţe de lucru în care un accent deosebit s-a pus pe alocarea unor fonduri 
substanţiale la capitolul achiziţii. 

În spiritul acestor preocupări maj ore se înscrie şi o adresă a Comitetului de conducere a 
Muzeului, înaintată Rectorului Universităţi i din Iaşi , cu rugămintea de a i  se acorda, prin Comi
tetul Bibliotecii Universitare, "câte un exemplar din toate tipăriturile " 7 , specificându-se că prin 
aceasta "se face un îndoit serviciu publicului cititor" . 

Un exemplu îl oferă în aceeaşi direcţie l ibrăria Kupermann care, la 27 iunie 1 92 1 ,  va 
pune la dispoziţia muzeului , "pentru a se începe organizarea bibliotecii ca o secţie a Muzeului 
Municipal, 450 de volume cărţi vechi tipărite în Iaşi, acte vechi precum şi hărţi cu valoare isto
rică"8. 

Una din direcţiile fundamentale a le a ctivităţii Muzeului Municipal Iaşi a constituit-o 
conservarea şi valorificarea în plan cultural educativ, prin publicaţii , a documentelor aflate în 
patrimoniul său - latură care a imprimat, de altfel, o pecete hotărâtoare a activităţii pe plan 
ştiinţific . 

Un pas hotărâtor pe acest drum 1-a constituit preluarea de către muzeu, în păstrare defi
nitivă, a vechii arhive a Eforiei orăşeneşti, care se degrada în subsolul Primăriei, pentru a sluj i  
l a  studiile c e  s e  vor face asupra Iaşilor9 . 

6 Idem, an I, fasc.2, 1 922, p . 377. 
7 Idem, p .3 78. 
8 Statutele Societăţii Muzeului Mw1icipal Iaşi. 
9 Ibidem. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Pentru instalarea arhivei s-a dispus alocarea, din fondurile Primăriei a unor însemnate 
swne băneşti necesare atât procurării de mobilier adecvat cât şi pentru sporirea colecţiilor prin 
achiziţii.De asemenea, în aceşti ani s-a depus un volum uriaş de muncă pentru catalogarea ce
lor cinci mii de documente (începând cu anul 1427, din care 3 .028 au fost inventariate iar 2363 
de dosare aparţinând Primăriei, începând cu anul 1 832 au fost integrate în colecţiile deosebit de 
valoroase ale muzeului). 

Arhiva - aşa cum o demonstrează cu generozitate prestigioasa publicaţie a Societăţii , 
Buletinul Muzeului Municipal " Ioan Neculce " - avea să constituie pentru cercetătorii muzeului 
"un valoros material de studiu a tot ceea ce a însemnat viaţa municipală a fostei capitale a Mol
dovei" ,  dar, până a se ajunge acolo a fost necesară o muncă colosală privind evidenţa şi catalo
garea acestora. 

S-a hotărât, de comun acord, ca documentele să fie înregistrate în condici speciale, pe 
opisuri şi în plicuri, după donaţiuni şi achiziţii .De asemenea, s-a convenit să fie respectată ordi
nea cronologică a documentelor, pe fişe special întocmite şi pe secţii pentru a putea fi consulta
te cu uşurinţă de publicul interesat. 

în scopul asigurării unei evidenţe clare şi la zi a patrimoniului, activitatea de catalogarc 
şi fişarc se continuă pe măsură ce noi oferte şi donaţii se adaugă sporind astfel zestrea muzeu
lui. 

Menţionăm aici, pentru a ilustra valoarea istorica - documentară, Donaţia Lucia Octav 
lerbiceanu, cuprinzând un număr de 45 documente datând între anii 1 540 şi 1 86 1  ; arhiva de 
acte familiale 1. Grigoriu Havas ; arhiva de acte vechi ale clironomului Nicolae Drosu din Iaşi, 
foarte bogată în acte istorice, dintre care 5 p ergamente.Foarte valoroase sunt documentele 
provenite de la Smaranda Macri - directoarea fostei Şcoale Centrale de fete din Iaşi. 

Un număr de 26 de documente provin de la Victor Vrabie, pensionar din laşi, acte care 
privesc persoana lui Mitică Rosetti C!Jmnatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

În cursul anului 1 922, după mai multe demersuri, au fost aduse la muzeu, "în păstrare 
definitivă lada cu documente istorice ale breslei calicilor" l 0. 

S-a ajuns astfel, la un moment d at, ca valoarea actelor istorice intrate în patrimoniul 
muzeului să depăşească suma de cincizeci mii lei şi s-au primit în acelaşi timp, numeroase 
asigurări că "mulţi ieşeni sunt dispuşi a da obolul lor de îndată ce muzeul va fi deschis publicu
lui " 1 1 . 

La începutul anului 1 925 s-a adus la cunoştiinţa Comitetului Muzeului Municipal Iaşi 
faptul că Dan Bădărău, aflat la Paris, "ar putea strânge pentru Muzeul Municipal mai multe o
biecte , fotografii şi scrisori da la Colonia Franceză care a stat în Iaşi în timpul războiului, dacă 
ar avea o scrisoare de recomandare din partea acestui Comitet" . 

Şi, pentru ca nu cumva "să se aştearnă colbul pe vechile arhive şi spre a le face tot
odată să vorbească despre ceea ce ele cuprind mai cu seamă", revista Muzeului Municipal 
"Ioan Neculce " va publica "date şi acte cu referinţă la locuri, la lucruri şi aşezăminte vechi şi 
apoi la persoane care au ill1strat viaţa laşilor cu puternica lor personalitate" 12 . 

Însuşi titlul revistei avea să devină curând un simbol pentru ţara întreagă.în interesul de 
a se extinde acţiunea culturală declanşată de organizarea muzeului şi pentru a grupa un mai 
mare număr de cărturari în jurul ''Buletinului", în colectivul de redacţie a acestuia au fost 
cooptaţi, cu titlul de membri corespondenţi, cărturari inimoşi, unii dintre ei fiind şi profesori de 
istorie la unele şcoli din Iaşi precum: V .Petroveanu, C.Stamboliu, A.B .Brandia, C.Praja, Emil 

Diaconescu şi alţii .  
· 

1 0  "Ioan Neculce", an 1, fasc.2, 1 922, p.367-368. 
I l  Idem, an 1, fasc. 1 ,  1 92 1 .  1 2  Ibidem. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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La 26 martie 1 92 1 ,  Comitetul Muzeului Municipal aprobă oferta făcută de Societatea 
Anonimă "Lumina Moldovei " (editură-l ibrărie-tipografie-legătorie) care funcţiona în marele 
hotel " B ej an" din Iaşi, pentru tipărirea primului număr din "Buletin " .  

În fondul de documente al Muzeului Municipal Iaşi s e  p ăstrează o factură remisă lui 
N.A.B ogdan, casierul muzeului de către L.M.Sadoveanu, din partea tipografiei "Lumina Mol
dovei" pentru 1 000 exemplare din "Bulebn" LJ_ 

Întrucât una din îndatoririle S ocietă!ii, stabi lită prin dispoziţi i de ordin statutar era aceea 
de a întreţine schimburi de publica�i cu alte institutii culturale, în cursul anului 1 92 3 ,  
Comitetul Muzeului a dispus redactarea unei adrese, în 5 00 exemplare, "ce se vor trimite 
tuturor o ficialităţilor din ţară { prefecturilor de j udeţe, primăriilor şi personalităţilor cunoscute 
ca fiind dornice a se interesa de mi şcarea is.torico-culturală a Muzeului prin "Buletinul" său 
istorica-arheologic " .  . 

Un alt aspect ce nu a fost nicicând ignorat de fondatorii "Buletinului" priveşte "pro
curarea materialului istoric care necesita cheltuieli mari de deplasare în diferitele zone ale ţă
rii" .Astfel, în scopul depi stării de monumente ş i  inscripţii, au fost organizate excursii în Basa
rabia, Bucovina, Transilvania, B anat - excursii care să ofere, odată cu cunoaşterea pământului 
românesc ş i  posibilităţi de a consemna şi valorifica informaţiile obţinute direct din teren. 

Pentru a facilita numeroasele deplasări de studiu, Comitetul Muzeului Municipal laşi a 
înaintat la data de 1 2  iulie 1 926, o adresă M inisterului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 
solicitând eliberarea, pentru personalul de speciahtatc; al Muzeului Municipal, de " abonamente 
clasa 1-a pe toate liniile ferate din ţară" l 4. 

Acestor demersuri inteligente le datorăm faptul că adeseori , în coloanele "Buletinului'' 
sunt inserate impresii deosebit de valoroase din timpul acestor excursii de studiu.Menţionăm 
aici şi excursia efectuată de profesorul Gheorghe Ghibănescu, împreună .cu un grup de 
profesori şi elev.i, în p ărţile Ardealului şi B anatului, vizitând în cursul anului 1 923 oraşele : 
S ibiu, Blaj, Alba Iulia, Orăştie, Deva, Hunedoara şi Caransebeşi s. 

Cu prilej ul acestor excursii s-a procedat nu numai la cunoaşterea unor monumente în
serrmate ci s-au putut face şi o serie de observaţii realiste "deoarece piesele muzeelor din Si
biu, Blaj şi Deva reţin în mod deosebit atentia pentru studiu" 16 .  

Colectivul Muzeului Municipal Iaşi a organizat o susţinută activitate pentru cunoaşte
rea muzeelor ţării publicând lucrarea semnată de Coriolan Petranu, intitulată Muzeele din 
Transilvania, Banat, Crişana şi  Maramureş - considerată a ft "extrem de interesantă pentru 
cunoaşterea muzeelor din Transilvania". 

Valoarea studiilor publicate a adus revistei un real prestigiu, fiind tot mai mult solicita
tă de diverse instituţii ş.i persoane particulare din cele mai diferite zone ale ţării. 

Astfel, la 1 7  ianuarie 1 924, Muzeul Limbii Române din Cluj , solicita a fi trimise pe 
adresa sa "toate numerele apărute ale preţioa se] reviste, aceasta în schimbul revistei sale 
cunoscută sub titlul de "Dacorornania" 1 7 .  

Răspunzând c u  promptitudine unei astfel de solicitări, la data de 1 3  februarie 1 92 3 ,  
N.A.Bogdan, preşedintele Comitetului, face cunoscut prefectului de Roman c ă  "în urma dorin
ţei arătate de a înzestra unele biblioteci ale cursului secundar urban şi rural cu reviste, se trimite 
un număr de 1 0  exemplare" 1&. 

1 3  Arh.St.Iaşi, fond Muzeul Municipal, d o s 3 !1 924 . 
1 4 Ibidem, dos.21 1 923,  f 2 1 .  

1 5 "Ioan Neculce", fasc.3, 1 923. 
1 6 Idem, fasc.4 ,  1 924 . 

1 7  Arh.St. Iaşi, fond Muzeul Municipal, dos.3, f.4. 
1 8  Ibidem, dos.2/l923,  f.2. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Din fondul de documente păstrat, deţinem informaţia că până la 30 decembrie 1 925,  re
vista avea asigurat un număr de 75 abonaţi, număr ce va spori cu fiecare an, cu toate greutăţile 
ce s-au ivit în tipărirea ei, mai ales "acum când tiparul este foarte scump şi se simte tot mai 
mult nevoia de o majorare a subvenţiei din partea Primăriei"I9 .  

La data de 7 august 1 923 " luând în vedere scumpirea hârtiei şi a mâinii de lucru, 
Comitetul Muzeului Municipal, a hotărât "pentru a nu se înceta apariţia publicaţiei, ca numărul 
colilor de tipar să se condiţioneze cu mij loacele bărieşti de care s-ar putea dispune, fie printr-o 
desfacere mai mare de abonamente, fie printr-o spornică donaţie, fie chiar şi prin credite 
extraordinare ce s-ar putea acorda de către actuala administraţie comunală în urma unor noi şi 
energice intervenţii "20 . 

în şedinţa de lucru din decembrie 1 930  se face cunoscut că "zăbava pusă în apariţia vo
lumului al 9-lea din Buletinul Muzeului Municipal "Ioan Ncculce" ,  se datorează şi greutăţilor 
prin care trece tipografia "Viaţa Românească", cu rotaţia intermitentă a lucrărilor, cu reducerea 
salariilor şi cu lipsurile sale generale care au adus apoi cu sine închiderea atelierelor şi 
lichidarea societăţii"2l .Aşa se explică faptul că a doua parte din volumul al 9-lea al 
"Buletinului" ,  s-a tipărit prin contribuţia benevolă a cercului ieşenilor aflaţi în Bucureşti . 

Apariţia revistei ca şi prodigioasa activitate ştiinţifică a Muzeului Municipal Iaşi, a con
stituit un îndemn şi o pildă, deoarece cu numeroase şi considerabile sacrificii au fost "scoase 
din uitare" mărturii de mare însemnătate istorică pentru· români. 

1 9  Ibidem, fila 1 .  • 
20 Ibidem. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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PETREA llUNCIUC 

NOI MĂRTuRII DOCUMENTARE DESPRE DESCENDENŢII FAMILIEI AL.I.CUZA 

Informaţiilor privitoare la genealogia familiei Cuza, consemnate în istoriografia româ
nească, li se adaugă o mărturie documentară ce a parvenit de curând în patrimoniul Muzeului 
memorial "A.I.Cuza" de la Ruginoasa. 

Este vorba de o "declaraţie" olografă, autentificată şi prin semnăturile a doi martori, 
prezentată în copie xerox, făcută de Fabius Laiter, rezident la Clamort-Franţa, în ianuarie 
1 994 . 1  

Dăm mai jos textul acestui document care, prin coroborare c u  alte surse documentare, 
poate servi la o mai bună cunoaştere a descendenţilor domnitorului Al.I.Cuza. 

"Je souisigne Fabius Laiter en j ouissance de la plenitude de toutes mes facultes declare 
ce qui suit: 

Je suis ne a Ruginoasa en Roumanie en Fevrier 1 879.J'ai touj ours su par les declara
tions formelles de ma mere Iliana Cojocariu, que je  suis fils du Prince Dimitri Couza , qui vi
vait au château des Couza a Dombrovitza, commune de Rouginoasa, et non le fils de Lupu ou 
Lupul qui a vecu maritalement avec clle . 

J'ai du reste ete, pendant mon enfance, l'objet d'attentions speciales de la part du Prince 
Dimitri Couza. Je dcvais selon sa volonte etre eleve dans son château avec mon frere aine Ion 
et ma soeur Iliana ( en francais Jean et Helene) qui s'y trouvaient deja,quand la mort prematu
ree du Prince a empech6 certe volonte d'etre mise a execution.Pendant toute ma vie en 
Roumanie j 'ai ignore quc ma filiation avait ete reconnu d'une fa<;-on formelle par le Prince. 

En 1 927 ou 1 928 environ j 'ai recu a Clarmont, lieu de ma residence a cette epoque, la 
visite d'un roumain qui me dit avoir a me faire d'importantes declarations. Cet homme faisait a 
ce moment en France un stage d'etudes de droit et son pere etait notaire a Piatra ou Piatra 
Neamţu (ou aux environs). 

Dans l'etude de son pere il avait pu voir le testament du Prince Dimitri Couza.J'ai appris 
par lui qu'a sa mort (aux environs de 1 88 5) le Prince avait legue tous ses biens a ses trois 
enfants naturels qu'il avait eus avec ma mere Iliana Cojocariu, a savoir mon frere Ion, ma soeur 
Iliana (deja nommes) et moi meme. 

L'usufruit de cet heritage restait a sa mere adoptive veuve du Prince Alexandre Ion 
Couza.Pour favoriser son petit fils prefere Ion, qui demerait au château a la mort du prince, la 
Domnitza Helene Couza avait garde secret le testament de son fils jusqu' a sa mort. Celle-ci 
etant survennue, les biens laisses par le Prince Dimitri Couza revenaient donc a ses trois 
enfants naturels Ion, Iliana et moi meme.Iliana etait morte vers l'âge de quatorze ans et pour 
heriter de la totalite des biens Ion fit etablier (toujours d'apres les declarations du fils du 
notaire) un faux acte me declarant disparu ou decede. 

1 Mulţumim şi pe această cale doamnei Helene Laiter care, îndepli.nindu-şi o datorie morală faţă de tatăl 
său, Fabius Laiter, a donat acest document muzeului nostru. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Ce roumain me donna par ecrit le nom et l ' adresse de s.on pere, notaire change de 
l'execution du tcstament .I'ai malheureusernent oubhe et egare ce nom et cette adresse. Il me dit 
que pour faire valoir mes dwits je  devais al ler en Roumanie et poursuivre mon frere aine Ion, 
qui m'avait fait porter disparu ou decede . 

Ces. poursuites auraient necessite Ulle s.amrne assez considerable que je ne poss.edais pas 
a cette epoque, et j'ai remis a plus tard la pos sibihte de faire valoir mes droits .Les circonstances 
et ma situation durant ces derniers annees ne m'ont pas permies d'entarner cette action. 
Actuellement me s.entant pres de la fin de ma v ie, j 'ai  tenu a declarer devant temoins ce qui 
precede afin de danner a mes enfants la passibilite de faire valoir leurs droits materiels et 
moraux. 

Je declare d'une facon formelle rcvenu digm:r pour moi-merne et mes enfants tous les 
droits et avantages qui leur ont ete confirmes. par la volonte de mon pere, clairment exprimee 
dans son testament, et je desire qu'il soit procedc s.ans retard a l'introduction d'une action 
devant les tribunaux competents pour leur permettre d'entrer en pos.sesion de la part 
d'heritageme revenant de droit et dant j'ai ete frus.tre , et pour eux de parter le nom auqueul ils 
ont droit. 

· 

Cette action doit prevoir la possibibte de rechercher la culpabilite de mon frere Ion et 
de tiers, coupables par une manoeuvre fraudulellSe et un faux de m'avoir fait porter disparu ou 
decede au moment ou l'heritage de mon pere Dimitri Couza aurait du etre normalement parta
ge entre mon frere et moi. 

Je laisse par ailleurs, a mes enfants un recit detaille et circonstancie des evenements qui 
ont en bien dans ma jeunesse et jusqu' a mon arrivee en France, ainsi que les noms de 
personnes m'ayant connu en Rournanie et en France, de facon ă. leurs faciliter les demarches 
qu'ils entreprendront selon ma volonte et de concert avec moi, aussi bien de mon vivant 
qu'apres ma mort. Je precise des maintenant: 

1 )  que la date officielle de ma naissance (1 5 Fevrier 1 879) portee sur mon etat-civil, 
n'est peuH�tre pas la date n!elle de ma naissance .L'absence de registres officiells ă. Ruginoasa ă. 
cette epoque, ou la neghgence de ma mere me laiss.ent un doute a ce sujet. 

2) Le norn que je porte n'est pas un narn de familie , mais un sumorn donne par des 
Allemands a un de mes freres uterins nornrne Lupu qui travrullait pour eux en qualite de con
ducteur dans une exploitation forestiere .Ces demiers l 'appelaient "Leiter" (conducteur ou chef 
en Allemand).Ce nom fut adopte ensuite par les autre enfants de ma mere et par ma mere elle
meme Iliana Cojocariu, qui se faisait appeler sur la fin de sa vie Iliana Leiter. En arrivant en 
France en 1 909 et a la suite de diverses transcriptios mon nom s'est franci se en Laiter . "  

Berit dans ma dictee en pleine possession de mes facultes pelu e t  approuve 
le dix janvier 1 944 

SS. Fabius Laiter 

Je, sousigne . . . . . . .  Vincent, 5 5  rue Ernrnanuel Sarty a Clamort, notifie avoir vu rnonsieur 
Laiter dicte et signer cette dectaration, 
janvier 1 944 

LS. indescifrabil 

Je sousigne Gaston de Luneley . . . . , 7 1  Quai D'Orsay a Paris, notifie avoir vu Monsieur 
Laitcr dicte et signer cette declaration, 1 O janvier 1 944. 

LS. indescifrabil www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Iată traducerea acestei declaraţii-testament: 
"Eu subsemnatul Fabius Laiter, bucurându-mă de plenitudinea tuturor facultăţilor de

clar ceea ce urmează: Sunt născut la Ruginoasa, în România, în februarie 1 879.  Am ştiut din
totdeauna din declaraţiile formale ale mamei mele Iliana Cojocariu, că sunt fiul prinţu1ui 
Dimitrie Cuza, care a trăit la castelul lui Alexandru Ioan Cuza, la Dumbrăviţa, comuna Rugi
noasa şi că nu sunt fiul lui Lupu sau Lupul, care a trăit căsătorit cu ea.în rest am fost în timpul 
copilăriei mele, obiectul atenţiilor speciale din partea prinţului Dimitrie Cuza.Trebuia, după 
voinţa sa, să fiu crescut în castelul său împreună cu fratele meu mai mare, Ion şi cu sora 
mea Iliana, care se aflau deja acolo, când moartea prematură a prinţului a împiedicat acest plan 
de a fi pus în aplicare. 

în timpul întregii mele vieţi petrecute în România, n-am ştiut faptul că filiaţia mea fuse
se recunoscută într-un mod formal de către prinţ. 

în 1 92 7 sau 1 928, am primit la Clamort, locul reşedinţei mele în acel timp, vizita unui 
român care mi-a spus că are să-mi facă o importantă declaraţie. Acest om !acea în acel moment 
în Franţa un stagiu de studii în drept şi tatăl său era notar la Piatra sau Piatra Neamţ ( sau în 
împrej urimi ) . 

În dosarele tatălui său, el a putut să vadă Testamentul prinţului Dimitrie Cuza. Am ştiut 
prin el că la moartea sa survenită în 1 885  sau 1 88 8, prinţul lăsase moştenire toate bunurile sale 
celor treţ copii naturali ai săi pe care i-a avut cu Iliana Cojocariu, aşa cum se ştie: fratele meu 
Ion, surorii mele Iliana şi mie însumi. Uzufructul acestei moşteniri rămânea mamei sale adopti
ve, văduva prinţului Alexandru Ioan Cuza. 

Pentru a favoriza pe micuţul ei preferat, Ion, care rămânea în castel la moartea prinţului, 
domniţa Elena Cuza, a păstrat secretul testamentului fiului său până la moartea acestuia. 
Aceasta survenind, bunurile lăsate de prinţul Dimitrie Cuza, reveneau deci celor trei copii ai săi 
naturali: Ion, Iliana şi eu însumi.Iliana murise la vârsta de 1 4  ani, iar pentru a moşteni totalita
tea bunurilor înscrise în testament, Ion a făcut un fals în acte (aşa cum a declarat însuşi fiul no
tarului), declarându-mă dispărut sau mort. 

Acest român mi-a dat în scris numele şi adresa tatălui său, notar însărcinat cu executa
rea testamentului .Din nenorocire am uitat şi am pierdut acest nume şi această adresă.El mi-a 
spus că pentru ca drepturile mele să devină valabile, trebuie să merg în România şi să-1 urmă
resc pe fratele meu mai mare, Ion, care m-a dat dispărut sau decedat. Aceste demersuri însă, 
necesitau o sumă considerabilă de bani pe care eu nu-i posedam în acel timp şi am amânat 
pentru mai târziu posibilitatea de a intra în drepturile mele.Împrejurările, precum şi situaţia în 
care m-am găsit în ultimii ani, nu mi-au permis să mă ating de această problemă. 

Actualmente, simţindu-mă aproape de sfârşitul vieţii mele, am ţinut să declar în faţa 
martorilor ceea ce urmează, pentru a da copiilor mei posibilitatea de a-şi obţine drepturile lor 
materiale şi morale. 

Declar într-un mod formal că vreau să revendic pentru mine însumi cât şi pentru copiii 
mei toate drepturile şi avantajele care le-au fost conferite prin voinţa tatălui meu, atât de clar 
exprimate în testamentul său şi doresc să se procedeze rară întârziere la introducerea unei ac
ţiuni înaintate tribunalelor competente pentru a le permite să intre în posesiunea unei părţi din 
moştenirea ce le revine de drept şi de care eu am fost frustrat şi pentru ca ei să poarte numele la 
care au dreptul. 

Această acţiune trebuie să prevadă posibilitatea de a regăsi culpabilitatea fratelui meu 
Ion şi a altora ce se fac vinovaţi de o manevră frauduloasă şi de un fals în a mă declara mort 
sau dispărut într-un moment în care moştenirea tatălui meu Dimitrie Cuza ar fi trebuit să fi e  
împărţită între fratele meu ş i  mine. 

Las de altfel copiilor mei o descriere detailată a împrejurimilor şi a evenimentelor care 
au avut loc din tinereţea mea şi până la sosirea mea în Franţa, ca şi numele persoanelor care www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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m-au cunoscut în Români a şi în Franta, pentru ca să le faciliteze demersurile ce le vor între
prinde după voinţa mea şi faţă de mine, atât în timpul vieţii mele cât şi după moartea mea. 
Precizez astfel : 

l )  Că data oficială a naşterii me le ( 1 5  februarie 1 879) , afl ată pe actul meu de stare civi
lă,  nu este, poate, data reală a naş.teri i mele.Absenţa registrelor de stare civilă la Ruginoasa în 
acest timp sau neglijenţa mamei mele, îmi lasă o îndoială c u  privire la acest subiect . 

2) Numele pe care -I port , nu este nume de familie, c i  o poreclă dată de nemţi unuia din 
fraţii mei, num iţi  Lupu şi care lucrau pentru ei în calltate de conductor într-o exploatare fores
tieră.Pe acesta din urmă îl numeau "Leiter " (conductor sau ş.ef în germană).Acest nume fu 
adoptat apo i şi de către alţi capii ai mamei mele ş.i chiar de către mama mea însăşi, Iliana 
Coj ocariu, care s-a numit spre sfârşitul vietii sale 11 iana Leiter. 

La sosirea mea ]n Franta, în 1909, şi În urma diverselor transcrieri, numele meu s-a 
francizat în "Laiter" . 

Scris după dictarea mea în plină posesiune a facultăţilor şi în cunoştinţă, 
1 O ianuarie 1 944 

L.S.Fabi1Lo; Laiter 

Eu subsemnatul . . . . . . . . . .  Vincent, 5 5  rue Emrnmanuel Sarty-Clarmont, notific că am vă-
zut că domnul Laiter, a di ctat şi a semnat această decLaraţie, ianuarie 1 944, 

L.S. indescifrabil 

Eu subsemnatul Gastcm de Luneley . . . .  7 1  Quai D'Orsay a 9 Paris notific că am văzut că 
domnul Laiter a dictat singur această declaraţie, 1 O ianuarie 1 944 . 

L.S. Indescifrabil 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



ZAMFIRA PUNGĂ 

CONTRIBUŢII LA BIOGRAFIA UNUI PAŞOPTIST BUCOVINEAN 
MIRON CIUPERCOVICI 

Istoria Bucovinei secolului al XIX-lea numără printre personalităţile sale de seamă şi pe 
cea a lui Miron Ciupercovici, preot luptător, apărător incisiv, neşovăitor şi temut al drepturilor 
neamului său. 

Documentele prezente în arhiva Muzeului de istorie a Moldovei conţin preţioase infor
maţii referitoare la cel pe care câmpulungenii îl găseau vrednic a le reprezenta interesele în 
Parlamentul vienez de la 1 848 .Sunt scrisori adresate de deputatul bucovinean prietenilor săi din 
Câmpulung Moldovenesc şi Fundul Moldovei, al căror conţinut inedit sprijină încercarea noas
tră de elaborare a unei scurte schiţe biografice.Expediate din Viena şi Cernăuţi şi datate 1 84 8  şi 
1 86 1 1 , ele întregesc imaginea evenimentelor desfăşurate în cele două mari oraşe în perioada a
rătată .Cum era şi firesc au fost consultate principalele lucrări consacrate istoriei Bucovinei, 
sernnalând îndeosebi contribuţia cunoscutului istoric Teodor Bălan care a surprins tangenţial şi 
rolul acestei personalităţi în cadrul evenimentelor ce au avut loc în Imperiul austriac la mij lo
cul secolului al XIX-lea. 

Din izvoarele păstrate, cunoaştem că această familie românească a purtat iniţial numele 
de Ciupârcă (Ciupercă)2; ea făcea parte din cele 93 de familii care trăiau la 1 774 în satul Fun
dul Moldovei, ocolul Câmpulung .3 Acest nume a fost transcris într-o variantă sârbă, ca şi alte 
nume româneşti, ca urmare a politicii de deznaţionalizare promovată de austrieci în Bucovina 
înstrăinată.4 Se ştie, de altfel, că după 1 789, când biserica ortodoxă din Bucovina a fost scoasă 
de sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei şi trecută sub controlul Mitropoliei sârbeşti de la Kar
lovitz, un rol important în rutenizarea şi sârbizarea onomasticii româneşti 1-a avut Daniil 
Vlahovici care a ocupat acest scaun episcopal . s  

Nume c a  cele ale diaconului Miron Ciupercă, ale preoţilor Neculai Ciupercovici, Ale
xei Ciupercovici, Gheorghe Ciupercovici, ale diaconului Miron Ciupercovici şi mai târziu epis
copului Arcadie Ciupercovici demonstrează că această familie de vechi preoţi de ţară a ştiut să 
apere şi să păstreze prin blândeţe, credinţă şi dârzenie cultura şi tradiţia neamului românesc.6 

Primul membru al acestei familii despre care avem informaţii este Miron Ciupercă; 
în finalul unui act din 29 iulie 1 779, el consemna: "am scris zapisul cu zîsa lui Toader Bălan" .7 
La 1 8 1  O îl re găsim, dar cu numele sârbizat de Miron Ciupercovici, în fruntea ţăranilor din Bu-

1 Depozitul Muzeului de Istorie a Moldovei, nr.de inventar 7857;  ibidem, ru.inventar 786 1 ;  ib idem, 
ru.7860; (vezi anexele). 

2 Teodor Bălan, Noui documente cfmpulungene, Cernăuţi, 1 929, p.40. 
3 Hurrnuzachi-Iorga, Documente cu privire la istoria românilor, Bucureşti, 1 89 1 ,  p.21 9;  Pentru acest nume 

de familie vezi şi Gh.Sion, Arhondologia Moldovei, 1 977, p.3 1 8. 
4 Teodor B ălan, Din istoria Cîmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1 960, p.2; Nicolae Ciachir, Din 

istoria Bucovinei, Bucureşti, 1 993, p.44; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1 99 1 ,  p.49.  
5 Ion Nistor, Românii şi rutenii în Bucovina, Bucureşti, 1 9 1 5, p.  ; Nicolae Ciachir, op. cit. , p.44. 
6 Vezi calendarul "Glasul Bucovinei",  1 938, p . 5 ;  Mihai Iacobescu şi Ioan Zugrav, Documente ale revolu

ţiei de la 1848 din Bucovina, în "Anuarul Muzeului judeţean Suceava", IX, 1 982, p.409; Teodor Bălan, Din isto
ria Cîmpulungului Moldovenesc, passim; Ion Nistor, Js taria Bisericii din Bucovina, Bucureşti, 1 9 1 6, p. l 61 ;  Mihai 
lacobescu, Din istoria Bucovinei, Bucureşti, 1 993, p . 3 84 (sunt cuprinse aici şi importante referiri biografice). 

