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Al. 

Proemio 

la un moment festiv, nu e 

'"'v""""u· '"''"""'"'''''"' unei opere necesită a fi 
""·"rrr<""" într-o Cât si sub 

la 
vorba de această 

spatiu! ei fiind susceptibil de o estimare în 
trivă sub fonnativ. 

Ca totodată mt:ticuloase a si catedrei 

universitare, profesorul Gh. Platon s-a distins in ambele 
bilanţul nu e deloc prematur, el constituie un reper 
fiei române, peisaj pe care a stiut să-I îmbogăţească, 
studii secventiale, monografii, sinteze. 
cu privire l~ noastră. . nu a1c1 cum se cuvine. 

Să remarcăm numai că această operă tratează în ansamblu si multilate-
ral epoca modernă, dar cu seamă secolul decisiv 
dernitatea noastră pe toate Autorul a 
social-economic moldav, pentm a-si extinde 

interstatale, cultură, aplecându-se nu o dată 
noastre. de ·~Pr«r·,pc,rn 
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care au putut nuanţate in '-'"'"'""' 
din acele sinteze indicau un profesionalism 
alţii, tocmai atunci când lipsa sintezelor începea să producă 
conştiinţa socială. 

Prima studia 

din anii sunt 
fructuoase. Ucenicia făcută într-o 

având ca epocii de spre s-a a fi ex-
trem de Ea îmbina destul de annonios cercetarea de arhivă si de biblio-
tecă cu analiza a rezultatelor, în de lucru notorii prin 
acribia si sistematica lor. Micile mizerii din spatiul universitar erau compensate 
astfel printr-o bună. iniţiere în arcanele meseriei. Mai toti membrii colectivului 
au ajuns să dea studii importante pentru cunoaşterea epoci, chiar dacă nu 
toţi s-au arătat la fel de perseverenţi în valorificarea rezultatelor. AL 
Georgescu, C.C. L. Boicu, Ecaterina Negruti, C. Istrate, Iuliu Ciubo
taru au activat in acea echipă, al cărei spirit se recunoaste si în opera profesorului 
Gh. Platon. 

Personal, nu am avut posibilitatea să cunosc direct acel spirit. Când am fost 
angajat la Institutul de Istorie (si Filologie pe atunci). în 1957, echipa condusă 
de D. Berlescu se bucura de un anume prestigiu, lesne sesizabil si la cei mai 
tineri dintre membrii săi, cu care v:1rsta imi îngăduia să am relaţii mai strânse. 
Leonid Boicu îmi fusese aproape coleg la Facultate, cu doi ani avans, Iuliu 
Ciubotaru începuse cariera ştiinţifică tocmai când intram eu la Universitate, 
iar Ecaterina Negruţi era, în acei ani, asistentă a profesorului Berlescu la Istorie 
modernii generală. Prin ei, mai ales, am putut cunoaste oarecum acel spirit in 
micul răstimp (august 1957-februarie 1958) cât am lucrat ca cercetător în colec
tivul de medievistică, pe seama unui concurs sustinut curând după examenul 
stat si avându-l ca îndrumător pe profesorul C. Cihodaru. Când am la In-

după de un deceniu, în care mi-a fost dat să cu destulă 
anevointă, avea altă si poate chiar un alt de 
la unele atribuţii, însă cercetarea fusese izolată 
anume de de având a fi conduse de 
versitari fără catedre formati între 
acum. să lucrez în condus de C. C. 
eterogen, în care temele asumate aveau totusi o anume convergenţă. 
spiritul meticulos si metodic instilat de mentor supravietuia încă. 
timid liberalism profesional stimula cu discretie proiecte de vastă 

După unele vicisitudini fără consecinţe Gh. Platon trecuse cu 
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studii despre Popovici 
( 1839) s.a. Al treilea deceniu indică un interes istoria politică, 
îndeosebi revoluţia de la 1848, rămasă o preocupare constantă a autoru-
lui, pentru Principatelor, nu mai puţin frecventă In bibliografia respecti-
vă, apoi pentru dobândirea independenţei, cu toate urmările ei pe plan intern si 
extern. Acestui ultim eveniment i-a dedica:t, împreună cu L. Boicu, o succintă 
sinteză în limbi străine), rămasă text referential cei care se interesează 
de o asemenea chestiune. Este de altfel si cazul la care is-
toricul a revenit mereu. Al patrulea deceniu, dacă se admite o secţionare atiit de 
relativă a unei continue si unitare, deceniul cel mai In manifestări 

· şti,intifice, pare dominat de preocupare<J. fie aceasta si 
dar atentă mereu la nuante şi bine cumpănită sub scriiturii. 
de istoria despre ecourile despre si 
revoluţie în României moderne aria tematică a bogatului 
său palmares. Se pot adăuga încă atiitea altele, mai ales cele la mari 
figuri ale istoriei si noastre. Ele denotă 
roasă, metodică si deopotrivă asupra 1"'·'"'''u''u' 

Studia monog ica 

dar si pe seama studiilor 
spre 
să identificăm in 

1 i 

acribică a mate
It;;utua.tc: în acelasi spaţiu 

aspecte de istorie economică, 



un mare interes 
atât pentru arwlogii în spatiul 
continental. ni se propune, cu temei, un set de probleme 
ce ar trebui luate in studiu de acum incolo. 

Nu se poate insista aici asupra direcţiei monografice care se degajă_ ~in stu
diile istoricului Gh. Platon. Mai toate initiativele sale comportă acest spmt. 

Historica synthesis 

si 

si IU!I.lVJiHH 

Aceleiasi 
Platon un dens 
tat 'impreună cu L Boicu si V. 
cez 11

, autorul remarca că între 1815 si 
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ale construc-
tiei, reevaluarea continuă, a faptelor I-au '"'""<:;""' pe autor. 

O perspectivă asupra strategiei dezvoltării noastre ~r,,~,,ft în volumul 
Cum s-a Îl?{ăptuit România modernă (1993)1

\ scos în colat)orare 
sitari, spre a substitui oarecum sinteza asteptată în plină Profesorul Pla
ton subscrie un dens capitol despre Societatea românească imre medieml si 
modern. qdică în secolul care a precedat Unirea si premisele modernizării. direc
tiile strategice şi tactice, obiectivele si realizările formarea statului u<~'Ltult<IJ 
etc. Vizibil e si efortul de a depăsi 
caţii de pe seama factorilor 

si e şi tentantiva de a perioada 
dinaintea Unirii, intre modernizare si de::voltare. tentativă nu mai puţin 
în acest volum. ' 

Sub titlul De la constituirea natiunii la Marea Unire, autorul a infiiţisat mai 
de curând o serie de studii de istorie modernă pe teme fundamentale: formarea 
natiunii, liberalismul romanesc, specificul dezvoltării noastre istorice in secolul 

revoluţiile din acel cu lumea din afiuă etc. Ele 
expresia istoricului însusi, o 
in cateva ale unui mod de a 
tul lnmănunchiate in acest 

şi bine ponderate ca 
atent 

acestea se sprijină. plus, 
de care a fost mereu legat de-a 
noaste, discret dar 
ral. 

Cât priveste susceptibile a-i defini 
intâi că .asemenea altor istorici care au tins spre o 

româneşti, Gh. ancheta 
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la 
istorice îi pare 

pa.ndtanJ, in veacul următor "însingurarea 
'"'"~'-'•.uu~. invitiînd la iesirea din criza 

curs. Studiul comparativ, conchide autorul, ar putea contribui la 
lorilor naţionale in perspectiva Europe a care să nu 

"o simplă constructie teoretică'', ci "suma multiplelor si 
interferenţe existente între entităţile naţionale care o alcăJuiesc'' 17 • Contextul eu
ropean rămâne indispensabil pentru intelegerea fenomenului romanesc. Tot ast
fel, sinteza europeană spre care tinde epoca noastră nu poate fi giîndită, corect, 
fără colaborarea naţiunilor, dincolo de pe care procesul formării si 
impunerii lor le-au putut produce. 

Studiul particularităţilor mişcării naţionale în această perspectivă, un 
mijloc important de autocunoastere, dar si un factor pentm noua sin-
teză europeană18 . De la starea de conştiintă, cum s-a de-a lungul secolelor, 
unitatea românească a ajuns o realitate politică în şecolul XIX. desăvflrşindu-se 
la inceputul secolului nostm19

. . 

Ideile Revolutiei franceze au jucat, în această perspectivă, uÎ1 rol de seamă, 
fireşte, dar nu unul decisiv, mai importante fiind lungile acumulări in tîmp decât 
salturile produse sub impactul ideologic din 

Formula sintezei de popularizare, întocmită insii riguros, se cuvine amintită 
de asemeni, ca expresie a angajamentului său. să ca exemplu La 
voie des Roumains vers l'imlependence (1977, împreună cu L. Boicu) sau Uni
rea Principatelor Române ( 1984 ), texte in care cele două mari momente din is
toria noastră sunt prezentate, succint, pentm publicul interesat de 
românesc. 

Finis coronat ... 

La capătul acestui excurs ocazional, redus anume la 
adăugăm numai câteva observatii natură a sublinia, 
operei analizate. 

definitorii, să 
pe cât posibiL ~ensul 

Trebuie spus mai întfli că nota generală a restituţiilor întreprinse de profesorul 
Gh. Platon e deductibilă din optimismul său relativ la evolutia lumii romanesti, 
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' ca aceasta avea in vedere studii celor intre-
prinse de J. de ""''"<nnta nv>Ta1r> ... ' 

tiile bălcesciene despre "conspiraţia·' veacurilor ca 
din secolul XIX. Se explica astfel mai bine trecerea 

emergenta lumii noastre moderne, programul de 
la împrejurările internaţionale ce au marcat dezvoltarea 
al Principstelor, automl s-a oprit pe larg asupra 
plica, una după alta, seria de revolutii ce s-au desfasurat agrară. 

industrială, ideologică), la care va adăuga, în una de ordin national, 
împlinită finalmente prin războiul de neatîrnare. distinsul istoric a 
putut insista asupra ideii de unitate a revoluţiei, ca un proces cu faze si 
in~ţişări multiple, în care socialul si naţionalul se mereu. 

In această viziune, continuităţile se impun mai decis de rupturile posi-
bile, unitatea prevalează asupra particularismului. e atent la ansamblu si 
acordă perspectivei un rol aparte, ca orizont integrator şi ca element dinamic în 
constmcţia istoriografică. 

Constient de locul pe care îl In istoriografie, Gh. Platon se caracteri-
zează singur cu exactitate: "Slujitor al catedrei, annoniziind de profe-
sor cu cel de cercetător, automl a fost mereu confruntat de unei investiga-
ţii temeinice, niciodată pripită, totdeauna completă, totală. singur dome-
niu, restrflns, nu s-a putut cantona. dar nici nu a fost să-si risipeasă efor-
turile pe întregul spatiu al istoriei moderne, de de cu seriozitate 

''""""''·uaw., cu gândire critică severă si muncă de intr-o \'iată de om. 
A căutat, cu deosebire, să-i explice de dezvoltare, sensul si 

proceselor şi o 
toare, de sinteză, instaurată, se inţelege, după o pentm a 
structurile particulare ale faptelor si, incadrflndu-le în perimetrul istoriei gene
rale, să le raportandu-le tot timpul la realităţile originare, lor de 
esenţă "21

• 
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UN PROFIL 

Sunt oameni care, 
Sunt nu>ri?•IPJ'" 

greu de atins. 
Profesorul Gheorghe de la catedră, m-a încântat întotdeauna. 

Riguros în tot ceea ce a facut, Domnia Sa este, de toate, un credincios al 
scolii. i-a venit din structura pr'?prie, dar şi prospectarea trecutului 

acest de mare şcoala". In documentele sec, al XVIII-lea, veac 
pe care l-a cercetat pentru a afla Gene:::a revolutiei române de la 1848, a putut 
găsi de genul: "învăţătura cărţii este cea mai de folos , "din 
câte împodobesc pe om [ ... ], este cea aleasă şi mai înaltă··, 
sau "invăţătura si stiinta săvârşesc deplin pe om. fac vrednic ca să aleagă bi-
nele de rău şi adevărul de neadevăr, pe drept din din nedrep-
tate"'. Sunt cugetări care, cum spuneam. i-au şi iubirea faţ1 
de şcoală. 

Învăţător mai întâi (fusese "nonnalisr· la Scoala "Gheorghe Asachi"' din Pia
ţra Neamţ), tânărul institutor Gheorghe P~aton a venit la lasi in toamna anului 
1946 pentru a se dedica studiilor istorice. 

Student cu însuşiri alese, Gheorghe Platon a fost 
tunci, preparator încă din ultimul an de t:1cultate. La 
1950, a fost reţinut asistent la Catedra de Istorie a 
grafie (aceasta a fost structur:1 intre 9..J.R si l 
comitent, cercetător la lnstitutui de lsWnt> acum 
început, o muncă stăruitoare, de ordine şi 
mării. Ştiinţa cere sacrificii si Profesorul nostru n-a 

trecutul neamului. A iubit si s-a lăsat 
dar a fost 

* Profesârul Cicor-;h,· Piatr'li Ia a 65-<1 anit·crsare. supliment la "Analele ştiinţifice ale Uni-
vcrsit<""Hii L Cu!ct" bsi". Iswrie. tomul XXXVII. 199 L 40 p. 
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la care gm1CI<~a 
Profesorul Gheorghe 

tele devenirii) s-a personalizat 
frumos discurs, Sa de la 
dentilor. ajutat mult şi prestanta, condiţie 
nea ceea ce spunea si prin felul comunicării. numeroaselor serii 
de studenţi, Platon a rămas ca un de o mare autoritate didac-
tico-stiintifică, pe uneltele meseriei cu o si o clarita-
te desăvârsită, preocupat, până la obsesie, să explice istoric. Îi aud, si 
acum, intrebarea-leitmotiv din orele de seminar ori de la alte întruniri profesio
nale: "de ce ... ?" (si in întrebarea ne lipsită din dialogul 
lui D. Onciul cu studenţii: "ai documentul?"). Nimic fară explicaţie si înţelegere. 
A fost si a rămas până astăzi un împătimit al acestui hinom. 

Profesorul Gheorghe Platon a impus, în preajma sa, o notă de severitate cum
pătată, care nu i-a putut fi refuzată. Cei ce i-am fost studenti si apoi colaboratori 
în cadrul Catedrei de Istoria Românilor (în fruntea căreia s-a aflat între 1973-
1985 şi 1990-1991) i-am impărtăsit-o si am urmat-o. Am înţeles că este o condi
tie pentru lucrul bine si ]a timp facut. 

Gheorghe Platon, profesorul, a afectat mult timp si multă căldură sut1etească 
celor ce au ap.elat la sfatul şi îndrumarea sa. Solicitudinea este una din marile 
sale calităţi, prin care si-a înnobilat misiunea. Este, cum spuneam si altădată, un 
adevărat privilegiu să te găsesti in preajma unui dascăl de o asa generozitate, cu 
o asemenea cuprindere stiintifică şi o astfel de iubire a meseriei. 

Mesajul didactico-ştiintific al profesorului nostru a fost auzit, cliaceeasi auto
ritate, si la Universităţile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Suceava, Alba
Iulia, Sibiu, dar si la Varsovia (Polonia), Montpellier, Lille, Angers (Franta), 
Freiburg si Stuttgart (Germania) ori Montreal (Canada). 

* 
Aceste rânduri se doresc o reverenţă faţă de magistrul nostru, Acad. Praf. 

Gheorghe Platon, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. Model de dăruire 
faţă de scoală, pe care a slujit-o mai întâi ca învăţător, iar apoi ca universitar, 
parcurgând toate treptele afirmării, Profesorul Gheorghe Platon ne-a înrâurit de
cisiv. /\proape o jumătate de secoL profesorul-istoric Gheorghe Platon a putut fi 
văzut, întotdeauna matinal, în camera sa de lucru de la Universitate. Si-a iubit 
Catedr::~, colegii si studentii cărora le-a dăruit, generos, din timpul, energia si 
ştiinţa sa. Membru al Academiei Române (din 1990), Profesorul nostru si-a di
versificat sfera preocupărilor. A fost, insă, si va rămâne intotdeauna un mare 
iubitor al istoriei pe care a infaţişat-o în discursul său, scris si oral; si de 
larg interes, cu o rară bucurie a comunicării. 

18 

L Din 
mătate a 
p. 87-110. 

Membru al Academiei Române 

(1955-1 

1955 

marii boierimi acapararea de noi 
al Balta Brateşu!ui, în 

1956 

2. Contributii la cunoaşterea situatiei locuitorilor din 
tesului" 111 prima jwnătate a secolului al XIX-lea, in AŞU, t. 
p. 55-75. 

1957 

3-4 

3. Comisiile de revi:::ie din k!oldova şi activitatea lor in anii 1830-1831, in 
SMIM, L 1957, p. 25-68. 

1958 

4. Cu privire la pribegirea locuitorilor dinlvfoldova i'n (llllll 1834, in ASU, t. 
IV, 1958, p. 49-60.. . 

1959 

5. Cu pn·vire la de:::voltarea pietei interne i'n A1oldom in preajma Reaula-
mentului Organic, AŞU, t. V, 1959, p. 19-47. "' 

6. Frământări ţărăneştUn Moldova i'n preajma Uniri, în S, L 1959, p. 107-
139 (publicat parţial). 

1960 

7. Frământări ţărăneşti i'n kloldova i'n pre(!ima Unirii, in vol. Studii privind 
[J_nire~l Principatelor, Bucureşti, Ed. Academiei, 1960, p. 297-336 +anexe (ver
smne mtegrală). 