7 Teodor Bălan, Noui documente cfmpulungene, Cernăuţi, 1 929, p.40. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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covina austriacă, luând apărarea răzvrătiţi tor din Ş arul, Păltiniş şi Doma, din Moldova, aflaţi în 
conflict cu boierul C . Bal�, care tocmai cumpărase aceste moşii.8 Divanul din Iaşi a trimis ar
mată împotriva sătenilor, c are conduşi de preoţii lor "s-au ridicat cu topoare şi ciomege asupra 
trimişi lor . " Diaconul Miron Ciupercov] ci Împreună cu ţăranul Gli gore Toderovici au înaintat o 
plângere Agenţiei austriece din Iaşi, prin care cerea ca ţăranii din satele dornene să fie apăra
ţi.Conflictul a continuat şi în anul următor, când locuitorii din Şarul , Dorna şi Păltiniş au înain
tat D ivanului o j albă redactată de Miron Ciupercovici în care se susţinea că ei sunt răzeşi fiind 
deci scutiţi de boieresc şi de dări şi că pe boierul Balş nu I -ar recunoaşte de stăpân satelor a
cestora."9 Într-un raport 'întocmit de şeful D omeniului , Horvath, la 1 3  martie 1 8 1 7, diaconul 
Miron Ciupercovici şi fratele său, Necula i Ciupercovici, erau consideraţi instigatori "pentru că 
se plâng în numele a toată grămada Cârnpulungului" de nedreptăţile săvârşite de unii funcţio
nari . la Dintr-un document, care s-a aflat în colecţia lui Teodor Băl an, aflăm că diaconul Miron 
Ciupercă "îngreoiet de bătrâneţe" îşi făcea testamentul la 12 octombrie 1 824 . 1 1  Prin acest act el 
lăsa moştenire fiului său adoptiv , având acelaşi nume, o casă cu pivniţă, un hambar, un grajd, 
şuri cu toate acareturile , livezil e din jurul case i şi moşia de pe Valea Caselor, cu boi, cai, o 
moară şi odoarc . 1 2 Aşadar, deputatul care a activat cu atâta energie în favoarea românilor buco
vineni a fost fiul adoptiv al diaconului. 

Din nefericire, pentru o lungă perioadă legată mai cu seamă de tinereţea sa izvoarele 
păstrează tăcere .Este însă de presupus că tatăl adoptiv s-a îngrijit de educaţia sa, trimiţându-l la 
şcoli, poate chiar la seminarul ortodox din C ernăuţi, din moment ce şi acest Miron Ciuperca
viei este atestat de documente cu numele de diacon.B 

Un act de vânzare emis la 1 840, 1n localitatea Fundul Moldovei, este autentificat de 
"Miron Ciupercovici, vomic" 14 ,  demnitate greu de dobândit într-o vreme când ierarhiile se cu
cereau pe calea spinoasă a vredniciilor îndelung probate.Numele lui apare tot mai des,  alături 
de a altor vrednici câmpulungeni, în memori ile din ce în ce mai numeroase adresate autorităţi
lor imperiale. 1 5  Documentele-protest din anii 1 84 1 ,  1 842, 1 843, 1 844, 1 845 ,  purtând toate 
semnătura lui Miron Ciupercovici, sunt adevărate rechizitorii asupra abuzurilor săvârşite de re
prezentanţii autorităţilor austriece împotriva populaţiei româneşti din ţinutul abuziv ocupat la 
1 77 5 .Faptul că aceste proteste au dus la declanşarea unor anchete, este drept, rămase fără un 
rezultat imediat, asupra cunoscutelor "nelegiuiri" săvârşite de mar�datarul din Dorna, Peter 
Strolunaier, ne îndreptăţesc să credem că numele lui Miron Ciupercovici era cunoscut au
torităţi lor din capitala Imperiului, şi  chi ar Împăratului, şi temut de cei ce guvernau Bucovi
na.Locuitorii din Dorna şi Câmpulung îşi puseseră mare nădej de în cel pe care-I trimiseseră să 
le apere drepturi le, de vreme ce, la încercarea Prefecturii şi a Domeniului de a-i convinge să re
nunţe a se adresa autorităţilor ierarhice, răsp undeau : " 'Nu vom renunţa niciodată la drepturile 

8 Idem, Din istoria Cîmpulungului Mo ldovenesc ,  p. 1 30- l 33.  
9 Ibidem, p 1 32. 
10 Ibidem, p.208-209. 
Il Ibidem, p. l 02. 
12 Ibidem, p. l 02. 
1 3 Ibidem, p.265.  
1 4  Teodor Bălan, op. cit. , p. I J 6.Din alte documente reiese că el  a deţinut această dregătorie mai mult timp . 
1 5  T.V. Stefanelli, Documente din vechiul ocol ar Clmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1 91 5, p.4 1 9-42 1 ;  

1 848 /a români. O istorie fn date ş i  mărtuni, Ediţi e Comel i a  B adea, Bucureşti, 1 982, p.61 5-62 1 ;  Teodor Bălan, 
op cit , p. 3 1 4-322.În memoriul adresat împăratului la 1 O iulie 1 843 , Miron Ciupercovici,descriind calvarul buco
vinenilor arest;iţi, intre care se afla şi fratele său Dumitru Ciupercovici, arăta : "Ce se întâmplă în Bucovina este 
nemaipomenit" .Aici nu numai că se fură avutu l oamenilor, dar sînt chiar schingiuiţi de nişte "funcţionari lipsiţi de 
Dumnezeu şi de conştiinţă".Ca urmare s-a deschi s o anchetă împotriva mandatarului Strohrnayer, pe care diaconul 
îl caracteriza ca pe "o bestie de om" şi "un tiran J_lemaipomenit". www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



3 CONTRIBUŢII LA BIOGRAFIA UNUI PAŞOPTIST BUCOVINEAN - :MIRON CTIJPERCOVlCI 125 

noastre aceasta cu atât mai mult cu cât am trimis la Viena pe Miron Ciupercovici să aducă răs
punsul împăratului. "  1 6 

Anul 1 848 aducea schimbări profunde în viaţa Europei cuprinsă de flăcările revolu
ţiei .La 1 3  martie 1 848, se declanşa revoluţia la Viena.Guvernul M<rtternich este înlătu
rat.Împăratul Ferdinand 1 promite o nouă constituţie.Revoluţia se amplifică.La Cernăuţi, inima 
Bucovinei, are loc o mare adunare populară .În majoritatea locaJităţilor din Bucovina reprezen
tanţii vechiului regim sunt îndepărtaţi din funcţie .În cadrul acţiunilor revoluţionare din provin
cia românească inclusă Imperiului la 1 774 ţărănimea se afirma prin lupta ei energică, ca prin
cipala forţă socială.Încep alegerile în noul Parlament vienez.Ocolul Câmpulungului şi regiunea 
Humorului, care trebuiau să aleagă un singur deputat, încredinţează această cinste lui Miron 
Ciupercovici .Tânăr, energic, priceput mânuitor al condeiului şi cunoscător de limbă germană, 
el se va dovedi cu prisosinţă un vrednic apărător al drepturilor neamului său.Prezent la adu
narea populară naţională de la Cernăuţi de la 20 mai 1 848, este posibil să fi făcut parte din acel 
comitet condus de Eudoxiu Hurmuzachi ce va elabora, în iunie 1 848,  "Petiţia ţării- cea mai a
devărată expresie a opiniei publice şi a conglăsuitoarelor dorinţi ale naţiunei."Aceasta pentru că 
alesul câmpulungenilor se afla la 1 7  iunie 1 848 la Cernăuţi, de unde urma să plece, apoi, la 
Viena.Informaţia o găsim într-o scrisoare datată 1 9  iunie 1 848, Cernăuţi, aflată în arhiva 
Muzeului de Istorie Iaşi . 17 Epistola, un document original purtând semnătura lui Miron Ciuper
covici, conţine în acelaşi timp date importante privind numele, naţionalitatea şi orientarea po
litică a deputaţilor aleşi de câteva din localităţile Bucovinei; " . . .  di la Rădăuţi este ales un om 
mai vrednic, moldovan, şi ştie şi carte . . .  Di la Goian este iară un rus cari ştie şi moldoveneşte 
şi să vede om cuminte . . .  " .Dârzul bucovinean află nemulţumit că Suceava "un târg aşa vechi" 
. . .  "în loc să aleagă un om vrednic de a te putea sfătui şi puni la cale cu dânsul" alesese " . . .  un 
deputat di la Hotna cari nici de o treabă nu este şi nu va fi .Un rus neînţălegător, prost, cari 
păsăruia şti tocma, tocma pe gustul leşilor ." Cuvintele aspre la adresa deputatului de Suceava 
nu erau pornite neapărat din necazul că vechiul ţinut românesc îşi alesese un reprezentant al 
unei etnii minoritare să-i apere drepturile şi libertăţile seculare ci, mai cu seamă, pentru că 
acesta avea să fie împotriva unuia din primele puncte ale Petiţiei ţării şi anume separarea 
Bucovinei de Galiţia şi constituirea ei "ca ţară autonomă" .Şi aflăm în continuarea scrisorii că 
propaganda autorităţilor de la Lemberg şi Viena se înteţise "ca să poată îndupleca pre deputaţii 
bucovineni ca să ţie cu Galiţia să fie tot o ţară" .Miron Ciupercovici continua hotărât: "deci noi 
aceasta cât putem vom apăra şi nu ne vom primi cu ţara leşască că nici înaintea împăratului 
măcar ce să fie.Ci ne vom ţine cum am vorbit. "  Bănuiala alesului din Câmpulung că lvan 
Delenciuc, deputat de Suceava, "se încurcă cu galiţienii "  şi nu sprijină lupta pentru autonomia 
Bucovinei, trădând dorinţa majorităţii se va dovedi reală.El era nevoit să scrie sucevenilor, de 
la Viena, să trimită vorbă reprezentantului lor "ca să stea la cuvânt cu ceilalţi deputaţi" .Epistola 
din 1 9  iunie 1 848 ne ajută să aflăm amănunte despre discuţiile avute de Vasile Ştirbu, Ilie 
Niculiţă şi Miron Ciupercovici cu Kriizhauptman-ul Izăcescu, care le făgădui "că va scrie să să 
îngăduie asupririle cătră noroade. "Deputatul de la Fundul Moldovei îi îndemna pe cei cărora li 
se adresa "a noştri prea iubiţi prietini şi fraţi" să se bucure de aerul de libertate ce le era îngă
duit de acele vremuri şi " să nu lasă oamenii cu ceva înşălaţi . . .  şi să să dei de ştire la  toţi să nu 
fie proşti, că acu eşti slobod a vorbi toati ce este drept . . .  şi să nu să. teamă de nimene, numai de 
Dumnezău" 1 8 .În acele zile cât şi-a îngăduit a sta la Cernăuţi în aşteptarea alegerii deputatului 
cernăuţenilor (2 1 iunie 1 848) Miron Ciupercovici trebuie să se fi întâlnit în mai multe rânduri 
cu fraţii Hurmuzachi, profesorul Calinciuc şi cu ceilalţi revoluţionari bucovineni, sfătuindu-se 

1 6 Teodor Bălan, op cit , p.266. 
1 7 Vezi nota nr. l .  
1 8 1848 la români . . .  , p.608-6 1 3 .Pe de altă parte, aşa cum am constatat deja, deputatul din Fundul 
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în legătură cu cele ce aveau de făcut pe timpul şederii lor la V iena, şi asupra importantelor eve
nimente ce urmau a se desfăşura în capitala imperiului .În aceste zile, când la Cernăuţi căpăta 

forma finală "Petiţia fări i", erau prezen� în capital a Bucovinei M.Kogălniceanu, Al.I.Cuza, 
Costache Negri, Zaharia Moldovanu ş . a. ,  ce organizau Comitetul revoluţionar moldovean.Dc 

această prezenţă putem lega redactarea finalului programului buc ovinean în care împăratul era 
informat "asupra mult iplelor raporturi sociale şi comerciale ce există între Bucovina şi ţările 
Moldova şi Ţara Românească vecine şi consangene cu noi, raporturi care exercită înrâurinţă 
puternică asupra industriei şi c omertului întregii monarhii austriece. "Dar, din spatele acestor 
motive de ordin economic răzbate, rară îndoială, ideea unităţi i româneşti. 1 9  De aceea, şi poate 
şi datorită unor declaraţii deschise, Miron C iupercovici , Mihail Bodnărescu şi Anton Kral erau 
acuzaţi de unii deputaţi ai Bucovinei că doreau nu numai despărtirea de Galiţia, ci chiar unirea 

ei cu Moldova.2° Nevoiţi să "dezmintă" aceste "acuza�i false" prin declaraţii publice sau 
manifeste explicative, cei trei nu laceau decât să ţină seama de primej dia unor astfel de 
învinuiri într-un moment când Imperiul austriac era, încă, o puternică forţă militară şi politică a 
timpului.Dar, asemenea tuturor românilor din imperiu, nici românii bucovineni nu erau străini 
de hotărârile Adunării din 3 / 1 5  mai - 5 17 m ai, de c onţinutul "Petiţiunii naţionale" şi de ceea ce 
se strigase pe Câmpia Blajului .2 I  

La 28 iunie 1 &4 8, Miron Ciupercovici se atla la Viena.Într-o scrisoare pe care acesta o 
adresa preotului Georgie Ciupercovici, profesorului Teutul , părintelui Daşchievici şi altor câm
pulungeni, la 2 iulie 1 84 &22 , se găse sc preţioase informaţii referitoare la s ituaţia critică în care 
se afla Imperiul austriac : "Maestatea sa împăratul nostru Ferdinand se află în Tirol la lnzbruc . . .  
Croaţia cu Ţara Ungurească au ceva nepace . . . La Italia ş i  pre aiurea , precum şi la Bohemia, la 
Prag, este mai în toate zi lele vărsare de sînge mare , şi aicea este mare frică cum că '/a intra ru
sul , şi nu să ştii ce va 5, că vienenjj sânt toki înarmaţi groaznic . . . " .În aşteptarea deschiderii 
Reichstag-ului, stă de vorbă cu deputaţii vienezi "care s-au bucurat că am mărs la dânşii şi am 
ţinut şi noi sfat cu dânşii"  şj-i asigură pe ai săi că "petiţia c are s-au făcut la Humor s-au prefă
cut; puncturile toate acelea au rămas numai mai cu înfrumuseţare ca să dei la tipar, de carele în 
scurtă vreme, după ce vom scoate-o di l a  tipar, vom trimite şi domniilor voastre ca să videţi şi 
să ştiţi ce rugăm de la îrnpăratul."La 1 8  august , înainta acest virulent memoriu Ministerului de 
Interne al Imperiului .Aici sunt arătate numeroasele ş i  gravele abuzuri săvârşite de mandatarul 
Strohmayer, prezicând că "numai firea blajină a populaţiei româneşti şi îndemnuri ale preo
ţimii noastre au facut ca până acum ţăranii nu s-au răzbunat crunt împotriva acestui mizera-
biJ "23 _ 

. 

Ales deputat în Parlamentul liberal de la V iena, el se adresa acestui forum, la 20 sep
tembrie 1 848 :  " . . .  ţin de sfânta mea datorie să-mi ridic glasul pentru patria mea, ocolul Câmpu
lungului Moldovenesc din Bucovina, şi să fiu în faţa reprezentanţilor împărăţiei austriece inter
pretul fidel al dreptelor p lângeri ale conaţionalilor mei îndreptate împotriva asupririlor brutale 
ce le îndură din partea organelor politice şi administrative . "  Priceput mânuitor al condeiului, 
într-un stil plăcut, cursiv, dar ferm, înfierează nedreptăţile şi abuzurile săvârşite împotriva nea
mului său ce este îndreptăţit a-şi stăpâni pământuri le în virtutea acelui drept natural pe care-I 
posedă naţiile "asupra pământului din care a răsărit" .Continuând: " . . .  atunci acesta este dreptul 
neamului nostru care împins pe piscurile munţilor de la graniţă de-abia vede Jucind soarele în 

1 9 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p.97.  
20 Documente privitoare la istoria oraşuLui Suceava (7 388- 1 9 1 8), vol.I, Bucureşti, 1 989, întocmit de Vasi-

le Gh.Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ion Caproşu şi Gavril Irimescu, p.670-672.  
2 1 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p.98.  
22 Ibidem, p.322- 3 3 0; 1848 /a români , I, p.6 1 5-6 1 8 . 
23 Teodor Bălan, op. cit , p.3 1 Ll -322 În documente SW1t descrise 1oa1e avatarurile bucovinenilor din ultimul 
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văile sale şi arareori ovăzul cocându-se . . . .  Strămoşii noştri şi noi înşine am stăpânit pământurile 
noastre şi am exercitat nestingheriţi toate drepturile ce decurg din această proprietatc.Aceste 
drepturi au fost recunoscute de autorităţi şi de abia în anul 1 836 şi-au permis funqionarii înve
cinatului Domeniu din Câmpulung, încălcări ilegale în proprietatea noastră . . .  Întâi am fost 
socotiţi drept supuşii Domeniului Câmpulung, ceea ce n-am fost niciodată, iar Domeniul drept 
stăpân.Ni s-au confiscat pădurile, ni s-au alungat turmele şi tăietorii de lemne, s-au devastat pă
durile noastre pentru Domeniul menţionat şi în folosul funcţionarilor lui.Ni s-au confiscat puş
tilc, din care pricină turmele noastre, nefiind apărate, au fost sfâşiate de animale sălbatice.Ni 
s-au luat drepturile, arendându-se morăritul şi crâşmăritul . "Acest lung rechizitoriu continuă, în
cheindu-se astfel: "Îndeosebi, trebuie să cerem ca să se dispună retrocedarea drepturilor noastre 
moştenite din vechime, anularea jurisdicţiei Domeniului şi a supunerii noastre sub puterea 
acestuia.Să se restabilească vechea autonomie a ocolului Câmpulung, după cum ea existase pe 
timpul stăpânirii turceşti " .  Memoriul este semnat: Miron Ciupercovici, deputat în parlamentul 
austriac, Ilie Niculiţă, delegat şi Vasile Ştirbu, delegat.Prezentarea lui în limba germană, ne 
îngăduie să bănuim şi calităţile oratorice ale preotului bucovinean .Urmarea acestui memoriu a 
fost instituirea unei comisii întrunite la Câmpulung, în ziua de 1 6  noiembrie 1 84824, printre re
prezentanţii câmpulungenilor numărându-se şi Miron Ciupercovici. 

În 1 849, însă, speranţele câmpulungenilor, şi a tuturor revoluţionarilor erau spulbera
te. Vreme de 1 1  ani se va reinstaura absolutismul. Tăranii din Bucovina continuă seria memo
riilor la fel de hotărâţi în a-şi recâştiga drepturile pierdute.Sunt reînoite vechile cereri şi trimise 
împăratului; la 25 aprilie 1 853 , 26 iulie 1 85 5 , 5 decembrie 1 85 5 ,  ianuarie 1 85 7 .25 În redactarea 
lor un rol deosebit revenindu-i, iarăşi, neobositului Miron Ciuperovici.26 

Anul 1 86 1  aducea speranţa în inimile mâhnite ale ţărănimii bucovinene.Era anul alege
rilor pentru dieta Bucovinei.Eudoxiu Hurmuzachi era ales deputat al Câmpulungului .27 În a
ceastă calitate redacta, după spusele lui Th.Bălan şi dădea publicităţii la Viena, cartea: "Strigă
tul după ajutor al Comunelor ocolului Câmpulungului Moldovenesc din Bucovina ". Fără a pune 
întrutotul la îndoială faptul că " limba elegantă şi extrem de precisă" a memoriului către împărat 
aparţinea lui Eudoxiu Hurmuzachi, credem că şi preotul bucovinean care semna, împreună cu 
Ilie Niculiţă şi acest document, şi care timp de peste 20 de ani scrisese un număr destul de ma
re de astfel de plângeri -martor în procesele deschise de câmpulungeni în apărarea drepturilor 
strămoşeşti- trebuie să-şi fi cizelat vorba şi condeiul, fiind, în parte, autorul petiţiei pe care o 
semna.Faptul că nu mai era ales deputat nu trebuie explicat prin scăderea încrederii pe care i-o 
acordau conaţionalii  săi ci, datorită faptului că, legând soluţionarea problemei câmpulungene 
de numele celei mai mari personalităţi din Bucovina acelor vremuri, se spera rezolvarea ei . 
odată pentru totdeauna. Un alt document aflat în arhiva Muzeului de Istorie-Iaşi, datat 3 mai . 
1 86 1 ,ni-l arată pe Miron Ciupercovici prezent, la acea dată, la Viena, înaintând "petiţiile una la 
împăratul pe 80 di coali di hârtie, două la doi miniştri care de trii luni lucră la dănsăli" .Este 
vorba, binenţeles, de memoriul "Noth-und Hilferuf der Gemeiden des Moldauisch Campulun
ger Okols in der Bukovina", care, tipărit, va avea 93 de pagini, fără a număra cele 4 1  de docu
mente ce-l vor însoţi.28 Scrisoarea autografă adresată prietenilor câmpulungeni, nepublicată 
până astăzi, conţine preţioase informaţii de interes privat pe care am crezut de cuviinţă a le face 
cunoscute.29Ele ajută, alături de alte amănunte, la conturarea unei imagini reale asupra ceea ce 

24 Ibidem, p.272. 
25 Ibidem, p.274. 
26 Ibidem, p.275 .  
27 Teodor Bălan, op. cit. , p.27 5 .  
28 Ibidem, p.27 5-277.Interesant este ş i  unul d in  cele trei citate aflate l a  începutul cărţii: "Ţăran sărac, ţară 

săracă; ţară săracă, rege sărac" . 
29 Vezi nota nr. l .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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a însemnat, fără exagerare, sacrificarea interesului personal în favoarea celui obştesc.Aflat de 
ani de zile pe drumurile Cernăuţilor sau Vienei, Miron Ciupercovici scrie alor săi : "Hristos a 
înviat . . .  prietini şi frate Gheorghiu" , arătându-le că "am rupt două părechi di ciuboti călcând 
bolovanii pin Cemăuţi.Cbeltuiala tari mi s-au î(m)puţinat, că numai 1 50 K mi-au rămas di 
drum la Viena" şi necăjit, că nu putuse să se bucure asemenea celorlalţi creştini, de sfintele săr
bători ale Paştelui , alături de ai săi, ftind nevoit a fi mareu plecat. El îi îndeamnă, prin cuvinte, 
în spatele cărora se poate ghici, ffiră dificultate, o notă rnustrătoare : "Vă poftesc ca să vă adunaţi 
la un cuvânt cu toţii din Fundul Moldovei, Sado'.la, Câmpulung şi să faciţi vro 200 K. să-mi tri
mitiţi că doară nu mi-ţi lăsa di batjocură prin ţări străini.'' Era pe drept cuvânt supărat pentru că 
"vomicul din Pojorâta au strâns banii di la sat dar îi ţini la dânsul . "  Şi hotărât, le spune, amin
tindu-le fără îndoială o veche înţelegere : "Şi să dati ajutor] şi acasă cu bani şi alţi ci vor fi di 
lipsă că puteţi judeca că aveţi inimă di creştini şi di preteni cât mă jertfesc eu pentru toţi" .  Do
jenitor, continuă: " Ş i  mi să prăpădeşte gospodăria şi-m sărăcesc copiii, şi-m(i) străc sănătatea şi 
viaţa, cari alţii nu o fac aceasta ci şed şi caută di trebuinţili sal i.Ba încă vorbesc bârfeli asupra 
mea" .Şi semnează, pe drept cuvânt, "Miron Ciupercovici al Dumniilor voastre jerfitori . "  
Într-un post-scriptum adresat credincios.ului său prieten, vomicul Gheorghiu, î l  vedem îngrijo
rat de soarta soţiei sale, rămasă să se descurce cu treburile gospodăriei şi mai ales îl intuim cu 
mare grijă pentru educaţia , probabil , a unicului său băiat, Afanasie, poate şi el înclinat a urma 
tradiţia familiei, din moment ce scria: "Pi băietu, pi Afanasi să nu-l smintească di la şcoală" . 

Aflat la Viena, la 1 5  mai 1 86 PD,  el expedia o nouă epistolă cu aceeaşi destinaţie, ară
tând că a ajuns cu întârziere deoarece s-a îmbolnăvit de picioare şi cu ' 'mare greu m-am tras la 
Dobreanu di l-am rugat să ne scoată audienţe la  împăratu ş i  la miniştri . . . " Scrisoarea nu este 
serrmată, de aceea fixarea paternităţii documentului a necesitat din partea noastră un atent stu
diu.Decisiv în a-i atribui lui Miron C iupercovici documentul din 1 5  mai 1 86 1  a fost regăsirea 
aici a unor informaţii care le reiau pe cele din scrisoarea prezentată anterior şi datată Cernăuţi, 
3 mai 1 86 l .Astfel, aflăm că la 9 mai ajunsese ia Viena, dar neputându-se deplasa nici măcar cu 
trăsura, "că-i doi lei pi ceas", este nevoit să s.e înscrie în audienţă prin intermediari. Cu sănătatea 
zdruncinată, ajuns probabil la capătul puterilor, adăuga exasperat : "Tari rău năcăjesc îmi vini să 
pun capu pi o peatră şi cu alta să-1 zdrobesc, că nu ştiu pentru a mele păcati sau un blăstăm pă
rintesc au picat asupra rne ca s.ă-m(i) petrec viaţa rne întru aşe fel di lucrări ba şi sănătatea să
m(i) prepădesc." Îngrijorat, iarăşi, pentru soarta gospodăriei sale adaugă : "  . . .  şi mi să pustieşti 
casa şi gospodăria că a.mu au fost vremi di primăvară şi voi fi răma(s) făr di arătură şi semănă
tură apoi cu ci voi aştepta iarna atunce toţi vor zici că am şezut prin Cernăuţi şi pin Viena şi am 
mâncat şi am băut dară necazurile şi supărărili me]i nu vreu a li pricepi . . .  " .Temându-se pro
babil că scrisoarea din 3 mai să nu fi ajuns la destinatar, reia rugămintea de a i se trimite banii 
necesari : "eu în răvaşul ci v-am trimis din Cernăuţi am fost scris doao suti di lei . "  Fără îndoială 
că prezenţa lui Miron Ciupercovici în Viena la acea dată trebuie legată de tipărirea atunci, pe 
93 de pagini, a memoriului pe care-I semna împreună cu Ilie Niculiţă3 l . ''Am să dau petiţia la ti
părit să să tipărească măcar vro trii suti să împărţăsc în Raistag şi pi la miniştri că cu gvilaguri 
cu tot esti la vro şasăzeci di coali di hărtie . . .''. Ar ft dorit să treacă pe acasă câteva zile" Şi  nu 
m-au lăsat Hormozăcheştii nici di. cum au şezut lângă spati până ne-am suit în diligenţii . .  . ' ' .  
O frumoasă prietenie trebuie să-1 fi legat pe preotul bucovinean de membrii familiei 
Hurmuzachi de-a lungul a mai bine de 20 de ani de colaborare în lupta pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor populaţiei româneşti aflate sub dominaţie străină. 

Memoriul înaintat în 1 86 1  era urmat de două rapoarte "nimicitoare" ale Direcţiei de fi
nanţe din Lemberg.Ele au fost înaintate împăratului care după un studiu amănunţit da urmă-

30 Ibidem. 
3 1 Teodor B ălan, op cit , p.277-279. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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toarea rezoluţie, la 9 octombrie 1 862; Comisia de litigiu se respinge, dar se numeşte în schimb 
o comisie mixtă pentru tratarea prin bună înţelegere a conflictului. 32 Comunele câmpulungene 
au fost reprezentate prin Eudoxiu Hunnuzachi, Miron Ciupercovici, Gheorghie Gheorghiu, 
Gheorghe Rusu, Ioan Cocinschi şi Silverius Schapierer33 .Deschizându-şi lucrările la 1 7  iulie 
1 863 ,  comisia încheia după aproape un secol, prima învoială, cu Dorna şi Pojorâta, în 6 sep
tembrie 1 867, învoiala cu Ciocăneşti, iar în 1 869, printre altele se rezolva şi 
cea a locuitorilor din Fundul Moldovei -prezenţa lui Miron Ciupercovici din partea bucovineni
Ior reprezentând o garanţie a rezolvării conflictului în favoarea celor nedreptăţiţi .34 lat:\ că, 
după ani de zile petrecuţi pe drumurile Cernăuţilor sau Vienei, ..acest adevărat Inochentie Micu 
Klain al bucovinenilor vedea dreptatea şi liniştea aştemându-se peste pământurile ocolului 
Câmpulung. 

Învoiala încheiată cu austriecii la 9 septembrie 1 865 aducea câmpulungenilor 7 1 4 1  iu
găre şi 1 26 1  stânjeni pătraţi de teren.35 Remarcând meritele lui Eudoxiu Hurmuzachi în tranşa
rea acestui conflict în favoarea câmpulungenilor, T.Bălan remarca:  "Nu-l vom uita nici pe cu
rajosul întru toate, dîrzul chiar, Miron Ciupercovici de la Fundul Moldovei care n-a precupeţi! 
nimic pentru a contribui la izbăvirea fraţilor săi obidiţi şi nedreptăţiţi.A înfruntat împreună cu 
câţiva consăteni ai săi riscurile unei călătorii clandestine la Viena, numai pentru- a aduce alina
re câmpulungenilor săi oprimaţi de o stăpânire hrăpăreaţă şi răuvoitoare36 .  

Din ·nefericire, nu cunoaştem data morţii sale, dar ni-l închipuim petrecându-şi ultimii 
ani ai vieţii lângă familia sa, îngrijindu-se de gospodărie şi văzându-şi feciorul continuând tra
diţia familiei şi făcându-se preot.Asemenea unei întregi generaţii de preoţi bucovineni, familia 
Ciupercovici a ştiut a-şi împlini cu cinste dubla menire: de a mij loci cu o mână harul şi mân
tuirea, iar cu alta de a alina durerile neamului, mângâindu-1 şi îmbărbătându-l.Unnaşii lui Mi
ron Ciupercovici vor avea bucuria să vadă pământul bucovinean reîntregind teritoriul României 
la 1 9 1 8 . 

32 Ibidem, p.279. 

33 Ibidem, p.280. 
34 Ibidem, p.?. 

35 Ibidem, p.28 1 .  
36 Ibidem, p.289. 
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Scris�are autografă. adresată de Miron C iupe.rcovici 
pnetc:nilor săi din Cî:mpulung Moldovenesc. 

Cernăuţi, 1 9  iunie 1 84 � L  
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Inv. 786 1 .  Scrisoare adre sată de Miron C iupercovici 
prietenului său Gheorghe Gheorghiu. 

Cernăuţi, 3 mai 1 &6 1 . 
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Scrisoare adresată lui Gheorghe Gheorghiu 
de către Miron Ciupercovici.  

Viena, 1 5  mai 1 86 1  . 
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ANGELA ŞTIRBU 

O MĂRTURIE DOCUMENTARĂ DESPRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL FARMACEUTIC 
DIN MOLDOVA 

Activitatea farmaceutică din Moldova şi Ţara Românească, în ultimul sfert al secolului 
al XVill-lea, a cunoscut efectele pozitive ale aplicării reformelor pe tărâmul organizării asis
tentei medicale şi sanitare.Mişcarea progresistă iluministă a favorizat aplicarea în practică atât 
a reformelor sanitare din partea statului, cât şi a iniţiativelor medicilor iluminişti 1 .  

în ansamblul reformelor medico-sanitare din Moldova şi Ţara Românească în secolul 
al XVID-lea se încadrau şi importante preocupări ale autorităţilor privind înfiinţarea unor far
macii, aprovizionarea lor cu medicamente, controlul oficinelor şi stabilirea normelor activităţii 
farmaceutice, precum şi formarea cadrelor necesare2. 

· 

Până la Regulamentul Organic, fiecare farmacie era orânduită prin dispoziţiile hrisoave
lor timpului şi numai Regulamentul Organic a reglementat, în mod general, regimul farmaciilor 
din Moldova şi Ţara Românească3. 

În Moldova, sub Regulamentul Organic exista un comitet al sănătăţii la Iaşi, compus 
din ministrul de interne, ministrul de război (hatmanul), inspectorul carantinelor şi protomedi
cul, ce avea în grija sa privegherea spiţeriilor.Exista, de asemenea, o comisie a "doftorilor" 
compusă din protomedic, 4 alţi doctori şi un doctor "moşitor" .Această comisie dădea dreptul 
de liberă practică a spiţeriei în ţară.Nimeni nu putea dirija o spiţerie, fără a avea o diplomă4. 

Pe plan european, exigenţele impuse de medicină şi de dezvoltarea ştiinţelor farmaceu
tice au determinat oficialităţile să se intereseze mai mult de pregătirea profesională a farmaciş
tilor. 

Deşi în cursul secolului al XVill-lea dominau formele tradiţionale de pregătire profe
sională, adică în cadrul farmaciei, sub îndrumarea unui magistru, către sfiîrşitul secolului asis
tăm la apariţia unor forme extrauniversitare de învăţământ farmaceutic, precum şi la introduce

' rea unor prelegeri, în special de chimie, pentru farmacişti, chiar la unele universităţi5• 
Succesele fundamentale ale ştiinţelor naturale experimentale, în secolul al XIX-lea, au 

dat un puternic impuls dezvoltării farmaceuticii.Descoperirile înregistrate pe tărâmul chimiei şi 
al fiziologiei au permis aşezarea ştiinţelor farmaceutice pe o bază solidă, care le-a oferit largi 
perspective pentru viitor. 

Schimbările survenite, în urma valorificării succeselor chimiei în farmaceutică, s-au o
glindit atât în învăţământul farmaceutic, cât şi în farmacopeele apărute în cursul acestui se
col6.Pregătirea profesională a farmaciştilor, în cursul secolului al XIX-lea, a trecut, pe plan eu
ropean, prin transformări fundamentale.Tendinţa generală a învăţământului farmaceutic viza 
depăşirea definitivă a formelor vechi ale pregătirii farmaciştilor şi dobândirea unui caracter su
perior universitar. 

1 S.lzsak,Farmacia de-a lungul secolelor, Bucureşti, 1 979, p.216. 
2 Ibidem. 
3 Farmacişti şifarmacii, Droguişti şi drogherii, Bucureşti, 1 924, p.S. 
4 Ibidem, p.9. 
5 Istoria medicinei universale, Bucureşti, 1 970, p.632. 
6 S.lzsak,op. cit. , p.226. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Perfecţionarea învăţământului farmaceutic, apropierea acestuia de nivelul universitar a 
conferit profesiunii o mai mare greutate ştiinfifică şi socială. 

Înfiinţarea institutelor superioare de învăţământ farmaceutic şi tendinţa de a le îngloba 
în cadrul universităţilor a fost un fenomen general în mai toate ţările din Europa secolului al 
XIX-lea, deşi conferirea gradului de "facultate" s-a lăsat aşteptată, în cele mai multe cazuri, pâ
nă după primul război mondial7• 

Printre primele ţări din Europa, unde învăţământul farmaceutic a fost pus pe baze orga
nizatorice trainice, în concordanfă cu exigenţele ştiintifice, impuse de etapele evolutive ale dez
voltării profesitmii de farmacist, a fost Franta, m1de în 1 803, a luat fiinţă, la Paris "Ecole de 
Phannacie" concomitent cu şcolile similare de la Montpellier şi Strassbourgs. 

În Austria, învăfământul farmaceutic superior se desfăşurase, la început, doar în cadrul 
Universitătilor din Viena, Pesta, Praga şi Cracovia, pentru ca apoi, după 1 853 şi Universitătile 
din Graz, lnnsbruck şi Lemberg să devină centre ale pregătirii superioare a farmaciştilor9.De 
altfel, către sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, farmacia austriacă 
a jucat Wl rol considerabil în viata farmaceutică din ţara noastră, numeroşi farmacişti din Tran
silvania, care s-au aşezat apoi în Moldova şi Ţara Românească, fonnându-se la şcoala de far
macie austriacă10• 

Aceeaşi tendinJă a dezvoltării învăţ:ământului farmaceutic spre fonne organizatorice su
perioare a avut loc şi în Germania, unde etapele de trecere au reflectat şi mai puternic persis
tenta formelor tradiţionalel l .  

Acelaşi lucru se întâmplă şi în Ţările române, Wlde unele documente existente demon
strează persistenta acestor forme tradiţionale ale învă'ţământului farmaceutic până la mijlocul 
secolului al XIX-lea şi poate chiar mai târziu.Astfel, din arhiva farmaciei "La Coroana" din 
Iaşi, ale cărei începuturi merg până în primul pătrar al secolului al XJX-lea12, se păstrează o di
plomă a unui anume Andrei Iassinsky, de fapt Wl fel de certificat de atestare în arta farmaceu
tică, eliberat la 1 mai 1857, în oraşul Huşi13. 

Diploma se prezintă sub forma unui document din hârtie având o pecete de ceară roşie, 
ambele aflându-se într-o stare de conservare buni. Textul actului14, alcătuit în limba latină înce
pe cu cunoscuta formulă "Lectoris salutem" (sănătate cititorului), caracteristică multor acte de 
acest gen din epoca respectivă, adresându-se "tmiversis et singulis" (tuturor şi fiecăruia din cei 
interesaţi), fie că sunt doctori în medicină, fie câ sunt licenţiat]. în disciplina farmaceutică.În 
continuare se arată că adolescentul Andrei Iassinsky, născut la 1 ianuarie 1 840, a dat examen în 
faţa lui Adalbert Wotsch, după ce în timpul prescris învăţăturii "s-a instruit cu seriozitate şi 
conştiinciozitate, arătând zel şi asiduitate şi demonstrând în acelaşi timp probitate"(vezi ane
xat). 

Se adevereşte de asemenea că în ziua de 1 mai 1 857, el a fost riguros examinat în do
meniul "aparatorii farmaceutice, a cunoaşterii, colectării şi conservării plantelor uzuale, a pre
pară.rii medicamentelor simple şi complexe, precum şi a expedierii tuturor medicamentelor". 

7 Istoria medicinei universale, p.636. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, p.633.  
1 1  Ibidem, p.636.în Prusia femeile au fost admise în învăţAmântul farmaceutic superior abia în 1 898, mai 

târziu decât în România, unde primele studente au absolvit în 1 892. 
12 P .Cazacu şi I.Constantinescu-Frunză, Material documentar pentru rezolvirea chestiunii farmaciilor în 

România, Bucureşti, 1916, p.364. 
IJ Documentul se află, în momentul de faţă. în patrimoniul nMuzeului farmaciei" din Cluj. 
14 Cf.textul diplomei în limba latină şi traducerea. în anc:xă. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Ultima frază din acest act precizează că în urma faptului că Andrei Iassinsky "a demon
strat, după tradiţie, a sa instruire şi măiestrie" este recunoscut, în mod legal, "coleg în arta far
maceutică" şi poate să-şi exercite profesiunea sa oriunde vrea. 

Dedesupt se precizează data şi locul examenului susţinut şi a atestatului obţinut: "Huşi, 
în Principatul Moldovei în ziua de 1 mai 1 857" .Sub această ultimă menţiune se descifrează fără 
greutate două semnături: Dr.Madejewsky "Physicus" şi Adalbert Wotsch, cu menţiunea pres
curtat! "Magist.Pharm.". 

Între aceste două semnături, pe act este imprimat sigiliul fizicatului ţinutului Fălciu15, 
instituţie sanitară specifică Moldovei pentru perioada respectivă16.Având forma ovală, sigiliul 
prezintă, aşa cum se obişnuia, în partea superioară a câmpului, rezervată prezentării heraldice, 
două elemente: însemnul dregătoriei şi reprezentarea simbolică a ţinutului.Astfel, în partea cen
trală a câmpului, pe o terasă verde, este reprezentat zeul Esculap, cu barbă, redat în picioare şi 
privit din faţă, ţinând în mâna stângă un toiag pe care este încolăcit un şarpe.De lângă toiag ră
sare un trunchi retezat şi tot acolo se înalţă un arbore a cărui coroană bogată acoperă întreaga 
reprezentare17.Mâna dreaptă a zeului se sprijină pe un scut de formă dreptunghiulară timbrat cu 
o cunună de Iauri.Pe scut este reprezentată stema ţinutului FălciulB (o bovină trecând spre stân
ga pe o terasă verde ).Imaginea este incompletă datorită impresiunii defectuoase a ştampilei sau 
datorită unei presiuni ulterioare. 

Textul legendei din partea de jos a sigiliului, scris pe două rânduri cu caractere chirilice 

indică denumirea instituţiei şi a ţinutului: ct>i3if<.a.'ln�J I:J.�'H.�'Ifl : ��� (fizicatul ţinutului Făl
ciu) (vezi anexa2). 

În ceea ce priveşte persoanele ce au luat parte la desflşurarea examenului din ziua de 1 
mai 1 857, la Huşi, iată ce se poate spune despre cele trei nume proprii înscrise pe diplomă: 

Andrei Iassinsky, născut la 1 ianuarie 1 840, după ce obţine în ţară, la Huşi, la vârsta de 
17 ani, diploma prezentată mai sus îşi va continua studiile farmaceutice în străinătate, lumdu-şi 
doctoratul în 1862, la Milnchent9.Căsătorit apoi cu Octavia Plobn20, fiica doctorului Eduard 
Plohn, medic primar al oraşului Iaşi, cu diplomă obţinută la Breslau, în 183521, Andrei Iassin
sky va deveni din 1868, cel de-al cincilea diriginte, după IosifLeiter, Anton Abrahamfi, Dimi
trie Orosz şi Gustav Schiller22, al farmaciei înfiinţate prin hrisovul dat de Ioan Sandu Sturza, la 
7 februarie 1 82323 .Această calitate a lui Iassinsky reiese, în mod firesc, din faptul că Gustav 
Schiller, precedentul proprietar şi diriginte vinde, în 1 868, farmacia, Octaviei Iassinsky, nefar
macist, iar pe actul de vânzare este înscris şi consimţământul soţului acesteia, Andrei Iassin
sky24.0ri, este binecunoscut faptul că în afară de orice alte forme legale, orice farmacie trebuia 
să fie condusă de un farmacist calificat, fie că era însuşi proprietarul sau concesionarul farma
ciei, fie că era doar un angajat provizoriu25 .În cazul de faţă acea persoană calificată nu putea fi 
decât Andrei Iassinsky.Se pare, de altfel, că el nu a exercitat decât scurtă vreme această calita-

15 MDogaru., Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric, Bucureşti, 1 976, p.2 1 9. 
16 Idem, Sigilii ale unor instituţii sanitare din Moldova, în "AIIAI", XIX, Iaşi, 1 982, p.553. 
17 Ibidem, p.554.Cei doi arbori semnifică succesi\mea vieţii, cel retezat reprezentând moartea, cel verde, 

dezvoltarea, deci continuitatea vieţii însoţind imaginea zeului, simbol al forţei bioefi.cătoare a naturii .. 
18 Ibidem. 
19 V. Gomoiu, Gh. Gomoiu şi M.V. Gomoiu, Repertor de medici, farmacişti, veterinari (personal sanitar) 

din ţinuturile româneşti, înainte de 1 872, vol.I, Bucureşti, 1 938, p.204. 
20 P.Cazacu şi !.Constantinescu-Frunză, op.cit. , p.7 1 .  
21 V .  Gomoiu ş.a., op.cit. , p.216. 
22 P.Cazacu ş.a., op.cit. , p.71 .  
23 Ibidem, p.28. 
24 Arh.St.Iaşi, Trib.Iaşi, secţia III, Transcrieri, nr.l l l /1 868. 
25 Istoria medicinei universale, p.637. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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te, dat fiind faptul că., în 1 &75, farmacia va fi din nou vândută de "Octavia Kapsisska, fosta so
tie a Dlui. Andrei Iassinsky", celui care o ţinea, deja, în arendă26. 

Theofil Madejewsky, cu studii în străinătate, şi-a luat doctoratul la Miinchen, în 1 852, 
an în care, venind în fa.ră, a obţinut şi dreptul de liberă practică27 .Din prezentul act rezultă că, în 
1 857, numele lui Theofil Madejewsky, însoţit de termenul de "Physicus", adică "fizic", se lea
gă de una dintre instituţiile specifice Moldovei -fizicatul- desemnând, desigur, persoana care, la 
acea dată, ocupa funcţia de fizic al ţinutului Fălciu.Fizicul, adică medicul districtual al cărui rol 
este bine delimitat în cadrul sistemului institu�onal al principatului Moldovei, avea în sarcina 
sa, pe lângă alte obligatii şi pe aceea de control al spitalelor şi farmaciilor din ţinutul respec
tiv2S.Probabil că în acest cadru apare şi ca membru al comisiilor de examinare şi atestare, ca în 
cazul de faJă.De altfel, activitatea lui Th.Madejewsky va mai fi legată de acest ţinut încă mulţi 
ani după această dată.În 1 &64 apare ca medic primar tot la Fălciu, unde va funcţiona până în 
1 86929.Adalbert Wotsch sau, cum mai apare în alte publicaţii, Albert Vosch30 sau Albert 
Votsch3t ,  licenţiat în farmacie ("artis farmaceuticae magistro") şi spiţer în oraşul Huşi ("phar
macopola civitatis Huschiensis"), cu diplomă obţinută la Mlinchen, în 1 &5 P2, este proprietar, 
între 1 &5 1 - 1 875, al spiţeriei "Providenţa", din acest oraş, fondată de Andreas Alt, în 1 83533. 
Probabil în spiţeria aceasta şi-a făcut Andrei Iassinsky ucenicia la slarşitul căreia a fost exami
nat obţinând diploma în discupe.De fapt, examenul sustinut, precum şi atestatul obţinut aduc 
foarte bine aminte de examenele ucenicilor şi calfelor şi de certificatele date de către stărostiile 
·
breslelor din epocile anterioare. 

Totuşi, astfel de diplome erau recunoscute în ţară ca valabile şi se ştie că pe baza lor se 
dădea posesorilor acestora învoirea de a exercita oriunde "întreaga artă farmaceutică". 

De altfel, la această dată, în alte state din Europa pregătirea superioară a farmaciştilor, 
care a trecut prin diferite etape, de la cea preuniversitară la aceea propriu-zis universitară, a dus 
la desfiinţarea vechii funcţii pe care o avuseseră În acest domeniu laboratoarele unor farmacii 
particulare sau aşa-zisele institute de învăţământ, de asemenea cu caracter particular34• 

Diploma lui Andrei Iassinsky face parte, desigw, dintre ultimele acte de acest fel, deoa
rece chiar anul emiterii acesteia, anul 1 &57, reprezintă data de început a învăţământului farma
ceutic superior românesc, când are loc înfiinprea Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie, cu 
durata învăţământului farmaceutic de 5 ani. 

În 1 869, odată cu înfiinţarea Facultăfii de Medicină din Bucureşti, învăţământul farma
ceutic românesc va cunoaşte o nouă etapă, marcată de înfiintarea, ca o anexă a acesteia, a Şcolii 
Superioare de Farmacie din Bucureşti, dezvoltată din fosta sectie de farmacie a Şcolii Naţiona
le de Medicină şi Farmacie3s. 

A N E X A  
Lecturis salutem 

Taenore praesentium universis et singulis quibus interest praecipue vero omnibus Me
dicinae Doctoribus Pharmacopolis invigilantibus, vel eis praepositis nec non artis pharmaceuti-

26 Arh.St.Iaşi, Trib.Iaşi, secţia a III-a, Autentificări. de acte, nr.220/8 mai 1 875. 
27 V. Gomoiu ş.a., op.cit., p.257. 
28 M.Dogaru, Sigilii, în "AIIAI", p.553 .  
29 V.  Gomoiu ş.a., op.cit. , p.257. 
30 P.Cazacu ş.a., op.cit. , p.9. 
31 V. Gomoiu ş.a., op. cit. , p.460. 
32 V. Gomoiu ş.a., Adaos la vol.I din Repertoriu de medici, farmacişti şi veterinari din ţinuturile româneşti 

înainte de 1870, Bucureşti, 1 94 1 ,  p.2 1 8. 
33 P.Cazacu ş.a., op. cit. , p.99. 
34 S.lzsak.,op.cit. , p.227. 
35 Istoria medicinei universale, p.637. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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cae magistris notum testatumque facimus quod ingenuus adolescens Andreas Iassinski Roma
no-Catholicus die prima Januarii 1 840 natus, producto testimonio a Domino Adalberto Wotsch 
artis pharmaceuticae magistro et pharmacopola civitatis Huschiensis quem ad modum apud 
ilum per tempus praescriptum severe ac sedulo incubuit et praeter diligentiam et assiduitatem 
etiam morum probitatem demonstravit, examen a Phisico Huschiensis in diem 1 Maji 1 857 
assignatum subiit, in quo nos infra scripti eundem Andream Iassinski de aparatu pharmaceuti
co, de cognitione, collectione, conservatione plantarum usualium, de medicamentorum simpli
cium et compositorum praeparatione, conservatione omniumque medicaminum expeditione ri
,gorose exavinavimus. 

Quapropter quum tiro Andreas Iassinski rite sese instructum et expertum demon
strasset, eundem legitimum artis pharmaceuticae sodalem agnovimus et qua taiem ubivis artem 
suam exercere posse voluimus. 

Husch in Principatu Moldaviae die prima Maji anno millesimo octingentesimo quin
quagesimo septimo. 

Traducere: 

Dr. Madejewski Adalbert Wotsch 
Physicus magist Pharm 

Sănătate cititorului 
Cu stimă celor prezenţi şi fiecăruia în parte, în mod deosebit tuturor doctorilor în medi

cină şi farmaciştilor care veghează mereu, fie şi acelor licenţiaţi (termenul latin "magister" este 
folosit aici cu înţelesul de "licenţiat") din fruntea disciplinei farmaceutice, le facem cunoscut şi 
le mărturisim că distinsul tânăr Andreas Iassinski, romano-catolic, născut în prima zi a lui 
Ianuarie 1 840, fiindu-ne înfăţişată dovada de către domnul Wotch, licenţiat în disciplina farma
ciei şi farmacistul târgului Huşi, în ce mod s-a îndeletnicit să-1 instruiască pe el, serios şi cu în
grijire, în timp, (candidatul) a dovedit în afară de sârguinţă şi perseverenţă, chiar onestitatea 
moravurilor sale; a trecut examenul în faţa "phisicului" la Huşi, în ziua de 1 mai 1 857; noi sub
scrişii de mai jos, am avizat cu rigurozitate despre el, despre acelaşi Andreas Iassinski, cu pri
vire la pregătirea lui farmaceutică, la cunoaşterea, colecţionarea, păstrarea plantelor uzuale, la 
prepararea medicamentelor simple şi compuse şi la expediţia tuturor medicamentelor. · . '  

De aceea, după ce tânărul Andreas Iassinski a dovedit că s-a instruit şi s-a versat după 
obicei, l-am cunoscut a fi acelaşi coleg desăvârşit în disciplina farmaciei; de aceea am voit (i
am dat posibilitatea) să-şi exercite oriunde o astfel de artă. 

Huşi, în Principatul Moldovei, în ziua de 1 mai 1 857 
Doctor Madejewski Adalbert Wotsch 

Fizic licenţiat în farmacie 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ANEXA NR. 2: Sigiliul fizicatului ţinutului Fălciu aplicat 
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RODICA RADU 

O TRADUCERE INEDITĂ A LUCRĂRD "ISTORIA CREAŢIUNII NATURALE" 
DE ERNST HAECKEL 

în 1910, Grigore T. Popa, elev în clasa a VD-a la Liceul Naţional din Iaşi, îşi petrecea 
vacanţa de vară în satul natal Surăneşti de pe meleagurile vasluiene, citind cartea Istoria crea
ţiunii naturale de Ernst Haeckel. Impresionat de lectura acesteia, tânărul decide să o traducă în 
limba română, solicitând avizul autorului.între cei doi se înfiripă o legătură epistolară ce va 
conduce la realizarea traducerii proiectate, întreprindere interesantă sub aspectul determinării 
evoluţiei ştiintifice şi filosofice a tânărului ce avea să devină un nume în ştiinţa medicală ro
mânească. 

În momentul în care Gr. T. Popa îşi îndrepta atenţia către lucrarea Istoria creaţiunii na
turale, în lumea ştiinţifică europeană, Ernst Haeckel (1 834-1919) avea deja un nume consoli
dat. Profesor titular al catedrei de zoologie de la universitatea din Iena din 1 862, iniţiator al re
numitului Phyletisches Museum din acest centru universitar, autor al unor valoroase lucrări în
tre care Morfologia generală a organismelor, Antropologia sau istoria dezvoltării omului, 
Enigmele universului, Minunile vieţii, Emst Haeckel a contribuit la îmbogăţirea şi popula
rizarea darwinismului. în 1 866, scrie Generalle Morphologie der Organismen în care "face 
prima încercare de expunere sistematică a teoriei evoluţioniste, ridicând pe bazele ei biologia 
monistă" l ,  iar între 1 894-1 896, Systematische Phylogenie lucrare de mare amploare, formulând 
legea biogenetică (Legea Hackel-Milller), după care ontogenia repetă filogenia. În 1 868, re
luând încercările filogenetice din Morfo/ogia generală, sub forma a 24 de lecţii prezentate 
într-o manieră accesibilă unui public larg, Ernst Haeckel editează Istoria creaţiunii naturale 
(Naturrlichte Schopfungsgeschichte ). 

Aşa cum relatează ilustrul său elev dr. N.Leon, profesor la Universitatea din Iaşi, a
ceastă lucrare a avut un larg ecou în cercurile ştiinţifice europene.2" Epoca noastră - scria Hae
ckel în încheierea lucrării sale - care va fi avut gloria să fundamenteze ştiintific cel mai strălucit 
rezultat al înţelepciunii omeneşti, doctrina genealogică, va fi celebrată de secolele viitoare pen
tru că a inaugurat pentru progresul omenirii o eră nouă şi productivă, caracterizată de trimful li
berei cercetări asupra dominării autoritare, prin nobila ei misiune şi puternica influenţă asupra 
filosofiei moniste. "3 

Lucrarea a circulat în mai multe ediţii în limba germană şi în numeroase traduceri : în 
1 87 1  - polonă, 1872 - daneză, 1 873 - sârbă, 1876 - engleză, 1 877 - olandeză, 1 878 - spaniolă, 
1902 italiană. Până în 1910 apăruse a XI-a ediţie în limba germană. În 1 879 se edita a VII-a e
diţie germană, ediţie revăzută şi adăugită de autor, în consens cu progresele înregistrate de 
ştiinţa biologică de la prima apariţie a lucrării. După această versiune, Ch. Letourneau realizea
ză traducerea franceză care, în 1 908, era la a m-a ediţie. Apărută la Paris în Editura Schleicher 
Freres, cuprinzând 600 pagini, acesta este volumul pe care 1-a citit şi tradus Gr. T. Popa. 

Apropierea tânărului elev de această lucrare de pură factură ştiinţifică i-a fost înlesnită 

1 N.Leon. Monismul, religia celor puţini,Bucureşti, 1910, p. 15 .  
2 Ibidem, p. 1 8. 
3 Muzeul de Istorie a Moldovei, inventar nr. 8944, manuscrisul traducerii lucrării Istoria creaţiunii natu
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de ambianta de emulaţie spirituală promovată la Liceul Naţional din Iaşi care, prin iluştrii săi 
profesori, continua la începutul secolului XX traditia Academiei Mihăilene.În acelaşi timp, "o 
infuzie binefăcătoare de spirit înalt" se transmitea cu consecvenţă de la Universitatea ieşeană 
către acest liceu care "îşi menţinea caracterul de şcoală clădită pe tendinţe ştiinţifice"4 .De alt
fel, în 1 908, cursuri reale nu existau în Iaşi decât la Liceul National, unde veneau şi elevii de la 
Liceul internat şi Seminarul pedagogic lDliversitar5. "Toate teoriile mari şi toate descoperirile 
principale ale ştiinţelor naturale au găsit răsunet deosebit în această şcoală"6 splUlea chiar Gr. 
T. Popa. Aşa cum el însuşi povestea, un obicei salutar, introdus în procesul de învăţământ al a
cestui liceu de dr. Cihac, permanentiza şi în perioada şcolarităţii sale (1903- 1 9 1 1 )  vizitele e
levilor la Muzeul de ştiinţe naturale7.Pe lângă conferinţele de "perfecţionare a mintii", susţinute 
în amfiteatrul liceului, care înlesneau contactul elevilor cu cele mai noi descoperiri ale ştiinţei 
şi filozofiei contemporane, un rol deosebit în instructia lor îl avea admiterea celor din clasele a 
VD-a şi a VID-a ca "audienţi" în diferitele laboratoare ale UniversităţiiB.Se facilita astfel ele
vilor apropierea intimă de lumea cercetării ştiinţifice, de minţile lwninate aflate atunci în sluj
ba învăţământului ieşean. 

În 1 909, lumea ştiinţifică europeană aniversa 100 de ani de la apariţia Filosofiei zoolo
gice a lui Lamark, 1 00 de ani de la naşterea lui Darwin şi 75 ani de la naşterea lui Haeckel, e
venimente care nu au rămas fără ecou în cercurile intelectuale ieşene . Tot acum, în 1 909 şi 
1 91 0, profesorul ieşean N. Leon publica în editura "Lumen",  într-o colecţie de popularizare a 
marilor opere ştiinţifice universale, lucrările Moniste şi Monismul, religia celor puţini, în care 
aducea aprecieri operei ştiinţifice a savantului german Emst Haeckel.9 

Într-o asemenea atmosferă intelectuală este lesne de înţeles că tlnn tânăr de pastă aleasă 
şi doritor a se instrui" - aşa cwn îl caracterizează profesorul Paul Bujor pe Gr. T. Popa într-o 
scrisoare ce i-a adresa în 1 943 1 0 - a fost interesat şi a putut pătrunde sensurile lucrării lui E. 
Haeckel . "O încredere fanatică, aprope mistică în puterea cărfii - mărturiseşte peste ani Gr. T. 
Popa - mă făcea să mă sforţez mereu către lumina înţelegerii şi să încerc înlăturarea piedicilor 
care mi se aşezau în cale" 1 1 .Cu prilejul centenarului Liceului Naţional, evocând atmosfera de 
emulaţie spirituală din această şcoală, Gr.T.Popa releva entuziasmul pentru lucrarea lui Hae
ckel, eforturile presupuse de realizarea traducerii, publicând şi două din scrisorile primite de la 
savantul german.l2 

Astăzi, traducerea realizată de Gr .T.Popa, rămasă în manuscris, se găseşte în patrimo
niul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi1 3, împreună cu două dintre scrisorile primite din 
partea lui Emst Haeckel. Prima, datând din 2 1  iulie 1 9 1 0, în limba germană14, a fost publicată 
de Gr.T.Popa cu ocazia amintită. Probabil că cea de a doua scrisoare publicată de Gr.T.Popa 

4 Gr.T.Popa, Dezvoltarea spiritului ştiinţific în Moldova şi contribuţia Academiei Mihăifene la această 
dezvoltare, în De la Academia Mihăileană la Liceul Naţionol, 100 de ani.JB35- 1935,laşi, l 936,p.471. 

5 C.I.Andriescu, Istoria Liceului Naţional în De la Academia Mihăileană . . .. ,p.2 l O. 
6 Gr.T.Popa,loc. cit. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 N.Leon. Moniste, Bucureşti, 1 909; idem, Monismul religia celor puţini, Bucureşti, 1 9 1 0. 
1 0 Muzeul de Istorie a Moldovei, inventar nr. 895 8/3, sciisoarea lui Paul Bujor către Gr.T.Popa din 4 iunie 

1 943. Vezi Anexa. 
1 1 Gr.T.Popa,Evoluţia unui om, evoluţia unei ştiinţe. Un fel de curriculum vitae,în. "Revista ştiinţelor medi

cale", nr. l l -1 2, noiembrie 1 942, p. 2. 
12 Gr.T.Popa, Dezvoltarea spiritului ştiin;ijic în Moldova şi contribuţia Academiei Miăilene la a

ceastă dezvoltare, în De la Academia Mihăileană . . . . , p.477. 
13 Muzeul de Istorie a Moldovei, inventar nr.8944. 
14 Ibidem, inventar nr.8958/l ,2. 
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s-a pierdut, sau a rămas în posesia familiei, în patrimoniul Muzeului de Istorie păstrându-se 
doar un fragment din plicul cu antetul Phyletisches Museum.O altă mărturie epistolară, inedită, 
datând din 1 9  septembrie 1910, este o carte poştală cu textul în limba franceză, prin care savan
tul german îi comunica traducătorului date referitoare la ultima ediţie germană a lucrării sale. 15 
Probabil că, din scrupulozitate ştiinţifică, tânărul traducător intenţiona, aşa cum de altfel 
a şi făcut, să aducă versiunii româneşti realizată după a VITI-a ediţie germană (1 879), corespun
zătoare celei de a ill-a ediţii franceze, îmbunătăţirile şi adăugirile autorului, cuprinse în cea de 
a X-a ediţie germană(l 909). 

Manuscrisul traducerii, aflat în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, însumează 
458 de pagini (foi volante, 1 5/20 cm.).Acurateţea ecriturii, înserarea în pagină a unor spaţii 
libere cu indicatia "planşa nr . . .  " sau "se va copia exact după textul francez", dovedesc că ambi
ţiosul traducător intenţiona să-şi tipărească opera.Compararea textului francez, din ediţia amin
tită, cu manuscrisul traducerii probează fidelitatea faţă de originalul folosit, ca şi introducerea 
adăugirilor autorului din ediţia germană.În manuscrisul traducerii, prefaţa la a VII-a ediţie ger
mană, ca şi în versiunea franceză folosită de traducător, nu este terminată. În schimb, în afară 
de cele 458 pagini de text, manuscrisul mai cuprinde traducerea prefaţei celei de a XI-a ediţii 
germane realizată direct după textul original (1 1 file numerotate, fila 1 lipsă).lnexactităţile şi 
stângăciile, de altfel recunoscute de autorul traducerii, sunt scuzabile şi inerente lipsei sale de 
experienţă în domeniul ştiinţific respectiv, abordat însă cu o îndrăzneală lăudabilă. 