8. Despre e:tploatarea 
·Regulamentului Organic, în 

din regiunea de munte a }violdovei i'n vremea 
nr. 1, 1960, p. 177-192. 

* Bibliografia a fost întocmita în etape: 1955-1990: 1991-1995: 1996. Vezi Addenda !991 
199'- şi 1996. 
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1962 

1963 

10. Una dinfomlele de luptă a maselor împotriva exploatăriifeuda-

le i'n i'n preajma şi fn revoluţiei de la 1848: fitga peste hotare, 

in RA, an VI, nr. 1, 1963, p. 141-1 (Il 
11. Unele mărturii privind voluntarii 

AŞU, t. IX, 1963, p. 173-178 (+ 15 p. 
12. Cu privire la evolutia rezervei 

lui al XVIII-lea legea rurală 

1964 

de la secolu-
p. 201-242. 

13. Ecouri ale revoluţiei muntene şi maghiare din anul 1848-1849 în 

va, in AŞU, t. X, 1964, p. 37-58. 

1965 

14. Populaţia târgului Huşi i'n prima jumătate a secolului al XIX-lea. Obser

vatii privind structura socială şi provenienţa, în AŞU, t. XI, 1965, p. 43-68. 

15. Documente privind ecoul in Moldova a mişciirilor revoluţionare de la 

Brăila din anii 1841-1843, în R, t. XI, Istorie, 1965 (Bucuresti). 

16. Din lupta maselor tărăneşti din Moldova i'n preaj1ha si in timpul anului 

revolutionar 1848, în SAI, VII, 1965, p. 209-242. 

17. Contribution â la connaissance des mouvements sociaux et politiques an

terieurs â l'annee revolutionnaire 1848 en Moldr1vie. La societri ~associarion) 

phi lamropiqw.:, In RRH, T. IV, nr. 5, 1965, p. 943-962. , 

1966 

18. Documente privind sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 1859 in orasul Pia

:·;·;~-Neamt, în "Ateneu" (Bacău), nr. l, !966. 

19. Izgonirea tăranilor ră:::vrătitori de pc mosii. Contribuţii la ctmoasterea 

,·';·:f.mântărilor ţărăneşti din J\1oldova in primajumătatc a secolului al XL'f{-lea, în 

· Jfonogn?fii, 1, 1966, 82 p. +anexe (Recenzii: l. Toderascu, in VI, 

1969, p. 300-302). 
20. Siwaţia maselor populate din lvfoldova in preajma si in timpul anuluire

;o/uţionar 1848, I, in AŞU, t. XII, 1966, p. 37-62. 

21. Observatii cu privire la poptilatia târgului Bârlad la mijlocul secolului al 

)(]X-lea, în SAI, VIII, 1966, p. 269-279. 

1967 

22. Situaţia maselor populare din Moldova in preajma şi în timpul anului re

voluţionar 1848, II, în ASU, t XIII, 1967, p. 49-80 + 4 p. anexe. 
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1968 

in 

T. 

p. 
în vol. A nivenwrea a 120 de ani 
române /848-/968. de co-

din comuna Costache NegrL p. 17-28. 

1969 

27. i'n revolutia de la 1848, in 

28. J'vfareriale privind industria 
al XIX-lea colaborare), în AŞU, t. 

1970 

li7-215. 

29. Populatia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al X/X-lea. in C. 

an. 1970, p. 5-31 + l4 anexe. 

30. b!f'ormaţii prh'ind starea de spirit din România in primâ)'(Jm anului 

1888, in 4\SU, t. XVL fasc. l, p. 77-81. 

31. /nfhrmatii noi pri~ind ilzceputurile exploatării miniere iiz lV/o/dom. in 

ASU. t. fasc. 2, p. 157-169. 

32. Complotul lui lomfâ Popovici din Aloldom din anul 1839, in 1970. p. 

133-154. 

1971 

33. Despre programul national al revolutiei de la 
revoluţia naţională condusă de Tudor Vladimircscu, 
fasc. 1, p. 15-30. 

1972 

150 de ani de la 
t. XVII, 1971, 

34. Nicolae Şutu si Unirea Principatelor. în ASU. t. XVIn, 1972, fasc. L p. 
61-66. 

35. Universitatea "Al. !. Cu::a" Iasi. Bucuresti, Ed. ,,Litera ... 1972. 145 p. 

în limba franceză, engleză si rusă (in 

36. Populatia orasului Iaşi de la al .ni/1-lea până la 

1859, în vol. Populatie si societate. Studii de demogn?fie istoricii. sub redacţia 

prof. Ştefan Pascu, Cluj, Ed. ,,Dacia ... 1972, p. 259-356. 

37. Consideratii privind situatia României in preajma aderării ltrTripla Ali

anţă, în ASU, t. XVIII, 1972, fasc. 2, p. 167-J 86. 

38. Din domnia lui .Alexandru 1oan Cu::a. Documente din arhivele Belgiei. în 

1972, p. 495-504. 
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1973 

Moldova fn 
226 p. + anexe. 
In Ed. 

la 

643 p .. 

41. Ecoul internaţional al Unirii Principatelor în vol. Cu:::a-Vodâ. 
In memoriam, p. 147-234. 

42. Grigore Si/asi luptător pentru cau:::a nationalei a românilor, în t. 
1973, fasc. 1, p. 35-54 colaborare). 

43. Alexandru Ioan Cu:::a. La 100 de ani de la moarte t. 1973, 
fasc. l, p. V-XVI. ' 

44. Revoluţia de la 1848 i'n Moldova, în ES, nr. 8. p. l0-12. 
45. Problema agrară i'n revoluţia de la 1848 i'n (tiriie române, in "Cercetări 

agronomice in Moldova", 1973, p. 9-l O. 
46. Dimitrie Cantemir. cărturarul şi patriotul. La 300 alli de la nastere. în 

AŞU, t. XIX, 1973, fasc. 2, p. l-X. 
47. Revolutia de la 1848 din iVIoldova. parte integrantă a revolutiei ro

mânesti, în AŞU, t. XIX, 1973, fasc. 2, p. 199-206. 

1974 

48. Carpatii i'n istoria poporului român, Universitatea "AL I. Cuza"", Cursu
rile internaţionale de vară, Iaşi-Piatra-Neamt 1974 ( 1975-1976), 15 p. (multigra
fiat). 

49. JVfasele fn revoluţia românâ de la 1848. în vol. Revolutia de la 1848 zl1 
Târile Române. Culegere de studii. redactori coordonatori, N. Adăniloaie, Dan 
Berindei, Academia de Ştiinţe Social-Politice, Institutul de Istorie "N. Iorga", 
Bucuresti, Ed. Academiei, 1974, p. 97-130. · 

50. h!fonnaţii privind orientarea politică a României ·la sfdrsf~tl secolu!u al 
XLY-!ea. in voL Sub semnul lui Clio. Omagiu Acad. Praf St4an Pascu, Centml 
de mu!tiplicâre al Universităţii Babes-Bolyai. Cluj, !974, p. 396-404. 

51. Rădăcinile istorice ale revoluţiei române de la 1848. in AHAl, 1974, p. 
37-62. 

52. Un diplomat belgian despre Unirea Principatelor, în ASU, t XX, fasc. 2. 
J 974. p. 73-74. 

53. Lupta românilor pentn1unitate naţională 1855-1859. Ecouri i'n presa eu
ropean.J, lasi, Ed. "Junimea"', 1974, 34 7 p. (recenzie. L. Boicu, în AHAL XII, 
!975. p. 328, Tr. Ionescu, în RI, t. 30, nr. 5, 1977, p. 969-971). 

1975 

54. Afinnarea României i'n preajma râ:::boiului din 1877-1878, 
in SMlM, Bucuresti, 1985. Redactori responsabili N. Adăniloaie si Dun Berin
dei, p. 137-188. 

55. Le probleme roumain dans la politique europeenne dans la amu!:es de la 
lurte pour l'union (1856-1859), în RRH, t. XIV, nr. L 1975, p. 37;3-380). 
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56. si atitudini in cercurile 
Unirea , în t. 1 

1976 

unitate na-
in 

58. Unirea 
în Al, an. 

59. Les racines 
tern , vol. 3, p. a 

unitar 

1977 

60. La voie des roumains vers l'independance, SI 

1 103 p. colaborare). ( The Rou-
ro lndependence- 96 si rusă (Puti rwwnscovo naroda•k nc:::u-
1 p.). 

61. Independenţa, lupta milenarâ a poporului român, Ed. 
1977, 124 p. sub redacţia colaborare). 

62. Le diplomate Belge Edouard Blondee/ von Cuelehroeck dans les Prin-
cipautes Roumaines (1856-1857), în t. XVI, nr. L l p. 43-66. 

63. Consideratii privind situatia nwnerici.i şi structura hoicrimii din Moldum 
fn preajn~a revolutiei de la 1848. in vol Populatie si societate. Studii de de-
mog7:afie istoricâ, Il, sub redacţia Acad. Prof. Ştefan Cluj, 1977 
multtgrafiat), p. 351-442. 

64. Problema agrari.i i'n cursul revolutiei de la 1848. în voi. 70 ani de la ma-
rea rCtscoali.i a ţăranilor din Ed. p. 98-103. 
· 65. Drumul românilor spre independenta de stat, in 1977, 
439-455 (în colaborare). 

66. Ideea Daco-României i'n constiinta generatiei de la 1848. Gene:::â si con-
tinuitate, în AHAl, XIV, 1977, p. 333-342. . 

67. Der TVeg Rumăniens :::ur sttatlichten ,Jahrbuch fih 
Geschichte des sozialistischen Lănder Europas"', ' 1977 (in co-
laborare), p. 45-63. 

68. Probleme fundamentale de istoria patriei. Pre/everi, Bucuresti, Ed. 
dactică si pedagogică, 1977, p. 77-83 (in colaborare). 

6 

69. Continutul si sensul general al luptei românilor pentru independentii in 
prima jumâtate a secolului al ){]X-lea. In t 1977, p. 21-29. 
. 70. Documente privind lupta românilor pentru unitate în voL Şte-

fan Meteş- la 85 ani. Din publicatiile Arhivelor Statului Cluj-Napoca, 1977 p. 
331-335. ' 

1978 

71. Revolutia de la 1848. Purernicâ expresie a aspiratiilor de libertate si 
progres ale poporului român, în ES, an L VIU, mai 9, 1978, p. 36-39. 
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obiectiv 
doua a si inceputul secolului al 

XV, 1978, p. 233-242. . ... , 
75. Despre i'nceputurile revolutiei române de la 1 ~48. Pemru o muzica mtr-o 

perspectivă mai largă, în 1978, p. 439-4:;.4. , . . 
76. Revoluţia de la 1848 i'n Moldova. Locul sau m cupnnsul geneull al 

revolutiei romimeşti, în t. XX1V, 1978, p. 7-3'2. 
77.· - UniJ:ea cea lldicâ, etapâ necesarâ in de 

a unitar român, in 
filozofie-sociologie-istorie, anul 

1979 

78. Franta si Principatele Române 111 epoca de constituire a natiunii. de 
formare a statului national român, în CLan IX-XI, 1978-1979, p. 4~3-4.10. 

79. Unirea Principatelor fn constiinta europeanCt. N01 martum dm presa 
rimpului, în AŞU, t. XV, 1979, p. 117-.13-L .. . _ . . . _ _ 

80. Dicţionar diplomatic, Bucureştţ, Ed. Stnntifica SI Enciclopedica, l 979 (m 
colaborare). 

1980 

81. Istoria orasului lasi, l, lasi, Ed. Junimea, J 980, 61 O p. + bibliografie, fo-
tografii şi indice (sub redacţia). În colaborare (Recenzie: C. Tofan, t. 
xxvm. 1982, p. 90-91). , , 

8:2. Gene=a revoluţiei române de la 1848. Introducere m mode~'!lă a 
României Iasi Ed. Junimea, 1980, 303 p. (Rec.: Al. "Luceafarul .. an 
.'\XIV, nr~ 1(975), 3 ianuarie 198 L p. 1: Gabriel Bădărău, "Flacăra. I~_ulm", a;1 
XXXVII, nr. 10.618, :2:2 noiembrie 1980, p.2; Ştefan Lemny, ,.Crom~a , an X\. 
nr. 40 ( 766), 3 oct. 1980, p.2; N. Bocsan. AHAC. XXIV, .198!: p. 4.)8-459: ,Ion 
Lumperdean, "Steaua··, an XXXII. nr. 3/406, p. 47: M. COJ_?Canu, AHAl, X\_ Il!, 
!98l, p. 787-788; A. Zub. RESE. t. XX, 198'2. nr .. L p. b6-l58; Dan A: ~aza
rescu, RRH. t. XX, 198 L nr. 3, p. 545-550: Dammn Hurezeanu, RL t. 3::-, nr. 
10, 1982, p. 1153-1155; Sabin Urzică, ASU, t. X~_Y, 1982, p. 88-90;lo~ Ma-
mina, Al, an XXVII, nr. !1198 L p. 162; Pompllm Teodor, an LXI. nr. 

5 !98L 5 m~rt.ie.p. 46-4.~). . . . . . qg 
83. Romama 111 relaplle wtermmonale. !699-1939, Iaş1, Ed. Jummea, 1; LO, 

567 p. (sub redactia), In colaborare (Rec. D. Rusu, ASU, t: . 1.98_, p. 
93-95, AL Zub; "Cronica·· an XV, nr. 48 (774) 28.XI. 1980 Şl Dmu C. Gmrescu, 

"Forum·', nr.4/1987, p. 76-84). .. . ... . . ,
1 

.. . "; 
84. Die Vereinigzmg der RumanL~c!zen Fur.~·tentumer, Bucureşti, Eu. Stunnt,

că şi Enciclopedică, 1980, 110 p. (editie adăugJtă). 
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92. 
p. 343-356. 

1981 

românesti. 1 ]() ani de la 
1981, p. 37--+2. 

1982 

95. 113 ani de la Unirea 

în 
98. Interventie la Raportul 

tions et nifi.mnes en Europe) al XV-lea 
Comite international des Sciences XV -e 

des Sciences Historiques, ACTES, IV/l, Bucuresti, Ed. 
771-772. 

99. Funcţia ideologică-educativă a istoriei 
noiembrie 1982, p. 14-16. 

100. la secolului al Observatii 
dezvoltării, în vol. Stat, societate, naţiune. Interpretâri istorice, 
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nr. 20 

specţficul 
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1983 

101. Istoria a 
L Cuza", 1983, 563 p. : Em. 

103-10-i; an XXI, 1984, 
102. Probleme fimdamenta/e 

şi 1983,2l6p. 
- stiintă a pre:::entului, 

in RP, an XXXII, 1983, p. 17-20. 
104. .fimdamentale ale 

in vol. 

stamin c-;ihodaru la a 75-a aniversare, Universitatea 

tea de 1983, p. 3-10 (volum multigrafiat, 

roaiei). 

de sine a popoare·-

106. Realităti din Principatele României i'n vremea Regulamentului Organic 

in arhin.?le Belgiei, în vol. Profesorului Constantin Cihodaru la a 75-a aniver

sare ... , p. 84-91. 
107. Gând şi faptă natională. 135 ani de la revoluţia românilor din 1848, in 

MI, an XVIII, nr. 4, 1983, p. 14-20. 
108. Statul- cadru politic de de:::voltare a naţiunii române TJ? a doua jumăta

te a secolului al XIX-lea şi la fnceputul secolului al XX!lea, în AŞU, t. XXVIII, 

1982, p. 11-30. 
109. Profdr. Constantin Cihodaru la a 75-a aniversare, în AŞU, t. 

1982,p. 83-84. . 

110. Roumanian Principalities aml Eng!and in the Perimi prefious the Revo-

lution 1848, în vol. Anglo-Rownanian Relarions 1821 de Gh. 

Buzatul în AHAl, suplement Ed. p. 

111. Dol:umente polone române Ill preajma 

revoluţd de la 1 fi48, in CI, p. 517-525. 

112 Gene:::a unei idei-fortă: 1859. Ideea de unitate·in constiinta românilor. 

în ,$co::la Bârlădeană .. , nr. 9-l O, 1981-1982. Editată de Comitetul Sindicatului 

!nvătăm.1nt, Bârlad, p. 8-12. 
113. Forta ideii de unitate În istoria românilor, în ,.Dezbateri istoriografice", 

l, Univ~rsitatea "Al. I. Cuza'", Facultatea de istorie si filosofie. lasi, octombrie 

983, p 1-15 (coordonator: V. l. :V1. Cojocariu). 

114. Interventie la tema Implicatii le Unirii 1918 asupn; evoluţiei societti-

romc' ·zesti, in "Dezbateri l p. 25-26. 

115. Les Prindpautes Roumaines et dans la periode anterieure 

â la rb J/ution de 1848, in ASU, t. p. 21-28. 

116. Revoluţia din 1821. Opinii i"n jurul unor controverse, în 

1982, p 335-352. 
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1984 

120. O problemă de interes şi de onoare 
nr. l 

an LXI\'. 

în VOI. Unirea si Puterilor 
1984, p. 80-99. 

a României - domeniu 
novatoare, în ES, an nr. 25 1984, 

124. L'union de la Moldavie avec la Valachie 

toire'·, IX-e annee, nr. 1/1984, p. 35-58 (editii în ' 

spaniolă şi rusă). Editată de "Agerpres··, redactia uu'"""'" 

nătate - Roumanie. 

1:25. 1866. Începutul "revolutiei române pentru independentă". Ecouri i"n 

presa 1, in an 1984, p. 439-45:2. . 

126. Kogălniceanu ctitor al României în 1981. 

p. 251-254. 
. 127. (23 August 1944). Înaltă afimwre a solidaritâtii nationale, în MI, an 

xvm, nr. 9 (210), 9 septembrie, p. 46. . 