Desigur, realizarea acestei traduceri reprezintă în sine un act de cultură, cu atât mai va
loros, cu cât lucrarea lui Emst Haeckel nu a circulat până acum în limba română. Interesant es
te şi faptul că această întreprindere nu a rămas fără urmări în evoluţia ca om de ştiinţă a tânăru
lui Gr.T.Popa. În 1942, când acesta îşi deschidea cursul ca profesor titular al catedrei de anato
mie patologică de la Facultatea de medicină din Bucureşti cu lecţia inaugurată "Evoluţia unui 
om, evoluţia unei ştiinţe. Un fel de curriculum vitae", menţiona ca salutar în conturarea perso
nalităţii sale "aţâţătorul stimul pe care-I primisem din cartea pomenită a lui Emst Haeckel. .  . .  
Pentru mine - spunea el cu acest prilej - imaginea strălucită a scopurilor finale a fost schiţată de 
către E. Hackel, care mi-a desfăşurat în câmpul ideii spectacolul înşiruirii de forme vii.Dorinţa 
de a înţelege mecanismele vieţii a fost atât de puternică, încât au fost întunecate toate celelalte 
condiţii nefavorabile în care lucram şi m-a făcut să înving toate oboselile şi nemulţumirile". 1 6  

În momentul când declara acestea, Gr.T.Popa era absolvent al Facultăţii de medicină 
din Iaşi, fost bursier al Fundaţiei Rockfeller din New York, unde studiase cu renumiţii Frank 
Lillie, Charles Herrick, Cari Moor şi B.Willie, doctor în medicină şi chirurgie din 1920.Fusese 
profesor la Facultatea de medicină din Iaşi, demonstrator la cursul de embriologie la Universi
tatea din Chicago, Research F ellow şi demonstrator la Institutul de anatomie al Universităţii 
din Cambridge.Autor a numeroase studii de specialitate, fusese prezent ca delegat al Universi
tăţii din laşi la diferite evenimente ştiinţifice, congrese, festivităţi organizate de instituţii de în
văţământ superior din Europa.Membru al Asociaţiei anatomiştilor din Franţa (1 929), al Socie
tăţii de ştiinţe din Bucureşti (1 928) şi apoi preşedinte al secţiei de ştiinţe naturale (1 934-1 940), 
la 25 mai 1936 era ales membru corespondent al Academiei Române, secţia ştiinţifică. 17 

Impresionat de drumul parcurs de fostul său elev, profesorul Paul Bujor îi mărturisea: 
" . . .  te consider ca cel mai distins dintre profesorii din generaţia d-tale din ţara noastră şi chiar 
dintre mulţi din profesorii din generaţia dinaintea d-tale" . 1 8 

Păstrate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, manuscrisul traducerii şi docu-

15 Ibidem, inventar nr.8958/3. 
16 Gr.T.Popa, Evoluţia unui om . .. , Joc.cit. 
1 7 ldem, Memoriu de titluri şi lucrări, Iaşi, 1 940. 
18 Muzeul de Istorie a Moldovei, inventar nr.8958/3 (vezi anexa). www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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mentele epistolare menţionate constituie astăzi mărturii grăitoare asupra evoluţiei unei cunos
cute personalităţi a vieţii medicale româneşti , ca �i asupra ambianţei cultural ştiinţifice ieşene 
de la începutul secolului XX. 

ANEXA 

Iaşi, 4 iunie 1 943 

Dragă D-le Popa, 

Am citit admirabila D-tale broşură 11Evoluţia unui om şi evoluţia unei ştiinţe" de când 
mi-ai dat-o şi mă gândeam mere� încă înainte de a primi cartea D-tale poştală din 30 aprilie, 
să-ţi scriu. 

Azi, citind a doua oară pagini din această broşură, mă simt împins să-ţi arăt marea plă
cere ce mi-au făcut citindu-le �i acum.Pe lângă plăcere mi-au făcut însă şi o surpriză.Zic surpri
ză pentru că o parte din fazele evolutiei d-tale nu o cunoşteam.Ştiam că În ultimii ani, înainte 
de începerea războiului de azi, în fiecare vacantA mare, te duceai în Anglia pentru a trăi zile 
plăcute de studiu în Universităţile de acolo .Mai ştiam că ai studiat şi în Statele Unite ca bursier 
al Fundaţiei Rockfeller, dar nu ştiam contactul strâns ce ai avut cu cei doi mari profesori Frank 
R. Lillie de la Universitatea din Chicago şi Woods-Hofe unde ai lucrat un an şi Regretatul Sir 
Gafton Smith de la Universitatea din Londra, unde ai lucrat doi ani, ambii academicieni în ţări
le lor.Nu ştiam de asemenea şi faptul de mare importanţă pentru formarea d-tale ca om de ştiin
ţă şi anume că Fundaţia Rockfeller ţi-a înlesnit călătoriile de vizitare a celor şaptesprezece din 
cele mai renwnite centre universitare din Statele Unite şi din Europa, citate în broşură, unde ai 
putut cunoaşte atâţia mari oameni, cum îi caracterizezi aşa de just "cei mai de seamă reprezen
tanţi ai ştiinţei mondiale, personalităţi cârmuitoare ale culturii contemporane, rară poză, fără 
mister cu atitudinile cele mai naturale şi mai nesilite datorită cărora autoritatea lor în loc să sca
dă, creşte" .  

Mă mişcă foarte mult aflând acum admiraţia şi sentimentele d-tale de dragoste ş i  recu
noştinţă ce văd că păstrezi cu atâta sfinţenie mai ales celor trei profesori care te-au impresionat 
mai mult.Frank R.Lille, Sir Gafton Eliot-Smith şi dragul şi mult regretatul nostru !.Cantacuzi
no, acel "strălucit model de om complect, clocotitor de influenţă binefăcătoare" cum îl caracte
rizezi atât de bine, cărora le eşti dator formarea D-tale ca om de ştiinţă, ca adevărat profesor, 
formator de elevi, cânnuitor de şcoale şi cetăţean. 

Şi cu atât mai mult mă mişcă, când mă gândesc la fostul meu profesor Carl Vogt, de la 
Universitatea din Geneva, care împreună cu alt mare naturalist, Th.Huxley, au fost cei doi mari 
pionieri ai darwinismului.Lui îi datoresc formarea mea ca om de ştiinţă, ca profesor, ca forma
tor de elevi, ca cetăţean.El mi-a fost un adevărat părinte sufletesc, îndulcindu-mi chiar din când 
în când amărăciunile vieţii mele de student sărac. 

Şi profesorul Vogt aprecia mult folosul mare pentru tinerii naturalişti de a vizita centre
le mari ştiinţifice, ajutându-mi chiar să lucrez în două centre ştiinţifice renumite pe atunci în 
Germania: în laboratorul de anatomie umană şi comparată al profesorului R.Wiedersheim din 
Freiburg în Brisgau şi în laboratorul de embriologie al profesorului Oscar Hertwig din Berlin 
unde am avut ocazia să ascult şi câteva lecţiuni şi conferinţe ale marelui patologist R.Wirchow. 

Aş avea multe de spus despre fostul meu prof. C.Vogt cu care am fost în corespon
denţă şi după plecarea mea din Geneva (la finele anului1 891)  şi până la moartea lui ( 1 898), dar 
văd că mă depărtez mult de motivul acestei scrisori - de dorinţa de a-ţi arăta marea mea plăcere www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ce mi-a făcut citirea broşurii D-tale care, incindental, mi-a răscolit vechi amintiri plăcute. 
Din broşura D-tale am aflat cum un tânăr - bine înţeles de pastă aleasă şi doritor de a se 

instrui - a reuşit să-şi facă o cultură superioară, în adevăr temeinică. 
Acum îmi explic mai bine gândirea D-tale ingenioasă şi activitatea D-tale valoroasă şi 

ca profesor şi ca cetăţean. Fără nici o urmă de compliment, ţi-o mărturisesc sincer: te consider 
ca cel mai distins dintre profesorii din generaţia d-tale din ţara noastră şi chiar dintre mulţi din 
profesorii din generaţiile dinaintea D-tale.Şi această mărturisire o fac acum întemeiat pe ceea 
ce cunosc până acum din gândirea d-tale ştiinţifică şi socială faţă de a celorlalţi profesori. Ce 
pot să-ţi mai zic altă ceva decât să trăieşti şi mereu să evoluezi din ce în ce mai progresiv ca să 
fii mereu pildă vie pentru elevii D-tale şi pentru tinerii oameni de ştiinţă.Broşura D-tale e un 
model în genul subiectului ce tratezi.Ea probează cunoştinţi temeinice, variate şi o maturitate 
de gândire ce se impune. Socot că ea trebuie să fie pe larg răspândită în lumea studenţilor şi a 
tinerilor oameni de ştiinţă cărora le poate servi ca un luminos şi temeinic îndreptar de emulaţie, 
de activitate ştiinţifică, în special şi de viaţă în general.în vârtejul atâtor răutăţi omeneşti sf'aşie
toare de azi, dacă n-ar mai fi frumuseţea unei zile de primăvară şi frumuseţea unei vieţi de 
muncă şi de distincţie ca a D-tale, nu ştiu, zău, dacă viaţa omenească ar mai merita trăită. 

Şi acum închei cu o judecată trasă din viaţa omului şi anume:câteodată o împiedicare în 
îndeplinirea unei dorinţi e spre binele omului. Aşa, D-ta spui în broşură că, după ce ai isprăvit 
liceul, ai venit la mine cu gândul şi dorinţa de a face ştiinţe naturale, stimulat fiind de citirea 
"Istoriei creaţiunii naturale" a marelui naturalist Emst Haeckel. Eu te-am sfătuit să te înscrii la 
Facultatea de medicină pentru care, după cât văd din broşură, atunci aveai o aversiune aproape 
organică.Te-am sfătuit să te înscrii la Facultatea de medicină, unde ca student sărac puteai că
păta o bursă. Ai dar dreptate când spui că Haeckel, Bujor şi sărăcia te-au determinat să îmbră
ţişezi o carieră care nu-ţi plăcea.Acum cu tot regretul că nu te-am avut elev mai mult al meu 
decât al altor profesori, văd că făcând medicina a fost spre binele D-tale, pentru că fiind medi
cinist, ai avut minunata ocazie de a fi bursier al Fundaţiei Rockfeller care ţi-a înlesnit călăto
riile de vizitarea şi studierea în centrele universitare cele mai renumite din Statele Unite ale A
mericii şi din Europa, călătorii care deschizându-ţi orizonturi cu totul noi şi largi, au avut o în
râurire în dezvoltarea D-tale ştiinţifică, ocazie care n-ai fi putut-o avea dacă făceai ştiinţele na
turale.Azi toate aceste amintiri aproape duioase sunt plăcute şi pentru D-ta şi pentru mine.Tout 
est bien qui finit bien. Încă o dată să trăieşti şi când vei veni la Iaşi, înştiiţează-mă ca să ne 
putem vedea. 

Sărutări şi admirabilei D-tale tovarăşă de viaţă, iar D-tale toată dragostea mea priete
nească. Salutări afectuoase din partea soţiei mele. 

P. Bujor 
str. Ralet 8 

P.S. Aruncă-mi te rog la cutie o carte poştală numai ca să ştiu dacă ai primit scrisoarea 
asta. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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CARMEN MARIAN 

PROBLEME RIDICATE DE CONSERVAREA SI RESTAURAREA UNOR PIESE 
TEXTILE ARHEOLOGICE 

Conservarea şi restaurarea textilelor provenite din săpăturile arheologice pun probleme 
dificil de rezolvat, textilele având structura modificată, dat fiind condiţiile specifice în care au 
stat în pământ. 

Este bine cunoscut faptul că atunci când obiectele sunt ţinute timp îndelungat în anumi
te condiţii de umiditate şi temperatură relativ constante ele tind să ajungă la o stare de echili
bru faţă de acest mediu. Când aceste vestigii, date la iveală de arheologi, sunt expuse unui alt 
climat starea de echilibru încetează , iar acţiunea bruscă a noului mediu poate fi atât de puterni
că asupra unora dintre ele, încât da:că nu se iau imediat măsuri de precauţie pot apărea într-un 
timp destul de scurt degradări grave sau chiar distrugeri definitive. 

Astfel de probleme au ridicat şi cele două piese vestimentare - un conteş şi o pălărie -
descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate la fostul ansamblu de arhitectură me
dievală Sf. Sava din Iaşi într-o criptă a bisericii (Foto 1 ). Seismul din martie 1 977 a surprins lu
crările de cercetare arheologică, provocând distrugerea elementelor de construcţie ale criptei şi 
a conţinutului funerar al acesteia. Accesul fiind blocat de alte avarii ale clădirii, degajarea a fost 
posibilă abia după circa o lună de zile. (Foto 2,3). 

Până la sosirea în laborator, conteşului şi pălăriei li s-au improvizat o minimă protecţie 
în urma căreia piesele s-au deshidratat, necesitând pe parcurs lărgirea gamei de intervenţii. 

La intrarea în laborator au fost efectuate mai întâi o serie de investigaţii biologice, ur
mate de dezinfecţia cu izotopi radioactivi în cadrul laboratorului de biofizică al Universităţii 
" Al. 1. Cuza" Iaşi. 

Studiul ţesăturilor şi analizele fizico-chimice au relevat faptul că cele două piese erau 
confecţionate din ţesături cu structuri diferite alcătuite din fire de mătase naturală, fire din ar
gint şi fire de argint aurit. 

Materialul conteşului este o ţesătură decorată cu motive florale. Fondul motivelor este o 
contextură alcătuită dintr-o urzeală de mătase şi două bătături - o bătătură de mătase şi o bătă
tură din lamelă de argint aurit. Bătătura din argint aurit, petrecută de la o margine la alta a ma
terialului, dă strălucire ţesăturii. 

Motivele florale sunt alcătuite dintr-o bătătură suplimentară de broşare, formată din la
melă de argint răsucită pe miez de mătase (Foto 9). 

Contextura ţesăturii şi prezenţa bătăturii de broşare numai în zona florală presupun dis
pozitive speciale montate în capacul vătalei războiului de ţesut, ceea ce dă indicaţia că această 
ţesătură a fost realizată pe un război de ţesut mecanic. Sistemul de acţionare al frrelor este mult 
mai complex pentru a presupune o acţionare manuală. 

Materialul pălăriei este o ţesătură tip goblen de bătătură, decorată cu motive florale. Ea 
este alcătuită din două urzeli de mătase şi trei bătături - o bătătură din frre circulare de argint, 
alta din fire circulare de argint aurit şi a treia din mătase. Bătăturile sunt petrecute de la o mar
gine la alta a ţesăturii. Bătătura de argint leagă cu urzeala pe faţa ţesăturii formând motivele 
florale, în timp ce bătătura de argint aurit formează fondul acestor motive. Acest tip de ţesătură 
se poate realiza într-un război de ţesut de tip Jacquard la care acţionarea firelor poate fi făcută 
manual sau mecanic. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Pentru găsirea Wlor solutii adecvate de restaurare, s-a impus cercetarea minuţioasă a de
gradărilor suferite. 

Ţesătura celor două piese era foarte uscată şi fragilă, prezentând rupturi şi lipsuri de 
material, destrămări, şifonări şi cute accentuate. 

La toate aceste deteriorări se adaugă şi depiUlerile foarte aderente de produşi de des
compunere organică, particule de pământ, săruri, produşi de corozine ai firului de argint, depu
neri care au rigidizat şi mai mult ţesătura, contribuind la degradarea ei (Foto 4,6,8). 

Gradul mare de deshidratare a fibrei de mătase a dus, alături de ceilalţi factori, la alte
rarea în primul rând a proprietăţilor mecanice ale Jesăturii prin fragilizarea suportului textil. În 
general, când umiditatea fibrelor este mult scăzută fafă de umiditatea lor echilibrată, viteza de 
absorbţie este mare şi umiditatea lor se modifică repede. De aceea, la ţesăturile foarte slăbite şi 
care au fibrele uscate (cazul nostru) tratamentul într-un mediu apos trebuie făcut cu foarte mul
tă precauţie, aplicarea acestuia necesitând UD timp mai îndelungat şi o mărire gradată a umidi
tăţii. Nerespectarea acestor considerente poate duce în fm.al la deteriorarea fibrelor prin umfla
rea lor bruscă, ca urmare a tensiwlilor ce se introduc în fibră. 

De aceea, după o curăţire mecanică a impurităţilor, · care erau prinse superficial de su
portul textil, s-a trecut la hidratarea treptată a ţesăturii. Hidratarea s-a făcut în 1 8  etape, timp de 
aproximativ două luni, prin aplicarea pe faţa şi spatele Jesăturii de comprese de filtru şi tifon, 
umezite cu apă distilată şi glicerină. Conţinutul de apă al acestor comprese a fost mărit gradat 
până la hidratarea corespunzătoare a fibre lor de mătase. 

După hidratare, cele două piese au putut fi desfăcute în păJ1ile componente. 
Înaintea aplicării curăţlrii umede au fost testati coloranfii fibrelor de mătase. Aceştia 

erau stabili la soluţiile de curăţire propuse. 
Pentru a facilita dislocarea depunerilor de murdărie ce au putut fi îndepărtate prin cură

ţirea mecanică, s-au aplicat trei băi de înmuiere cu apă şi glicerină. Apoi textilele, fixate pe o 
plasă de -terilen, au fost imersate într-o baie de Radix saponaeria, continuând curăţirea prin 
tamponări uşoare. Au urmat clătirile cu apă distilată şi uscarea în poziţie plană. 

În această fază, analizând ţesătura la stereolupă, am constatat că baia de Radix sapo
naria a realizat o curăţire bună a produşilor de descompunere organică, a sărurilor şi depuneri
lor de pământ (Foto 5). 

Testele chimice efectuate în continuare au pus în evidentă produşi de coroziune - sulfuri 
de argint - prezenţi atât pe firele de argint cât şi încorporaţi în structura firelor de mătase 
(Foto 6). 

Pentru înlăturarea acestor produşi, corelând proprietătile materialelor componente cu 
starea lor de conservare, s-a decis, pentru ţesătura pălăriei, aplicarea băii de Complexon, iar 
pentru conteş a băii de argint. 

PH-ul şi timpul de imersie au fost alese în aşa fel încât aceste tratamente să nu afecteze 
cu nimic firele de mătase. Au urmat clătirile repetate în apă distilată, până la neutralizarea com
pletă, riguros controlată. 

Uscarea s-a făcut în poziţie plană, urmărind tot timpul să păstreze perpendicularitatea 
firelor de urzeală pe cele de bătătură şi să se menţină dimensiunile iniţiale ale ţesăturilor. 

După aceste tratamente, ţesătura celor două piese şi-a recăpătat tuşeul şi elasticitatea ca
racteristice mătăsii. 

Pentru a conferi un plus de rezistenţă în timp ţesăturilor s-a decis consolidarea lor pe un 
suport nou. Ca suport s-a ales pentru conteş UD batist fin din bumbac, iar pentru pălărie o ţesă
tură fină din mătase naturală. Suporturile de consolidare, vopsite la culoarea fondului ţesături
lor, au fost întinse în gherghef, iar ţesăturile originale au fost prinse de acestea prin coasere cu 
fire de borangic (Foto 10). 

Pentru consolidare s-a ales punctul de zig-zag, de 0,5 - 1 cm. Este de menţionat faptul www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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că tensionarea suportului de consolidare şi a ţesăturii originale au fost alese în aşa fel încât nici 
o ţesătură să nu o tensioneze pe cealaltă. Tensionarea cusăturilor de prindere are şi ea o impor
tanţă deosebită. Dacă acestea sunt prea strânse ele pot tăia ţesătura cauzând deteriorări. Dacă 
cusăturile sunt prea largi, ele nu numai că nu vor fi eficiente, dar vor permite mişcarea dintre 
suport şi textila propriu-zisă . . în porţiunile care prezentau lipsuri ale ţesăturii originale de mătase, pentru a atenua dis
cordanţele dintre ţesătura originală şi suportul de consolidare, s-a cusut pe suport un pat din fire 
de mătase naturală, fixat cu o reţea de borangic (Foto 1 2). � în zonele în care au existat deteriorări ale firelor, s-a insistat pe sistemul aranjării şi fi
xării grupelor de fire pe direcţia lor iniţială (Foto 1 5). 

În pălărie, datorită degradării avansate a părţii circulare, pentru a conferi un plus de re
zistenţă croiului, s-a impus aplicarea unui al doilea suport de consolidare din pânză de bumbac. 
După consolidare, cele două piese au fost asamblate. 

Conteşul şi pălăria au devenit după restaurare piese importante prin încărcătura lor isto
rico-documentară şi estetică, restituite deopotrivă publicului vizitator, cât şi cercetării muzeolo
gice. 

în elaborarea şi executarea metodelor de restaurare s-au respectat principiile fundamen
tale ale conservării şi restaurării. S-a respectat integritatea obiectului şi a concepţiei sale origi
nale. Procedeele de restaurare aplicate sunt oricând reversibile. Toate materialele folosite sunt 
compatibile cu cele din care se compun piesele originale. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Foto 1 

Foto 2 => 

Foto 3 
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Foto 4 

Foto 1 :  conte.ş ul şi pălăria la intrarea lor în laborator; Foto 2 :  conteş - ansamblu 
înainte de restaurare - conservare; Foto 3:  pălărie - ansamblu înainte de restaurare

conservare; Foto 4: conteş - detaliu înainte de curăţire. 
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fi 
Foto 5 

Foto 6 

<:::: Foto 7 

Foto 5 :  conteş - detaliu după curăţire; Foto 6: pălărie - detaliu 
înainte de curăţire; Foto 7: pălărie - detaliu după curăţire. 
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Foto g 

Foto 8: conteş - detaliu înainte de curăţire; 
Foto 9 :  conteş - detaliu după curăţire. 

6 
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Foto 1 0  

Foto 1 1  

1 . 
-� � , .  
j 

Foto 1 0: aspect din timpul consolidării în gherghef; 
Foto 1 1 : conteş - detaliu în timpul consolidării pe gherghef. 

1 6 1  
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Foto 12 

Foto 1 3  

Foto 12: conteş - detaliu dupŞ. restaurare; 
Foto 1 3 :  pălărie - detaliu înainte de restaurare - conservare. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Foto 1 4  

� Foto 1 5  

Foto 1 4: pălărie - detaliu în timpul consolidării pe gherghef; 
Foto 1 5 : pălărie - detaliu după restaurare. 
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RODICA EUGENIA ANGHEL 

DOCUMENTE EPISTOLARE INEDITE - PETRU PONI 

Valoarea ştiinţifică de excepţie a operei şi activităţii ilustrului chimist român, Petru 
Poni, a fost recunoscută de-a lungul anilor de diferite organisme internaţionale, atribuindu-i-se 
savantului ieşean, nu de puţine ori, rolul de pionier în închegarea pe baze temeinice a unei noi 
discipline, care avea să revoluţioneze omenirea. 

Profesor universitar, ministru al Instrucţiunii şi Cultelor în anii 1 89 1 ,  1 895-1 896, Co
misar General al Expoziţiei Universale de la Paris, din anul 1 900, preşedinte al Academiei Ro
mâne şi al Consiliului Superior al Agriculturii, toate aceste funcţii şi demnităţi constituie repere 
într-o viaţă dedicată pe de-a-ntregul operei de modernizare a statului român. 

Personalitate deschisă dialogului, Petru Poni întreţine o vastă corespondenţă cu contem
poranii săi, dezvăluindu-se ca un savant-cetăţean, preocupat de marile probleme ale umanităţii .  

Am ales spre prezentare schimbul de scrisori care se poartă între Alexandru W. Pavlow, 
secretar al "Societăţii imperiale de naturalişti" din Moscova şi omul de ştiinţă român, cu ocazia 
alegerii sale ca membru plin al susmenţionatei Societăţi, ca un semn de preţuire şi recunoaştere 
pe plan ştiinţific. 

Scrisoarea de răspuns a lui Petru Poni dezvăluie discret şi subtil un valoros intelectual, 
conştient de meritele sale, demn şi mulţumit în acelaşi timp pentru strădaniile şi eforturile con
sacrate ştiinţei. 

Societe Imperiale 
N A T U R A L I S T E S  

Moscou 
Nr. 573/1090 

Moscou le oct. 1 0, 19 10  

Monsieur et honore confrere, 

rai l'honneur de Vous faire savoir, que les membres de la Societe Imperiale des 
Natmalistes de Moscou desirent de reconnaître les services rendus par Vous â la Science. Vous 
ont deceme le titre de: Membre effectif. 

En vous priant, Monsieur et honore confrere de nous accorder votre sympatique appui, 
je Vous presente l'assurance de ma consideration la plus distinguee. 

Alexandre W.Pavlow 
Le Secretaire 

Votre diplome Vous est deja envoyes.I 

1 Arh. Stat. laşi, fond "Petru Poni", nr.93 1 .  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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- 1 91 0 -

Monsieur et honore confrere, 

Ayant ete absent de Jassy je n'ai trouve votre lettre du 1 O Octobre que maintenant a 
mon retour dans cette viile 

Je vous serais bien oblige exprimer ma plus profonde reconnaissance aux: membres de 
la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou pour l'hom.eur qu'ils m'ont fait en decemant le 
titre de membre e:ffectif de cette savante Societe. 

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire, avec mes meilleures remerciments l'assurance 
de ma consideration la plus distinquee. 

P. Poni2 

2 Arh. Stat. Iaşi, fond "Petru Poni", nr. 1590. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ADRIANA IONIUC 

LEGISLAŢIA PRIVITOARE LA ORGANIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

Scopul principal al demersului nostru urmăreşte punctarea legilor care au statuat cadrul 
juridic al organizării şi ocrotirii patrimoniului cultural .De asemenea, am avut în vedere defmi
rea cu claritate a anumitor noţiuni, aşa cum reies din textul actului normativ .În fine, dorim să 
subliniem de la început limitele cronologice la care s-a limitat expunerea de faţă.Astfel, am a
vut în vedere, cu precădere, epoca interbelică, dar nu ne-am limitat doar la anii dintre cele două 
războaie mondiale, analizând legislaţia relativă la subiectul de faţă cu începere de la 1 892. 

După cum au relevat studiile istoricilor preocupaţi de epoca modernă, după obţinerea 
independenţei de stat au fost create condiţii prielnice unor transformări de esenţă la toate palie
rele societăţii. Ţara noastră a început să joace un rol activ în zonă, devenind un factor de echili
bru, războaiele balcanice din 19 12- 19 13  relevând .cu prisosinţă, dacă mai era nevoie, aceas
ta.Mai mult, în urma primului război mondial România se prezenta, din punct de vedere terito
rial, cel puţin, ca una din beneficiare. 

Urmările, în plan intern, au fost semnificative.S-au manifestat pregnant tendinţe de mo
dernizare în toate domeniile, în ciuda unor obstacole inerente.După depăşirea dificultăţilor din 
primii ani, generate şi de procesul de integrare a noilor teritorii, chiar şi în ciuda reculului din 
anii crizei economice, România se prezenta ca un stat ce păşea ferm pe drumul progresului. 

Perioada interbelică este, cu toate acestea, densă în realizări în toate domeniile ( econo
mic, social şi politic) .Cultura a traversat un interval de maximă dezvoltare, dovezile fiind su
ficient de numeroase pentru a mai insista aici.Ceea ce dorim să subliniem este faptul că datorită 
grijii acordate acestui domeniu, factorii responsabili au contribuit la articularea unei legislaţii 
menite să protejeze patrimoniul cultural naţional. 

Pe marginea subiectului dezvoltat în rândurile de faţă există o literatură istorică pe care 
o putem considera, mai degrabă, săracă, motiv care ne-a încurajat intreprinderea de fa
ţă ! .Vorbind despre patrimoniul cultural, ţinem să precizăm încă din faza discuţiilor preliminare 
că ne solidarizăm cu opinia lui Ioan Opriş,2 care considera că bunurile culturale trebuie privite 
în relaţie cu cadrul istoric şi parametrii economico-sociali ai unui interval bine stabilit, dar, şi 
că: "Dintr-un alt unghi de vedere, bunurile din patrimoniul cultural sunt rezultatul totalităţii 
condiţiilor care au condus la păstrarea şi conservarea lor.Aceasta pentru că asupra bunurilor 
culturale au operat atât factori agresivi, cât şi alţii conservativi, în urma lor realizându-se 
descoperirea, salvarea şi includerea lor în viaţa socială" .În acest cadru, încă din epoca modernă, 
principala formă de tezaurizare a bunurilor de patrimoniu a fost muzeul.  

Organismul care a tutelat, începând din 1 892, protejarea patrimoniului a fost Comisia 
Monumentelor Istorice.Cum asupra evoluţiei pe care legislaţia timpului a conferit-o Comisiei 
vom insista într-un studiu ulterior, subliniem doar că nume de prestigiu au ilustrat-o de la înce
put.Dacă am aminti doar pe Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Alexandru Lapedatu sau Vasile 
Pârvan, credem că nu ar mai fi nevoie să continuăm lista pentru a ne susţine afirmaţia.După 
marele act de voinţă naţională de la 1 decembrie 19 18, activitatea Comisiei s-a extins, firesc, şi 

1 Considerăm utile, în special, încercările lui Ioan Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, Bucureşti, 1 986; 
Istoria muzeelor din România, Bucureşti, 1 994; Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania şi 
Banat după Marea Unire, Bucureşti, 1 988. 

2 1. Opriş, Istoria muzeelor din România, p. 8. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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în noile provincii.Mai mult, au fost infiinţate secţii regionale menite să impulsioneze eforturile 
locale în direcţia conservării patrimoniului. 

Până Ia Marea Unire, în domeniul legislaţiei privind protej area bunurilor culturale se e
videnţiază în principal, două acte norrnative.Primul datează din 1 892 - Legea pentru conserva
rea şi restaurarea monumente lor publice (istorice) - iar celălalt, cu acelaşi titlu, din 1 9 1 3 .  

Legea din 24 noiembrie 1 8923 cuprindea nouă articole.Prin articolul 1 era înfiinţată 
Comisia monumentelor publice, cu sediul la Bucureşti.Aceasta îşi desfăşura activitatea pe lân
gă Ministerul Instrucţiunii Publice, fiind compusă din cinci membri.Dintre aceştia, trei erau nu
miţi de ministrul de resort, cu obligaţia ca doi dintre ei să fie membri ai Academiei, lor alătu
rându-ti-se directorul Muzeului de antichităţi din Capitală �i un arhitect.De notat că toţi mem
brii ocupau fimcţii onorifice. 

Noul organism era abilitat să alcătuiască "inventarul general al tuturor edificiilor şi o
biectelor vechi din tară care prezintă un deosebit interes istoric sau artistic, pentru a căror con
servare urmează să se ia măsuri" .De asemenea, prin articolul 3 al legii, se prevedea că "nici un 
monument trecut în inventarul general nu va putea fi dărâmat, reparat sau restaurat, îară preala
bila autorizare a ministerului cultelor şi instrucţiunii publice, care va hotărâ după ce va fi luat 
avizul Comisiei monumentelor publice". 

Legea pentru conservarea şi restaurarea monwnentelor publice din 1 892 a fost însoţită 
de un Regulament pentru conservarea şi restaurarea monumentelor publice, intrat în vigoare la 
28 ianuarie 1 8934.Regulamentul era structurat pe şase capitole, fiind un instrument util de lu
cru, remarcabil prin precizia şi concizia sa.Astfel, monumentul public era definit ca fiind "orice 
zidărie cu dependinţele ei, aflătoare la suprafaţa pământului, sub pământ, precum şi orice o
biect vechi. care are valoarea unui monument istoric sau artistic" .Aceste monumente puteau fi 
edificii aflate încă în exploatare sau "ruine de interes istoric" .  

Titlul IV al Regulamentului avea în vedere Comisia Monumentelor Istorice.Principalele 
atribuţii ale Comisiei erau cuprinse în articolul 1 1 :  

- examinarea şi aprobarea planurilor de restaurare şi reparaţie radicale, ce ar fi afectat 
într-o manieră oarecare stilul sau ornamentul monumentu1ui; 

- avizarea problemelor ridicate de minister; 
- inventarierea monumentelor; 
- făcea propagandă în mase pentru "deşteptarea �i răspândirea . .. simţului şi perceperii 

pentru conservarea monumentelor"; 
- forma şi organiza o arhivă arheologică·. 
După două decenii, în şedinţa Adunării Deputaţilor din 28 martie 1 9 1 3, iar după alte 

două zile în cea a Senatului, a fost votată o nouă lege pentru conservarea şi restaurarea monu
mentelor istorice5.Noul act legislativ abroga, conform articolului 15 .  legea din 1 892 şi regula
mentul aferent din l 893.În fapt, Comisia Monumentelor Istorice era păstrată, dar activa pe lân
gă "Casa bisericii".Forul tutelar rămânea Ministerul instructiunii publice şi cultelor. 

Scopul Comisiei era definit prin articolul 2 :  
" 1. S ă  îngrijească de conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, fără excepţie. 

IT. Să supravegheze toate săpăturile şi descoperirile de monumente şi obiecte vechi, în
tâmplătoare au voite, ce se vor face. 

m. Să inventarieze odoarele vechi de la toate mănăst1rile şi bisericile din ţară şi să cu
leagă material pentru un Corpus inscriptionum slavo-romanicum. 

IV. Să îngrijească de muzeele de artă plastică şi artă religioasă, care se pun prin aceasta 
sub directa sa conducere. 

3 Vezi, M. 0., 24 noiembrie 1 892 (legea a fost promulgată prin decretul nr. 3658 din 1 7  noiembrie 1 892). 
4 Ibidem, 28 ianuarie 1 893. 
5 Ibidem, nr. 2 1 ,  28 aprilie 1 91 3. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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V. Să înlesnească înfrumuseţarea muzeelor istorice regionale, Wlde se vor putea şi vor 
fi de folos. 

VI. Să deştepte şi să răspândească în public simţul şi priceperea pentru valoarea istorică 
şi arhitectura vechilor monumente" .  

Ca noutăţi faţă de legea din 1 892, prin cea din 1 9 1 3  Comisia Monumentelor Istorice era 
autorizată să publice Wl Buletin, iar componenţa sa era completată astfel : "nouă membri onori
fici, numiţi de minister pe timp de cinci ani prin decret regal, dintre persoanele cele mai com
petente în ştiinţele istorice, arheologice, arhitectonice şi tehnice, cum şi dintre persoanele înde
obşte CWloscute ca pricepute în artele frumoase; Wlul cel puţin din cei nouă domni membri o
norifici va trebui să fie ales de minister din membrii Sfăntului Sinod . . .  " .  

Prin articolul 12,  era înfiinţată Casa Monumentelor Istorice, al cărei buget urma să se 
formeze dintr-o alocaţie anuală de la bugetul statului, din subvenţiile votate anual de consiliile 
generale judeţene, din legate şi donaţii. 

După cum am arătat deja, Marea Unire a schimbat datele problemei aproape în toate 
domeniile.În acest context, a fost adoptată o nouă concepţie şi în privinţa patrimoniului cul
tural, care, trebuie s-o spunem, nu se rupea de trecut.De altfel, încă de la 28 iulie 1 9 1 9, la ini
ţiativa ministrului Constantin Angelescu, a fost publicată o nouă Lege pentru conservarea şi 
restaurarea monumentelor publice6.Principalele inovaţii erau în conexiune cu situaţia econo
mico-politică de după Marea Unire.Dintre acestea amintim ideea de rezervaţie şi luarea de mă
suri penale împotriva celor care distrugeau, mutilau sau înstrăinau bunurile culturale. 

Întreaga acţiune era supervizată de Comisia Monumentelor Istorice, în fruntea căreia 
s-au manifestat doi istorici de marcă: Dimitrie Onciul (între 1 9 1 9  şi 1 923) şi Nicolae Iorga. 
Aceştia au iniţiat o serie de acţiuni vizând extinderea conceptului de patrimoniu.Astfel, au fost 
luate în discuţie monumentele de lemn, considerate pe drept cuvânt "minunate comori de artă 
românească"7, fiind întreprinse şi campanii sistematice de săpături arheologice. De asemenea, 
avem sentimentul că nu greşim dacă includem la capitolul recuperarea bunurilor culturale ma
gistrala operă sociologică patronată de Dimitrie Gusti, făuritor de şcoală nu doar în România. 

La 29 martie 1 932, Senatul a discutat şi votat Legea pentru organizarea bibliotecilor şi 
muzeelor publice, Camera urmând aceeaşi procedură la 4 aprilie.Actul legislativ publicat în 
Monitorul Oficial din 14  aprilie 1 9328, completa Regulamentul pentru muzeul militar naţional, 
intrat în vigoare la 2 1  iulie 1 93 l .Considerăm că şi această lege are o importanţă deosebită, că 
se circumscrie demersului de faţă, motiv pentru care ne propunem să insistăm, mai ales că este 
în strânsă legătură cu chestiunea organizării patrimoniului cultural. 

Actul de la 1 2  aprilie 1 932 cuprindea două secţiuni - una dedicată bibliotecilor, cealaltă 
muzeelor - şi inevitabilele dispoziţii finale.Articolul 1 stipula înfiinţarea bibliotecilor publice 
"pentru răspândirea şi adâncirea culturii în toate straturile poporului" în "fiecare mWlicipiu, co
mună urbană şi rurală".Una din prevederi se referea la situaţia din domeniile în care existau mi
norităţi etnice.Astfel, articolul 2 menţiona că "în comunele Wlde populaţia minoritară trece pes
te 30% după ultimul recensământ (din 1 930 - n.n.), se va organiza secţie deosebită pe lângă bi
blioteca comunală cu cărţi şi publicaţii în limba acelei minorităţi" .Autoritatea tutelară revenea 
unui Consiliu care reprezenta Ministerul Instrucţiunii. 

Cealaltă secţiune privea situaţia muzeelor. Dintre articolele sale îl reţinem pe cel de-al 
1 2-lea în care se preciza că: "Statul păstrează controlul asupra tuturor muzeelor din ţară.Nici un 
obiect de muzeu nu poate fi scos din ţară fără aprobarea Statului şi dacă e de vânzare, Statul îşi 
exercită dreptul de preemţiune.Comercianţii de antichităţi, obiecte de artă sau de orice obiect 
de muzeu şi colecţionarii care se îndeletnicesc cu adunarea acestor obiecte cu scop comercial, 

6 Ibidem, nr. 82, 29 iulie 1 9 1 9. 
7 1. Opriş, Ocrotirea patrimoniului cultural, p. 1 1 0. 
8 M.O., nr. 89, 14 aprilie 1 932. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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vor cere autorizaţie de la Stat.Ei SlUlt obligaţi a prezenta la cerere un inventar al obiectelor din 
posesia lor şi a permite fotogra:fierea sau desenarea lor . Cei care se sustrag de la această 
obligaţie vor fi pedepsiţi cu patru luni închisoare şi 20-50.()00 lei amendă.Funcţionarii oficiali 
de vamă care vor lăsa să treacă peste granifă obiecte de muzeu, fără aprobarea În drept, vor fi 
pedepsiti cu cinci luni închisoare " .Am reprodus integral acest articol pentru a sublinia şi prin 
această modalitate interesul statului În problema, importantă şi sensibilă, în acelaşi timp, a păs
trării în ţară a patrimoniului naţional. 

Articolul 1 3  al legii oferea definiţia obiectului de rnuzeu: "tot ceea ce poate lămuri şi 
ilustra trecutul şi progresele civilizaţiei noastre de la preistorie şi până în vremea de faţă; obiec
tele preistorice de tot felul, obiecte şi inscripţilffii de tot felul, obiecte şi inscripţiuni greco-ro
mane sau barbare medievale, manuscripte şi tipărituri, monete de tot felul şi tot felul de obiecte 
istorice şi podoabe bisericeşti, tablouri de zugravi ş i  pictori , precum şi orice obiecte şi relicve 
de artă În legătură cu evoluţia vieţii istorice şi artistice'' . 

Dintre celelalte prevederi ale legii se cuvine reţinută şi precizarea că muzeele aparţi
nând statului erau echivalate cu instituţiile de cercetare ştiinţifică, personalul aferent fiind pre
gătit În consecinţă.Dispoziţiile finale prevedeau că actul legislativ va fi Însoţit de un regula
ment special 

În aceeaşi ordine de idei, dar rară a detalia În rândurile de faţă, menţionăm totuşi şi de
cretul-lege pentru asigurarea patrimoniului artistic şi cultural din 1 940.Acesta trebuie pus În le
gătură cu întreaga activitate în tărâm cultural patronată de regele Carol al 11-lea.De aceea, re
marcăm rezultatele pe măsură, care nu trebuie să fie umbrite de personalitatea atât de contro
versată a monarhului în plan politic , iar decretul-lege amintit se c1rcumscrie unei epoci. 

Din analiza in extenso a prevederilor principalelor acte normative referitoare la patri
moniul cultural şi monumentele istorice (din 1 892 , l9 1 3 ,  1 932 şi 1 940, ultimul menţionat 
doar) se desprind câteva concluzii . În primul rând, ţinem să subliniem că statul naţional modem 
român a păşit, după obţinerea independentei pe câmpul de luptă şi confinnarea ei prin tratatele 
internaţionale, în mod ferm pe calea protejării valorilor sale de patrimoniu.Prin aceasta era, ast
fel, întărită ideea că un popor care nu-şi păstrează trecutul nu are viitor.Noul cadru de după rea
lizarea Marii Uniri a favorizat aceasta.A existat chiar un moment de vârf atunci când Nicolae 
Iorga a ajuns prim-ministru, poziţie din care a spnjinit ferm actul de cultură. 

O altă concluzie se referă la maniera în care statul - prin intermediul organelor abilitate, 
în special guvernul şi Parlamentul - a înţeles să recunoască rolul oamenilor de ştiinţă, În cazul 
de faţă al istoricilor, arheologilor, rnuzeografilor şi altor categorii înrudite. 

De asemenea, prin prevederile diferitelor acte legislative au fost luate măsuri importan
te pentru protejarea valorilor de patrimoniu şi împotriva celor care doreau să le înstrăine
ze.Factorii responsabili au sesizat pericolul ca bunuri aparţinând naţiunii să ia calea traficului 
de antichităţi şi a acţionat în consecinţă. 

Bineînţeles, nu putem omite o altă dimensiune a efectelor suitei de legi avute în discu
ţie.S-a observat din start faptul că doar legea nu este de ajuns dacă nu este dublată de instituţii 
de resort.De aici, a rezultat grija deosebită pentru reglementarea statutului şi modului de func
ţionare a bibliotecilor publice, muzeelor etc.Dacă am insistat uneori, aparent, excesiv asupra 
textului legii, principala raţiune a fost aceea a sublinierii clare a cadrului legislativ. Formulările 
clare şi nelipsitul, aproape, regulament care Însoţea diferitele norme de drept, au contribuit, fă
ră îndoială, la protejarea patrimoniului naţional . 

Aşadar, privind retrospectiv asupra corpusului care alcătuieşte legislaţia privind prote
jarea patrimoniului cultural În prima jumătate de secol, putem concluziona că acesta şi-a atins 
în mare măsură scopurile.Un rol important a revenit Comisiei Monumentelor Istorice, dar şi 
unei pleiade de personalităţi remarcabile ale vieţii ştiinţifice şi culturale din România.Statul a 
sesizat importanţa problemei şi, ca atare, a luat măsurile cuvenite.În fine, ţinem să subliniem că www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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politica în domeniul cultural în intervalul de referinţă a vizat obiective pe termen lung, ţinând 
de modernizarea structurilor societăţii şi integrarea în circuitul internaţional. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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NOTE SI PREZENTĂRI 

ŞERBAN PAPACOSTEA, Românii in secolul al Xlli-lea.Între cruciadă şi Imperiul 
Mongol, Bucureşti, 1 993, 1 88p. 

Studiile şi articolele cunoscutului istoric Şerban Papacostea se completează cu această 
nouă lucrare ce aduce informaţii inedite pentru o perioadă care comportă încă multe necunos
cute pentru istoria poporului român.Documentaţia vastă şi analiza profundă a izvoarelor epocii 
dar şi a lucrărilor de specialitate referitoare la situaţia politică din secolul al Xill-lea în Europa 
răsăriteană şi care are influenţă şi asupra teritoriului nord-dunărean au fost posibile aşa cum a
rată autorul în Introducere şi datorită unei burse de cercetare în Germania efectuată în anul 
1 98 1 .  

Secolul al XIII-lea, aşa cum subliniază autorul, este o perioadă de tranziţie pentru româ
ni, aceea de la formele politice tradiţionale ( cnezatele şi voievodatele care au avut o existenţă 
îndelungată şi fuseseră create şi sub influenţa populaţiilor migratoare venite dinspre stepele a
siatice ) la formarea statelor feudale româneşti de sine stătătoare.Această tranziţie s-a petrecut 
în contextul politic al impactului dintre două zone de influenţă extreme - Occidentul prin cru
ciate şi Orientul prin invazia Imperiului Mongol.Cruciatele organizate din iniţiativa papalităţii 
au avut ca implicaţii o adevărată revoluţie politico-geografică, anume slăbirea Imperiului Bi
zantin şi urmările acestui fenomen, apariţia unor noi state cum ar fi Imperiul Latin, statul 
vlaho-bulgar al Asăneştilor şi apoi Regatul Maghiar. 

Acţiunile acestor puteri, în special ale regalităţii maghiare s-au constituit într-o dublă o
fensivă - una predilect teritorială şi una ideologică, Ungaria transformându-se într-un bastion o
riental al răspândirii catolicismului .Această acţiune spirituală este coordonată de la Roma prin 
persoana activului papă Inocenţiu al ill-lea, care se străduieşte să integreze ansamblul de state 
din Europa Răsăriteană în formula ideologică a Apusului catolic. 

Toate aceste fenomene s-au repercutat asupra populaţiei româneşti care, aflată în postu
ra de a se adapta noilor condiţii istorice, se manifestă ca entitate de sine stătătoare încercând să
şi menţină atât libertatea teritorială cât şi opţiunea confesională.Procesele care au loc în socie
tatea românească în această direcţie sunt bulversate de marea invazie mongolă.Ofensiva ma
ghiară se diminuează prin decăderea puterii statale datorată atacurilor mongole şi statul româ
nesc extracarpatic ia naştere în tocmai aceste condiţii.Aceasta este ideea centrală a lucrării şi a
ceste concluzii ale autorului sunt însoţite de exemplificări documentare care vin să întregească 
informaţiile asupra procesului politic în interiorul şi exteriorul munţilor Carpaţi. 

Tot secolul al Xill-lea înseamnă pentru zona în discuţie şi pentru populaţia românească, 
în special, o mai exactă cunoaştere materializată prin menţionarea în cronicile apusene.Este 
ceea ce autorul numeşte într-un subcapitol din ultima parte a cărţii Problema românească in 
secolul al XIll-lea -românii şi spaţiul românesc in conştiinţa europeană, arătând în final, după 
enumerarea unora dintre cele mai importante cronici şi documente referitoare la români că "pu
blicul cultivat european avea o seamă de cunoştiinţe cu privire la români şi la spaţiul românesc 
nord-dunărean". 

Deşi în lucrarea avută în atenţie nu este analizată şi situaţia populaţiei de la răsărit de 
Carpaţi, şi probabil că nu a fost în intenţia autorului acest lucru, ni se pare demnă de subliniat 
-:oncluzia din final intitulat Problema românească in secolul al Xlli-lea.Acesta este un corolar www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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al întregului excurs şi de fapt şi concluzia sintetică la care a aj uns istoricul şi anume că impor
tantă a fost întemeierea Ţării Româneşti stat de unde apoi se va da un impuls al dezvoltării ro
mânismului ca dovadă a unui Înalt grad de înţelegere a unui interes etnic comun.Acest interes 
s-a manifestat de către noul stat prin încercarea de a atrage În sfera sa de cuprindere românii 
din interiorul arcului carpatic şi de la răsărit de Carpa� .Din acest punct de vedere nu conside
răm exagerată afirmaţia autorului conform căreia întemeierea Ţării Româneşti a asigurat tranzi
ţia de la etnic la naţiune, punând bazele viitoarei natiuni româneşti . 

Pentru cercetătorii care se ocupă de această perioadă a istoriei româneşti, cartea este un 
valoros instrument de studiu şi întregeşte opera istoricului alături de alte lucrări care au în ana
liză momentul cristalizării politice în teritoriile româneşti .Lucrarea de faţă este �u atât mai va
loroasă cu cât îşi propW1e să sintetizeze fenomene şi procese politice petrecute de-a lungul unui 
secol şi în general al unei perioade puţin cunoscute, din motive obiective, din istoria noastră. 
Chiar dacă nu toţi specialiştii împărtăşesc ideiile istoricului Şerban Papacostea sau dacă cerce
tări mai noi vor infirma sau modifica concluziile volumului în discuţie, acesta rămâne un mo
del de ingeniozitate ştiinţifică. 

Elena Gherman 

TASillN GEMIL, Românii şi otomanii in secolele XIV-XVI, Ed.Academiei Române, 
Bucureşti, 199 1 ,  23 1 p. 

Finalizată în 1988 şi apărută după mai bine de trei ani, lucrarea ctmoscutului turcolog 
Tashin Gemil reprezintă o necesară şi de mult aşteptată primă sinteză a relaţiilor româno-oto
mane în perioada secolelor al XN-lea - al XVI-lea, dar şi un punct de plecare, autorul intenţio
nând să continue cercetările, proiectate în încă trei volume. 

Cuprinzând trei capitole, un prolog şi un epilog, lucrarea părăseşte cadrul îngust de tra
tare al relaţiilor bilaterale, luând În considerare factori determinanf.i în desfăşurarea raporturilor 
române-otomane ( cum a fost cel oriental, căruia i se acordă o atenţie specială sau Dunărea şi 
Marea Neagră), reinterpretează, reevaluează şi pune în lumină conexiuni noi între evenimente, 
procese şi fenomene istorice. 

Se sugerează noi direcţii de investigare� bazate mai ales pe cercetarea surselor turco
osmane: relaţiile economice ( în  mod deosebit cele comerciale), deoarece aspectul economic a
rată autorul, a influenţat într-un grad mult mai mare decât s-a apreciat până acum cursul relaţii
lor politice, acestea din urmă trebuind şi ele uneori reevaluate, nuanţate, prin coroborarea ştiri
lor de provenienţă europeană cu cele turceşti . 

Evoluţia raporturilor otomane a fost determinată, se apreciază, de forţa presiunii otoma
ne şi de liniile directoare ale politicii Portii, dar ş.i de capacitatea rezistenţei româ
neşti .Contradictorii în esenţă aceste raporturi n-au fost exclusiv antagonice ( va trebui să re
ntmţăm la. acest mod de a privi lucrurile), cunoscând momente şi chiar perioade de înţelegere şi 
colaborare ( vezi ajutorul otoman acordat lui Ştefan cel Mare în cadrul campaniei de la 1 497). 

Rezistenţa românească împotriva expansiunii otomane s-a manisfestat sub forma luptei 
armate, bazată pe alianţa cu puteri creştine, dar şi apelându-se la întelepciune şi puterea banu
lui.Era o nouă formă de rezistenţă, mai prudentă, dar adaptată noilor condiţii internaţionale, 
mai ales începând cu prima parte a secolului al XVI-lea. 

Istoriografia românească nu a putut stabili cu certitudine dacă au existat, de la început, 
la baza relaţiilor româno-otomane, acte scrise, dar a demonstrat că regimul de dar-ul-ahd ("teri
toriul de legământ", "Casa Păcii") în care au fost incluse Ţările Române le-a asigurat acestora www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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existenţa neîntreruptă a fiinţei statale, individualitatea legislativă, viaţa spirituală proprie, deci 
"cel mai favorabil statut cu putinţă", după expresia lui Şerban Papacostea. 

Autorul îndeamnă la judecarea în mod nuanţat a caracterului intervenţiei factorului oto
man în istoria românească, ţinând seama atât de evoluţia puterii otomane în sine, cât şi de con
textul inemaţional în care au fost nevoite să acţioneze Ţările Române, factor de seamă în ate
nuarea impactului otoman asupra Europei. 

Redăm, în cele ce urmează, câteva din elementele ce se impun relevate şi reţinute. 
În capitolul Cadrul juridic al raporturilor Ţărilor Române cu Poarta Otomană ( p. 1 7-

46), Tashin Gemil accentuează pe relevarea concepţiei otomane asupra relaţiilor cu nemusul
manii subliniind şi faptul că preluarea principiilor islamice de către otomani, la 1 5 1 7, a fost un 
proces istoric neluat în considerare până acum, de către istoriografia românească, în studierea 
evoluţiei raporturilor româno-otomane. 

Se aduc argumente în vederea sustinerii anilor 1 392-1 393 ca dată a "închinării" Ţării 
Româneşti (când ar fi avut loc un acord între Mircea cel Bătrân şi sultanul Bayezid I, probabil 
nescris ), se rediscută caracterul şi semnificaţia campaniilor din 1462 asupra Ţării Româneşti 
( înlăturarea lui Vlad Ţepeş ) şi a celei din 1 538 asupra Moldovei ( transformarea acesteia 
"într-un element docil al sistemului politico-militar otoman" - p.42), ajungându-se la concluzia 
că, în secolul al XVI-lea Ţările Române au devenit anexe cu valoare economică ale politicii o
tomane în Europa iar forma şi conţinutul suzeranităţii ( "efectivă şi restrictivă") otomane asu
pra Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei au fost stabilite în timpul lui SUleyman Magni
ficul. 

Cel mai consistent capitol - Relaţiile politice ale Ţărilor Române cu Poarta Otomană în 
secolele XIV-XVI ( p.47-1 89) aduce câteva puncte de vedere noi, printre care: plasarea bătăliei 
de la Ro vine la începutul toamnei anului 1 395 - poate la 1 O octombrie 1 395, susţinută cu noi 
argumente; relevarea alianţei antiotomane dintre Mircea cel Bătrân şi emirul de Sinop, Mi.i
barizedden; Imperiul format de Timur Lank a fost un imperiu turc, nu mongol; expediţia lui 
Mehmed I împotriva Ţării Româneşti s-a desfăşurat în 1417, iar cea de la 1420 n-a avut am
ploarea ce i s-a atribuit până acum, dar a reprezentat punctul de plecare în instituirea suzerani
tăţii efective otomane asupra Ţării Româneşti; formularea ideii că ar fi o confuzie, în multe lu
crări, între campania din 1438 şi Vlad Dracul, pe de o parte şi campania din 1432 şi Alexandru 
Aldea, pe de altă parte, acesta din urmă "meritând" acuzaţiile care i se aduc lui Vlad Dracul, se 
pare, pe nedrept, în unele izvoare contemporane; încadrarea acţiunilor agresive asupra Ţării 
Româneşti după 1 52 1 ,  ale Imperiului Otoman în contextul dezorganizării sistemului defensiv 
al regatului maghiar, se aduc noi argumente în problema instalării ca domn a lui Petru Rareş 
( impus de otomani, cum susţine, în continuare, Tashin Gemil) şi în cea a prezentării omagiului 
de credinţă către sultan, la 10  septembrie 1 529, ca de altfel, şi în ce priveşte chestiunea mo
mentului agravării statutului internaţional al Moldovei şi Ţării Româneşti, considerat a fi mar
cat de domnia lui Ioan vodă cel Cumplit. 

Capitolul Relaţii economice româna-otomane în secolele XIV-XVI (p. 1 90-221 )  se re
marcă prin contribuţii ( parţiale, după cum le numeşte şi autorul, datorită sărăciei datelor arhi
vistice aflate la dispoziţie) privind schimburile comerciale ( începute în a doua jumătate a seco
lului al XV -lea), pe baza analizei unei condici vamale a localităţii Tulcea, din anii 1 5 1 5- 1 5 17, 
apoi în legătură cu haraciul ( care se vărsa în tezaurul public otoman, nu în cel privat al sulta
nului, cum se mai afirmă uneori) şi peşcheşurile ( care au avut, în această perioadă, mai mult 
un caracter simbolic), dar şi negoţul dirijat, rediscutându-se conceptul de "monopol otoman", 
care nu mai poate fi susţinut, fiind vorba doar de o preeminenţă a intereselor Porţii, dar care 
trebuie analizată în contextul proceselor economice continentale şi intercontinentale. 

Câteva erori datorate, cu siguranţă, tipografilor, se impun semnalate: la p. l 29 lipseşte a
nul publicaţiei citate la nota 321 ,  la p. 142, nota 361 ,  este redat greşit anul apariţiei lucrării www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Vlad Ţepeş a lui Nicolae Stoicescu (1 977, În loc de 1 976), la p. l 55 �  nota 41 0,sunt inversate ci
frele ( paginile 274-262!)� la p . l79� nota 498, anii de domnie ai lui Petru Rareş sunt citaţi 1 527-
1528 ( în loc de 1 538), la p.2 12  se vorbeşte de 50.000 ak.ce iar, ceva mai încolo, se citează 
5 00.000 akce.Lipsa unui indice se datorează� foarte probabil, aceloraşi constrângeri tipografice 
binecunoscute de multă vreme la noi. 

Prima sinteză a relatiilor româna-otomane, pentru perioada secolelor al XIV -lea-al 
XVI-lea, se înscrie între realizările de prestigiu ale medievisticii româneşti din ultima vreme şi 
ne îndeamnă, pe de o parte, să aşteptăm cu interes continuarea demersului de către Tashin 
Gemil, iar pe de altă parte, la un efort mai intens în mtelegerea rolului factorului otoman în is
toria românească. 

Gheorghe Jutiş 

GH. PUNGĂ, Ţara Moldovei fn vremea lui Alexandro Liipu.Jneanu, Editura Universi
tăţii "Al.I.Cuza", Iaşi, 1 994, 335p. 

Rezultat a peste zece ani de cercetări asiduie, mult aşteptata monografie a conf.univ.dr. 
Gh. Pungă se constitue într-un model de analiză critică a izvoarelor în vederea "desluşirii" unei 
personalităJi. atât de controversate din istoria românilor cum este cea a lui Alexandru Lăpuşnea
nu.Din această perspectipă, autorul "sparge" tiparele imaginii confecţionate de contemporani şi 
amplificate apoi de literaţi dar şi de unii istorici în privinţa domnului moldovean.Folosind doar 
o anumită categorie de izvoare, mai des vehiculate în orizontul istoriografic, posteritatea a 
accentuat mai mult latura negativă a voievodului.Unele încercări de reabilitare ( N.lorga, C.Ga
ne, Const.C.Giurescu) nu s-au impus în istoriografia română.Este meritul acestei cărţi de a ofe
ri o imagine reală şi exactă asupra complexei personalităti a domnului moldovean, a acestui 
"mare nedreptăţit al istoriei". 

Aparţinând perioadei Renaşterii şi Refonnei,Alexandru Lăpuşneanu a întruchipat trăsă
turile epocii, activitatea sa relevându-ne un "experimentat om politic, realist, ambiţios şi deose
bit de activ" într-un context internaţional mai mult decât agitat.Acceptând protectoratul oto
man, domnul moldovean a ştiut să-şi ferească ţara de primejdiile externe, cu atât mai mult cu 
cât Poarta se afla la apogeul puterii sale.Din acrest motiv a refuzat să participe la proiectele de 
cruciadă iniţiate de unele state europene.Pe de altă parte a putut asigura dezvoltarea firească a 
vieţii interne a statului moldovean.Politica sa economică iese din tiparele medievale caracteri
zându-se prin dinamism în domeniul dezvoltării ramurilor economice importante şi al schim
burilor comerciale, fiind şi unul din puţinii voievozi care au administrat singuri venitUrile ţării. 

În privinţa raporturilor cu boierii şi cu celelalte categorii sociale, autorul vede în persoa
na domnului moldovean tipul monarhului despotic care "nu a tolerat politica centrifugă a marii 
boierimi moldovene" .A colaborat cu membrii sfatului domnesc răsplătindu-şi colaboratorii dar 
şi înlăturând pe acei dregători care puneau sub semnul întrebării însăşi existenţa statului mol
dovean.Confruntat cu numeroase tentative de înlăturare, domnul i-a pedepsit doar pe principalii 
complotişti, despotismul său manifestându-se mai ales în cea de-a doua domnie.De altfel, con
flictele domnie-fracţiuni boiereşti nu sunt de loc specifice numai domniei lui Alexandru Lăpuş
neanu, ele manifestându-se în aproape fiecare domnie a secolului al XVI-lea. 

Un capitol important al căiţii este consacrat organizării administrative, judecătoreşti şi 
militare.Se instituie acum "dualismul Suceava-Iaşi" ca reşedinţă domnească ultima impunân
du-se drept reşedinfă principală.Procesul este legat şi de controversata problemă a dublării vor
niciei, căreia autorul îi găseşte o rezolvare pertinentă.Acelaşi lucru se poate spune şi despre in
stituţia ferîei care apare acum pentru prima dată.Majoritatea istoricilor pun pe seama lui Lă-www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



5 NOTE ŞI PREZENTĂRl 1 79 

puşneanu demantelarea celor mai importante cetăţi moldovene; analiza tuturor categoriilor de 
izvoare contrazice această aserţiune semnalată şi de alţi istorici, argumentată însă acum şi cu 
alte elemente. 

Alexandru Lăpuşneanu a fost un perseverent apărător al ortodoxiei într-un moment în 
care Refonna ameninţa structurile interne ale ţării, ctitorind sau refăcând importante aşezămin
te monahale încă din primii ani de domnie.El a acordat o importanţă deosebită şi bisericii din 
Transilvania unde populaţia română ortodoxă era mai expusă prozelitismului protes
tant.Numele lui Alexandru Lăpuşneanu este trecut în pomelnicele mănăstirilor Bistriţa, Slatina, 
Tazlău, Moldoviţa, Dobrovăţ, Biserica de lemn din Volovăţ, Catedrala mitropolitană din Su
ceava, al mănăstirii Bisericani dar şi în cele de la Muntele Athos.A dorit şi a ştiut să se folo
sească de experienţa celor mai instruiţi contemporani ai săi, adepţi ai isihasmului bizantin: Ma
carie, Eftimie, Azarie, Isaia de la Slatina etc.Aceptarea protectoratului otoman (musulmanii 
fiind mai toleranţi decât alte religii ) în momentul ofensivei protestante, poate fi explicată şi 
prin încercarea domnului moldovean de a apăra religia strămoşească şi structurile interne ale 
ţării. 

Sunt relevate de către autor şi înfăptuirile cultual-artistice corespunzătoare domniei lui 
Alexandru Lăpuşneanu fiind considerat şi din această perspectivă un om al Renaşterii, "unul 
din continuatorii epocii lui Ştefan cel Mare". 