128. Necesitatea si demnitatea istoriei, în vol. Profi?sorului Ilie Grămadă -

la 70 ani, Universitatea I. Cuza'·, Facultatea de istorie-filosofie J984 

(volum ingrijit de l. Solcanu), p. 12-22. , 

129. Unitatea Tll revoluţia de la I 848. Idee si actiune. în ASU t 1984. 
p. 59-63. . . . ' . 

130. Interventie la tema Valoarea simbolului fn istoria României. 

lui lv!ihail Vitea:::ul, prezentată de Ion în .. ue7!omen 

IV, Universitatea "AL L Cuza··. Facultatea de 
21-24 (multigrafiat). 

1985 

131. Istoria modernă a României, Bucuresti, Ed. 
1985, 556 p. 6/1 

cu, , nr. 6/1986, Gabriel Bădărău 
"Studia Universitatis Babes-Bolvai'· ' 

Nouă'', Galaţi, m. 12. 30 ' 
Harghjtei", m. 5046, 22 februarie 1986). 
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132. Furmarea 
de vară interntation;ale. 

133. Istoria 

si a independentei, in 

fn Jvloldova fn 
in medievală şi modernă româneasccL 
dicat awdemicianului Ştefan Cluj-Napoca, Ed. 
279. 

138. Universitatea din Iaşi fn istoria României in XXIII , 
p. 233-252. 

!39. De la de neam la con,\·tiinţa nationalei. Condiţiile istorice care 
wrwn'" procesului, în p. 244-258. 

'""'"''"""h'""" /918 veacuri al poporului ro-
l an 

Universitatea din lasi. 
985, p. l-XVIL 

romanesti' in t. 

142. Consideraţii privind revoluţia română de !a în L-IL 1985, p. 
!90-204. 

143. unei aniversâri. Universitatea din la 1:! 5 ani 
a cursurilor Universitâtii din laşi, la !6 septembrie 
L Cuza", Buletin. 1 p. 47-56. 

144. Ideea de republicii in se~.:o!ul al inrre enunt teoretic si n'''"etu·â 
în CI, XIV -XV, !983-1984. p. 183-!89. 

145. Cuvânt la aniversarea a 70 ani a academicianului Şr. Pascu, în MSSJ, 
seria I\ -a, ] 984, p. 25-28. 

!46. Transilvania i'n conştiinţa natională a românilor i'n secolul al 
in MSSl, IV-a, t. 1 p. 61-69. 

1986 

147. Lupta pentru Unirea Principatelor fn contextul european, în 
19!\6, p. 24-25. 

148. Universitatea din lasi 1860-1985. De:::voltarea ştiinţei, 369 
versitalea "Al. 1. Cuza"', 1986. Sub redacţia (In colaborare). (Rec. 
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nr. l 

152. 
1986, p. 169-183. 

1987 

153. intrarea 
Seria IV, t 

154. L'i·toria 

râ::::boi mondial. Premisele opriunii, în 

1987 (in colaborare). 
155. Probleme fimdamentale ale istoriei României. 

a II-a, Bucuresti, Ed. 

156.•Prima conflagraţie mondială pacea 
(1987) consacrat primului război mondial, p. 1 

157. Cultul valorii din 
1 860-198j. Pagini din istoria un:aJ,cunantutu, r.nm•fnJ·p~, 
XXXU, Iasi 1987 (coordonatori V. 

Ed. 

iHamwl si crestomatie, 
486 p. (in colabora-

in LIP. Număr spe-

Universitatea din 
la tom 
Mihai 

cariu), p. 77-114. , 
158. Alma lv/ater Jassiensis, in voi. Universitatea din 

7-14 (în colaborare), 
1860-1895 .... p. 

159. Pondereaf(lctorului national i'n istoria României moderne, In SAI, 
1986, p. 159-183. . 

160 .. Les Principautes Roumaines les rPI'U'·"'"' 

poques du Reglement Organiquc(J851-1853), 
27-45. 

16 L Independenta României şi Puterile 
Românii iiz istoria universalâ, II-l 
Cristian), ]asi, Universitatea ,,Al. I. 

162. gene:::.a 
"Forum .. , noiembrie 987, an XXIX, nr. Il, p. 

163. Revoluţia- cale de 
româneşti fn epoca modernă, în nr. ( p. 32-35. 

al societâ-

164. Social şi in istoria României moderne. Premise o 
discuţie, în XXIV/2, 1987, p. 555-565. 
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1989 

168. Unitatea in 1848. în LIP, nr. 1 (1 

1988, p. 30-32. 
169. Stntctura proprietăţii in 

XIX-lea, în voi. 1907 in perspectivă istorică 
Iaşi, Ed. "Junimea", 1988, p. 19-62 (în colaborare). ~ 

170. Transilvania in conştiinţa a m c'"'I;UI.i<tl 

Contribuţii la o istorie a patriotismului, în MI, an XXII, nr. 4 ( 153), aprilie 

1988, p. 2-5. 
171. Flacăra revoluţiei cuprinde intregul spaţiu românesc. Iaşi, 27 

aprilie 1848. Primul program revoluţionar, în LIP, nr. 2/16, 1988, p. 7-9. 

112. Principatele Române în relaţiile internationale în perioada Regu~amen,

tului organic 1830-1853, în voi. Românii in istoria universală, III/1, laşi, Um-

versitatea ,,Al.l. Cuza", 1988, p. 173-190. . ~ 

173. 1866. Inceputul "revoluţiei românilor pentnt independenţă. Eco_.un .!~ 
presa europeană, U, în vol. Românii in istoria universală, III/3 (volum mgnjlt 

de Ştefan S. Gorovei), Iaşi, Universitatea ,,Al. 1. Cuza", 1988, p. 27-60. 

174. Adevărul, integritatea şi demnitatea in LIP, nr. 4 (18), 1988, p. 

4-7. . . 
175. Mihail Kogălniceanu şi Academia Mihăileană, în MŞS\/ Sena IV -a, t 

X, 1985, Bucureşti, 1988, p. 29-36. . 
176. 1 Decembrie 1918.1nceputul unui nou timp istoric, în RP, 12 decembne 

1988, an XXXVIII, p. 9-1 L . . 
177. 1 Decembrie 1918. implinirea destinului istoriei româneşti, in "Revts!a 

Noastră". Publicaţie a elevilor Liceului ,,Unirea" din Focsani, an XVII (sene 

nouă din 1972), nr. 140-142, octombrie-decembrie 1988, p. 2668-267l). 

178. Făurirea statului national modem - treaptă decisivă pe drumul realiză
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- .,Cercetări istorice" (serie noua). Muzeul de Jstunc l::!:;1 

. Muzeul de istorie Bacau 
- .,Era Socialista" 

popor". al revistei .,Viata Militara" 
istoric" 

-Academia Român[t .. Memoriile stimtc istorice 
Academia româna .. ,Nouvclles etudes d'h1s1oirc" 

- Ministerul de 
-- Institutul istorie" 
- .,ReYista arhivelor" 

.,Romanos!avica" 
-Academia 

.. Academia Româna". Institutul de 

.. Studii si materiale de istorie modernă" 
- .,Studii si cercetări stiinţifiec", 
- Societatea de stiinte istorice, Bucuresti .. ,Studii si 
-Academia de stiime sociale de sntdit 

europene .. ,Revue 

* * * 
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Cr. 
D 
f 

R.Lit. 
RL 
T 
Tr. 
VE 
VN 
vs 
ZN 

- .,România literară" 
"l'.V!JlUUU<l liberă" 

- .,Tomis'' - Constanţa 

.,Tribuna" Sibiu 
-.,Viata economică"-- Bucureşti 

-,.Vremea Nouă"- Vaslui 
.. Viaţa studenlească'' 

-,.Zori noi"-· Suceava 
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din Moldova erau folosite 
Unele orase cu 

era o îndeletnicire seamă a vH'"'-'11H" 

faptul că cercetările efectuate 
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s-a ex-

si 
au dus la 

""'"'''"' in UVlll'•'H>I..<l 

nu afecteze si 
a pieselor de 
descoperite la 
deosebit de 

provenite de la 
Suceava. la care ne-am 
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veacului al 
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un 
ut~'.t)',tau relata că atât in 

seamănă intr-un 
asa cum se face 
referindu-se la 



în 
Moldovei. "--"'"'u'"u' 
de cereale in 

a gropilor de bucate aferente •v~''-"·"~'-·•v• 
definitiv această ar 

La Baia, pentru care 
agriculturii de sol şi climă, în aproape trei decenii de cercetări 

gice, nu s-au descoperit gropi de bucate, cerealele, găsite carbonizate, 
du-se în podurile caselor. Ele proveneau, probabil, din satele din 

După aceste scurte incursiuni în domeniul culturii cerealiere hotarele 
aşezărilor urbane din Ţara Moldovei, va trebui să remarcăm faptul că la noi, de 
cele mai multe ori, când s-a purces la definirea noţiunii de oraş, s-au avut în 
vedere mestesugăreşti şi fără îndoială importante -, 
unele aspecte referitoare la topografia si fortificaţiile acestor aşezări, precum şi, 
uneori, la structura lor Frecvent, s-a încercat să se racord~:ze fenomenul 
urban romanesc la cel european, considerându-se că orasele noastre sunt "aşezări 

Dicţionarul limbii române moderne, Bucureşti, 1958, s.v. 

1, p. 31; H. Contributii la 
curestî, !958, p. 196-198. 202; P.P. Obştea 
J'violdova. Orânduirea (eudalil, Bucuresti, p. 100-102. 
mcnul roirii. satul matca a deţinut un rol prec1m1panitor. 

7 Prohieme deosebit 
au fost cnczatele şi voievodatele 
rilor, ca în '"'';a''"u""~ 

· Tara 
inceputurile evului mediu românesc. Ţara 
acestor alcatuiri a preocupat pe mulţi ~~'""A+otnr; 
PYnnmo,nrln-<:r puncte de vedere diferite. 

În spaţiul românesc est-carpatic, cnezii, ca şi juzii, în ohstilor săteşti (C. Ciho· 
daru, Judeci a şi cnezatulz'n Afoldowz, în AŞUL Tom.XI. p. 

Unii cercetători au susţinut că cnezii erau .,set! alesi. dintre fnmtasii satelor. pe viată. ca sit 
judece săteni după vechiul lor obicei" (Ioan Bogdan. Despre români, în Scrieri alcv· 
(ed. G. Bucuresti, 1968, p. 204). 



Unele nr1•rrnr' 

tom 
Ibidem. Casele. grrtClll1eJc. 

vreme ce islazurile, 
Henri Stahl, 
tărănească, 

în SCSI, 
16 C. Cihodaru. 

Iaşi, 1983, p. 

Panaitescu. [Bucureşti], 1956, p. 6L 

lnr<?ihn•,, Ci/ hotarul si l'afra târgurilor din Afoldova (sec. 
SI unn. 

dm ţarini erau 
""''fl""u"' în deYălmăsie 

individuală. în 

IL p. 75 si P.P. Panaitescu, 
cunoaşterea ob,~tii ţârânesti in 

red. Con;;tantin Cihodant şi Gheorghe Platon), 

17 Emll Ioan Emandi. Mihai Stefan Ceauşu, op.cit., p. 22, 40-41 si 5. 
18 D. a statului Jifoldova (sec. 

It 153. 
in 

Ccm::Jdovemm. 

30 Ibidem. 
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p. 277-278. 
t p. 46: n p. ss-57 şi 1713-s. 

în tom 10, 1965, 2, p. 

ţăn'/e române, 

pare a 
39 În 1412, 

Moldovei, în acest 
"Transcense autem fluvie 
aci modo cum eisdem 
mente, p. 486). 

'
40 M. Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca 
~ 1 În locuitorilor 

pentru de de ""'·u'"u.'"''·''"'' 
6-7). 
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1. 

iONAŞCUACHIFUl ŞI 
IN JUDECATA DE APOI 

ro net. 
echilibru cotnnil7:it"ion 
s-a impus atenţiei 
prestigiu in domeniu -
1913, Die Zeit, Viena), Morariu (1913~1 
Paul Hemy (1930), Petru Comarnescu. Virgil 
şi Sorin Ulea - pentru a nu aminti decât o parte a 
turi ale operei in discuţie. Frecvente au fost au<1U-'·"''"' 1'-''-''uv;"'-' 

JVI. Podlacha. l.D. Ştefănescu, Paul Henry, dar nu cu 
tate, nici consideratiile estetice, cu observatii valoroase ia Petru Comarnesctt de 
la care se şi nota semnată de Cătălina Anca Mateescu în săJ:>tămâlnalul 

:tacute este de 



sub ca au 
cu care s-a Jonaşcu Chiril, şi anume: 

A. delimitarea cadrului compoziţional 
B. structura interna a compozitiei 
C. echilibrul compozitiei 

A. Delimitarea cadrului compoziţional 

În cazul decorului parietal organizarea cadrului coJtlstiltuie. a~de~;eon 
tre problemele esenţiale cu care se confruntă pictorul. Să invocăm 
celebru al plafonului Capelei Sixtine oferea un 
lindru de o uniformitate obositoare. Arareori exista o potrivire intre spaţiul arhi
tectural si tema care trebuie pictata. Cum în realizării JudedtU 
Apoi de către lonaşcu Chiril pictura exterioafă din Moldova avea o tradiţie 
multe decenii, experienţa acumulată în decorarea faţadelor stat la 1nclen1a11ta 
pictorului român. Până la el aceasta temă fusese figurata,pe fragmen-
tate, pe pereţii msăriteni ai pridvoarelor bisericilor Probota, Moldovita 
pe fatada de sud a bisericii de la Arbure şi pe vestice de la Pătrăuţi, Băli-
neşti şi Sf. Gheorghe - Suceava. Si aceste ale de 
sunt fragmentate de uşa de trecere din în pronaos la bisericile 
Humor si de şi de trei 

se suprapun 
tema Rugăciunii, având 
torul de-a stânga si de-a 

cele ca •u•·'I-S'·'""' 
figurează pe Dumnezeu Tatăl, Cel 

Aceasta dispunere a registrelor confera compoziţiei o mare Sen-
zaţia de stabilitate este sporita de cele două în trepte, ale edi-
ficiului, ultima cufundându-se în pământul nemăsurat al ţării Moldovei. 
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pe verticală 

. Cu câteva pagini I?ai sus am constatat împreună că cel de-al treilea registru, 
dispus pe intreaga lăţime a peretului, în suprafaţa acestuia având 
deasupra şi dedesubtul lui câte alte două acest fel, cel de-al tr~ilea re-
gistru constituie axa orizontală a ei tronul 
Hetimasiei. Pentru a face din acesta centrul compozitii, al acelui mo-
ment unic, final si universal, lonaşcu Chiril !hai întâi o axă vertica-
lă, al cărei debut este marcat evident şi de braţul al crucii 
aşezate deasupra jilt~lui Hetimasiei. Linia axei este in jos 
balanţe1, de personaJUl nud aflat sub aceasta şi reluată în ultimul reo-istru 
nici un echivoc, de linia zidului care delimitează Raiul. 

0 

' 

gistrele superioare unu şi axa este 
Chiril plasează aici cele două forme perfecte, 
Celui Yechi de zile si a lui Iisus. 

Cel dintâi cerc, din primul registru, este 
ea formelor dreptunghiulare o aflăm reluată 
Heti~asiei care, totodată, în părţile de sus si de este marcat de două arce de 
cerc. In acest chip pictorul introduce o cadenţă a +~·~~ .. ~~ 
melor trei registre, pentru ca în ultimul, în al cincilea, să 
sugeram de amplu! segment de arc al zidului care 
Raiului. 

Priv;torul percepe cu usurinţă intenţia Chiril de a individualiza 
formal ipostazele diYinităţii din primele două registre -. Cel Yechi de zile 
flanc~t de îngerii care deschid uşile Timpului si Iisus Hristos, purtat de ceat~ 
îngenlor, spre c.are se îndreaptă în atjtudîne de rugă Fecioara Maria, Născătoare 
de Dumnezeu SI Ioan Botezătorul, Inaintemergătorul - si Hetimasia, din reo-is
trul trei .. având la stânga si la dreapta, îngenunchiaţi, pe cei dintâi oameni ta~uţi 
de mâna Creatorului, Adam si Eva. 
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de zile 
de inceput îară de 

Linia Ul<lJ;;U'U0.11; 

primul registru, este doar in cel treilea de 
dică Tronul judecăţii, pentru ca in următoarele două 

continuată virtual de de foc al Această U1~llo!IJ'Ililli:l u-nrv>r~a 

marele trapez în două părţi sunt cele două 
reprezintă: lumea cerească şi 

Partea de jos a spaţiului stânga, cea 
cu Tronul pregătirii, cu lumea celor 
neutru care le separă; partea inferioară 

şi reprezintă lumea pământeană, cu păl::ătl::>Su 
evrei, turci, tătari, armeni cu si 

~u, .. ~,,~ oameni ingurgitaţi odinioară, si care acum se r~;~•-.. ~·~~ 

decata finală. 

2.2. Diagonale secundare 

Punctele de debut ale ambelor diagonale secundare se la 
sus ale sulului de pergament pe care-I rulează îngerii. Este semnul 
Timpul, sugerat de figurile zodiacului care decorează pergamentul, s-a 
a sosit momentul Judecăţii de apoi. 
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voc prin anume creat în 
forma irepetabilă a Tronului, care rupe succesiunea 
trale perfecte, şi a nenumăratelor 

Tronului judecăţii este discret 
de aureolele Adam si Eva. Pe verticală b,T;;..,"~~ 
gerată de arcele de cerc din lUl!U<Jtlu! 

cercul colorat în 
partea mtenoruit 

În acest 

tru acest moment. 
Un alt mare merit al lui JoJnm~cu 

sească necesare in a deltennu1a 
nivelul următor, de sub Hetimasia, acolo de 
tare dintre fortele Binelui si Răului, concentrand 
tregii Judecăţi de Apoi. 