Tratând domnia lui Alexandru Lăpuşneanu sub toate aspectele ei, după cercetarea ex
haustivă a tuturor categoriilor de izvoare şi a unei bogate bibliografii, istoricul ieşean este în 
măsură să concluzioneze: "judecata istoriei asupra lui Alexandru Lăpuşneanu trebuie să fie în 
ultimă instanţă pozitivă ". 

Corneliu Cojocariu 

VENIAMIN CIOBANU, Politică şi diplomaţie în secolul al XVII-lea. Ţările române în 
raporturile polono-otomano-habsburgice (1 60 1-1634), Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1 994, 248p. 

Cunoscut analist al evoluţiei raporturilor dintre ţările române şi statele vecine în cursul 
Evului Mediu, cercetătorul de la Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" din Iaşi oferă o nouă mo
dalitate de abordare a problematicii româneşti, de acestă dată din perspectiva relaţiilor polono
otomano-habsburgice.Cronologic, autorul tratează perioada cuprinsă între sfărşitul domniei lui 
Mihai Viteazul şi cele ale principilor Matei Basarab din Ţara Românească, Vasile Lupu din 
Moldova şi George Râkoczi I din Transilvania.Ceea ce caracterizează evoluţia politică a ţărilor 
române în această perioadă este dinamica raporturilor dintre cei trei mari competitori pentru su
premaţie în spaţiul carpato-danubian: Imperiul otoman, Imperiul habsburgic şi Republica No
biliară Polonă.Interesele lor în această importantă zonă strategică au variat în funcţie de obiec
tivele imediate sau de perspectivă ale conducătorilor celor trei mari puteri, de disponibilităţile 
de moment şi de evoluţia economică şi politică a fiecăreia dintre ele. 

Introducerea este rezervată principalelor evenimente care au jalonat istoria politică a 
primelor trei decenii ale secolului al XVTI-lea în această regiune.Este urmărită în acest context 
activitatea politică şi militară a celor trei competitori în spaţiul carpato-danubian în vederea asi
gurării hegemoniei. 

în primul capitol, De la Câmpia Turzii la Zsitvatork:proiecte de reorganizare politică a 
spaţiului carpato-danubian ( 1601-1606}, autorul relevă interesul Imperiului otoman de a be
"leficia de situaţia nou creată după moartea lui Mihai Viteazul dar şi opoziţia categorică a polo
nilor şi habsburgilor, fiecare din cele trei puteri având interese proprii în regiune.Domnia lui www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Simion Movilă în Mwttenia ca exponent al Coroanei polone şi gravele probleme interne pe ca
re acesta le-a generat au oferit Porţii pretextul de a interveni direct, cu atât mai mult cu cât şi o 
parte a boierimii valahe i-a cerut-o în mod expres.Diplomaţia polonă invocă însă teza "suzera
nităţii colective" polono-otomane instituită în practica relaţmor politice dintre cele două state 
încă din anul 1 456.Problema succesiunii la tronul Ţării Româneşti se complică prin apariţia 
wmi al treilea candidat, Radu Şerban, susţinut de fortele politice şi sociale din ţară dar şi de Im
periul habsburgic ceea ce va imprima un nou caracter disputei polono-otomane.Cei dintâi vor 
propune atunci o redistribuire a sferelor de influenfă: controlul polonez asupra Moldovei şi Ţă
rii Româneşti în timp ce Casa de Austria îl va păstra pe cel asupra Transilvaniei.Pentru că po
lonilor le lipsea forta militară necesară pentru impunerea punctului lor de vedere, aceştia se văd 
nevoiţi să accepte varianta imperială privind sferele de influenfă în spaţiul carpato-danubian: 
Transilvania şi Ţara Românească vor gravita în zona intereselor austriece iar Moldova în cea a 
Coroanei. 

Reluarea ofensivei otomanei la nordul Dunării şi impactul ei asupra poziţiei internaţio
nale a ţărilor române (1 606- 1 613) ,  al doilea capitol al lucrării este dominat de problema succe
siunii Ia tron a domnilor din familia Movilă.După moartea lui Simion Movilă, o mare parte a 
boierimii moldovene a refuzat să accepte succesiunea lui Constantin Movilă atât din conside
rente interne cât şi exteme.În aceste condiţii, Poarta 1şi oferă prilejul unei intervenţii care să pu
nă capăt sistemului suzeranităţii colective cu Polonia.Dar, datorită conflictelor cărora Imperiul 
otoman trebuia să le facă faţă în Iran şi Anatolia este acceptat în cele din urmă candidatul sus
ţinut de Coroană.Casa de Austria îşi va manifesta tot mai evident intenţia de a controla direct 
Transilvania împiedicându-1 pe Radu Şerban să realizeze unitatea politică transilvano-vala
hă.Prin aceasta ea a oferit otomanilor posibilitatea de a lua sub control nu numai Ţara Româ
nească dar şi Transilvania, subiect care va fi tratat în capitolul al treilea, Prepoderenţa otomană 
şi implicaţiile ei asupra statutului politico-juridic al spaţiul carpato-danubian.Pretenţiile cres
cânde ale Casei de Austria au dus la încheierea unui acord polono-otoman (septembrie 1 6 1  7) 
care prevedea că Polonia să nu poată interveni în problema succesiunii la tronul Moldovei, 
Transilvaniei şi Ţării Româneşti; Poarta se angaja să conserve unitatea politică şi de stat a Mol
dovei.Ambele se obligau să respecte status-quo-ul balanţei de forţe în spaţiul carpato-danu
bian.Relaţiile turca-austriece se mentin în limitele păcii de la Zsitvatork cu atât mai mult cu cât 
Casa de Austria se confnmta cu grave probleme interne. 

Încheierea, Ţările române sub regimul "păcii " de la Hotin este prezentată de către autor 
ca o concluzie a celor trei decenii de dispute politice şi diplomatice.În urma păcii de la Hotin (9 
octombrie 1 621)  Moldova reintră sub regimul suzeranităţii restrisctive faţă de Poartă devenind 
garanţia păcii între Imperiul otoman şi Republica Nobiliară Polonă.Eşecul acţiunii lui Gabriel 
Bethlen împotriva imperialilor a însemnat acceptarea status-quo-ului în raporturile politice ale 
Transilvaniei cu Casa de Austria.În aceste condiţii, Poarta şi-a declarat neutralitatea în momen., 
tul izbucnirii războiului de 30 de ani. 

O nouă etapă în evoluţia istorică a ţărilor române se deschidea odată cu urcarea pe tro
nul Transilvaniei a lui George R.akoczi 1 ( 1 630), apoi a lui Matei Basarab în Ţara Românească
(1 632) şi Vasile Lupu în Moldova (1634). 

O apariţie necesară în peisajul istoriografiei româneşti, cartea cercetătorului ieşean 
Veniamin Ciobanu oferă cadrul internaţional pentru studierea istoriei românilor în corelaţie cu 
raporturile politice şi diplomatice polo:no-otomano-habsburgice în primele decenii ale secolului 
al XVIT-lea. 

Corneliu Cojocariu www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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* * * Valori şi tradiţii culturale în Moldova ( culegere de studii), sub redacţia lui 
Andrei Eşanu, Ed. "Ştiinţa", Chişinău, 229p. 

Prin acest volum "dedicat exclusiv unor probleme de istorie a culturii", cercetătorii de 
la Chişinău oferă istoriografiei româneşti, printr-o atentă cercetare a arhivelor, noi puncte de 
reper necesare înţelegerii fenomenului cultural medieval.Diversitatea tematicii articolelor cu
prinse în volum este o reflectare a complexităţii orizontului spiritual al românilor în Evul Me
diu.Astfel, sunt îngemănate în culegere subiecte felurite, care formează în cele din unnă un ta
blou unitar, cum ar fi: cronistica medievală, circulaţia manuscriselor şi a cărţilor, viaţa biseri
cească, alături de merituoase încercări de teoritizare. 

Din cele 1 2  articole merită · o menţiune aparte studiile datorate Valentinei Pelin şi 
Claudiei Slutu, care aduc în circuitul ştiinţific noi date pentru istoria cărţii şi a circulaţiei aces
teia în spaţiul românesc.Studiul Valentinei Pelin, Despre vechimea unor manuscrise ale operei 
"Varlaam şi loasaft", readuce în atenţia specialiştilor al treilea manuscris, aşa numitul Manu
scris Noul Neamţ, din versiunea slavă a operei.De altfel, cercetătoarea a publicat în anul 1 989 
la Chişinău, alături de V.Ovcinikova, Catalogul general al manuscriselor moldoveneşti păstra
te în U.R.S.S . .  Colecţia bibliotecii mănăstirii Noul Neamţ ( sec.XIV-XIX ).Acest manuscris a 
fost utilizat în istoriografia problemei, doar pe baza succintei descrieri din 1 898 a lui 
I.A.Iaţimirski ( în sinteza dedicată operei Varlaam şi Ioasaft, Dan Horia Mazilu spune "nu lip
sesc informaţii detaliate despre acest ms. ", p.60).Manuscrisul este prezentat în detaliu cu o re
marcabilă acribie; cercetătoarea propunându-şi în acelaşi timp, "să aducă noi precizări şi recti
ficări la informaţiile bibliografice anterioare mai ales în ceea ce priveşte vechimea manu
scriselor" (p.59).Prin colaţionarea Manuscrisului Noul Neamţ cu Manuscrisul nr. l 32 şi Manu
scrisul nr. l 58 ( aflate la B.A.R.), precum şi prin colaborarea datărilor propuse de: I.A.Iaţi
mirski, P.P.Panaitescu, E.Turdeanu şi Dan Horia Mazilu, cercetătoarea formulează pentru data
rea acestor manuscrise o nouă ipoteză. 

Prin noua datare, manuscrisele sunt încadrate din punctul de vedere al scrierii lor, în se
colul al XIV-lea, şi anume: "nu mai târziu de mijlocul secolului al XIV-lea"-Manuscrisul 
nr. 1 32; "prin anii '60-'70 ai secolului al XIV-lea"- Manuscrisul Noul Neamţ; "între anii 1 375-
1 395" - Manuscrisul nr. 1 58.Totuşi printr-o datare atât de exactă (cu o toleranţă de un deceniu 
sau două) analiza filigranelor nu este suficientă deoarece şi studiile anterioare folosesc acelaşi 
criteriu ajungând însă la concluzii diferite.Pentru încadrarea în contextul traducerilor operei în 
slava veche, efectuate în ţările vecine este utilizată o sinteză din 1 985, a cercetătoarei N.I.Le
bedeva, dar care, pentru manuscrisele păstrate în România, foloseşte doar "informaţiile furniza
te de descrierea manuscriselor de către A.laţimirski" .În analizele care vor unna specialiştii vor 
folosi cu siguranţă, această nouă pagină adăugată la atât de bogata "istorie a unei cărţi" ( subti
tlul sintezei lui Dan Horia Mazilu). 

Pentru o altă "pagină" adăugată de L.Ciobanu, autoarea a demonstrat, în partea a doua a 
studiului, netemeinicia argumentaţiei adusă de acesta, în încercarea de a plasa, un manuscris de 
tipul Varlaam şi Joasaft în limba română, în seria manuscriselor de tipul Udrişte Năsturel, care 
ar fi fost scris la siarşitul secolului al XVll-lea.Printr-o metodică şi erudită argumentare arată 
că este vorba despre un fragment din volumul Vieţile sfinţilor pe luna noiembrie, intitulat 
Viaţa cuvioşilor părinţi Varlaam şi Joasaft.Volumul face parte din ciclul de 1 2, pe luni, copiate 
în 1 804, cu cheltuiala arhimand.ritului Chiril Nemţanul, pentru mănăstirea Râşca, şi a fost iden
tificat de Valentina Pelin sub cota 3 1 4927, la Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova. 

Studiul Claudiei Slutu, Carte românească de învăţătură . . .  note şi marginalii, prezintă 
singurul exemplar al operei mitropolitului V arlaam păstrat în Moldova dintre Prut şi Nistru ( în 
fosta U.R.S .S. au fost identificate altele patru ).Alături de descrierea manuscrisului sunt publi
cate însemnările marginalii, care au ca limită cronologică inferioară anul 1 700.Asupra Cazaniei www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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se opresc in studiile lor Gh .Bobână şi D.Gramă. Emi l Dragnev încearcă o încadrare a fenome
nului cultural medieval românesc în ambianta cultura]ă europeană. 

Articolul lui Andrei Eşanu, Caracterul pJurisrratificat al cronicii hti Grigore Ureche, 
valorifică ultimile cercetări în această direcţie , mai ales încheierile la care a ajuns profesorul ie
şean N.A.Ursu. 

Ion Megrei realizează o schiţă a istoriei mănăstirei Căpriana publicând mai multe in
scripţii: de pe icoana Răstignirii ( o istorie pe scurt a păstoririi mitropolitului Gavriil Bănu
lescu-Bodoni) şi de pe pietre de mormânt ( a mitropolitului Gavriil, a arhimandritului Chiril 
Adrianopolis ). 

Pentru începutul Evului Mediu volumul cuprinde studiul lui Andrei Hîncu privitor la 
"etnogeneza volohilor văzută din unghi filologjc". 

Prin valoarea studiilor cuprinse în volum "colectivul temporar de creaţie << Istoria cul
turii moldoveneşti >>" va deveni cu siguranţă o prezentă permanentă În spaţiul istoriografic ro
mânesc, iar această culegere de studii se va constitui probabil în primul tom al unei serii pe ca
re o dorim cât mai lungă. 

Petronel Zahariuc 

GH. BUZATU, C.GH.  MARINESCU ( coordonatori), Nicolae Iorga. Omul şi opera, 
vol.2, în colecţia Românii în istoria universală, tom 24 , Bacău, 1 994, 292 p .  

Volumul s e  constituie într-un omagiu adus personalităţii lui Nicolae Iorga -spirit enci
clopedic de mare mobilitate intelectuală, care a marcat in mod covârşitor istoria României . 

Cercetătorul Gh.Buzatu are meritul de a fl unul dintre coordonatorii ciclului Românii în 
istoria universală ( alături, initial, de profesorii universitari Ion Agrigoroaiei şi Vasile Cris
tian). 

Promoţiile de viitori istorici anterioare lui 1989 (dar, nu numai) 1-şi amintesc, desigur, 
cu interes, de apariţiile opurilor din colecţia mai sus amintită, veritabile evenimente în contex
tul istoriografic românesc de atunci dominat în genere de anchilozele discursului ideologic ofi
cial . 

Semnatarul acestor rânduri reţine faptul că, intr-o e misiune culturală din 1 988 a postu
lui de radio occidental "Europa Liberă" , volwnele din colecţia Românii în istoria universală au 
fost considerate expresii ale adevăratei valori a şcolii istoriografice româneşti, spre deosebire 
de producţiile pseudo-ştiinţifice destinate doar propagandei. 

Lucrarea în discuţie -aparţinând aceleiaşi prestigioase colecţii, cuprinde studii şi evocări 
semnate de David Prodan, Gh .Buzatu, C.Gh.Marinescu, Gheorghe I.Florescu, Ion Agrigoroa
iei, Valeriu Florin Dobrinescu, Rodica Ciocan-lvănescu, Vasile Neamţu, Stela Cheptea, Ioan 
Saizu, Eugen Dimitriu, Petru Froicu, Gh.Nicolescu, I .Burlacu, Victor Brătulescu, Valeria Cos
tăchel, Ştefan Pascu. 

Personalitatea lui Nicolae Iorga este analizată din perspective multiple; fiecare observa
ţie a cercetătorilor menţionaţi anterior constituind o invitaţie la reflecţie, fiind deopotrivă utilă 
şi iubitorului de i storie obişnuit. 

A stfel, Gh.Buzatu ( N.lorga şi Marea Unfre a Românilor) oferă o prezentare a impactu
lui pe care personalitatea polivalentă a savantului a avut-o cu acea dimensiune a politicii "in
stinctului naţional", ca să-I parafrazăm pe Take Ionescu. 

Asidua activitate a lui N.lorga pusă în sluj ba idealului unirii tuturor românilor este con
centrată în chip inteligent, pe parcursul a doar 29 de :pagini de un cercetător pentru care ( şi stu-www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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diul de faţă constituie un argument în acest sens) sursele documentare autentice reprezintă o a
devărată religie a demersurilor ştiinţifice. 

La fel de bine documentat şi atrăgător scris, studiul lui Gh.I.Florescu ( Deputatul N.Ior
ga in anii primului război mondial) consemnează aspecte mai puţin cunoscute privind începu
turile apropierii savantului de "agora" politicii, teritoriu atât de ostil în genere,creatorilor 
de mare valoare (exemplul clasicizat de acum este, desigur, cel oferit de Octavian Goga în pe
rioada interbelică). 

Profesorul universitar Ion Agrigoroaiei creionează travaliul depus de către Nicolae Ior
ga în sensul întăririi structurilor statului român reîntregit.(N. /orga in acţiunea de consolidare a 
României întregile) Autorul 

·
dovedeşte aceeaşi sobrietate a stilului, evitând frivolitatea expre

siei, axându-şi observaţiile pe recursul constant la sursele bibliografice de rezistenţă. 
Menţionăm în mod special studiul istoricului Ion Agrigoroaiei poate şi pentru faptul că, l-am 
cunoscut pe autor şi în postura de dascăl, al cărui student mărturisim că am fost.În ultima vre
me, domnia sa a arătat preocupări constante vizând problematica statului naţional unitar român 
şi necesitatea apărării acestuia într-o perioadă (cea interbelică) de loc scutită de convulsii  poli
tico-diplomatice.Aşteptăm în acest sens cu interes anunţata sa sinteză, România intre anii 
1 918-1940. 

Subtile observaţii, bazate pe o vastă informaţie constatăm şi în studiul cercetătorului 
I . Saizu ( N.Iorga despre relaţia lui MEminescu cu istoria) subiectul în sine presupunând certe 
conotaţii interdisciplinare (recte filologice, dar şi filosofice). 

Valeriu Florin Dobrinescu -cercetător cu o activă prezenţă în peisajul istoriografic din 
ultima vreme analizează în studiul său ( Probleme ale politicii externe a României interbelice 
reflectate in Memoriile lui N.Iorga) modul în care savantul-patriot a supus observaţiilor sale · 
"câteva aspecte ale politicii externe a României" .(p. 1 24).Conexiunile realizate de către autor 
presupun o bună cunoaştere a realităţilor externe europene iar baza documentară pe care se 
sprij ină în afirmaţiile sale este ( ca şi în cazul volumelor semnate de acelaşi istoric) absolut re
marcabilă. ( Ca exemplu oferim aici "cazul" Bibliotecii Congresului din Washington.) 

Alături de celelalte contribuţii ( nu mai puţin demne de interes) volumul în discuţie re
prezintă o frumoasă şi nobilă modalitate de cinstire a memoriei unei personalităţi de asemenea 
amploare, ca Nicolae Iorga.Este de fapt, datoria oricărui profesionist autentic al scrisului isto
nc. 

Cristian Sandache 

1. CIUPERCĂ, Opoziţie şi Putere in România anilor 1 922-1928, Editura Universităţii 
"Al.I.Cuza",  Iaşi, 1 994, 288 p.  

Autorul este unul dintre cei mai bine cunoscuţi specialişti ai  fenomenului istoric con
temporan; şi când afirmăm aceasta ne gândim în primul rând la prelegerile sale pe teme de isto
rie universală pe care semnatarul acestor rânduri le-a audiat în calitate de fost student. 

Lucrarea de faţă este o analiză a raporturilor politice, economice, sociale şi nu în ulti
mul rând mentale care au caracterizat România anilor 1 922- 1 928, perioada supusă demersului 

ştiinţific surprinzând prin accentele sale de înnoire, de reformulare a modelului dezvoltării unei 
comunităţi etnice legitimate politiceşte în cadrul hotarelor sale fireşti.Pe "tabla de şah" a forţe
lor de decizie apar elemente noi , doritoare a depăşi limitele " lumii vechi"-acuzată de toate 
complexele poastre balcanice şi cultural-politice. 

Ţărănismul -structurat doctrinar- revendicându-se de la majoritatea rurală a populaţiei 
Români�i şi mitul învingătorului militar-patemalist şi onest (Alexandru Averescu), mit con-www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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vertit de asemenea în formula politică a wmi partid ( Partidul Poporului), se doresc preemi
nente în raport cu tradiţia parlamentară "confiscată" ( În  opinia lor) de către liberali sau conser
vatori. Toate acestea se întretaie, se acuză, se "hărfu.iesc" cu obstinaţie aproape tragică pe fondul 
unei situaţii politice europene departe de a fi considerată liniştită. 

I.Ciupercă a avut la dispoziţie o bibliografie imensă (cuvântul nu ni se pare de fel de
plasat) şi, conştient de dificultatea abordării tmei astfel de teme, nu a făcut concesii anecdoticu
lui sau facilului. 

Cu un stil sobru, aproape matematic, istoricul părăseşte obişnuita "exuberanţă" a prele
gerilor sale de catedră pentru a se transpune în rolul analistului preocupat doar ( aşa cum el în
suşi mărturiseşte) "să selecteze cu discemământ faptele esnliale, să găsească nota potrivită, de 
coerenţă, în activitatea personalităţilor şi partidelor politice şi, prin aceasta, să poată domina 
mental, prin comprehensiune, realitatea de cercetat care prezintă multiple aspecte, uneori deru
tante." (p . 1 9). 

Primul capitol ( Putere şi Opoziţie la inceputul anului 1922) cuprinde 4 7 de pagini care 
schiţează situaţia raportului de forţe pe "scena" vieţii politice din România În contextul mutaţii
lor de fond generate de efectul primului război mondial. 

" . .. Cum se explică intensificarea luptelor dintre partidele politice? Care sînt consecin
ţele acestei stări de fapt asupra regimului politic din România şi, în sfârşit, care sînt împreju
rările care favorizează preluarea puterii de către Partidul liberal în ianuarie 1 922?" 
(p.3 1 ). 

În ciuda noilor forţe politice generatoare de frământări psihologice la nivelul percepţiei 
colectivităţii, autorul observă că, "în peisajul politic românesc de după primul război mondial 
Partidul liberal rămânea nu numai cel mai mare partid, dar, aşa cum observa Iorga, care nu 
simpatiza pe liberali, "singurul adevărat" -adică puternic . . . " (p .33). 

Cu toate acestea, perioada supusă discutiei nu poate evita cauţionarea ( într-o oarecare 
măsură) a însuşi viitorului democraţiei româneşti .în acest sens, concluzia lui !.Ciupercă este 
tranşantă: "Putem spune că împrejurările venirii liberalilor la putere În ianuarie 1 922 şi, mai 
ales, înăsprirea relaţiilor dintre partide prilejuită de acest eveniment au sporit vulnerabilitatea 
regimului politic din România în faţa atacurilor de la dreapta şi de la stânga; se vor acumula ar
gumente împotriva partidelor politice şi a democraţiei româneşti, în genere, argumente care vor 
avea contribuţia lor la involuţia acesteia către regimul de dictatură personală, fascistă, şi în cele 
din urmă, comuniste. " {p.66). 

Cel de-al doilea capitol al lucrării -Opoziţia in faţa guvernului Brătianu (1922-1926) 
este structurat la rândul său în patru subcapitole : Confruntări între guvern şi opoziţie în timpul 
elaborării Constituţiei din 1923; Guvernul Brătianu opoziţia şi locul României in relaţiile in
ternaţionale; Atitudinea opoziţiei faţă de politica economică a guvernului liberal; Organizarea 
opoziţiei -premisa accesului la conducerea României. 

Pe parcursul celor 96 de pagini consacrate de autor problematicii, două planuri se între
pătrund continuu şi, în funcţie de semnificaţii le lor, perioada în discuţie capătă o conotaţie isto
rico-sirnbolică specială: politicul şi naţionalui.Ele sunt în fond faţete ale aceleiaşi modalităţi de 
a înţelege şi a influenţa realităţile sociale din România.Politicul se revendică constant de la na
ţional iar acesta din urmă se manifestă tutelar în cuprinsul deciziilor politice.Iată deci, o sim
bioză, chiar dacă la o observaţie mai convenţională nu putem distinge decât acuzaţii reciproce, 
sete de putere, atitudini distructive sau de blocaj . 

Rivalitatea dintre Putere şi Opoziţie chiar dacă a cunoscut forme acide de contestare s-a 
atenuat oarecum în contextul dificil al integrării statului român reîntregit -structurilor europene 
democratice.Chiar şi la nivelul acestor foruri, pasiunile şi ambiţiile nu au încetat a se manifes
ta, dar, vehemenţa lor a părut mult mai nesemnificativă în raport cu dezbaterile desfăşurate pe 
"marginea" marilor programe de politică internă vizând sectoarele economic şi social-adminis-
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Adesea însă, aşa cum autorul observă, dezbaterile se transformă în polemici care 
depăşesc deontologia democratică, parlamentară: "Opoziţia are o anumită responsabilitate în a
ceastă privinţă.Blamarea parlamentului liberal nu poate să nu se răsfrângă şi asupra instituţiei 
ca atare.Afirmaţii ca acestea conform căreia "parlamentul nu este locul potrivit pentru exami
narea obiectivă a unei probleme economice",  constituie un exemplu în acest sens. "  (p. l 67) 

Ultimul capitol -Drumul Opoziţiei spre Putere (p.2 1 0-273) consemnează ideea pe care 
autorul o consideră drept factor de cristalizare pentru reuşita demersului său: "Analiza activită
ţii partidelor politice opo:z:iţioniste faţă de guvernările liberale din anii 1 927- 1 928 trebuie să 
pornească de la aprecierea că dintre problemele multiple care confruntau România şi, respec
tiv, factorii de decizie, în aceşti ani, problema dinastică şi cea a contractării împrumutului de 
stabilizare trebuie luate în consideraţie în primul rînd. " (p.2 1 O) 

Nici în acest capitol (aşa cum mărturiseşte autorul) nu se are în vedere o inventariere a 
forţelor opoziţiei şi o tratare monografică pe partide.Originalitatea cercetării rezidă în aceea că: 
"Documentele inedite din arhivele interne mai ales, ca şi din cele străine (americane în primul 
rând) ne permit atât recompunerea, uneori până la detaliu, a relaţiilor dintre partidele de opo
ziţie angrenate în lupta pentru putere, cât şi sesizarea mutaţiilor sensibile ale centrului deciziei 
de-a lungul acestei lupte.Analiza noastră permite explicarea actelor politice şi a contextului 
care a determinat încoronarea luptei opoziţiei cu preluarea puterii numai de către Partidul na
ţional ţărănesc ( 1 O noiembrie 1 928)" (p.260). 

Rezultat al unui efort meticulos şi a unei auto-analize exigente, scriertea lui !.Ciupercă 
reprezintă şi o pledoarie în favoarea spiritului critic atât de necesar istoricului care se respectă. 

Cristian Sandache 

MIHAIL MANOILESCU, Memorii, vol . 1 +2, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 993,  
2 1 0  + 422p. 

Economist de reputaţie internaţională, Mihail Manoilescu ne oferă o veritabilă surpriză 
prin intermediul confesitmilor sale politice, întrucât constatăm nu numai un talent publicistic 
excepţional ci şi o capacitate de demonstraţie impecabilă care trădează într-un fel rigoarea gân
dirii sale matematice. 

Perioada 1 9 1 9- 1 940, analizată atent de către autor este dominată în esenţă de două am
biţii :  pe de o parte aceea de a-şi prezenta posterităţii propria evoluţie formativ-intelectuală şi 
doctrinară, iar pe de alta de a radiografia domnia regelui Carol al II-lea. 

Tentativele s-au dovedit viabile, întrucât Manoilescu ( graţie unei ahile capacităţi de a 
selecta esenţialul din curgerea evenimentelor) face efectiv un exerciţiu de analiză istorică, de
viat uneori către o uşoară subiectivitate egocentrică, dar întotdeauna strălucit ca fond expresio
nal şi solid argumentat faptic. 

Teoreticianul doctrinei corporatismului românesc a fost unul din tinerii de excepţie ai 
unei generaţii -ea însăşi de mare mobilitate intelectuală.Îmbinând constant vocaţia de largă des
chidere enciclopedică şi implicit umanistă cu simţul analitic al formaţiei sale pozitiviste, Mi
hail Manoilescu a filtrat şi fenomenul politic prin prisma omului de ştiinţă, dezinteresat de inu
tile anexe şi preocupat în exclusivitate de aspectul ideatic. 

Admirator şi colaborator apropiat al regelui Carol al II-lea, el va cunoaşte ulterior dra
ma nerecunoştiinţei monarhice şi va asista neputincios la deterioararea lentă, dar inexorabilă, a 
imaginii aceluia pe care, într-o clipă a istoriei o întreagă ţară îl socotea un salvator.De altfel, 
personalitatea regelui Carol al II-lea este surprinsă de către autor într-o serie de ipostaze ce se www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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vor obiective, dar în care surprindem o uşoară tendinţă ele părtinire a personaju l ui.Recursul pe 
care indirect Mihail Manoilescu i-l face este - credem benefic pentru cititorul obişnuit care are 
astfel posibilitatea să cunoască şi din alt unghi ele vedere una dintre cele mai controversate per
sonalităţi ale istoriei contemporane româneşti . 

Regele ni se relevă când romantic -animat de sincere idealuri naţionale, când energic -
debordând de entuziasm, când recules În umbra unei tinereti tumultoase, când Laş, meschin, ori 
dominat de mărunte intrigi.Un adevărat model shak.espearian, un monarh dornic de a reforma 
conservând şi de a guverna inovând.Exilatul in jurul căruia presa nu a Încetat nici o clipă să 
"brodeze" cele mai bizare scenarii era în viziunea hri Mihail Manoilescu un sentimental, 
străbătut de accese colerice.Elegant, răzbunător, fascinant, ros de luxurie, monarhul şi regimul 
său ni se dezvăluie ca o veşnică promisiune lwninoasă,  pâlpâind pe alocuri, dar stingându-se în 
cele din unnă în oprobiu şi consternare generală. 

Mihail Manoilescu nu regretă însă că şi-a "pâJ:jolit " aripile atras fiind de această "flacă
ră" contradictorie şi se consolează cu ideea că binele României merită În ultimă instanţă orice 
sacrificiu personal . 

Învins politiceşte, el se refugiază În mij locul universului său abstract, având abia aici, 
certitudinea că numai cercetarea ştiinţifică îi poate oferi deplina satisfacţie a Împlinirii . 
Falimentul unui sistem politic a cuprins în angrenaju-i nefast ş.i biografia acestei figuri de prim 
ordin a intelectualităţii româneşti, "împingând-o" multă vreme către un nemeritat "con de um
bră".Restituirea acestor "Memorii "  largului cerc al cititori lor reprezintă în ultimă instanţă un 
gest moral, de dreptate istorică. 

Cristian Sandache 

V .FL. DOBRINESCU, Emigraţia română din lumea anglo-saxonă, Iaşi, 1 993 , 1 50 p. 

Istoria exilului românesc nu a constituit practic obiectul unui demers ştiinţific riguros şi 
în acest sens, lucrarea cercetătorului ieşean V.Fl.Dobrinescu reprezintă un Început mai mult de
cât promiţător. 

Domnia sa analizează ecourile celui de-al- doilea război mondial, ( dar şi a preliminarii
lor sale -tragice pentru România) la nivelul percepţiei diasporei române, localizată în spaţiul 
cultural anglo-saxon. 