Ionaşcu Chiril a trebuit să rezolve aici două importante probleme: 
trecerea de la registrul superior la cel inferior; a doua, 
aceste două niveluri, atât pentru a nu rupe desfăşurarea compoziţiei, 
nevoia de a sublinia continuitatea ideatică dintre registrele trei şi patru. 

Prima problemă a depăŞit-o prin semicercul de culoare albă plasat sub Tro
nul judecăţii astfel că o jumătate a semicercului se află în registrul cea
laltă în registrul patru. Tot formal ideea este reluată de veriga perfect circulară 
ţinută de degetul arătător al mâinii divine, verigă de care este agătată balanţa cu 
cele două talere. Forma perfectă o regăsim în aureolele îngerilor grupaţi în stân
ga şi în imediata vecinătate a semicercului şi inelului de care atârnă balanţa. 
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această zonă Chiril a 
pentru a spori dinamismul şi a face 
mijloacelor amintite se mai remarcă grupul aureolaţi, condus de un 
ierarh, care depăşind Judecăţii coboară spre a se 
drepţilor care aglomerează in de dinaintea uşilor Raiului. 
direcţiile contrare de deplasare şi de celor două cel 
îngerilor care luptă cu diavolii şi cel al 
coborâtori spre Rai, stăpâniţi de o 
lansare de atitudini de natură să accentueze ''-!JL.:>nu"'" 

care trăieşte de fapt tensiunea momentului narat de pictor. Mai mult chiar, în 
grupul ingerilor aflăm direcţii contrare de mişcare. Astfel, la ingerul din prim 
plan o aripă este larg arcuită în sus, in timp ce cu efectuează o în 
sens contrar, înfigând-o în diavolul agresiv, pregătit să-1 tragă spre sine pe cel 
aflat la Judecată, chiar sub axul balantei. 

O analiză a picturilor exterioare voroneţene şi în primul rând a Judecăţii de 
Apoi sub raportul dogmelor creştin-ortodoxe ar proba, indiscutabil, noi valenţe 
ale acestui tezaur artistic. S-a spus că Judecata de Apoi de la Voroneţ stă sub 
semnul stihirilor de la V ecernia din Duminica lăsatului de sec de carne si a 
Înfricoşatei judecăţi. Prima dintre aceste stihiri spune·' . 
Judecata Judecător pe 

pe 

un1.u~;cu Chiril să 
vechi Iisus în slavă şi 

Hetimasia- spaţii aerisite, degajate de orice personaje de natură Doar 
îngerii care deschid timpului în si cei care-I 
pe Iisus în al doilea registru îşi pot locul in preajma Lor. 

Cu toate acestea, însă, meritul lui Jonaşcu Chiril în organizarea spaţiului şi 
realizarea unei compoziţii picturale de mare forţă nu este întrutotul subliniat 
că nu distingem şi o altă problemă dificilă cu care a fost confruntat şi anume: 
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C. Realizarea echilibrului corn iei 

şi ""'"''" ....... 
Pe verticală Jonaşcu Chiril a creat acea axă 

cesiunea formelor perfecte, circulare, în primele 
cromatic printr-o alternanţă de tonuri dominante de Varietatea di
mensiunilor formelor perfecte - cercuri - de la cele in care se înscriu ipostazele 
divinităţji, la aureolele îngerilor, apostolilor şi formelor 
dreptunghiulare, de cele ale uşilor timpului la acea mai :ln,rnrl"rtil 

întruchipată de crează in 
celei liniare evident de 

cu a introdus .." .. ,,._, ..... st~grne11t 
clar Raiul. Segmentul 

către linia care -..-..uuu .. w.uA> 

borâre este amplificată de succesive si suprapuse ale 
in acest spatiu binecuvântat de Dumnezeu. 

Traseul amplului segment de arc, care descrie o curbă in coborâre, sugerează 
o înşurubare şi o direcţie care mereu spre în timp ce râul de foc este 
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se 
lui Un si are vârful plasat pe 

siei fiind realizat din intersectarea diagonalelor secundare. 
Iawrile acestuia se opresc in colţurile primului acolo 
rularea Timpului. Acest unghi are deschiderea cea mai mare în 
încadrându-le pe cele precedente. În acest fel, Jonaşcu Chiril a creat o ;::,u•~"-'"';::,u~-
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* * * 

Ajunşi la ...,a~;au.u """"''""'"'"'"' .. 
religioasă a 
Apoi, în interior sau 

cu o intindere de sute de metri 
, .... .,.t .. t ... crc>m:atu~ şi, de o unu;::,<~,;ulcau,ua "~·•6,,0 corrlPCIZI1:JOJt1ala. 

Aflat în faţa unor probleme UU!'-'1'"' nr•u•~rl 
pOZllJte pentru .Judecăţii de 
cadru, realizarea unităţii şi eci111Jihn 
glijat însă nici raportu] dintre asv1ecteJ 
tului ideatic al temei. 

Geniul lui lonaşcu realizatorul Judecăţii de Apoi de la Voroneţ a 
constat atât în soluţionarea tuturor problemelor Jmom;e 
nizarea spaţiului de pictat, cât şi în identificarea ce1e mai 
potrivite pentru a rezolva problemele cerute de continutul temei. În acelaşi timp 
nu a scăpat atenţiei sale unitatea, echilibrul si dinamismul compozitiei. Fonna si 
culoarea, gestica şi mimica personajelor contribuie la realizarea acestor obiecti
ve: ele imprima calm şi linişte şi o totală detaşare în registrele unu şi doi şi apoi 
dinamism şi tensiune, marcate gradual, amplificate pe masură ce coborăm din 
sferele cereşti spre tărâmurile aproape terestre ale Judecăţii de Apoi, uvuu""'"' 
de pasiune, de lupta dintre fortele contrare ale Binelui şi Răului. Acestea sunt 
valorile care stau la baza Raiului şi ladului, categorii antitetice, plasate la stân
ga şi la dreapta bazei compoziţiei, constituind un memento pentru fiecare 
tor, avertizând dar, totodată, generând speranţă. 

Note 
1 "Cronica", Iaşi, an V, 1970, nr. 2;32 (29), p. 5. 
2 Leca Morariu, La Voroneţ. Pagini de carnet din 4 octombrie 1913. 5 aprilie 1914 si 24 iu

nie 1914, în ,,Făt-Frumos", Suceava, 2/19Q3, p. 38. 
3 Dr. Volkmar Kockeritz, Capela Sixtină a Carpaţilor, Amintiri de cillătoric din Romania la 

măniistirile Moldovei, în ,,Der Demokrat" (R.D. Germania), 1972, St.."j)t. 26, prezentat de M. Şe-
san în ,,M.M.S. ", 3-4/l 973, p. 258-260. r;:. 

4 Ion I. Solcanu, Pr. Costache Buzdugan, Biserica 1'oroneţ, 1984, p. 34-36. 
5 Ion!. Solcanu, Zugravii ansamblului pictural de la Voronet, în AJ.I.A., Iaşi, 1984, p. 373-

383. 
6 Apocalipsa Sf Ioan Teologul si Dreapta Judecată din unnă a lui Hristos, în Dionisie din 

Fuma, Enniniile sau cilr(ile de pictură bizantină, Bucuresti, 1975, p. 164-174 şi 175-177. 
7 Triod ... , apud: Ion I. Solcanu, Pr. Costache Buzdugan, op.cit., p. 55. 



a 
uv''""'uu~~ H''"'"""' al II-lea. Datată în 

1USitl1!Calt, luna in 
lui apare un din 5 
informa pe matusa domnului muntean că i-a 

italian, sumă care este menţionată si în a 
care a fost trimis de Mihnea al Il-lea la Raguza pentru a recupera blănurile si nu-
meroasele bijuterii de familie de la italianul Secondo om de încredere 
al acestei familii, a de N. Me-
dalioanele acestui influent dn~2:ător 
sacrate lui Mihai 

Cercetările noi au .... .,. ...... .,, 
· torni scrisorii din Raguza cu domn 

cat în George D. Florescu si Dan 
fost încredere al Petru 
domn Ja Constantinopol (4 iulie 1583), l-a 
reşti ca ispravnic. De aceea, cred autorii sus, a existat o imposibilitate 
materială ca Mihalcea, care în iunie-iulie 1583 se afla la să fie identic cu 
"Mihail banul", expeditoru] scrisorii din Raguza, acesta nefiind altcineva decât 
domnul cunoscut sub numele de Mihai Viteazul. Ulterior, Andrei Pippidi6 si Şte
fan Andreescu au acceptat acest punct de vedere. Recent, ultimul istoric a consi
derat ipoteza "ca plauzibilă şi deosebit de atrăgătoare", iar dacă s-ar adeveri ar 
însemna că în tinereţe Mihai (Viteazul) s-a profilat pe negoţul cu bijuterii care 

fi adus "cheagul" sale7
• 

Trebuie să arătăm însă că Franco Sivori nu menţionează în memorialul său 
prezenţa lui Mihalcea la doar că ia lui 
Petru Cercei în ţară " ... ne-am întâlnit cu marele ban, care e, cum am spune in 
limba noastră, loctiitorul la conducere în lipsa principelui. dar care atunci când e 
domnul de faţă rămâne doar ca guvernator al unei numită Craiova. 
Venise cu mulţi oameni de vază ai ţării călări, în cea mai bună rânduială si care 
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principe, Mrbat de o prea cu 
avea circa 50 de ani8

• 

Aşadar, opinia lui George D. 
tare fortată a informaţiilor transmise 
ră. Dacă izvoarele ar fi fost cercetate cu s~ar fi putut 
1583, se expedia altă scrisoare "către preaonorata doamnă Mărioara" 
in limba greacă şi cu adresa în italiană prin care aceasta era informată 
cu sosirea în localitate a unui ceauş care din porunca sultanului urma 
Secondo di Lucari si să-I ducă la Mihnea voievod "ca să dea samă pentru 
le pe care le cerea domnul"9

• Totodată, expeditorul informeză că i-a prin
tr-o scrisoare 150 de galbeni. P,rin conţinut, această epistolă este în strânsă legă
tură cu cea anterioară, datată 30 iunie- 5 iulie 1583, în care se arăta: fi 
plăcut şi mie să vin acolo (la Veneţia - n.ns. ), dar ce să fac? N-am voie de la 
Domnul meu, căci acel pe care-I căutam l-am găsit aici la Raguza si-1 am sub pa
ză. Însă să faci bine domnia ta să pui oameni să cerceteze şi poţi să le tăgăduieşti 
câte ceva şi eu le plătesc căci sunt multe lucruri, sunt multe aurării, sunt multe 
mărgăritare, argint e foarte mult, giuvaere cu diamante si rubine şi smaralde fru
moase şi sunt la lanţuri de aur, sunt multe lucruri. Ce să-ti spun domniei tale? E 
o avere mare, căci şi aici, la Raguza, s-au găsit lucruri multe din cele ce le caută 
Doamna, sora ta. Dar lipsesc încă foarte multe lucruri. Alta îmi scrii domnia ta 
să-ţi trimit 150 de galbeni după plac, la ordinul tău; îi voi trimite cu cel dintâi 
om bun ce voi găsi"10• Aşa cum am arătat mai sus, scr4soarea din 30 iunie 1583 
are un post-scriptum, datat 5 iulie, în care se arăta că i-a trimis cei 150 de gal
beni şi că a sosit ceauşul de la sultan cu care urma să plece imediat. Trebuie să 
observam însă că în timp ce epistola din 30 iunie, dată la care încă nu sosise 
ceauşul, era semnată "eu, banul Mihali şi boier al domnului Mihnea voievod", 
scrisoarea din 5 iulie ne dezvăluie adevărata identitate a acestui dregător, fiind 
validată cu semnătura "domnul Mihail pistion din Chios .. 1 1

• După părerea noas
tră, schimbarea intervenită la scurt timp în semnatura aceluiaşi expeditor nu este 
întâmplătoare. La sosirea ceauşului, Mihalcea Caragea trebuie să fi aflat că M!h
nea a] II-lea a fost mazilit, iar el nu mai era oficial mare ban al Craiovei. ln.: 
tr-adevar. stim că la 28 iulie 1583 domnul sosea la Constantinopol, însoţit de 
mama şi ~ţia sa12

• Este posibil ca tocmai ceauşul care a venit la Raguza pentru a 
recupera bijuteriile voievodului mazilit să-I fi instalat pe Mihalcea Caragea ca 
ispravnic al Ţării Româneşti 13

• 

Surprinzător este faptul că, desi se înrudea cu Mihnestii, Mihalcea ~arage~ 
n-a ezitat să-i părăsească pe aceştia, punându-şi cu mult devotament expenenta ŞI 
calităţile sale iliplomatice în slujba lui Petru Cercei si Mihai ViteazuL Astfel, nu 
s-a relevat faptul că acest influent dregator se înrudea cu familia Salvaressi, care 
era originară din Chioş, ai cărei m~mbri au practicat un intens negoţ în Constan
tinopol şi în Peninsula Balcanică. Intr-un testament redactat în Bucureşti, în anul 
1594, un Giulio Salvaressi îi lăsa "banului Mihailo'' 20.200 de aspri şi un sigiliu 
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1598 1-a cunoscut 
in vârstă 
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şi negru, 
voievod; 
poruncit să i se 
Ştefan Bodoni şi pe 1-au lHV'UH''" 

atât de mult, căci naţia aceea e foarte suJ:>erstit:wa 
voit să fugă în Ţara Românească, ca o mare ce-l va 
ajunge. Insă boierii l-au oprit cu multe rugăciuni, căci vor pieri dacă va pleca 
eL Şi, astfel, a rămas cu multă îndoială, şi după acest a doua zi a din 
Bălgrad asupra nobilimîi"

26
• 

In cazul banului Mihalcea, acelasi arătă că de a fi ucis, el ar fi 
visat că taie un pepene al cărui miez era complet 

După cum se cunoaşte, 
riZa p ~P. u~.~o·•~~~· 
tare. aceasta pentru că sfetnicii lui 
opoziţia i!J.ternă, dar si cu 
al II-lea. Intre a 
origine străină, a rămas credincios 
te mijloacele pentru onnc·matul 
arăta că "boierilor şi ales 
în această ţară şi s-o ţină pentru dar 
nici părerii lor"28

. Rivalitatea se pare că era 
care tratatul din 10/20 mai 1595, care nu poată fi intre 12 
juraţi cineva de neam grec si nici să poată căpăta vreun rang sau vreo 
legată de cârmuirea acelei ţări"29 • Fiind considerat grec. este posibil ca 
aceea documentele interne să-! ateste de obicei doar ca fost mare ban într-un sfat 
domnesc în care apare şi banul în De cunoastem că nu 
gurii, dar şi austriecii se interesau de etnia dregătorilor. 
magnatilor din Ţara Românească", în 
Alba Iulia si întocmită de un bun cunoscător al boierilor Giovanni de 
Marini Poli, lipseste tocmai acest influent boier30

• Explicaţia ne este oferită 
de un past-scriptum al notiţei menţionate: "Acestia toţi sunt băştinaşi ai ţării. 
marii dregători sunt străini şi în cea mai mare parte greci fără credinţă"

31

. 
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6 Andrei 
1980, p. 14-15. 

c Stefim Andrccscu, Din nou 
1_2_ !994. p. deosebire de 

Note 

convins că acel banul, care 
fi identic cu domn Mihal care. 

s Pascu, Petru Cercei si Ţara Romane as că 
9 N. Iorga, Contributiuni..., p. 51-52. 
10 Ibidem. p. 48-50. 
11 Ibidem, 

faptul că 
mai tradus cuvântul 
"cel credincios". 
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in 
ve! ban'·, 

acesta fiind locţii-

urmaş al împăraţilor bizantini, în 

istorice, în .,Transilvania", nr. 8, 

169. 

pnn 
nu a 

înseamnă 

atestaţi de numeroase acte interne, ar mai 
domniei lui Mihnca Turcitul, şi un băiat Constantin. 
cu Marula, Mihalcea să fi avut o altă soţie, poate 

cu, Mănăstirea Coşuna (Bucovă!ul Vechi) şi neamurile 
nească din veacul al ){Vl~lea. legate de acest lăcas. în Arh. 
90-92 şi 140-141). 

15 N. Iorga, Contribuţiuni ... , p. 11. 
16 Ibidem, p. 71-73. 
17 Ştefan Pascu, op.cit., passim. 
18 Franco Sivori arată că Petru Cerce! .,a reţinut numai pe lmul din cei mai de seamă boieri, 

în vârstă de 50 de ani, numit banul "Micali" şi pe un altul numit Radu 
Pascu, op.cit., p. 60). 

19 Ioan D. Condurachi, op.cit., p. 49-91, Nicolae Stoicescu, op.cit., p. 42; Victor Papacostea. 
Un colaborator al lui Mihai: banul Mihalcea, în vol. Civilizaţie românească şi civilizaţie bal
canică, Bucureşti, 1983, p. 241-246. 