Volumul este structurat în patru capitole: Anglia şi România în preajma şi la începutul 
celui de-al doilea război mondial; Bucureştii şi Londra de la neutralitatea României la între
ruperea raporturilor bilaterale (septembrie 1939-fe bruarie 1 941); Românii din Anglia în anii 
celui de al doilea război mondial; Românii din Statele Unite ale Americii în timpul celei de-a 
doua mari conflagraţii. 

Utilizând într-o proporţie covârşitoare o densă informaţie documentară (exemplul acce
sului la Hoover Archives din Palo Alto, S.U.A. fiind, credem, elocvent) autorul supune obser
vaţiilor o lume extrem de diversificată care se "rniş.că" pe spaţii foarte largi, este confruntată cu 
numeroase poziţii divergente intestine ( vechea şi totuşi actuala meteahnă a exilului românesc) 
dar care, prin multitudinea proiectelor şi strategiilor gândite ş.i impuse de către grupurile de 
presiune caută să contribuie la o întărire sau retuşare a prestigiului 1 imaginii ţării de origine. 

Din această galerie a exilului românesc nu au lipsit personalităţi de certă vocaţie inte
lectuală care au confirmat strălucit premisele faste probate în România.Astfel, aflăm că "Mir
cea Eliade sosise la Londra la 1 5  aprilie 1 940, pentru a ocupa funcţia de ataşaţ cultural, la reco
mandarea profesorului Alexandru Rosetti şi cu sprij inul istoricului C .C.Giurescu; ultimul era www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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titular la departamentul Frontului Renaşterii Naţionale în cabinetul Gh.Tătărescu.Filosoful era 
convins că o bună propagandă culturală putea servi foarte bine cauzele politice." (p.92). 

Ca un corolar al eforturilor românilor din exil pentru apărarea intereselor ţării de ori
gine, factorul organizatoric a probat totuşi că, în momente de cumpănă, se poate vorbi de o 
coeziune etnică.Astfel, după cum V.Fl.Dobrinescu ne precizează, "cele mai importante orga
nisme au fost Free Romanian Commitee, Romanian Democratic Committee în Anglia, Free 
Romanian Committee for The Triumph of Democracy, The Alliance for Democracy of Roma
nian Americans în S.U.A."  (p. 148). 

Conform opiniei cercetătorului ieşean, - activitatea comitete lor românilor din Anglia şi 
S .U.A. s-a reflectat mai ales în domeniile presei, radioului şi publicaţiilor, cei mai importanţi 
coordonatori ai acestor acţiuni fiind V.V.Tilea, C .Davila, Pavel Pavel, Mircea Eliade, Radu Iri
mescu, T.Andrica, P.Neagoe, Matyla Costiescu Ghyka, Dimitrie Dimăncescu, încercându-se 
(rară a se reuşi însă) aducerea la conducerea organizaţiilor din Anglia a lui Nicolae Titulescu 
( din 1 940 stabilit la Cannes) şi a lui Grigore Gafencu · (care va muri pe pământ elveţian, în 
1 957). 

Nu trebuie subapreciată nici prezenţa în străinătate a fostului rege Carol al II-lea (ulti
mii ani ai vieţii sale în fapt: 1 940-1 953) prezenţă care, din păcate, a contribuit (aşa cum preci
zează autorul) la o accentuaTe a divizării diasporei româneşti, în ceea ce priveşte simpatiile sau 
antipatiile nutrite faţă de persoana monarhului. 

În ciuda activităţii sale, diaspora română din Anglia şi S .U.A. nu a putut determina o in
fluenţare în sens pozitiv a atitudinii "democraţiilor occidentale" faţă de România.Acestea au ră
mas în continuare pasive, limitându-se la simple acte de protest formale, aspecte care au stimu
lat ofensiva militară şi ideologică a U.R.S.S .  în răsăritul Europei.În fond, toate aceste speranţe 
şi acţiuni ale exilului, devenite caduce în confruntarea cu pragmatica rezultatului politic consti
tuie elementele unei veritabile tragedii.  

Cristian Sandache 

V .FL. DOBRINESCU, GH. NICOLESCU, Plata şi răsplata istoriei; Ion Antonescu, 
militar şi diplomat (1919-1940), Iaşi, 1 994, 1 83 p.  

Dr. Valeriu Florin Dobrinescu -cercetător ştiinţific principal II  la  Centrul de Istorie şi 
Civilizaţie Europeană- Filiala Academiei Române Iaşi s-a făcut remarcat printr-o serie de lu
crări care se înscriu în tematica mai vastă a istoriei contemporane româneşti.Dintre acestea a
mintim: Relaţiile româna-engleze. 1914-1933, ( 1 986); România şi organizarea postbelică a lu
mii. 1945-1947, ( 1 988); Ultimile luni de pace (martie-august 1939) -în colaborare cu Ion Pă
troiu; România şi sistemul tratatelor de pace de la Paris. 1919-1923, ( 1 993), etc. 

Gheorghe Nicolescu este autorul lucrării :  Tratate, convenţii militare şi protocoale se
crete (1934-1939) -în colaborare cu Alexandru Oşca ( 1 994). 

Volumul de faţă se doreşte o contribuţie la întregirea imaginii obiective a personalităţii 
lui Ion Antonescu ( 1 882-1 946) cel care a condus efectiv statul român între 6 septembrie 1 940 

şi 23 august 1 944. 
Cele patru capitole ( Ion Antonescu-militar şi diplomat; Ion Antonescu văzut de contem

porani; Avansări, numiri în funcţie, decoraţii, comunicate oficiale; Varia ) utilizează drept ba
ză informaţională un număr impresionant de documente (atât din arhivele româneşti cât şi 
străine) semn că autorii au refuzat orice compromis cu. sursele "prelucrate" sau cu evocările do
minate de izul frivol al sentimentalismelor. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Este conturată în princ Lpal perioada formării profesi{)nale a lui Ion Antonescu, afirma
rea sa treptată (nelipsită de obstacole) ca unul dintre cei mai valoroşi "oameni de arme" 
din România interbelică.Paralel cu obligaţiile strict c azone, Ion Antonescu s-a familiarizat şi cu 
lumea diplomatică.Cele câteva misiuni: Belgrad, C onstantinopol, Paris.( 1 9 1 9) ,  Varşovia( l 920) 
i-au adus preţuirea "ctitorului cel mai de seamă al României Mari: Ion I .C.Brătianu" .  ( Argu
ment) .Aşa cum precizează autmii, "În timpul cât a activat ca ataşat militar la Paris, Londra şi 
Bruxelles ( 1 922- 1 926), Ion Antonescu a reprezentat cu cinste România, , contribuţia sa la re
zolvarea unor chestiuni pendinte româno-franceze sau româno-engleze fiind esenţială.A făcut 
parte din delegatiile României la o serie de conferinţe internationale : Paris ( 1 92 1 ) , Londra 
(1 924), Geneva ( 1 924, 1933) şi l-a însoţit pe Nicolae Titulescu la unele reuniuni diplomatice 
importante din acea perioadă, cum a fost aceea a reparaţii lor . "  (Argument). 

Credem însă că latura militară s-a dovedit mai reprezentativă în a-i conferi preţuire per
sonalităţii sale cu atât mai mult, cu cit, însuşi Ion Antonescu s-a socotit pe sine întotdeauna un 
soldat devotat patriei sale.Nu trebuie omise totodată constantele sale eforturi şi intervenţii vi
zând modernizarea structurală a armatei române, " scutul şi mândria neamului" ,  după cum îi fă
cea plăcere s-o numească.În acest sens, autorii arată că Ion Antonescu "a intuit, încă din anii 
'30, necesitatea dotării şi înzestrării armatei, dar şi a unei izolări diplomatice care ar fi făcut ca, 
la un m{)ment dat, România să se afle singură în fata adversarilor . "  (p.65). 

Foarte util ni se pare �i materialul infmmational ce asigură consistenţa capitolului inti

tulat Ion Antonescu văzut de contemporani. Cele 5 7  de "foi  c alificative", o foaie matricolă şi un 
tabel cuprinzând recompensele, decoraţiile �i medaliile obţinute de către Ion Antonescu între 
anii 1 9 1 9- 1 94 1 sunt sugestive -credem, în a argumenta decisiv valoarea profesională deosebită 
a sa. 

Considerăm volumul de faţă un demers i storiografic necesar, indispensabil cercetători
lor "fenomenului Ion Antonescu" .De altfel , credem că el reprezintă totodată un nou început, in
vitând la reflecţie atât pe istoricul propriu-zis dar şi pe cititorul obi şnuit, doritor a-şi cunoaşte 
trecutul propriei sale etnii . 

Cristian Sandache 

DUMITRU VITCU, George Enescu fn spaţiul artistic american,Editura Omnia, Iaşi, 
1 994, 4 1 3  p. 

În peisajul istoriografic, volumele de istorie culturală a primei jumătăţi a secolului XX 
sunt încă puţine, mai ales cele referitoare la receptarea fenomenelor artistice româneşti în spa
ţiul spiritual occidental, fiind aproape inexistente referirile la interferenţele acestora cu mişca
rea artistică din Lumea Nouă. 

Din această observaţie, aparent, se exclud mon{)grafii le şi studiile consacrate muzicia
nului George Enescu, a cărui personalitate plurivalentă a fost cunoscută şi omagiată pe multe 
meridiane ale lumii.Şi totuşi,  viziunea integratoare asupra creaţiei şi prestaţiei artistice a mare
lui muzician în mişcarea artistică universală, nemaivorbind de cea cunoscută în spaţiul geo-cul

tural american, este încă incompletă .Mai mult, literatura consacrată lui George Enescu, impre
sionantă de altfel prin bogăţia informaţiilor biografice, calitatea: analizei critice a stilului său 
componistic-interpretativ şi a programului concertistic, se datorează în cea mai mare parte unor 
muzicologi şi, oricât de meritorii ar fi contribuţia lor ea suferă de absenţa aproape quasitotală a 
proiecţiei activităţii maestrului· în contextul istorica-cultural universal, ca şi de conotaţiile ana
litice ce decurg dintr-o astfel de abordare mai la îndemâna istoricului . www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



15 NOTE ŞI PREZENT ĂRl 189 

Longevitatea şi densitatea activităţii interpretative a lui George Enescu, impresionanta 
deschidere a spaţiului cultural în care s-a mişcat -fie pe continentul european, fie pe cel ame
rican- numărul şi calitatea contactelor artistice cu marii muzicieni ai timpului, lasă încă spaţiu 

suficient investigaţiei documentare. 
Fie şi numai din acest motiv, cartea cercetătorului ieşean Dumitru Vitcu constituie o 

contribuţie necesară şi extrem de lăudabilă la cunoaşterea activităţii muzicianului total care a 

fost George Enescu, dar şi la înţelegerea locului pe care studiul fenomenului artistic, în genere, 
îl poate avea în completarea tabloului istoric al unei epoci şi a unei lumi anume. 

O antologie a izvoarelor informative cu privire la prezenţa muzicianului român în spa
ţiul artistic american, chiar dacă nu are pretenţia uunei însumări exhaustive, rămâne, oricum, 
prin noutatea şi calitatea selecţiei, un aport documentar remarcabil . 

Istoricul Dumitru Vitcu a realizat însă mult mai mult.Volumul său este structurat, din 

punct de vedere al grupării informaţiilor, în două părţi distincte.Una cuprinde selecţia mărtu
riilor documentare ( informaţii, ştiri, cronici muzicale etc ) extrase din presa nord-americană, 
publicate între anii 1 923- 1 955,  la care se adaugă o scurtă cronică de concert din 1 98 1 ,  prilejuit 
de centenarul naşterii muzicianului român.Prezentate în extenso, în ordinea cronologică a apa

riţiei lor în coloanele periodicilor americane, acestea reconstituie, pe de o parte, pas cu pas pe
riplul lui George Enescu în spaţiul american, pe de altă parte, reconstituie tabloul vieţii muzica
le - de la personalităţi la instituţii culturale, artistice, formaţii concertistice - cu care acesta s-a 
interferat. 

Această însumare documentară este însă precedată de un studiu, esenţial pentru calita
tea contribuţiei ştiinţifice a volumului, o analiză din perspectiva istoricului de profesie, nu nu
mai a receptării de către publicul american a muzicianului, mesager al artei componistice şi in
terpretative româneşti, expresie a specificului naţional în creaţia simfonică universală, ci şi a 
modului în care prezenţa acestuia în viaţa concertistică americană este, prin sarcina asumată şi 
declarată adeseori de artistul conştient de puterea modelatoare a muzicii asupra relaţiilor inter
umane, asimilabilă ca parte şi instrument a relaţiilor româna-americane din prima jumătate a 
veacului XX. 

Luând în considerare rezultatele studiilor anterioare, cărora Dumitru Vitcu le adaugă 
sursele documentare descoperite, acest capitol îmbogăţeşte bibliografia enesciană cu date şi in
terpretări analitice noi şi valoroase.Sunt puse astfel în discuţie: momentul primului contact a 
publicului american cu compoziţia enesciană (p. 1 6  şi urm. ), locul primului concert american 
susţinut de Enescu (p.22, nota 20), momentul primului impact cu arta maestrului a viitorului 
virtuoz Yehudi Menuhin, ulterior elevul său (p.37-38, nota 67) etc. 

Introducerea în circuitul informaţional, prin intermediul volumului de faţă a cronicilor 
muzicale datorate unor critici profesionişti, mediatizate în publicaţiile periodice de mare tiraj ,  
pune într-o nouă lumină atât gradul de comprehensiune a publicului americam pentru arta enes
ciană -şi prin aceasta pentru arta românească- cât şi valenţele ei universale.Nu putem să nu re
marcăm aici uşurinţa şi profesionalismul cu care istoricul mânuieşte termeni, concepte şi jude
căţi din domeniul muzicologiei, ceea ce conferă studiului un caracter pluridisciplinar şi lecturii 
un spor de interes. 

Deosebit de interesante sunt informaţţile, cuprinse din studiul din partea întâia a lucră
rii, susţinute de "documentarul" din cea de-a doua parte referitoare la relaţiile constante ale mu
zicianului cu diaspora românească de peste ocean, precum şi cu cercurile americane selecte- şi 
relativ închise- fie ale melomanilor, fie ale lumii politice prilejuite de concertele de cameră.În 
descripţia factologică a prezenţei lui George Enescu în spaţiul artistic american, autorul intro
duce aprecierea analitică a motivaţiilor şi efectelor politico-diplomatice, a contactelor acestuia 
cu publicul, din anume momente istorice.Astfel, spre exemplu, prezenţa muzicianului român la 
recepţia oferită de legaţia României din Washington, de la 8 ianuarie 1 923 (p.25 şi urm.) este 
apreciată ca depăşind semnificaţia unui moment de înaltă calitate artistică, spre o demonstraţie www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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de propagandă în favoarea României reîntregite .Din acelaşi unghi de vedere este comentată 
prestaţia artistică şi demersul politic în lumea americană În cursul anului 1 946 , în timp ce la 
Patis se desfăşurau lucrările Conferinţei de pace, România având nevoie atunci de o recunoaş
tere a eforturilor ei din perioada războiului . (p.6 1 -62). 

Aceleiaşi interpretări îi este supusă, pe tot parcursul studiului, analiza programelor con
certistice ale maestrului care, incluzând consecvent repertoriul s imfonie românesc, a făcut prin 
aceasta un imens serviciu mediatizării specificului naţional În creaţia muzicală. 

În acelaşi timp, Iară să determine o redimensionare a personalităţii lui George Enescu, 
mărturiile documentare utilizate de autor în studiul său întregesc imaginea omului Enescu, a 
cărui toleranţă şi generozitate a topit barierele sociale ş i  etnice.Sunt supuse atenţiei cititorului 
repertorii de concert inc luzând autori de diferite national ităţi , selecţii din confesiunile lui Ye
hudi Menuhin (p.62), puncte de vedere diferite privitoare la activitatea didactică a muzicianu
lui. 

Dacă volwnul lui Dumitru Vitcu are meritul de a se adresa, prin conţinutul său informa
tiv, atât istoricului cât şi muzicologului , ideea redării textului studiului din prima parte ( Pano
ramic jurnalistic şi memorialistic) cât şi a Documentarului din partea a doua 
( George Enescu în coloanele presei americane ) atât în limba română cât şi în engleză ( inclu
siv notele ), îl transformă într-o ediţie bilingvă accesibilă tuturor cititorilor din spaţiile cultura
le între care muzica enesciană a ţesut o legătură indestructibilă. 

Înzestrat cu un bogat aparat critic ( note şi indice de nume) cu anexe fotografi ce intere
sante ( acestora putându-li-se adăuga alte mărturii care să întregească cu timpul iconografia 
acti-vităţii lui George Enescu), cartea lui Dumitru Vitcu însoţită de un Cuvânt înainte, datorat 
lui Mircea Voicana, este o apariţie editorială demnă de consemnat. 

Rodica Radu 

Almanah macedo-român, Ed.Fundaţiei Culturale Române, 1 992, 230 p. 

Societatea de Cultură Macedo-Română în anul 1 990 şi-a propus prin statut "să contri
buie la cunoaşterea trecutului istoric al aromânilor, a aportului lor la patrimoniul cultural balca
nic şi european".Pentru realizarea acestui deziderat Comitetul de Conducere al Societăţii 
( preşedintele acesteia, Anastasie Nasta, a îngrij it lucrarea) a reluat tradiţia publicării de albu
me, almanahuri şi calendare care au reliefat "interesele bine Înţelese ale aromânilor", care con
verg spre "România, singurul turn de tărie a românismului" ( G.Murnu În Cuvîntul înainte al 
calendarului aromânesc din 1 9 1 0).Chiar la înfiinţarea Societăţii Macedo-Române, în anul 
1 880, sub preşedinţia lui V.A.Urechia, a fost publicat un album la care au colaborat multe 
personali-tăţi din ţară şi din străinătate (A.D.Xenopol, B.P.Hasdeu, Victor Hugo, Emile Picat, 
Jan Urban Jamik ş.a.).La mai bine de un secol noul almanah prezintă creaţii literare aromâneşti 
( poezii, memorii, basme ) alături de studii menite a evidenţia personalităţi ale culturii 
româneşti care îşi au originile în romanitatea sud-dunăreană. 

În volum sunt cuprinse un mare număr de poezii din creaţia unor autori aromâni: 
G.Murnu, N.Caratană, Nida Boga, N.Batzaria, Marcu Beza, Teodor Mihadeş ş .a. De asemenea 
sunt redactate în limba aromânească poezii de Mihai Eminescu şi Lucian Blaga. 

A vând caracter de almanah, lucrarea conţine scurte medalioane biografice dedicate unor 
personalităţi care îşi au rădăcinile familiare în lumea aromânească precum mitropoliţii Dosoftei 
şi A.Şaguna, poetul G.Mumu, istoricul V.Papacostea , lingvistul Th.Capidan, juristul Mircea 
Djuvara, pictorul Carnii Ressu ş.a. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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De asemenea, prin acest almanah sunt prezentate biografiile unor personalităţi mai pu
ţin cunoscute, care au jucat un rol în zbuciumata istorie a românilor sud-dunăreni.Astfel, Dan 
Lăzărescu scoate la lwnină viaţa şi opera medicului timişorean Gheorghe Constantin Roja 
( 1 786- 1 848) care a întreţinut multiple legături cu reprezentanţii Şcolii Ardelene.Nicolae Şerban 
Tanaşoca publică studiul Un izvor inedit privitor la istoria aromânilor din regiunea Veriei, 
pornind de la manuscrisele fruntaşului verian Petre Badralexi ( 1 835- 1 9 1 9) .  

Prin efortul de a publica acest almanah, Societatea de Cultură Macedo-Română înles
neşte difuzarea literaturii aromâneşti şi arată contribuţia aromânilor la crearea patrimoniului 
cultural naţional. 

Petronel Zahariuc 

* * * Xenopoliana, Buletinul Fundaţiei Academiei "A.D.Xenopol" din laşi, 1 ,  1 993 , 
1 -4 1 24 p. 

Gândit încă din 1 990, odată cu ideea unei fundaţii care să sprijine programele Institu
tului de Istorie "A.D.Xenopol",  acest Buletin reprezintă un moment important în contextul isto
riografic românesc actual. 

Aşa cum sugerează în "argwnentul" de început al micro-volumului reputatul istoric 
Alexandru Zub, " . . .  Xenopoliana nu implică nici ostentaţie recuperatoare, nici prezumţie proto
cronistă, ci numai un fel de a lega mesajul unei opere de problemele istoriografiei actuale şi de 
năzuinţele unui institut ce poartă nwnele istoricului înscris pe frontispiciu. " ( p.3). 

Tema aleasă pentru întâiul număr din "Xenopoliana" se intitulează "Discurs istoric şi 
integrare" şi reprezintă un îndemn către regândirea analizei istorice actuale, a istoriografiei în 
ultimă instanţă, domeniu ştiinţific supus atâta vreme asediului ideologiei dogmatizante.Secolul 
XXI care îşi răsfrânge "zorii" către noi, va fi caracterizat de forţa tutelară a interdisciplinarită
ţii. 

Istoricul însuşi este nevoit să înţeleagă că demersul său originar este în concordanţă cu 
întrebările pe care însăşi societatea şi le adresează sieşi, imaginea "castei" aflată în dihotomie 
cu "masele" devenind treptat un atavism. 

Cele 1 8  articole existente în cuprinsul Buletinului se constituie în tot atâtea propuneri 
incitante privind în esenţă abordarea mai profundă a problemelor istoriografiei, depăşind lim
bajul-tip, unilateral-didacticist şi utilizând în acest scop elemente aparţinând"instrwnentarului" 
unor discipline auxiliare istoriei ( sociologia, psihologia, istoria mentalităţilor, psiho-istoria, 
antropologia, etc. ). 

Liviu Antonesei postulează utilizarea metodei analizei de conţinut în cercetarea comu
nismului

"'
românesc, metoda în sine fiind deja reprezentativă pentru sociologie. ( "Închiderea" şi 

"deschiderile " istoriografiei, p. 5-1  0). 
Valeriu Gherghel pune în discuţie problema "duratei scurte" şi a rescrierii "fragmente

lor" temporale, întrebându-se retoric dacă "reconstruirea timpului s:f'arâmat să nu fie decât o 
confecţie a scriptorului, a celui care "face istoria", până la urmă" . ( Această nebunie, istoria, 
p. l 0- 1 3).Acelaşi Valeriu Gherghef consideră că transpunerea în formă ştiinţifică a unui proiect 
privind o "istorie a milei" poate constitui un pas înainte în ceea ce priveşte înţelegerea mentali
tăţii raporturilor dintre Autoritate şi supuşi . ( O istorie a milei ? Prolegomene la un proiect im
posibil , p.85-89). 

Alexandru Zub pune accentul pe rolul axiologic al discursului istoric precwn şi pe cre
ionarea personalităţii ştiinţifice a lui A.D.Xenopol, cazul său fiind "Iară îndoială unul dintre ce-www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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le mai interesante pentru o cultură ca a noastră, aflată mereu în situaţia de a recupera întârzieri, 
de a face eforturi sincronizatoare, de a-şi transgresa " co

-
mplexele" .  (p. l l 4). 

Andrei Pippidi analizează fix:aţiile istoriei românilor, confuzia dintre mit şi adevărul is

toric, observaţiile sale demonstrând perspicacitate şi non-conformism ( Miturile trecutului-răs
pântia prezentului, p.22-3 1). 

O prezenţă plăcută este reprezentată de articolele tânărului i storic Lucian Leuştean 
( Context istoriografic central şi sud-est european, p.3 2-4 1 şi De la istorie şi propagandă poli
tică la istoria propagandei, p.89-93 ) care dovedesc pe lângă voinţa de a accede la sursele isto
riografice occidentale şi o capacitate de analiză pe cât de surprinzătoare ( ţinând cont că autorul 
nu a împlinit încă 30 de ani ) pe atât de promiţătoare pentru viitor. 

Alexandru Florin Platon dovedeşte şi cu această ocazie că este un cercetător pe deplin 
format, familiarizat cu subtilităţile analizei detal iate, posesor al unui stil realmente incitant, de
monstrând o apetenţă certă pentru filosofia istoriei şi pentru studiul mentalităţilor. ( Despre de
sincronizarea discursului istoriografic, p.42-45) .  

Cunoscut publicului larg ca talentat şi perspicace publicist ( articolele sale din coti
dianul ieşean "Monitorul" fiind semnificative ) istoricul Florea Ioncioaia probează sobrietate şi 
simţ al aprecierilor în articolul său, De la spiritul partinic la istoria de parastas, p .46-52, arti
col care tratează volumul Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români scris de Vlad Geor
gescu în anul 1 977. 

Celelalte articole ale prezentului Buletin, chiar dacă doar enumerate nu sunt cu nimic 
mai prejos sub aspectul problematicii propuse abordării ş.i a interesului suscitat cititorului iubi
tor de istorie:  Leonid Boicu -Despre studiul istoriei relaţiilor politice internaţionale ale Româ
niei ( p.53-59 ); Pompiliu Teodor - Transilvania : spre un nou discurs istoriografic 
( p .59-64 ); Ştefan S.Gorovei - Un alt Ev Mediu românesc { articol pe care-I considerăm o veri
tabilă schiţă de revoluţionare metodologică), p .64-70; V asile Docea - Istoria monarhiei între 
inerţie şi resurecţie ( un nume care "vine" în istoriografia epocii moderne româneşti), p. 70-78; 
Dumitru Şandru - Istoria dictaturii comuniste în România. Strategia unei restituţii imperative 
( aceeaşi rigoare cu care apreciatul cercetător ne-a obişnuit ) ,  p.78-85; Lucian Nastasă - Pentru 
o recuperare socio-istorică a experienţelor concentraţionare româneşti (1 947-1 964) - temă de 
mare interes pentru istoricul de profesie şi nu numai; Mihai Dinu Gheorghiu - Formarea ca
drelor conducătoare în România ( o perspectivă inedită asupra raportului dintre elite şi aspiran
ţii la accederea în rândul lor ), p. l O I - 1 1 3. În sfărşit, Teoria şi filosofia istoriei de 
. . .  A.D.Xenopol, completează în chip fast sumarul unui Buletin mai mult decât promiţător pen
tru stimularea cercetării istorice autentice aici, la Iaşi, unde valorile consacrate dar şi cele de 
perspectivă se pare că nu lipsesc . 

Cristian Sandache 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



VIATA ŞTJINTIFICĂ 

ŞEDINŢE DE COMUNICĂRI 

Muzeul de Istorie a Moldovei organizează în fiecare a treia miercuri a lunii şedinţe de 
comunicări ştiinţifice susţinute de membrii colectivului, precum şi de invitaţi de la Facultatea 
de Istorie, Institutul de Istorie "A.D.Xenopol" şi Arhivele Statului Iaşi. 

În cursul anului 1 994 şi la începutul anului 1 995 au fost prezentate următoarele comu-
nicări: 

- Senica Tudose, Tehnici şi metodologii moderne în studiul arheologiei:traseologia 
(publicată în "Memoria Antiquitatis", XIX, 1 994, p.423-430); 

- Cristian Sandache, Naţionalism, autoritate şi modernizare în concepţia lui Ca
rol al II-lea; 

- Rodica Radu, Unele consideraţii privitoare la sistemul instituţionalizat al culturii 
româneşti în perioada interbelică (sub tipar în "Cercetări istorice", XVI, 1 995); 

- dr. Dumitru Şandru, Jandarmeria în Moldova (1944-1945) ;  
- Ange1a Ştirbu, Farmacişti de origine germană la Iaşi (sec.XIX-XX); 
- Cristian Sandache, Discursul politic de tip naţionalist la Corneliu Z. Codreanu; 
- Elena Gherman, O încercare de împatrimoniere sau o "Domesday Book"; 
- Silviu Vacaru, Activitatea diecilor din cancelaria domnească a Moldovei în prima 

jumătate a sec. XVII (publicată în Anuarul Institutului de Istorie "A.D.Xenopol", XXX, 1 993, 
p.97- 1 1 5); 

- Zamfira Pungă, Contribuţii la biografia unui paşoptist bucovinean: Miron Ciuperca
viei (sub tipar în "Buletinul "Ioan Neculce" (Seria nouă), 1, 1 995); 

- Cristian Sandache, Nae Ionescu - adversar al pluralismului politic; 
- Zamfira Pungă, Documente inedite privitoare la ocolul Câmpulungului Moldovenesc 

(sec.XIX) aflate în patrimoniul Muzeului. de Istorie a Moldovei; 
- Elena Gherman, Puncte de vedere privind dominaţia politică şi structurile confesio

nale în Moldova de Jos la vremea întemeierii statului; 
- Sorin Damean, Carol I şi preparativele politico-diplomatice pentru obţinerea inde

pendenţei României (1866-1875) ; 
Simpozioane 

Muzeul de Istorie a Moldovei 
- 1 Decembrie, Ziua naţională a României. Au conferenţiat: prof.univ.dr. I.Agrigo

roaiei, dr. Dumitru Şandru, conf.univ.dr. 1. Ciupercă.În continuare, spectacolul "Cântecul 
obârşiei" susţinut de studenţi de la Academia de Arte "George Enescu" Iaşi, clasa prof. Natalia 
Dănăilă; 

- /. Inculet - luptător pentru unirea Basarabiei cu România, evocare prilejuită de des
chiderea punctului memorial din comuna Bâmova, judeţul Iaşi; 

Muzeul Unirii 
- 135 de ani de la Unirea Principatelor.Au conferenţiat: acad. Gh. Platon şi lector 

univ. M. Timofte; www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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- 76 de ani de la unirea Basarabiei cu Romcmia.Au conferenţiat: confuniv.dr. Gh. 

Cliveti şi lector univ. M. Timofte; 

cu; 

- 1 76 de ani de la naşterea lui Al. I. Cuza. Au conferenţiat: dr. D. lvănescu şi dr. D.Vit-

- 1 Decembrie 1918. A conferenţiat prof.univ.dr . 1. Agrigoroaiei; 
Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu "  

Seară rnuzeală dedicată memoriei lui M.  Kogălniceanu. A conferenţiat confuniv.dr. 
Gh. Cliveti şi a urmat un concert camera( susţinut de Doina Grigore şi M. Ailenei de la Filar
monica "Moldova". 

Muzeul de Istorie a oraşului HârJău 
61 0 ani de la prima atestare documentară a oraşului Hârlău. 

Muzeul Memorial "AI.I. Cuza" Ruginoasa 
Ruginoasa în memoria istoriei. 

Expoziţii 

75 de ani de la Marea Unire 

În eleganta ambianţă a săi ii "Orest Tafrali" 1 , la 3 O noiembrie 1 993 , Muzeul de istorie a 
Moldovei a vemisat expoziţia "75  de ani de la Marea Unire" .Organizatorii au intenţionat să re
memoreze un aspect al procesului de înfăptuire a dezideratului naţional şi anume războiul pen
tru reîntregirea neamului, subliniind contribuţia unor personalităţi din elita armatei române, 
evenimente de front, organizarea serviciilor militare etc. 