20 Ştefan Pascu, op.cit., p. 258. 
21 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. 2, Bucureşti, 1983, p. 339. 
22 Cronicarul Szamoskăzy şi însemnările lui pri1·itoare la rottiâni, ediţie Ioachim Crăciun, 

Cluj, 1928, p. 138. 
23 Ibidem, p. 159. 
24 Mihai Vitezul În conştiinţa europeană, voi. 2, p. 38. Pentru ~;olul banului Miha!cca în poli-

tica promovată de Mihai Viteazul, vezi şi informatiile transmise de C. Jean A. Vai! lant şi 
Willibald Ştefan Teutchlaender (ibidem, vol. III, p. 53-83, 178-19 J si 

25 Documenta Romaniae Historica;B, Ţara Românească, vol. XIV, nr. 230. 
26 Cronicarul Szamoskă:zy şi fnsemnările lui pn.vitoare la români, p . .159. 
27 Ibidem, p. 161. 
28 Mihai Viteazul În conştiinţa europeană, p. 108. 
29 Ibidem, p. 9(i. . 
3° Călători străini despre Ţările Române, vol. III, p. 269-270. 
31 Ibidem, p. 272. 
31 Cronicarul Szamoskăzy şi i'nsernnările lui privitoare la români, p. 138. 
33 Mihai Ţ;/teazul i'n conştiinţa europeană, vo. 2, p. 59. 
34 Călători străini despre Ţările Române, voi. III, p. 261. 
35 I:oan D. Condurachi, op.cit., p. 55. 
36 Mihai Viteazul fn conştiinţa europeană, vol. 4, p. 35. 
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N. lstmia lui Mihai Viteazul, p. 27-129. 
Ion Sârbu, Istoria lui Ii1ihai radă Viteazul. domnul Ţării RoJrniil•teSi'i. ediţie de 

Damaschin Mioc, Timişoara, 1976, p. 130. 
39 P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, 1936, p. 206-207. 
40 Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, vol. l, p. 403, 410-411 şi 423. 
41 Jstmia României, voi. II, 1962 994. în cazul în care satenii din Radovanul 

erau înrolati in oastea lui Mihai era ' ca ei sa străbată Transilvania si Mol-
dova. Pe d~ altă parte, trebuie sa observăm că condiţii de domnul nu avea 
necesar unor asemenea judecăţi. 

42 DRH. B, Ţara Românească, vol. XI, nr. 385. De altfel. şi marele Teodosie, care 
apare între martori, se afla atunci în Transilvania. vedere, 

in urma razboiului 
a facilitat realizarea a dom ,_..,.,.,.,...t"''"' 

in spaţiul extracatpatic 
zonă, si anume Polonia si Poarta Otomană. 
loneze, reprezentate de marele cancelar şi 
moyski, cât si cele de la Istanbul au 
movate, limitele si in formele uu~-'''"'"' 
colaborarea lor politică. 

Cum noua conjunctura. politică şi militară din Europa Est·Centrală îi co1·nerPn 
Poloniei mult asteptatul atu în raporturile cu otomanii. reanimarea acestora tre
buia să aibă ca efect imediat restabilirea pozitiei Republicii Nobiliare Polone la 
gurile Dunării. Incontestabilele calităţi politice, cu care era înzestrat, i-au permis 
lui Jan Zamoski nu numai să fructifice momentul atât de propice, ci să 
aleagă şi mijlocul cel mai potrivit să dea consistenţă practică planurilor sale, şi 
anume instalarea pe scaunul domnesc de la Iasi a 1ui Ieremia Movilă. Procedând 
astfel, marele cancelar îşi asigura, pe de o parte, colaborarea celei mai mari părţi 
a boierimii moldovene, deoarece îi oferea certitudinea r-efacerii identităţii statale 
a Moldovei, grav afectată de ingerinţele principelui Transilvaniei, Sigismund 
Băthory, de vreme ce noul domn reprezenta principiul continuităţii dinastice, ca 
unul ce era descendent al lui Petru Rareş 1• Pe de altă parte, mutaţia politică ope
rată de Jan Zamoyski în Moldova asigura petpetuarea statu-quo-ului său în ca
drul sistemului politic otoman, ce fusese, de asemenea, pus în discuţie de 
agresiunea politică a lui Sigismund Bathory. Ea fusese sprijinită, tacit, de Curtea 
Imperială de la Praga, care ar fi fost în cele din urmă, benefic iara, de fapt, a re
facerii de către principele transilvănean a vechiului Regat Dacic, prin incJuderea, 
pe cale juridică, în graniţele acestuia, a Moldovei si a Ţării Românesti2

• 

Prin urmare, deşi în cercurile conducătoare ale Portii se vehiculase, la un mo
ment dat, (mai 1595), ideea transformării Moldovei si a Ţării Românesti in pro
vincii otomane, acestea au sf'arşit prin a recunoaste că intervenţia marelui hatman 
în Moldova urma să protejeze, în mult mai mare măsură, interesele otomane în 
zonă, decât amintita intenţie3 . Deoarece, potrivit asigurărilor date de Zamoyski 
paşalelor otomane de la Dunăre, menţinerea unui domn crestin pe scaunul ţării nu 
putea constitui un pericol pentru interesele Portii, deoarece nu se urmărea crea
rea unui precedent în domeniul statutului ei politico-juridic. Din contra, se 
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mai cedarea sate 
Mai ales această cedare, care insemna o gravă încălcare a aU1ronon11eJ 

reprezenta primul dintre pe care avea să le Moldova, 
a plăti nu numai ambiţiile lui Ieremia Movilă de a-i da o nouă dinastie, mai 
ales, izbândapolitică şi diplomatică a marelui cancelar şi mare hatman al Coroa-
nei Polone, Jan Zamoyski. ' . 

· Împrejutările în care a preluat domnia Ieremia Movilă au avut şi semnificaţia 
introducerii unei premiere absolute în sistemul "suzeranitătii colect~ve" polono-
otomane asupra Moldovei, care avea să fie aplicată si cadrul Ţării Româneşti. 
Este vorba de că era pentru prima dată în acestui ,"sistem'', datând 
de la jumătatea secolului XV, când un domn moldav (şi, apoi, unul ..,..,,,"t'"'"" 

este vorba de Simion Movilă), incepea domnia nu ca vasal al Otomane, 

~i al Goroa~ei Polone, al c~rei_ indi_genat îi aco_rdat cu câţ~va ~ani ~~i ina
mte, devenind, astfel, "nobd s1 cetăţean" al Regatulu1. Ca urmare, m spmtul a
cestui aranjament tacit, sultanului ii rămânea doar "dreptul", ce nu putea fi decât 
onorific, de a confirma domnia celui de poloni. In schimb, Coroana Polo
nă dobândea mijloace pentru exercitarea efectivă a suzeranităţii sale, 
intre altele, si de dreptul de a instala garnizoane polone în cele mai importante 
puncte strategice ale tării, drept pe care nu si-1 arogase, până atunci, nici măcar 

·Poarta Otomană7 . 
Asadar, noul statut politico-juridic al Moldovei, instituit prin acordul de la 

Ţuţora, din 22 octombrie 1595, transformase Moldova într-un avanpost al Polo-
niei ce trebuia să-i asigure atât realizarea obiectivelor fată de Imperiul otoman, 
cât şi a celor ce decurgeau din pozitia pe care. o, avea fată de Liga Crestină, înde
osebi faţă de Imperiul Habsburgilor Austrieci. In aşteptareaimprejurărilor favo
rabile excluderii totale a Imperiului otoman de la deciziile privind statu
tului politico-juridic al întregului spatiu carpato-danubian, Polonia se angaja să 
continue colaborarea cu Poarta. În plus, ea s-a constituit în garantă a achitării, cu 
regularitate, de către Moldova a tributului datorat Porţii. În noile circumstanţe, 
aceste garantii dobândiseră nu numai pentru români şi polonezi, dar şi 
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zonă8 . 
Constrânsă de împrejurări, Otomane 

aştepte apariţia conditiilor favorabile restaurării 
Moldovei. De aceea, sultanului de a-1 
nul Ţării Românesti, cu Radu Mihnea, a fost ... vJtl.:>Ju~e• 
de la Istanbul ca o primă măsură în vederea r",,~.~,.,r, 
acelei intreprinderi a determinat, Poarta să 
teresele poloneze la est de 
tăţii colective" cu Polonia asupra Moldovei, 
de forte era net favorabil se si la 

Varşoyia, in scopul de că Ieremia Movilă nu avea să incalce 
"vechile uzanţe'· ale achitării tributului tării către • cea mai 
tantă: pe care o mai avea atunci la ·sale de suzerană a 
dove1. Ca urmare, s-au străduit să 
situatie, pentru a consolida pozitia în 
~aza unei viitoare acţiuni politice, diplomatice In caz de chiar mi-
htare; în _ved.er~a extinderii controlului asupra românesc. A-
cestm ob1echv 1-au fost subordonate, prin urmare, cercerile poloneze, formulate 
în anul 1596, cu prilejul tratativelor cu otomanii, ca sultanul să confere 
pe viaţă lui Ieremia Movilă10 • 

Perspectiva :estabilirii p:ezentei otomane la nordul Dunării, sugerată de re
c~noasterea, chwr dacă conJuncturală, la inceputul 1597, de către Mihai 

~1teazul a su;;:eranităţii Porţii, a diplomatia regală polonă la o atitu
dme m~lt m~1 nuanţată, î~ problema extinderii controlului Coroanei asupra in-
tregului spaţm extracarpatlc. Stanislaw in solie la Istan-
bul, în acel an, cu misiunea reînnoirii tratatului pace, urma să solicite un ... u,uc:-

rea în acel act doar a Moldovei printre posesiunile "de drept"' ale Coroanei 
Polone

11
. ~um nu putea fi ignorată nici posibilitatea refuzului categoric al Portii 

de a sancţwna o astfel cerere, diplomatul polon avea si mandatul de a obtine, 

93 



cu regularitate, nu 
dova, in timpul domrne1 
mund al IH-lea, ce viza redon::mo 
în raporturile cu Poarta Otomană. Aceasta a 
ţiile pentru a-si restabili 
modificării in favoarea sa a 
colective. Ca urmare, 
lon, la 4 august 1598, care cu 
doar domnia pe a lui 
întărit în scaun, in schimb, el avea să domnească i'n virtutea 
sultan, si nu de Coroana · din 
poziţiilor celor două consta in aceea că urma să "=<•=•·~ 
stat tampon, la care să _ . _ 
accepta cedarea Moldovei către Coroana Polona.. . m~a pream?ulul 
actului amintit, alături de Ţara pnntre posesmmle sultanul.m, .dar 
respingea şi concedarea către regii poloni a calităţii de sursă. de pu_re~e a. ~nstltu
tiei domniei Moldovei, prin refuzul dreptulm acestora de a-1 numi, m vntor, pe 
domnii tăriP 4 . 

Esec~l tentativei Portii Otomane din toamna anului 1598, de a readuce 
silvania sub controlul său, a determinat-o să redevină concesivă faţă de Polonia, 
autorizând-o să instaleze, de data aceea, un voievod in Transilvania. Alegerea a 
căzut asupra vărului lui Şigismund, cardinalul Andrei ~athory, in favoare~ ~ă
ruia a abdicat cel dintâi. Intre care au fost mvocate de regele S1g1s
mund al III-lea pentru obţinerea confirmării de Poartă a noii domnii transilvă
nene sanction;tă de dieta Principatului, la 27 martie 1599, a fost s~ acela că, 
fiind' cresc~t in anturajul fostului rege Stefan Bathory, An~rei nu putea dec~t să 
continue, ca principe al Transilvaniei, linia politică a acelma faţă de otomam. Ca 
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otomane, 
pe care fusese de Mihai 
1600. El a fost nevoit să plătească, 
mare hatman al Coroanei la un preţ mult 
in anul 1595. 

Ocuparea Transilvaniei de către 
declanşat o vie emoţie si la Varsovia, 
se considera, şi pe bună 
Evenimentele din 
forta interpretarea în 
acelei interpretări, Polonia era obligată, 

cunoscute. în anul 
a marelui cancelar si 

uu11-<J:t. decat cel ce i se 

toamna anului 1599. a 
de Ieremia ce 
a domnului muntean. 

de a 

lui Ieremia Movilă faţă de a lui 
pretindea el, constituia o parte integrantă a Coroanei Polone. Si aceasta. nu nu-
mai că fusese luată de rege, suum". mai 
pentrq faptul că Moldova fusese inclusă, cu noua sa calitate. în actul de reînnoire 
a păcii polono-otomane20

• În schimb, :in disperare de cauză, Ieremia Movilă nu a 
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promisiunea 
de Mihai Vitezul, 

Strategia politică militară a avea să aşadar, fără voia 
desigur, campania de cucerire a Moldovei, pe de o iar pe de alta, să exa-
cerbeze sentimentul de insecuritate al Poloniei, cu perspectiva desfa-
cerii uniunii personale polono-suedeze, sub lui Sigismund al In-lea, şi 
cu cea a pierderii totale a poziţiilor sale la nord de Dunăre. Asa se explică vigoa
rea acţiunilor diplomatice si militare întreprinse de Jan Zamoyski care, 
beneficiind şi de totala izolare pe plan extern a lui Mihai Viteazul, a reuşit ca, la 
începutul lunii septembrie 1600, să reinstaleze pe Ieremia Movilă pe scaunul 
domnesc al Moldovei. Victoria obţinută de marele hatman a fost favorizată, însă, 
in mare măsură, de faptul că, în urma cuceririi Moldovei, Mihai Viteazul deve
nise la fel de periculos si pentru interesele otomane în zonă, ameninţate nu de 
Polonia, ci de Imperiul habsburgic care nu ar fi întârziat să profite de situaţie, 
pentru a se instala şi la Est si Sud de Carpati. Ca urmare, concomitent cu prepa
rativele militare, Poarta şi-a intensificat demersurile diplomatice, vizând cointe
resarea Poloniei si, implicit, a lui Ieremia Movilă, în apărarea impotriva perico
lului comun24

• Deruta provocată la Istanbul de Moldova a fost, 
însă, considerată la Varsovia, cum era si de asteptat, ca un nou mult mai favo
rabil prilej de realizare a obiectivului încorporării Moldovei graniţele Polo
niei. Jan Zamoyski nu a asteptat, totusi, rezultatul acelui demers, încredinţat lui 
Adrian RebowskL Ca si în anul 1595, marele hatman şi mare cancelar şi-a prece
dat acţiunea militară in favoarea lui Ieremia Movilă, de o proclamatie către 
moldoveni, prin care o justifica si le solicita colaborarea25

. 

De data aceasta, planurile lui Jan Zamoyski au fost contracarate, în esenţa 
lor, de însusi Ieremia Movilă. Odată eliberat de spectrul lui Mihai Viteazul, 
domnul moldav nu mai înţelegea să sprijine un plan care ar fi anulat însăşi ra
ţiunea de a fi a domniei sale. Nu este mai puţin adevărat că anexarea preconizată 
de Zamoyski nu a întrunit nici adeziunea lui Sigismund al In-lea. Opozitia 
regelui s-a datorat faptului că nu putea să fie ignorată reacţia celor două imperii 
- otoman şi habsburgic - care nu i-ar mai fi permis să-si concentreze eforturile, 
în vederea realizării politicii sale dinastice în Suedia. În schimb, i-a. dat mână 
liberă înaltului demnitar să restabilească ,,suzeranitatea restrictivă" a Coroanei 
asupra Moldovei, ce fusese întreruptă de Mihai Viteazul, concretizată în oma
giile de vasalitate impuse lui Ieremia şi fratelui său, Simion Movilă, după insta
larea celui din urmă pe scaunul domnesc al Ţării Româneşti, ca urmare a 
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in corpore, în 
pernicioase si pentru 
punctul său vedere si a reluat menite 

Poarta să renunte, în pe care le avea 

si a Ţării Românesti. Mentionarea pe primul loc al .. ""''" .. '"'" 

matiei poloneze nu era întâmplătoare, ci reflectă pozitia pe care o în 

sistemul ,,suzeranitătii colective'' cu Poarta instituită in practica rela

tiilor politice dintre cele două puteri, încă din anul 

Dar, dacă, din cauza situatiei incă tulburi, îndeosebi în Poarta 

era dispusă la concesii de formă, în schimb, odată eliberată· de pericolul repre

zentat de Mihai Viteazul, nu mai înţelegea să facă si concesii de fond. De aceea, 

dacă Ieremia Movilă era, încă, menţinut în scaun. faptul se datora doar semnifi

catiei pe care o atribuia domniei acestuia, si anume de "răsplată" a colaborării 

polone la învingerea lui Mihai Viteazul. sultemului, răsulat impotriva 

stăpânului său. Cu alte cuvinte, era vorba de o tolerare si, nicidecum, de o cmz

cedare către Polonia a dreptului său de numire si revocare a domnilor 

Moldovei, dar si ai Tării Romanesti. Totusi, sultanul a fost silit să ţină cont de 

realitatea politică de atunci din spatiul carpato-danubian, care IO'f!ferea, incă, Po

loniei posibilitatea de a o santaja, cu des invocata alianţă a sa cu imperialii. De 

aceea, a perpetuarea domniei lui Ieremia Movilă, pe care domnul mol

dav era obligat să si-o legitimeze nu atât prin natura raporturilor snle cu Coroana 

Polonă, ci, mai ales, prin devotamentul manifestat dată de Poarta Otomană. În 

cazul indeplinirii celei din urmă conditii, Ieremia Movilă urma să mai beneficie

ze, potrivit cl_;mzelor acordului polono-otoman din anul 1598, si de succesiunea 

dinastică, de vreme ce, după decesul său, i-ar fi unnat fiul cel mai in vârstă, adi

că Constantin. Ceea ce, atât in optica otomană, cat si in interpretarea poloneză, 

nu constituia altceva deciit recuperarea de către padisah a dreptului său exclusiv 

de a dispune de domnia nu numai a Moldovei, ci si a Ţării Romanesti'~. Iar 

această latitudine trebuia să salvgardeze, mai ales in împrejurările de' atunci, 

otomane. se si confirmarea domniei lui Simion Movilă ÎJ1 

Ţara Românească, repus in scaun de polonezi, în anul 1602. Pentru otomani, el 

reprezenta nu numai un adversar al lui Radu Mihnea, dar, mai cu searpă, unul al 

Habsburgilor care aveau propriul lor pretendent, pe Radu Şerban. 