În funcţie de patrimoniul deţinut, s-a conferit acestei expoziţii un caracter predominant 
memorial , de reconstituire a atmosferei de război, decât un caracter documentar.Aceasta şi în 
intenţia muzeotehnică, de curând nuanţată şi generalizată în Muzeul de istorie a Moldovei, de a 
reechilibra în expoziţiile cu caracter istoric ponderea între exponatele originale şi cele comple
mentare, acestora din urmă rezumându-li-se doar rolul de a sublinia sau completa informaţia is
torică conţinută de valorile muzeale.Astfel, toate exponatele din această expoziţie sunt origi
nale din patrimoniul muzeului (mare parte expuse acwn pentru prima dată), cărora li se adaugă 
câteva piese din colecţia fostului muzeu al Diviziei "Ştefan cel Mare" .  

Expoziţia a fost organizată pe  mai multe secţilllii :  
- Apariţii editoriale şi publicaţii periodice în limba română ş i  limbi străine referitoare 

la conflagraţia mondială; 
- Studii, lucrări memorialistice, periodice contemporane evenimentelor privitoare la 

campania din 1 9 1 6- 1 9 1  S din România; 
- Uniforme, accesorii de vestirnentaţie militară, arme albe şi de foc,  de paradă sau de 

exerciţiu, care readuc în memoria vizitatorului imaginea ostaşului român, de la soldat la ofiţer 
superior, din diferite arme.Sunt incluse aici obicte, documente, fotografii originale ilustrând şi 
activitatea serviciilor militare auxiliare.Multe din acestea reconstituie organizarea serviciilor 
sanitare la activitatea cărora au contribuit nu numai cadrele sanitare active din armata română, 
dar şi populaţia civilă, mai ales societăţile de binefacere în care alături de femei din toate stra
tele sociale şi-au dat obolul soţiile unor personalităţi ale vieţii politice, aşa cum a fost la Iaşi 
Zoe Mârzescu, societăţi patronate de Regina Maria. 

1 Cu doi ani în urmă, ultima sală din circuitul Muzeului de istorie a Moldovei a fost amenajată ca spaţiu 
pentru expoziţiile temporare.Acest spaţiu s-a dorit a fi un "memento' '  dedicat profesorului Orest Tafrali, iniţiatorul 
în 1 9 1 6- 1 91 8 a Muzeului de antichităţi (primul muzeu de istorie din Iaşi), instituţie destinată a contribui la opera 
de regenerare naţională prin cultw-ă.Iniţiatorul însuşi a contribuit ca membru al "Misiunii profesorilor universita
ri" la apărarea dreptwilor românilor asupra teritoriului naţional la Conferinţa de Pace de la Paris din 1 9 1 9. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Atmosfera de război este întregită prin expunerea lucrării "Şarja de la Prunaru" datora
tă pictorului Nicolae Mantu ( 1 ,650 1 2,500m, u/p, colecţia Muzeului de Artă din Iaşi), a cărui 
valoare documentară este dată de veridicitatea şi forţa expresivă a compoziţiei. 

- Distincţii conferite participanţilor la campania militară între care uniforma de Cava

ler al Ordinului "Mihai Viteazu", ce a aparţinut căpitanului Grigore Ionescu, ulterior coman
dantului Regimentului 1 3  Infanterie din laşi.Tot aici sunt expuse documente relevând gesturi 

de recunoştiinţă venind din partea camarazilor sau populaţiei civile adresate după război Rege
lui Ferdinand Întregitorul, comandanţilor armatei române între care generalul Eremia Grigores
cu şi mareşalului Alexandru A verescu. 

- O  stemă a României Mari, un steag cu cifra Regelui Ferdinand, o hartă a Regatului 
României din 1920, hărţi etnografice ale provinciilor istorice Basarabia şi Bucovina, textele 
tratatelor încheiate la Conferinţa de Pace de la Paris ilustrează împlinirea visului căruia armata 
română i-a închinat atâtea sacrificii. 

Expoziţia a fost deschisă în perioada decembrie-ianuarie fiind vizitată de publicul care a 
parcurs circuitul Muzeului de istorie a Moldovei. 

Rodica Radu 

Iaşii la sfârşit şi început de secol 

Marea diversitate a obiectelor ce alcătuiesc patrimoniul unui muzeu de istorie şi care, 
bineînţeles, nu poate intra în întregime în e

_
xpoziţia permanentă, îi determină pe cei care-şi des

făşoară activitatea aici, să-şi propună mereu noi teme pentru expoziţiile temporare pe care le o
feră publicului .Aşa a apărut, în cadrul Muzeului de istorie a Moldovei, ideea unei expoziţii de
dicate societăţii ieşene din jurul anilor 1 900. 

Intitulată "Iaşii la sfărşit şi început de secol", expoziţia deschisă în luna noiembrie a a
nului 1 993, a etalat în faţa publicului ieşean un număr important de exponate de o mare varie
tate atât din punct de vedere tipologie, cât şi din punct de vedere al apartenenţei . Tema li s-a pă
rut realizatorilor interesantă sub două aspecte.În primul rând, Iaşii, oraş cu iniţiative de impor
tanţă naţională pe tărâm cultural şi politic, au fost şi vor rămâne un subiect inepuizabii .Vechi 
leagăn de cultură şi civilizaţie, comparat de unii cu mari centre ale spiritualităţii şi culturii cu 
Florenţa, Cracovia, Oxford, loc de îmbinare a raţionalismului cu romantismul, a reflexivităţii 
uneori melancolice cu sclipirile spiritului, Iaşii i-au surprins, de-a lungul secolelor, pe cei care 
străbătând drumurile Europei, găseau aici cu uimire o cetate cu nimic mai prejos de civilizaţia 
Occidentului sau a Bizanţului.În al doilea rând, sub aspect cronologic, expoziţia se plasează îri 
cadrul acelei perioade de pace şi relativă bunăstare, " la belle epoque", în care, ca urmare a pro
gresului tehnic din ultimul deceniu al veacului trecut, ambianţa citadină cunoaşte anumite pre
faceri, mai ales în preajma anului 1 900. 

Despre Iaşi s-a scris mult, fiind numit pe rând "oraşul amintirilor", "al vechilor ziduri", 

şi "al marilor iubiri", oraş în care "fiecare piatră vorbeşte de trecut", fiecare colţ evocând fie un 
moment istoric, fie o personalitate. 

Din vasta bibliografie despre Iaşi, expoziţia face o introducere în temă prin prezentarea 
câtorva lucrări de o însemnătate mai aparte.Este vorba, în primul rând, de ediţia I-a a monogra
fiei lui N.A.Bogdan Oraşul laşi odinioară şi astăzi.Schiţe istorice şi administrative, publicată, 

aşa cum reiese din foaia de titlu, cu ocazia vizitei făcute la Iaşi, în 1 904, de Regele Carol I şi 
Regina Elisabeta împreună cu Principele Ferdinand şi Principesa Maria.O a doua lucrare, de 
proporţii impresionante, este Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei Mitropoli
tane din Iaşi scrisă de profesorul Constantin Erbiceanu cu ocazia sfinţirii Catedralei din Iaşi, la 
23 aprilie 1 887, şi apărută la Bucureşti în 1 888 sub oblăduirea Ministerului Cultelor şi a In
strucţiunii Publice.Se alătură acestor lucrări şi Memorialul arhitectului N.Gabrielescu, inspec-www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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tor şi director al lucrărilor de restaurare a mai multor biserici din ţară, tipărit la Iaşi, în 1 890, 
care conţine date interesante :privitoare la restaurarea bisericilor Trei Ierarhi şi Sf. Nicolae 
Domnesc din Iaşi, precum şi la condiţiile în <::are a decurs colaborarea cu arhitectul restaurator 
Andre Lecomte du Nouy . 

Ilustrate cu vederi din Iaşi, din colecţii de epocă, completează imaginea Iaşilor acelor 
ani de sfiirşit şi început de secol. 

Apelul la obiecte de vestimentatie şi accesorii are Wl rol deosebit în creionarea modei 
timpului, receptivă la influenta europeană. 

Sobrietatea ţinutei masculine, dominată in special de influenţa engleză, este ilustrată 
prin două clacuri din mătase neagră şi pălăria de paie ( " canotieră"), pe ale căror etichete şi cutii 
se pot citi numele şi adresele firmelor producătoare din Viena, Londra şi Paris,  ca şi adresele 
firmelor ce le desfăceau în tară.Bastoanele din lemn scump şi cu mânere frumos ornamentale, 
tabacherele din argint cu monograme şi decoratiuni incizate sau cu email, pince-nez-ul şi alte 
accesorii reuşesc să contureze profilul burghezului respectabil ,  al fmanciarului sau al omului de 
afaceri care, în pofida înfăţişării sale sobre, îşi etalează bunăstarea prin toaletele doamnei sale. 

Vestimentaţia feminină, mult mai receptivă în fata noutăţi lor modei, devenind un do
meniu de manifestare a noului stil, este prezentă prin piese din material fin, cu aplicaţii din 
dantelă pe corsaj şi mâneci, prin fragmente de ţesături împodobite cu mărgele şi paiete, prin 
broderii efectuate pe suport de tulle, toate acestea demanstrând şi preţul ridicat al vestimen
taţiei datorat nu numai cantităţii şi calitătii, dar şi volumului mare de muncă !nvestit în crearea 
sa.Vin să completeze imaginea tinutei feminine bij uterii şi alte numeroase accesorii ca: batiste 
brodate pe mătase, garnituri din dantelă şi mărgele, ace de păl ărie şi piepteni, evantaie din lemn 
pictat sau fildeş, pungi brodate şi poşete suspendate cu lanţ .Cele două umbrele, din dantelă şi 
mătase, mărturisesc obiceiul misterioaselor doamne de a-şi apăra de soare delicatele lor chi
puri, iar cameţelele cu coperte frwnos legate păstrează până astăzi intre filele cu suveniruri pe
talele fragile ale unor flori presate Ia sfârşit şi inceput de veac. 

Din expoziţie nu lipseşte nici vestimentatia mihtară a epocii.Vestonul de ofiţer de cava
lerie şi cartuşiera cu cap de bour fac parte integrantă din epocă, demonstrând păstrarea, încă, în 
uniforma ofiţerilor superiori, a eleganţei ţinutei de curte, cu şireturi aurii formând galoane sau 
brandemburguri, cu accente vii, Iucitoare.Cele două săbii şi puşca completează exponatele mi
litare, însoţite fiind de Albumul armatei române, apărut în cinstea zilei de 1 0  mai 1 902. 
Lucrare de dimensiuni mari, albumul prezintă în imagini intreaga organizare a armatei ro
mâne, de la Ministerul de Război până la serviciul sanitar şi corpurile de armată şi încheind cu 
un text referitor la istoricul armatei române în limbile română, franceză şi germană.Pe cutia 
unui chipiu de ofiţer se poate citi: "Magazinele de ceprezerie militară <<La Foişor>>, Iaşi, 
strada Lăpuşneanu, numărul I l  .Atelier special de căciuli şi chipiuri pentru d-nii ofiţeri şi toate 
fumiturile militare" .De altfel, astfel de emoţionante adrese ieşene, de tipografii sau de farmacii 
se mai găsesc şi pe alte obiecte de expoziţie. 

Unele dintre exponantele etalate adâncesc tratarea temei, ridicând valoarea expoziţiei 
prin caracterul lor memorial.Aşa pot fi amintite piese ca: serviciul lucrat din taleri de argint 
aparţinând familiei Kogălniceanu, tacâmuri din argint şi farfurii din servicii aparţinând casei 
Grigore Ghica, o mapă din piele conţinând acte ale familiei Burada, o casetă din metal, frumos 
ornamentată, ce a aparţinut lui Ion Ghica, precum şi mai multe cărţi de vizită ce amintesc de 
personalităţi ale timpului ca:Mitropolitul Pimen, prinţul Grigore Sturza, generalul Manu, 
G.Gr.Cantacuzino, Ion N.Lahovari, Th.T.Burada, pe fiecare dintre ele fiind menţionate titlurile 
deţinute de aceştia. 

Deşi puţin mai târzie, nu mai puţin emoţionantă este o culegere de poezii în manuscris, 
intitulată "Eroului de la Oituz" şi dedicată cu cuvinte de adâncă veneraţie generalului Eremia 
Teofil Grigorescu de către subaltemul său Vasile Drăguş.anu. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Mai sunt prezente printre exponate obiecte din inventarul farmaciei Johann Engel, ce 
funcţiona "la poarta curţii" ,  împreună cu copia din 1 9 1 1 a actului de înfiinţare a acesteia, sem
nat în 1 823 de Ioan Sandu Sturza. 

În ideea de întregi atmosfera acelui prag dintre secole din expoziţie nu lipsesc nici sfeş
nicile suple cu trei, cinci sau şase braţe, dar nici lampa de iluminat cu gaz, nici barometrul la 
modă şi nici gramofonul elveţian.Un stereoscop de salon, câteva ceşcuţe de cafea din porţelan 
fm, nelipsita chisea pentru dulceaţă ca şi jetoanele multicolore sugerează plastic viaţa 
saloanelor vremii.Realizată într-una din sălile fostului Palat de Justiţie (a cărei construcţie a în
ceput în 1 906), sală decorată cu elemente caracteristice neogoticului flamboyant, expoziţia a 
beneficiat de cadrul necesar pentru a predispune publicul la o transpunere în epocă şi pentru a 
sugera bogăţia moştenirii cu care societatea ieşeană prosperă trecea încrezătoare pragul noului 
veac. 

Angela Ştirbu 

Civilizaţia Cucuteni 

Cunoscută mult timp doar specialiştilor, Cultura Cucuteni suscită astăzi interesul unor 
cercuri mai largi de iubitori ai artei preistorice şi arheologiei.Triburile Cucuteni au creat splen
dida şi originala ceramică pictată şi au lansat opere nu mai puţin remarcabile în domeniul 
artei figurative care se înscriu, incontestabil, între cele mai importante manifestări de acest gen 
din patrimoniul cultural mondial . 

În 1 995 s-au împlinit 1 1  O ani de când folcloristul ieşean Th. Burada semnala existenţa 
aşezării neolitice de pe Cetăţuia de la Cucuteni.Cu acest prilej - dar împlinind în acelaşi timp o 
dorinţă mai veche a specialiştilor din capitala Moldovei - la Iaşi, în organizarea Muzeului de 
Istorie din cadrul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" şi sub patronajul Direcţiei Pro
tecţiei şi Valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional din cadrul Ministerului Culturii, a fost 
organizată expoziţia "Civilizaţia Cucuteni".  

Realizarea acestei expoziţii de proporţii impresionante nu ar fi fost posibilă Iară colabo
rarea cu mai multe instituţii de cultură deţinătoare de obiecte aparţinând purtătorilor acestei ci
vilizaţii.Organizatorii aduc şi pe această cale mulţumiri specialiştilor de la: Institutul de Ar
heologie Iaşi, Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi, Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, 
Muzeul de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu" Bacău, Muzeul Judeţean de Istorie Boto
şani, Muzeul Judeţean de Istorie Galaţi, Muzeul Oraşului Ruşi, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Piatra Neamţ, Muzeul de Istorie Roman, Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui, Liceul "Ioan Necul
ce" Târgu Frumos şi Institutul de Arheologie şi Istorie Veche al Academiei Republicii Moldo-
va. 

Încercând să reînvie omul, cel care stă în spatele splendidei ceramici pictate cucute
niene, realizatorii expoziţiei nu s-au limitat la modul de prezentare a acestei culturi de până 
acum (ceramică şi plastică) ci au încercat să dezvăluie existenţa unei civilizaţii prospere (aşe
zări stabile, locuinţe de suprafaţă, preocupări pentru organizarea teritoriului, ocupaţii,  credinţe 
magico-religioase ). 

Excursul istoric începe firesc prin prezentarea ocupaţiilor unei populaţii ce vieţuia la 
sfărşitul neoliticului, în eneolitic.Sunt documentate: cultivarea plantelor, creşterea animalelor 
(atât cât a fost posibil), torsul, ţesutul, confecţionarea şi decorarea ceramicii precum şi alte acti
vităţi cotidiene ca vânătoarea, confecţionarea îmbrăcămintei, doborârea copacilor şi fasonarea 
lemnului. 

Respectând cele trei faze cronologice (A, A-B şi B) stabilite de specialişti, şi în cadrul 
acestora pe staţiuni, a fost prezentată publicului splendida ceramică Cucuteni.  www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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De remarcat, în încercarea de a sublinia Wlitatea complexului cultural Ariuşd-Cucuteni
Tripolie, piesele de la Malnaş-Băi (Covasna) din cadrul fazei A ca şi asemănarea până aproape 
de identitate dintre ceramica de la Drăguşeni (Botoşani) şi cea de la Cuconeştii Vechi (R. Mol
dova).Pe lângă piesele de la Truşeşti (Botoşani), intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie a 
Moldovei de ani de zile, au putut fi admirate acum, pentru prima oară la Iaşi, piesele de la Du
meşti, Izvoare, Giurgeşti precum şi cele din descoperirile recente de la Scânteia (Iaşi), toate a
parţinând fazei A a culturii Cucuteni. 

Pentru această fază, pictura nu a fost singura tehnică folosită pentru decorarea eera
micii. După cum s-a putut vedea şi în expoziţie, alături de ornarnentarea pictată, meşterii olari 
cucutenieni au făcut apel şi la omarnentarea incizată şi cu caneluri, uneori combinând cu 
măiestrie motivele pictate cu cele incizate şi canelate . 

Reflectând situatia cercetărilor arheologice mai puţin ample, pentru faza A-B, piesele 
expuse au fost reduse ca număr comparativ cu cele aparţinând fazei anterioare.Remarcăm va
loarea desosebită a vaselor de la Traian-Dealul Fântânilor şi a celui de la Rusăieşti cu reprezen
tări antropomorfe pictate.Puţine la număr în toată aria Cucuteni, ele reprezintă un stadiu avan
sat al artei meşterilor acelor vremuri care s-au desprins de atotputernicia decorului geometrico
spiralic reuşind să redea, chiar schematic, silueta umană.Aparţinând aceleiaşi faze menţionăm 
şi piesele de la Dâmbul Morii, Ghelăieşti şi Traian-Dealul Fântânilor. 

Ceramica aparţinând fazei B de la Valea Lupului, Sfiintul Nicolae Domnesc-Iaşi , Târgu 
Ocna-Podei şi Varvareuca întregeşte imaginea evoluţiei  culturii Cucuteni.Chiar şi vizitatorul 
mai puţin avizat a putut observa distanţa uriaşă pe care au parcurs-o meşterii cucutenieni în 
ceea ce priveşte concepţia decorativă, de la simetria şi armonia perfectă a fazei Cucuteni A şi 
chiar a fazei Cucuteni A-B până la decorul ce pare destul de haotic al fazei Cucuteni B. 

În această ultimă fază artiştii cucutenieni au introdus în decorul pictat alte elemente na
turaliste - reprezentările zoomorfe.Având la origine un substrat de ordin mitic şi simbolic pe 
care numai în puţine cazuri î] putem descifra, siluetele de animale şi păsări ca şi cele umane au 
fost tratate schematic.O excepţie care confirmă talentul neîngrădit de reguli al meşterilor cu
cutenieni o reprezintă vasul de la V arvareuca pe care au fost pictate realist trei pisici şi un cerb. 

Piesele considerate ca fiind legate de suprastructura spirituală a comunităţilor cucute
niene întregesc, în mod fericit, expoziţia.Este vorba în primul rând de aşa-numitele vase de 
cult: vase antropomorfe şi zoomorfe, vase tip horă, vase prosopomorfe, vase cu reprezentări an
tropomorfe în relief la care se adaugă statuete]e antropomorfe şi zoomorfe.Legate de practici 
magica-religioase, acestea, alături de motivele decorative ale ceramicii , ne ajută să ridicăm, 
măcar parţial, vălul care ascunde concepţiile mitice ale comm1ităţilor culturii Cucuteni. 

Cultivarea plantelor şi creşterea animalelor ca şi rolul primordial al femeii în procesul 
biologic al reproducerii vieţii şi în stabilirea descendenţei, au generat în chip firesc, un cult al 
fecundităţii şi fertilităţii.Acesta este motivul pentru care maj oritatea statuetelor antropomorfe 
sunt feminine, multe prezentând o steatopigie accentuată iar altele sunt modelate însărcinate 
(cum ar fi statueta fragmentară de la Scânteia).Statuetele masculine, mult mai rare, îl reprezintă 
pe acolitul masculin necesar perpetuării vieţii .  

Păstrarea în locuinţe a statuetelor constituia un act magic cu ajutorul căruia se invoca o
crotirea şi înmulţirea vieţii umane şi animale.Este motivul pentru care s-au păstrat în locuinţe 
pe lângă statuetele antropomorfe şi cele zoomorfe.Covârşitoarea majoritate a statuetelor zoo
morfe reprezintă cornute ceea ce corespunde faptului că cele mai frecvente resturi osoase de 
faună din aşezări provin de la aceste specii de animale domestice. 

Alături de numeroasele statuete antropomorfe şi zoomorfe modelate în lut, în expoziţie 
au putut fi admirate şi două din rare le exemplare de statuete antropomorfe (de la Bârlăleşti şi 
Măluşteni) tăiate şi şlefuite în os descoperite în aria culturii Cucuteni semnificative pentru ilus
trarea relaţiilor intercomunitare cu populaţiile aparţinând culturii Gumelniţa. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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Altarele şi complexele de cult completează informaţiile noastre despre gândurile şi 
practicile magico-religioase ale triburilor cucuteniene.Remarcăm diversitatea altăraşelor pre
zente în expoziţie (de dimensiuni diferite, cu pictură sau fără).Singurul complex ritual expus 
acum la Iaşi este cel de la Buznea (laşi).Descoperirea lui într-o locuinţă indică existenţa locuin
ţelor-sanctuar iar cele patru statuete dispuse după puncte cardinale, patru la număr ca şi ano
timpurile, pot fi puse în legătură cu ritualurile agricole, cu succesiunea anotimpurilor şi cu do
rinţa celor ce vieţuiau atunci de asigurare a rodniciei pământului şi perpetuării vieţii în cadrul 
ciclurilor vegetale. 

Printre punctele de atracţie ale expoziţiei putem menţiona tezaurul de la Brad (Bacău) şi 
faimoasa statuetă cu colier triplu de la Truşeşti alături de care au fost expuse brăţările din te
zaurul de la Hăbăşeşti şi pandantive din scoică, os, piatră şi lut ars. 

Încheind excursul istoric, sceptrul de diorit de la Bârlăleşti şi topoarele de aramă reflec
tă imaginea unei societăţi în schimbare în care rolul bărbatului devine precumpănitor. 

Materialele complementare (hărţi, texte, fotografii) alături de o vitrină în care au fost 
strânse marile monografii, lucrările cercetătorilor români sau străini tratând anumite aspecte ale 
acestui mare complex cultural completează imaginea pe care vizitatorul şi-o poate face, parcur
gând expoziţia, despre splendida cultură Cucuteni. 

Expoziţia a fost deschisă în perioada septembrie 1 994 - ianuarie 1 995. 
Senica Tudose 

1 Decembrie 1918 - Unirea cea Mare 
Organizatori: Muzeul de Istorie a Moldovei în colaborare cu Corpul de Armată - Iaşi. 
Sala "Orest Tafrali", Palatul Culturii-laşi. 
Decembrie 1 993 - februarie 1 994. 

Regina Maria - ·ultima romantică 
Organizator: Muzeul Naţional de Istorie a României - Bucureşti. 
Sala "Orest Tafrali", Palatul Culturii - Iaşi. 
Mai - iunie 1 994. 

Fainţă şi porţelan (sec.XVl/1-XIX) 
Organizator: Muzeul de Istorie a Moldovei. 
Sala "Orest Tafrali", Palatul Culturii - laşi. 
Iulie - septembrie 1 994. 

Creşterea colecţiilor 
În anul 1 995, sunt în curs de inventariere în patrimoniul muzeal piese arheologice pro

venite din descoperiri întâmplătoare, documente, cărţi, obiecte de artă decorativă, piese numis
matice, medalii, piese de vestimentaţie etc, care au fost selectate din donaţiile oferite Muzeului 
de Istorie în ultimii ani. 

Piese arheologice provenite din descoperiri întâmplătoare: 
1 .  Topor din piatră (epoca neolitică) descoperit în comuna Ivăneşti, jud. Vaslui; 
2. toporaş din silex (epoca bronzului) passim; 
3 .  vârfuri de săgeată (sec.l î.Hr.-I d.Hr.) descoperit la Vânători-Iaşi; 
4. vârf de săgeată din fier în formă de frunză (sec.l-11 d.Hr.) descoperit la Corod-Galaţi; 
5 .  vârf de săgeată din fier (sec. II d.Hr.)descoperit la Corod-Galaţi; 
6. două amfore romane descoperite în cartierul Tătăraşi din Iaşi; 
7. fibulă din bronz (sec. 11-ill d.Hr.) descoperite la Corod-Galaţi; www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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8 .  pa:fta din bronz cu decoraţh din email (sec.XVIU) passim; 
9. cahlă cu decor vegetal (sec .XVIII) passim; 

10 .  olan de conductă (secJCVIII) descoperit la Pietroşica, com.Coamele Caprei, jud.laşi; 
1 1  . tezaurul de la Mirceşti . 

Donaţii şi donatori 

8 

- Andriescu Maria- laşi : accesorii de lUliformă militară, medalii şi decoraţii (între care 
ordinile "Coroana României" şi " Steaua României" ), trusă de campanie, rechizite şcolare şi 
materiale didactice care au aparţinut lui Ion Andriescu, profesor de matematică la Liceul Inter

nat din Iaşi în perioada interbelică. 

- Pavelcu Vasile- Iaşi: album de fotografii şi piese de mobilier (intre care un scrin stil 
Bahut) provenite de la familia Emil Racoviţă. memoriu de lucrări şi titluri, caiet manuscris 

"Curs de psihologie" ,  fotografii, documente de arhivă personală şi cărţi ale profesorului 
tmiversitar V .Pavelcu. 

- Enea Gherghef- Bucureşti : două robe de magistrat ce au aparţinut lui Radu Gherghel, 
preşedintele Curţii de Casatie din laşi . 

- A lexandru Dumitriu- Bucureşti : album din 1 908 cu fotografii reprezentând imagini 
din "Vila Riria", casa istoricului A.D.Xenopol din laşi . 

- Elena Săpunaru- Iaşi: cărţi poştale ilustrate reprezentând-o pe Olga Sturdza, pre
şedinta generală a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război şi Monumentul Unirii donat de 
aceasta oraşului laşi, fotografii şi o pană de bronz care au aparţinut Olgăi Gălăţeanu de la Orfe
linatul de Fete Greceanu din Iaşi. 

- Braşoveanu Vasile- Iaşi: pahar de sticlă cu inscripţia amintind de inaugurarea statuii 
lui Al.I .Cuza din Iaşi ( 1 9 1 2). 

- Aglae Nicu/eseu- Iaşi : caiete manuscris ale căpitanului Scarlat Constantinov cuprin
zând însemnări şi fotografii din campania din 1 9 1 6-1 9 1 8 . 

- Felicia Captaru- Iaşi : decoraţii, fotografii şi corespondenţă ale colonelului Dumitru 

Captaru, comandant al Regimentului 1 3  Dorobanţi şi prefect de Iaşi, precum şi caiete de amin
tiri şi ecusoane de la Şcoala "Notre Damme" din Iaşi . 

- ing.Drăgănescu Radu- laşi: medalii şi plachete emise între anii 1 970- 1 980. 
- Alexandru Apostoleanu- Iaşi: diploma emisă cu ocazia "Expoziţiei Cooperatorilor din 

ţară"- 1 884 . 
- dr. Jana Boldescu- Iaşi: evantai din ttill pictat (sec.XIX) şi medalia "Inaugurarea lu

crărilor de aducţilme a apei Timişeşti-Iaşi" .  
- Neculai lgnea, Justin Agarici, Elena Daniel: cărţi poştale ilustrate cu imagini din 

străinătate şi din ţară. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



AAR 
ArhGen 
AIIAC 
AM 
AnM 
APR 
AR 
ARMSI 
ARMSŞ 
AŞUI 
BCIR 
BCMI 
BMI 
BOR 
BS 
CDM 

CDM, S. l 
CI 
CvL 
DIR 
DRH 
FHDR 
"Ion Neculce" 
MCA 
MMS 
RA 
RER 
RESEE 
RFR 
RH 
Rdl 
RI 
RIAF 
RIR 
RM 
RMM 
RRH 
Rsl 
SAI 
SCI 
SCIM 
SCIV 
SCIVA 
SCŞi 
SMIC 
SMIM 
SMIMd 
TC 
Arh. St. Buc. 
Arh. St. laşi 
BAR 

ABREVIERI 

Analele Academiei Române 
= Arhiva Genealogică 
= Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj 
= Arheologia Moldovei 
= Analele Moldovei 
= Analele Parlamentare ale României 
= Arhiva Românească (ambele serii) 
= Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice 
= Academia Română, Memoriile Secţiunii Ştiinţifice 
= Analele Ştiinţifice ale Universităţii "AI.I.Cuza" Iaşi 

Buletinul Comisiei Istorice a României 
= Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 
= Buletinul Monumentelor Istorice 
= Biserica Ortodoxă Română 
= Balkan Studies (Thesaloniki) 
= Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, 

Bucureşti, voi.I-V. · 
= idem, Supliment 1 
= Cercetări istorice (ambele serii) 
= Convorbiri literare (ambele serii) 
= Documente privind istoria României 
= Documenta Romaniae Historica 
= Fontes Historiae Dacoromanae 

"Ion Neculce". Buletinul Muzeului Municipal din Iaşi 
= Materiale şi cercetări arheologice 
= Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
= Revista Arhivelor (ambele serii) 
= Revue des etudes roumaines 
= Revue des etudes sud-est europeennes 

Revista Fundaţiilor Regale 
Revue Historique 
Revista de istorie 
Revista istorică (ambele serii) 

= Revista pentru istorie, arheologie şi filologie 
= Revista istorică română 
= Revista muzeelor 
= Revista muzeelor şi monumentelor 
= Revue roumaine d'histoire 
= Romanoslavica 

Studii şi articole de istorie 
= Studii şi cercetări istorice (ultimile din CI, seria veche) 

Studii şi cercetări de istorie medie 
Studii şi cercetări de istorie veche 
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 
Studii şi cercetări ştiinţifice, laşi 

= Studii şi materiale de istorie contemporană 
= Studii şi materiale de istorie medie 
= Studii şi materiale de istorie modernă 
= "Theodor Codrescu" (revistă editată de Gh. Ghibănescu) 
= Arhivele Statului Bucureşti 
= Arhivele Statului laşi 
= Biblioteca Academiei Române www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR 

Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei "Ioan Neculce " acceptă pentru publicare 
studii, articole şi note bibliografice privitoare la  isţoria Moldovei �i, în special, a Iaşilor. Toate 
materialele vor fi dactilografiate la două rânduri, cu notele numerotate în continuare, aşezate la 
sfărşitul textului . Fotografiile şi desenele vor fi numerotate şi însoţite de explicaţii .  Toţi cei 
interesati se vor adresa d-lui Corneliu Cojocariu, secretar de redacţie al publicaţiei, la adresa: 
Muzeul de Istorie a Moldovei - Iaşi, str. Pia!a Palat, nr. l ,  cod 6600, tel. 1 1 4 1 36 / int.22. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro



Tehnoredactare: Mocanu Mariana 
Muhiplicarea executată cu sprijinul INSPECTORA TUL UI ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro
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