Încercările sultanului de a-i angaja pe polonezi în conflictul cu Habsburgii, 
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dinastie, in in care a de 
rea pe valurile învolburate 
modă - a fost posibilă şi datorită Portii 

- o postură deloc ca
Otomane de a-si 
să le reactualizeze, respectare~ propriilor .sale interese, pe care avea, 

decesul lm Ieremia Movilă, în conditiile în care 

pat?~daJiubian intrase pe făgaşul unei evidente 

pohttce "produse in Transilvania si, într-o 
nească. In primul caz, este vorba de 

acesteia în spaţiul car
ca urmare a 

otoman, în urma succesului răscoalei 

Ştefan Boczkay, al doilea, de recunoasterea către 

Ţă~ii ~omâneşti. Radu Şerban, instalat cu sprijin 

pnnctpală sursă de putere a instituţiei domniei muntene.~ 

si în Româ
politic 

in anul 1604, de 
de atunci al 
otomane ca 
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ale societăţii în 
tuirea efectivă a dimensiunilor 
rea evenimentului din 1784-1785 a rer>re:z:erltat 
lor de şi sintetizare din 
nri>e>i·m<> bicentenarului răscoalei, in mi)ll()gran 

(1 

în două succesive de acad. David precum SI m 
'7"""''"' diplomatice şi la eveniment "'"'J"''"'"' 
raportul dintre social si naţional manifestat in cursul 

Dezbaterea probmeaticii enunţate 
Viena în deceniile după instaurarea 

în deceniile care preced precum si a stadiului de 
în această parte a Europei. 

depăsirea opusă de diferite 
extinderii Imperiului Habsburgic si in 
intracarpatic după evenimentele l 711!, după Pacea de la Sa tu 
Mare din acest din urmă an, înlătura cu care o nouă admi-
nistraţie se confruntă in regiuni recent cucerite. Acestea erau 

decât in alte părti si derivau din 

. Cea 
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lor de 
1790) au unnărit 
pentru ca producătorul direct să 
Astfel, legea 1 

pe cu braţele şi 3 cu 
nească săracă, fără instrumentar agricol, de 

pe săptămână. protestul adresat 
greco-catolic de la Inochentie Micu, cu prisosinţă 
mii în perioada urbariale 
aceia, care pe sa1 zile, ba si in toate îi .silesc la 
lucru si peste tot timpul cel bun de lucru, amar îi tratează ca pe niste 
desi robie aici nu este, că robilor li se dă cel de mâncare, iar iobagilor 
Abuzurile nobilimii continuă însă prin răstălmăcirea reglementării amintite, 
ingreunând starea iobagului, a gospodăriei lui, la care se adăugau conditiile one
roase în care stăpânii domeniali se pretau să oblige la prestarea robotei. 

În timpul împăratului Iosif al II-lea reformismul austriac, politica socială a 
Curtii din Viena intră într-o nouă fază. După două călătorii întreprinse în Marele 
Principat al Transilvaniei (1773, 1783), când s-a convins personal de stările de 
lucruri, intolerabik de aici, împăratul hotărăşte introducerea neîntârziată a urba
riului şi extinderea desfiintării serbiei şi în această provincie a imperiuluf. N o
bilimea Principatul Transilvaniei reacţionează prompt împotriva 
acestor intenţii ale împăratului si prin intermediul Cancelariei aulice ungaro
transilvănene se străduieste să demonstreze inutilitatea reformefsociale i'n Tran
silvania si Ungaria. protestează ea, legile fundamentale ale tării (Triparti
tum etc.) exclud de ]a dreptul de proprietate pe nenobili; anularea legării de glie, 
reacordarea deci a dreptului de strămutare liberă iobagilor ar duce, sustine ea, la 
părăsirea de către iobagi a pămiinturilor domeniale. Mai mult, desfiinţarea iobă
giei ereditare ar permite emigrarea masivă a ţăranilor români in Principatele Ro
maniei, la sud si est de Carpaţi4 • 

Răscoala lui Horea a izbucnit pe un asemenea fundal, in toamna anului 1784, 
in conditiile agravării raporturilor sociale în Transilvania, a cresterii obligaţiilor 
ţărănimii iobage fată de stăpânii domeniali, a rezistentei nobilimii conseryatoare 
din Principat fată de reformele preconizate de Curtea Viena5

. Răscoala ca 
atare s-a declansat pe fundalul opozitiei indârjite a nobilimii maghiare, refractară 
oricărei măsuri reformiste: nu politica socială a Vienei e cauza ridicării ţărănesti 
din 1784, asa cum insinuează unele texte istoriografice maghiare, ci neaplicarea 
ei ca urmare a refuzului domnilor de pământ retransaţi în spatele zidurilor caste
lelor lor, a curtilor feudale ale căror vechi reguli le apărau cu cerbicie. 
torul francez J.-P. Brissot de Warwille, stăruind asupra cauzelor răscoalei 
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(o 
adresată împăratului al 

acum, raportul al răscoa-
si sunt Răscoala a izbuc-

""'"''"""''-'-""" ca urmare a impovărărilor de către care erau de 
erau din coloniile romane 

ce, spun unele texte, si în ei ar fi renăscut acum virtutile străbune. 
romani din Transilvania mai precizează unele rapoarte diplomatice si 
de presă, nu din V alachia, unde impăratul austriac nu·· mai stăpân este 
vreo palmă de pământ. Erau corectate ştiri de presă care prezentau ca 
arie de desfăşurare a răscoalei ţărănesti de la sud de Carpati. 

Prin răsunetul starnit de răscoala Horea In străinătate problematica ţără-
nească si românească din Transilvania intra în lumină europeană, contribuind în 
timp la edificarea cercurilor politice de presă, a opiniei publice 
ma~ largi asupra chestiunii ei 1". 

In contextul des:tasurării răscoalei trănsilvăne~1e~ ~urt_ra di1: Vie_na s~ 
vede ea insăsi obligată să reia acţiunea de reformă sociala in iransllvama, sa 
reglementeze raporturile si Este publicată, astfeL la 22 au-
gust 1785, care se si in principat servitutea per-
sonală, legarea de a care se putea de acum căsători si fără 

consimţământul domnului de pământ, se puteau muta pe alte domenii, în alt 
puteau să înveţe carte si meserii .. să-si testeze bunurile pe care au să le 
agonisească. Se extindea, astfeL consecinţă a răscoalei ţărănesti 
măsura aplicată între anii 1780-1782 in celelalte provincii ale Imperiului 
burgic, măsura desfiinţării servitutii personale a ţăranului serbit.. in 
ea fiind întârziată de opozitia nobilimi1 maghiare. Aceeasi nobilime 
re va reusi anularea celor mai multe dintre reformele 1ozefine la moartea 
tului ( 1790), pentru ca dieta Transilvaniei din 1 791-1790 să facă procesul 
reformismului austriac, neme de încă reglementarea urba~ 
rială propriu-zisă, a raporturilor dintre aserviţi si stăpanii domeniali 1 1

• 

Problema acestor raporturi sociale va reveni in cursul revolutiei de la 1848. 
Istoriografia a meditat în două secole si mai bine de la derularea eveni-

mentului asupra sensurilor încercând caracterizarea ridicării din 1784. 
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ultimatului ţărănesc ach·p(:Jlt noounnn 
- si ca revolutie - pentru restul din 

Dar marea dezbatere asupra "''",...~'n' 
sensurilor a fost o miscare socială sau una ..... ~ • ..., .... ,, ... 

După unele opinii aceasta ar fi chiar o falsă Dr<>011ema. 
decenii de la eveniment în secolele XIX şi 
curentelor ideologice cojrespon<l,enl:e 

SOCÎO}ogice ŞÎ SOlC:Ifl-e<:OTIOt1n1C:e rnn(:n"IUt<ltF 

Ţăranii de la 1784 si conducătorii 
perceptele nationale pe care se pretinde ar fi 
consecinţă, acţionând doar din instinctul l"ll"l<T1Tl<l 

de înţelegere a 
Modul de abordare 

interpretării si nu răspunde măcar cu care a 
nat evenimentul în epocă. Textele contemporane mîscării române, câte au fost 
ele. ungureşti si săsesti. cele din Europa acelei vremi - fie că o denumesc răscoa
lă, revoltă, rebeliune. revolutie - adaugă alte două caracterizări, anume pe acelea 
de ţărănesc si românesc. Ridicarea este prezentată ca una a locuitorilor ţărani, din 
Munţii Apuseni, Zărand, Hunedoara, din părţile Albei si Turzii. a celor din 
munţi indeosebi, munteni. La acestea se pune si atributul etnic, de român, valah. 
de ţărani români, în legătură cu care se precizează. în cazul presei europene sî a 
unor rapoarte diplomatice, originea lor romană, de descendenţă din vechile colo-

!ile împăratului Traian16
• 

In deceniile care au urmat răscoalei lui Horea istoriografia maghiară, chiar si 
cea cu tentă obiectiv-documentară, cum erau lucrările lui Teleki Domokos din 
11865n si Szilâgyi Ferencz din 1871 1

\ continua să taxeze evenimentul de la 
1784 drept o răzvrătire, un sau mai mult: ,;vremurile·· sau "lumea"·lui Ho-
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nunate ale di..I;;;'>Lil!l U.UUUHiiH 

tăţii române din 
împovăra ..... Au venit 
Sincai, aceste lu-
crări literare şi indata în lua securea in mână 
înmuind-o în sânge unguresc si nemtesc, scrise cu dânsa 
si programul politic si sotial al revolutiilor ei viitoare"22

•• 

române 

La centenarul răscoalei istoricul ardelean Nicolae Densusianu reconstituia 
documentar evenimentul in urma unor cercetări a 
tice şi expune pe larg cauzele izbucnirii si desfâşurării pe care o califica 
revolutie ("revolutiune"). Sunt indicate cauzele de ordin special ale răscoalei, 
însă pe primul plan asează latura naţională. că la 1784 a avut loc o mis-
care politico-natională constient autoritatea româ-
nească în Transilvania si părţile ~estice prin ordinei politice 
de esenta feudal-aristocratică. ,Jn sufletul renăspuse constiinta 
vechilor drepturi si Iibertăt!,nationale si bine condusi, ar fi putut 
ajunge la redobândirea lor"'-', conc!ude istoricuL 

Lucrarea lui Nicolae Densusianu în istorică dificlă pentru ro-
mânii transilvăneni, perioadă ce a um1at instaurării pactului dualist de la 1867 şi 
când, în preajma centenarului răscoalei, măsuri politienesti severe erau luate de 
autoritati si procese de presă intentate celor care ,.îndrăzneau" să publice articole 
privind pe ,.criminalul .. si .. tâlharul" de Horea24

. Era vremea când românii extra
carpatici obţinură independenţa statală si proclamară regatul român, dezideratul 
eliberării naţionale a românilor din spatiul intracal-patic -venind prioritar la ordi
nea zilei. 

Devenea limpede faptul că după Marea Unire din 1918, prin care se desăvâr
şea statul national unitar român, exagerările în sens naţional aveau să se "''"rr'""-
peze, cercetarea istorică promovată la Cluj în jurul noii a 
niei, in cadrul Institutului de Istorie Natională creat în 1920 urmând a aborda o 
problematică istorică pe temeiuri stiintifice. În privinţa răscoalei lui Horea o face 
însusi fondatorul si directorul lnstitutului, profesoruJ Ioan Lupas, prin 
publicată la un secol si jumătate de la desfăşurarea ef'. 

i 1 o 

tifice nu numai 
român''27

• 

Iar în monografie din 1979 (şi 
incheiere că "Răscoala in fondul ei e 
răscoalelor mari tărănesti din trecut si 
Dar, în ale 

uuuu""'·" nanon;a!e. se 
de pretutindeni: 

Răscoala ţinteşte la ridicarea 
bagii români. O răscoală a 
simplificând, răscoala românilor se 
le doua se confundă, se !Hit!Jll'-'i:l. 

tice"2
'. 

acel Un cuvânr de 
inscrie in rândul 

si din afară... 

Participarea masiv ţărănească si românească la răscoală au constituit asadar. 
concluzii unanime ale cercetărilor istoriografice si exagerarea uneia sau alteia 
din aceste laturi ale răscoalei au fost detenninate de curentele politico-ideologice 
din diferite perioade istorice. ~ 

Din expunerea sintetică a derulării răscoalei din 1784 rezultă cu prisosinta 
sensurile ei sociale. Originată in doua medii socio-economice care prezentau 
anume spcificităţi: regiunea centrală a organizată ca domeniu 
fiscal, cu funcţionarii erariali predispusi la abuzuri pe seama locuito-

si părtile din unde trona stă-
pânului de pământ, regulile segnoriale, răscoala a asamblat revendicările locuito
rilor ţărani din cuprinsul lor. Inlăturarea abuzurilor nobilimii si ale autoritatilor 
comitatense, ale slujbaşilor domeniali, repunerea în vigoare a unora dintre liber
tatile pe care avut până de curând locuitorii din Munti, si de care atârna in 
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preconizau 
domeniaL a domeniului 
cortegiu de 
să fie 
fiecăruia, iară 
dievală, retardat. 

După cum 
români si ~n"M~··O·.,, 
românească. când răscoala a ~'""'""'" 
te de tărani ungurL de aceeasi co,ncnne. 
căului. ea si-a probat odată mai 
aria răscoalei a fost una românească 
Haţegul). Mentalitatea participantilor răscoală era. in consecinţă, ţărănească în 

cadrele ei generale si românească deopotrivă în formele de manifestare. Blocul 

advers. constituit din nobilime, care era masiv de origine maghiară sau uu•?<.•Jua

rizată, aducea si de cealaltă parte disparitate în sens social si national. 
La aceasta s-a adăugat disparitatea confesională: răsculatii e!au ortodocsi în 

mare parte sau greco-catolici, iar nobilii reformati sau catolici. In teren, in aria 

de desfasurare, în planul concret al răscoalei, s-au înregistrat cazuri de botez du

pă "legea românească" (ortodoxă) a membrilor unor familii de nobili ei 

salvându-si astfel viaţa. Era aceasta o actiune de nivelare socială si euuc-·co,ni•e

sională de concepţie ţără~ească_ aplicată în câteva locuri ~it;t ari~răscoal~i: , 
Răscoala ţărănească ŞI romaneasca a celor ortodocSI Sl greco-catohc1. Impo

triva nobilimii maghiare si de altă confesiune, iată planurile care s-au suprapus 

in cursul miscării din 1784 si care i-au hotărât complexitatea. Socială şi implicit 

naţională. răscoala lui Horea punea in evoluţia socitetătii romanesti din Transil

vania. din principatul transilvănean in genere un important reper, constituind 

solutia revoluţionară la problematica istorică. a timpului. 

Note 

1 Din istoria Transilvaniei. l. editia a Ul-a. Editura Academiei, Bucuresti. 1963, p. 237. 

c Traducerea memorialului lui Alexandru Ştcrca Şulutiu. Ist01ia H01ii si a poporufui româ

nesc din Muntii Apuseni ai Ardealului. în corpusul I;::~·oarele ril.scoalei lui Horca. Seria B. I::

voare naratit·e. Vol. li. Editura Academiei, Bucuresti. 1983. p. 353. 
3 D. Prodan. Die Aujhebung der Leibeigenschaft in Siebcnbiirgen. în .,Siidost-Eorschungen" 

(Miinchen). XXIX. 1970. p. 3-42. 
4 Eckhart Ferenc. A bec si udrarjobbagqwlirikâja 176I -1790-ig. în .,Sz:izadok;', 90, 1956. p. 

110-112. 
5 D. Prodan, Problema iobdgiei fn lhzt1sih'ania 1700-1848. Editura Stiin!ifică şi Enciclope
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Una dintre 

istoric ·s1/snu teoretice 
pentru cei din breasla lor. Nu e mni 

cu sanse cvasiunanime de acceptare este aceea a unei 
axate in mod expres asupra acestei 

na:nune, naţionalism, 
· lor sunt încă in mod adesea 

mun. Ceea ce a impietat însă demersul 
de grosolanul amestec ideologic - a fost 
preluarea ei ca atare in cercetarea istorică. Cel mai adesea s-a pus semnul ega
lităţii între naţiune şi stat, s-au forjat istorice,cu vocatie universală. 
s-a analizat şi interpretat totul pomindu-se de la ideea sacrosantă că acolo unde 
există natiune trebuie să existe si un stat, fireste. Datorit:'i Sl 

frinbilităţii interpretărilor conexe fenomenului in ansamblul său s-a 
creat un .. cor .. polifonic in lumea.istoricilor, si nu inca 
ritmul si cadenţa, marcat fiind de numeroase cau-

acestei realităţi este caracterul mitogenetic al , mai totdeauna 
creator de fantasme identitare. stârnitor în :-~1 afectelor si la 
folosire în sensul manipulării sau a une1 necesare coeziuni 
interne. Tocmai usurinta cu care modernitatea s-a awoconstruit 
gresarea intre natiune si stat a constituit constructului 
dern: căci cine poate nega rolul de secularizantă în stat ni nationalismu-
lui asa cum s-a impus el la european si chiar 
noastre este acela de a propune un nou mod de abordare al realitătii 
nind de la raporturiie intre ideea naţională si statală modernă. V om 

să exemplificăm de cele ori apelând la trecutul roma-
ne se. 
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* 

",.,,.".,",..,", si prezervarea 
români decât 

"A'·"''"."'" atunci. 
ma identităţi nationale baza unor 
za unor nuclee de viaţă şi 

Când organice, de jos, s-au cu 
apărut premisele unui liant social in conditiile în care organizate au 
dat răspunsuri nevoilor solidarităţilor organice, le-au cr~at si satisfăcut aspiratii, 
le-au îndrumat si controlat prin mecanismul statal avut la dispozitie. Constructul 
statal modern, statul democratic sau de drept. sau de orice alt tip ar se bazează 
tocmai pe echilibrul acesta între nevoile si aspiraţiile celor două solidarităţi folo
sind ca panaceu elementul naţional, adesea expresia voinţei "comune". Identita
tea modernă este strâns legată de afirmarea si dezvoltarea statului naţionaL. pre
cum si de procesul de treptată secularizare a existentei umane. .secolul al 
XIX-lea, secularizarea este în plină si preia sub control nu numai sfera 
pu~lică, c~~e se. distanţează clar .de biserică si te?l?gie, ci si sfeJ!I vietii 
"Ctmentul soc1al devme acum Ideea naţiOnală ndtcată la rang de valoare abso
lută. De aici si dificultatea imensă de a defini naţionalismul într-un mod accepta
bil pentru toţi. El a fost în diferite pe sau ideolo
gie, artefact culturaL religie modernă, s.a.m.d.: el a fost "bun·· sau "rău'', necesar 
sau inutit pwgresist sau reactionar etc. Totul a devenit şi mai complicat de când. 
naţionalismul a fost asociat organic cu nazismul de către o serie întreagă de gân
ditori evrei- după anii '30 ai secolului nostm- victime într-un fel sau altul ale 
regimului hitlerist si nume de referinţă astăzi pentru studiul naţionalismului in 
calitatea lor de ,jaloane" stiintifice indubitabile. Ca să vorbim de spaţiul căruia ii 
apartinem, trebuie să mai adăugăm si perioada comunistă care a aneantizat prac
tic prin dogmele sale orice încercare de interpretare teoretică elaborată si obiecti
vă a fenomenului naţional şi a nationalismului. Reflexul acestei situatii este usor 
de perceput până astăzi, când mulţi acordă sensuri în exclusi\ itate peiorative na
ţionalismului său îl asociază frecvent cu ortodoxia - cu clare trimiteri spre 
'30 ai secolului nostru 

Pornind de la modul în care a fost înţeleasă şi definită naţiunea- aceata 
tă, fără îndoială, o discuţie aparte- recte ca rezultat al unui act de voinţă politică 
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care a Ji.1st 
război 

·de 
la 



nească are 
zentă până 

mânească s-a ua'"""'"' 
în contact, prin sul)ln11erea şi a intaletătl 
parte, nativismul românesc s-a. . . . 
litice moderne, specifice epocn SI 

proces a intelectuală, redusă . si ani~ată 
de spirit modernizator, lată de ce au dtscutat SJ nu 
calitatea"' care a stat la baza nasterii nationalismului românesc. Trebuie spus că 

i~ deplinătatea sensului propriu al termenului - cel asa cum este el conturat 
în literatura de specialitate - nationalismul românesc se afirmă cu putere doar în 
a doua jumătate a secolului al XIX-l~a din~ ~1 est_e certificat în. actul politic al 
guvernării si administrării tării. Deschtdem mc1 un Impe!rtant cap1tol al demersu
lui nostru relativ la relaţia capitalism - naţionalism. 

Putem identifica o relaţie cauzală intre dezvoltarea capitalismului şi a 
nalismului? Răspunsul la o astfel de în~rebare, cu un grad. de generalitate ex.~rem 
de ridicat, nu poate fi altfel decât nesatlsfacător pentru ex1ge~ţele cuno~tem ac-
tuale din cauza sensurilor diferite care le sunt astăzi celor dm 
în c; priveste nationalismul, defini~ile. adese~ eo:fltradictorii, abundă. Originile 
capitalismului sunt plasate de o sen~ de ~uton (P1renn~,. L?pez, <Oelumeau :te.) 
în centrele comerciale si manufactunere dm nordul Itahe1 ŞI m de Jos mcă 
în Evul Mediu. Traditia sociologică clasică (Marx. Weber) ca si gânditori con
temporani (Braudel, Wallerstein. Macfarlane. Mann etc) p~eferă .. ca loc "origi
nar" al capitalismului secolul al XVI-lea:. secol al tranzi.tteL Al_tn (Landes) nu . 
consideră capitalismul născut decât la miJlocul secolulUI al XVIII-lea după ce 
Revolutia industrială a avut loc sau. si mai bine, după ce inovatiile tehnologice 
(metal~rgia modernă, căile ferate e~c.) au deve~it luc_ruri obisnuit~ (mijlocul s~
colului trecut). Numai această succmtă trecere m revistă este de aJuns să an:~rtl
zeze asupra primejdiilor ce pândesc o e,_entuală rel~tionare cauzală a capi,talis
mului cu nationalismul. Nu demult ( 1983 ), regretatul Ernest Gellner a pus m re
latie capitalismul industrial cu dezvoltarea nationalismului intr-o magistrală in
cercare de clarificare a problemei. 

Istoriografia noastră contemporană - ~e referi_~? la cea din per~oada c.om~
nistă- a dat un solid si răsunător răspuns mtrebăm formulate de noJ. Sub mspl
ratie marxistă sau marxistoidă naţionalismul văzut ca ideologie - parte a supra
st~cturii - a fost considerat a fi rezultatul direct strictu senso a modului de pro-
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rn <" '"r"' în acest 
în acelasi 

'"'"'"uJiur·u.,.pu'u"' si nici un subprodus al 
"~·~"''~h ai unor idei această 

şi Ernest Gellner, Michael Tom Naim, Benedict Anderson ca să 
căm doar câteva nume de rezonanţă. gânditori de marcă precum John Ann-

si Anthony D. Smith ideea 
n-ar ceva eminamente modern4

. Noi sustinem ideea căreia capitalis-
mul in f(\Za sa industrială - ultimii ani ai secolului trecut si mai ales secolul 
in cazul tării noastre- nu a fost pur si un detL\ er machina al modernităţii 
si că, nationalismul, nu a fost decât un al acestei evolutii. Con-
siderăm deci că şi 
mutat accentele si pe realitatea statului 

· neratoare a capitalismului, a noilor solidarităţi de 
zarea poate accelera procesele specifice 

creea. 

Un alt punct important al demersului nostru îl dintre stat si 
naţionalism. Astăzi, naţiunea si statul sunt văzute intr-o legătură organică desi 
marea majoritate a statelor sunt, de fapt, multietnice sau multinationale. Ce re
zultă cu evidentă de aici este puterea extraordinară exercitată de principiul naţio
nalitătilor in lumea modernă, principiu fară de care aproape nici un stat de astăzi 
nu s-ar putea legitima in comunitatea internaţională. Potrivit lui William McNeil 
această situaţie este în flagrantă contradicţie cu realitătile istorice anterioare când 
structurile poli sau multietnice erau norma: că un guvern este 
să-şi exercite autoritatea unor cetăţeni cu aceiasi origine etnica a inceput 
să se in spre sfârsitul Mediu··'. Acest prin-
cipiu si-a găsit deplina expresie in cursul secolului trecut mai ales, la sfârsitul 
primului război mondial. Asa se explică de ce statul modern (constructia politică 
modernă) are vădita înclinaţie de a se confunda cu naţiunea: "o comunitate po
litică imaginată"', după expresia Benedict Anderson6

, cea căreia i se acordă 
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care a 
spaţio-temporale si a 

perma
de a asi-

gura în acest sens, c~lo~~alte 
loialităţi (familie, religie, regiune etc.) de stat; d) 1den de 
suveranitate in sens modern. La cele de mai sus, am adiî:uga noi, ca imperios ne
cesară aparitia mecanismului monopolului (teritorial), econom~c, ?ultur_al, P?Ii-

cu pandantul său: institutionalizarea tentonală SI socmlă 
constituie, în fapt, factori ai naţionale. Din această perspec-
tivă comparând cazul românesc cu cel al celorlalte state europene vom fi 

de multitudinea existente. Spunem aceasta deoarece 
care văd in centrul si estul doar 
numai un mimetism de. fundamente. În 

încheia această de aici lucrarea ,..,-,,r.rrlnn..nt~ 
Tilly. The Fonnation Srates in Weszer Europe, carte de .-ot:a,., .... t;; 
nă astăzi cu la acest 

din să relaţioneze cu mai multă profunzime re-
în timpurii ale modemitătii a fost Stein Rokkan°ca-

re, spre deosebire de Charles Tilly si lmmanuel Wallerstein, a dezvoltat un mo
del politic teritorial bazat pe centralitate si periferia!itate în care axa 
s-a bazat pe penetrare, standardizare, participare si redistribuţie. Cu toate aces
tea. modelul său cuprinde prea multe generalizări si este prea descriptiv căzând 
în falsa dilemă: ori statul creează naţiunea. ori naţiunea creează statul. De altfeL 
o bună parte a autorilor care s-au ocupat de problemele nationalismului au 
aceiasi greseală ignorând perspectiva duratei lungi (longue duree ). Cum se .poate 
constata si în ca.c_""'Ul istoriei noastre, cele două procese formarea statului mo
dern, respectiv a natiunii ~ au fost interdependente si s-au potentat reciproc. 
Competitia si dintre state a însemnat ~e terme~ lung c~ u~~le . mărit 
întinderea, în timp ce altele au dispărut sau SI-au dtmmuat tentorule, Iar dezvol
tarea grupurilor- comunitătilor - etno-nationale s-a petrecut adesea sub presiuni 

ultimele două secole am fost 
au fost 

de atotcuprinzătoarea ideologie Cm ântul de ,lrdine al modernitatii -
o naţiune fără un stat si fiecare stat o natiune - a rămas incă un în nu-

mele căruia a curs si va mai curge sânge. 

Dupăace am incercat in cele de mai sus s~ clar~ficăn: relaţia ca~italism - na-
ţionalism, respectiv relaţia stat modem - n~twn~hsm_ sa ne . ~~ ~el~ ~e ur-
mează asupra legăturilor existente intre natwnahsm Si c:\::Ia: ~J m ca-

conceptului de societate civilă o de defimtu SI mterp~e-
Ne vom rezuma la a preciza că acest a fost lansat de John Locke SJ a 

fost dezvoltat de iluministii scoţieni încercarea de a carac-
teriza societatea occidentală modernă în cu societăţile mai putin 
dezvoltate. Pentru Hegel, societatea civilă era domeniul al relaţii-
lor sociale generat de nevoile individuale- . cele . 
tă de stat care se afla în sfera Una dmtre cele mm 
- la care' ne raliem - este de S. Giner: civilă este 
istoric detenninată fiind sfera drepturilor individuale si a asociatiilor bazate pe 
volumariat în care competitia politică pasnică a indivizilor si gmpuri_lor 11: . 
rarea propriilor interese este garantată de . Legătura dmtre ~anonahsm s1 
societatea civilă este adesea ocultată de de dm cauza ,,lup-
tei·• care se desfăsoară intre aceasta si stat. însă de precizat că societatea 
civilă a avut un rol important în nasterea si afirmarea nationalismului -.cazul 
Germaniei si Italiei fiind cele mai ilustrative exemple. Risorgimenro-u! Jtalwn 

avea un în cazul nostru cu cea care 
a împărtăşit şi difuzat pe larg idealurile . . precum si cu ,cea in~~di~t 
unnătoare ei, când românismul a început să-ŞJ facă s1mt1tă prezenţa m med11 dm 
ce în mai Pentru a fi nationalismul are nevoie - in noastră -
cel puţin de o societate civilă 
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modern- se 
a) rUliV.l"'-UCHU 

nalism si precum si 
tizarea lor si încălcarea 

* 
sumară trecere în r~vistă a 

scurt - si constructia 
si românesc: 

dintre 

c.are înconjură tennenii natio-
conexă acestora din poli-

b) ,Jdeea naţională" (nationalismul) are un caracter mitogenetic care cuplat 
cu o altă modernă, cea creează solidarităţi puternice, 
ca forţă motrice- cea mai importantă in realizarea construcţiei politice moderne: 

c) Statul modem, fie el in occidentul sau răsăritul continentului european, are 
la bază ingrediente similare, intre care naţionalismul este unul important, dife
rind in ceea ce priveste ritmul dezvoltării si intensitatea cu care la o etapă sau 
alta s-a manifestat naţionalismul; 

d) "Dihotomia Hans Kohn" nu mai poate sta la baza analizei contemporane 
privind ideea natională si statul modem .. ea reprezentând astăzi doar o alternativă 
cu parti pris: 

e) Naţionalismul românesc a avut la baza sa nativismul el manifestându-se 
deplin abia în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea; . 

f) Nu se pot stabili relatiile cauzale de tip detenninist între nationalism si 
statul modern, analiza interdependentelor dintre acestea presupunând o analiză 
complexă pluridisciplinară. În nici un caz abordarea marxistă sau neomarxistă nu 
poate fi o solutie în acest sens. 
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românească. 
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acurateţe a nu 
decât in parte 

Sunt de amintit, apoi, o 
francezi ai linirii- Elias si Paul , imparatului Napo
leon al IH-lea5 

-, politicii Austriei in Principate în perioada respectivă6 sau acela 
nru,f111YI şi să-i pună notele!), refe-

la aşa-numita Basarabiei la 

* Studiul de fată a fost prezentat la Bălti, în ziua de 29 mai 1991. in cadrul UIJei sesiuni consa
crate .,savantului enciclopedist Nicolae ce explică unele nuanţe din text. pe 
care am· considerat necesar ~î le ua;:.u<ulL 
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Acela a fost momentul u"'"""'"u 
de acest adevăr si l-a ··~;·ah~~· 
rolul al 

care s-a dovedit man-
. era. t!z poporulw~romdnesc el 

cons1deră Iorga SI no1, personaL suntem de ·aceeasi opinie 
strânsă In jurul acestui singur punct 

era să se decidă in anului !857 .. ·'5. 

a.">a-zisa abandonare a propriei 
"'"T"""'""1 mari ale · în consonanţă cu ceea ce in 

r~•~·..,"' veacului ... s-ar explica. după Iorga, dacă 
nnrrr:n"'"' a unei clase de modesti 

produs al noilor şcoli ale Organic. Ei, de 
părinţi mai săraci, de cele mai multe ori fără ranguri, vor .';upt ""''·'""''"'··'· 
rea cdtorva oameni cu spirir puternic, făuritorii Unirii, pe geflero'asa 
Afoldovei lor. Cu ei se uneste si mai toată din 
jertfei identitătii statale a Moldovei, în spiritul vechiului mit că nimic 
poate fi un oarecare. a fost reluată de 
frumoasă conferinţă din 194028

• 

Aceeaşi idee, combinată cu temerea că Basarabia ar fi pe veci 
Moldova s-ar cu a fost 

dar 
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in 
boala noastră 

•w·'""'H" anul si s-au ridicat 
riile politice''w. Lui Kogălniceanu J:i 
rarea a un sfert de veac de la disparitia sa. 
sanatoriu din Paris un străin din România pentru a i se face o 
riscantă operaţie de bătrâneţă'', obosit de o în care se arătase 
ceea ce este pe si . Dar Kogălniceanu 
rul culturii romanesti moderne, care a văzut limpede 
si întreagă din umbra unui cu despotism consular sub un domn vechil 
rusesc, desrobitorul aruncate in intelegătorul tuturor legături-
lor, multe, tainice şi indisolubile. care leagâ vieaţa unui popor de calitatea mo
rală şi de energia stffletului său, acela trăieste"~ 4 ". 

Pentru alti unionisti moldoveni, Iorga câte o vorbă bună, nu se 
sfieste să le arate si Panu, "focosu! orator" care impunea "mai mult 
prin gest, prin decât prin bogăţia ideilor sau literară a formei'·, 
dorea, în fond, avantaje pentru sine. "spirit mai usuratic"', care, "cu 
totul lipsit de politice, de talent administrativ şi cu mult mai mult admirat 
decât respectat'·, confunda admiratia pentru poet cu încrederea în posibilul său 
rol de declară ferm "a fost intre candidaţii la ! ce-l 
priveşte pe Cuza, acesta e un amestec, după Iorga, ciudat de calităţi eminente si 
năravuri detestabile; în orice caz, nu lipsit de şi reusind, cu 
toate acestea, să omul providential4

·'. 

Doar pentru un om. alături de Kogălniceanu, manifestă Iorga simpatie de
plină şi acesta a fost Costache Negri_ un caracter de bronz. cel mai iuhir roman 
din secolul trecut. Această ,,frumoasă de idealist'', ce "ar fi fost un domn 
cu putinţă''4". omul căruia, intâia oară în România, i se ridică statuie, pentru că, 
,,ajungâ.nd foarte sus si putând răzbate si pană la cea mai înaltă culme a puterii si 
straiucirii. a stiut să rămiină modest si sărac'". ,,Căci o tară continua Iorga în 
stilul său mesianic - nu se poate clădi nici pe cel mai netăgăduit avânt al 
suflet genial care urmăreste cu mândrie zborul aripilor sale puternice si încă mai 
putin pc nu:Jracinii ilnpleticiti ai dibaciei politice, ci numa~ _pe nemiscata 
de temelie a caracterelor ce s-au jertfit ca să creeze o patrie"~'. 

Citind acest cald elogiu, adresat aceluia pe care contemporanii, si din 
aceeasi generatie, il numeau cu afectiune ,,mos Costache". înţelegem poate mai 
bine n-am zice aversiunea cit atitudinea critică a lui Iorga de oamenii 
politici munteni din anii luptei pentru Umre, in 3pecial asupra "rosilor"", liberali
lor radicali. Le reprosa nu atâta lipsa de concepţie. ci lipsa de caracter si spiritul 
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a fost "cu mult 
, marele ziar al 

. Ar fi corect să recunoastem noi nu ne asociem în 
- poate prea aspre ale lui Iorga asupra liberalilor 

după cum este necesar să că referintele sunt doar 
ce au dus la Unirea din 1859. Pentru că, altfeL un l.C. ~""'"'"H' 
statului o 

Si ne cumva, la '-'u""'u' 
a fost, pentru românimea umrea cu 

că? Iorga răspundea in felul său la această intrebare, intr-o 
Societatea "Tinerimea Romană" din In ziua de 24 Ianuarie 1935. Aco-

·lo, propuniindu-si să arate "cât a fost de nou, de mare, de si de bogat în 
urman in acelasi cât a fost de expresiv, în ceea ce valoarea 
noastră sufletească si morală, actul de la 1859", fost un mare 
apel la Europa"49

. Unirea din 1859 si ei prea bine cunoscut sunt ale nea
mului întreg si deci si ale romanilor din Basarabia, cum demonstrează Ior
ga intr-un frumos studiu. nu a fost o 
părăsire a tuturor amintirilor'', ,,necunostintă a 
sine·· - Iară de care Unirea din 1918 n-ar fi fost 
valabilă o referire a lui Iorga la Kogălniceanu şi 
să realizezi o politică nu ai Dacia 

Note 

t Nicolae Istoria lui Stefan cel .Mare, .,Litera". Chisinau. 1990, p. l Î<-i. În continuan:. 
vom cita doar lucrarilor aparitinându-i lui 

2 Istoria românilor, IX. l.Jni(icatorii. Bucuresti. 1938. 
3 Din relaţiile ji·anco-române. Un scriitor _{l-ance:.: despre romani si un scriitor roman În 

Franţa: Elias Regnault şi Grigore Gănescu. Bucureşti. 1920. Extras din AARMSL S.IL t. 

XXXIX. 
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culturală a 

din Paris, Bucureşti, 1912. Extras 

7 Problema basarabeană si problema Unirii Pn"ncipatelor la 1855-1859- i'n dosul că11ilor 

diplomatiei, Bucureşti. J 9!2. Extras din AARMSI. s. II. t. XXH1. Vezi .. pentru aceeasi problemă. 

privitil interior", Mihai Basarabia i'n contextul Unilii pn'ncipatelor. i'n 

tul". 1991, nr. l. p. 

rii 
·cs,'!oi•ld,~nl'a lui Stirbei- Voda. l. 

la 
Bucuresti. 1904. Vezi si A!artu

Bucuresti. 190.5. 

Vodâ-Ghica. domn si caimacam al Tării 

10 Studii si documente cu la istoria românilor. XVIII. Scrisori si alte acte prii·itoare 

la Unirea Bucuresti. 191 O. 
11 Un cugetator politic moldoi·ean dela Ste(an Scm·lat Dcls-

câlescu, Bucuresti, 1932. Extras din n'""·"~,n. 
12 Partea lui Napoleon Ill . ... p. 1.5. 

13 Jdem, p . .5. 
1
" 1dern, p. 7. 

JS Unirea Principatelor (]859) povestită romdnilor, p. 34. sub!.' a. 
1
" Solidaritatea nationala, in N. Ideea unităţii româ.nesti, Editura J\linerva. 

Bucuresti, 1987, p. 299. Iorga foloseste, pentru .. nat1UJ1e" această formulă - .,solidaritate 

natională''. 

Istoria românilor, IX. p. 318. 
13 Solidaritatea românească la începutul secolului al XIX-lea. în Con(erintc. p. 262. 
19 Istoria românilor. IX, p. 97. . 
20 Unirea (1859; povestită românilor. p. 33. sub!. a. 
21 Istoria românilor. IX, p. 230. 
22 povestită românilor. p. 63-64. 
23 Idcm. p. 6". 
24 Istoria românilor. IX, p. 302-303. sub!. a. 
25 1dem. p. 300. subL a. 
2
" Am1enii si. mai cu seama evreii nu erau burghezie naţionala. Primii, în anii luptei pcntm 

Unire. voiau sa fie recunoscuti drept .,natie armană". absurdă şi tratată ca atare de Ko· 

gălniceanu. într-un discurs memorabil in Adunarea Moldovei t vezi D.A. Sturdz.a SI 

;ltii. Acte si documente relarÎJ'c la istoria rcnasccrci României. Buc.urcsti. !896, p. 230). 

Cât priveste pc cnei. acestia. cei mm multi suditi austncci SJ faciind acestei exploa-

ta.torii. dupa Iorga. care-i foarte b stmgere" a1 tărauimii noastre. urmăreau 

scopuri pur comunitare. studml lm iston:a nTeilor din târilc noasrrc. extfas din 

AARMSI. S.IL t.XXXYL sedmta din 13 septembrie 1913. Pemm detaliJ suplimentare. vezi 

Mihai Partida narionalâ si constituire<~ statului român f1856-1859J. Editur:J Univer-

sJta.tii I.Cuza". lasi. 99:'. p. :'0-51 si 54-58. 

istoria românilor, IX, p. 289. subL a. 

'sin amintirea zilei de 24 Ianuarie 1859. în Con(erinte. p. 311-315. 

'"Vezi, de marturia beiz.adeki Neculai Suţu. un pătrunzător observator al epocii: 

Afemoires du Prince Sutzo. Cimnd Logothhe de A1oldw·ie. Publiees par Pana1oti Rizos, 

Vienne, 1899, p. 283. 
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:w de Moldova" nu istorica 

românilor, p. 69-70. Pentru ac1:ivitatca 

p. 14.5-148. 
32 şi literatura i'n epoca [fnirii. în 
33 htcrurile sunt pe lămurite în ceea ce 

oada ce ne interesează. }>entm 
Unire, passim. 

34 Unirea Pri'ncl'pairelcw ( 1 859) 
35 istoria Bisericii româ11esti şi a vieţii •·n••;~;~,,eo a românilor, IL .,Neamul Ro-

mânesc ... Valenii de Munte. 1909, p. 227. 
36 Mihail Kogalniceanu. Scriitorul. omul politic si românul. Socec. Bucuresti. f.a .. p. 8 si 17. 

'" si literatura in epoca Unirii. p. 37. 
38 Unirea Principatelor (1859) românilor, p. 84 si 85-86. 
39 Spiritul public si literatura în epoca Uni1ii. p. 42, subl. a. 
4

'' Un sfert de veac de la moartea lui Mihail în Oameni cari au U, Bu-

curesti, 193.5, p. 223-224; subl. n. 
41 Unirea Principatelor (1859; . 

Alecsandri, istoriografia noastră nouă crede că lm 

unire. a fost cu totul dezbrăcată de interese personale. Noi îi dăm 
Alec~;andn a urmărit tronul şi acest lucm poate fi demonstrat. 

a. În ce-l pe 
in anii luptei pentm 
lui Iorga -la 1859, 

42 100 de ani de la nasterea lui Cuza- Vodă. Cuvântare comemorativ!! tinuta la Ateneul Ro-

mân în ziua de 2 aprill920. în Cm!fen"nţe, p. 223-247. 
43 Stat11ia lui Cuza-Vodă, în Oamenii cari aufost, L Vălenii de Munte, 1911, p. l31. 

44 Unirea Principatelor (1859) povestită românilor, p. 100-101. 
45 C. Negn·. Cuvântarea la desvelirea statuii lui la Galati (17 iunie). în Oameni cari au fost, 

n. p. 34-3.5, subl. n. 
46 Unirea Principatelor (1859) povestită românilor, p. 66. 
4" Pentn1 ce s-a comemorat C.A.Rosetti?, în Oameni cari aufosl. IL p. 227. 

48 Istoria presei românesti. De la p1imele Începuturi pâmi la 1916, Bucureşli. 1922. p. 113 şi 

11 :'i. 
49 Însemnătatea Unirii de la 1859, în Col?(erinte, p. 303. 

"' Continuitatea spilitului românesc în Basarabia, lasi. .,Neamul Româ-

nesc", 1918. p. 3-4. 
51 De::~>oltarea ideii unităţii politice la români. Lecţii tacute la Universitatea din Bucuresti. 

in Co1!(e1inţe, p. 87. 



gasi un 
găsit nepregătiti sub 
functie de tactica ce 
nalizarea ideii de ..... ~..._ .. , ... '"'·"''""""' 
din 1848 si a ideolo~dei statului 
declansat un puternic~ curent ideologic si 
vorabi1 recunoasterii individualitatii si grupurilor în legisla
tia dualista, împotriva ideii de natiune politică unică. Reacţia grupurilor nationa
le a atillij momentul culminant in anii 1867-1868, in contextul dezbaterilor dieta
le asupra principalelor Jegi ale duaiismului. ales dezbaterea asupra legii na
ţionalităţilor a declanşat o puternică reactie a nationalitătilor impotriva ideii de 
natiune politică institutionalizată legea care refuza recunoasterea individua-
Htătilor etnico-natio:mlle pe sârbi si slovaci 
au susţinut un proiect al nationalitatilor, fundament pe doctrina indivi-
dualităţii naţiunilor, pe ideea etnică de naţiune, ce recunoasterea politică 
si juridică a individualităţii si egalitatii natiunilor genetice in 

Momentul politic a generat o literatură consacrată chestiunii nationale, elabo
rată în toate provinciile româneşti, ce ilustrează o doctrină adecvată ideii moder
ne de natiune si care reprezintă o fază nouă în evolutia naţionalismului liberal. 
marcată de fenomenul politic. de schimbarea raportului de forte în Europa, de 
ascendentul statelor conservatoare pe continent. de triumful, chiar dacă partial. 
al principiului de naţionalitate în politica europeană prin crearea noilor state na
ţionale; român, italian sau mai târziu german. Noile regimuri instaurate în Euro
pa au modificat treptat pe continent perspectiva asupra ideii nationale. care. 
dintr-un concept asociat liberalismului, va deveni unul conservator, in unele ca
zuri justificând tendintele expansioniste. naţionaliste. de asimilare~. Prevalenta 
caracterului etnic în definirea ideii naţionale, preeminenta factorului lingvistic. 
actualitatea principiului de nationalitate la popoarele care nu si-au realizat inte
gral sau deloc unitatea. conferă literaturii despre natiune o specificitatea aparte 
in spatiul românesc, cu deosebire la românii din Austro-Ungaria. 

Conceptul de natiune la românii din Banat si Transilvania a fost influentat si 
de formarea statului national român modem, de pozitia române în 
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ce anunţau 
Austro-Ungaria au irnnri'""''' 

şi politic. reatctulahzârtd 
~n.-.,, ... ,, ca principal element caracterizat al 

si educatiei, muhiplicarea mijloacelor de comunicare ale cu ::.u•.,;tct<• 

lărgit adeziunea categoriilor populare la difuzată pe 

sodetătii printr-un sistem institutii •~a~•~-~~•· economice, sociale 

sau profesionale, ce au fav:orizat asimilarea ideii uu;H.JUUJ la struc

turilor de jos ale societăţiF. Ideea natională încetează a 

lor elitare, chiar dacli. cei care conceptualîzează şi ii 
mân intelectualii. Ideea de natiune a încorporat -'~·•·-··•· 

aceeasi etnie, indiferent de statul sau provincia in 

sau confesiunea căreia aparţine. Definirea identităţii s-a realizat prin raportare la 

ansamblul comunităţii nationale, împotriva ideii de politică, cu '""'"n"'" 

de integrare in naţiunea mamă, nu numai în plan spiritual, ci si politic, 

egală tnasură, ea se defineşte în raport cu alte popoare neolatine. exprimând 

tendinţe de asociere cu acestea în familii mai mari de popoare. 

Deceniul sapte al secolului al XIX-lea reprezintă în istoria ideii natiune la 

românii din Imperiu trecerea de la conceptul liberal la principiul de nationalitate, 

care îngloba, însă, şi fundamentele ideii liberale. Discursul national devine pre

ponderent politic si juridic. iară să abandoneze achizitiile ideologice de până 

atunci. Doctrinar cele mai importante contributii ale deceniului la definirea 

naţiunii au apartinutlui Simion Bărnuţiu6 , Vasile Maniu' şi Alexandru Mocio

ni8, care prin contribuţiile din anii 60 încheie o ţtapă în definirea natiunii, am 

numit-o etapa liberală, ce coincide, în mare parte. cu romantismu~ politic la ro

mânii din Transilvania. 
În prelungirea contributiilor teoretice anterioare, Simion Bărnuţiu9 a dezvol

tat o teorie despre natiune vizibil marcată de realitatea politică din România, în 

ambianta căreia a redactat Dreptul public al românilor, pornind de la o idee ge

nerală la romantici, necesitatea identificării naţiunii cu societatea, a organizării 

societăţii si statului după criterii nationale. Cu toate exagerările latiniste, ce a

mintesc de mostenirea iluministă. între care identificarea iară discernământ, până 

la suprapunere. a dreptului roman cu cel românesc, ce I-au condus la concluzii 

false, teoria sa rămâne una inedită în planul istoriei ideilor. lnconsecventele de 

limbaj continuă si în această perioadă, agravate, poate, de latinismul său exacer

bat, ce l-a condus uneori la interpretări absurde sau de neaplicat. Si In scrierea 

redactată la lasi, Bărnuţiu a identificat notiunile de popor, gintă, naţiune, defi

nindu-le ca "una multime de oameni uniti cu legături naturale cum e aceeasi 

gine si aceeasi limbă (vocum communio), apoi prin consensul dreptului si prin 

comunitatea utilitătii .. ll'. Din conceptia romantismului a preluat ideea de naţiune 

ca o comunitate naturală, dezvoltând teza natiunii ca personalitate juridică, în 

functie de care îşi construieşte sistemul de drept si teoria sa despre naţiune. 
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uutu"''"ţ" lui ca si la 1 848 ca în opera 
să nu se conducă de ci să se conducă de 

să această activă în Moldova 60. 
Bărnuţiu fixa la baza statelor 

de această juridică cea 
concepţia sa ftuidarnentele ale 
social în care era N",+o+•".~,t<s 

această •11••nlncr''"" 

de lecţia inaugurala a 
la Universitatea Torino în 185 L a dreptul în 

uz la acea dată ca o negaţie a "dreptului adevărat .. , ca o 
organizată contra tuturor naţiunilor pe care le-au impartit si le-au subjugat''. 
Bărnutiu l-a numit "drept feudalistic international'' deoarece ,,nu recunoaste per-

natiunilor", ,.nu recunoast~ogintjsau ţ!l recunoaste numai 
re ... De sorginte istorică, acest drept legitima, în conceptia sa, cucerirea, supune-
rea natiuniiOr mici si slabe, pretextul de a introduce si a conserva ordinea ... 

ua~,,u,, ... au fost în parte, de noua 
realitate din statul-natiune România si justificate juridic prin apelul la un;uulu 

roman, între roman si cel românesc. Cele 
teresante analize, au vizat situaţia românilor într-un moment 
decisiY al evoluţiei problemei românesti din imperiu. 

Solicitat de lideri politici români din Transilvania să fo.rmuleze opiniile saie 
în legătură cu statutul politic al românilor din Imperiul Habsburgic, 
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românesc a 
intre stat si 

natmrte de sine stă
din 1848 - atunci ea si-a 

proclamat la teritoriu naţional, de .a se . si de 
~r•T~~;.,..., politic si cu contentonale nmna1 su~ 

său national si sub cel comun tuturor acestora, în urma dreptulm de a-s1 
crea, cum au ~elelalte natiuni · fără care 
dânsa n-ar putea să se tină ca naţiune de 

Cele trei elemente pe care le 
erau dreptul, 

Ulfllltlea să nU fie numai """'r"'""nil 
Pentru ca natiunea română 
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a încorsetat-o in unui 
românesc este continuatorul celui roman. 

santă a române din 
oferă posibilitatea de a propune o solutie de organizare a •mne>nu 

pe principiile federalismului nationaL 
concepută de Bărnuţiu de sus în de la o a 
adunarea natională, până la orase sau comune, intr-un sistem ierarhizat, compati
bil cu organizarea altor naţiuni ardelene. Acest plan era -al doilea plan detaliat de 
federalizare a monarhiei, formulat de romani după cel din 25 februarie 1849. 

În ah sens s-a exprimat panlatinismul ca ideologie in opera lui Vasile HA'""'"· 
bănăţean stabilit în România, care a. rămas un atent interpret al fenomenului na

din Austria sau din Ungaria16
• Influenţat de lepţia inaugurală a lui Man-

V. ideea de ' nouă, externă, din 

sau cauza română în orc>cesuJ 
...... J."'"u că ,.un nou ordin de sistem social si 

va fi va ridica 
, în una din nn1nrnv• 

Mancini. această nouă ordine politică de pe trebuiau să 
fie principalul subiect de drept, în care omul să se regăsească cu personalitatea şi 
proprietatea sa. cu libertatea, independenta si familia, cu limba, constiinta, cre
dintele. tradiţiilor si pământul său. Principala conditie pentru instaurarea noului 
sistem politic pe continent era ca "popoarele să-si aibă după stirpe si ginte pro
pria lor viata individuală, o ordine proprie substantivă. într-o perfectă indepen
dentă. ceea ce va si face ca puterea întregii omeniri să fie intemeiata pe echitatea 
internaţională .. ; 8. 

Ca în toată opera sa stiintifica si în această lucrare Maniu îmbina mostenirea 
iluministă cu o viziune românească asupra fenomenului national. Idealul abstraCt 
al umanităţii, originat în filosofie Luminilor, reprezenta tema principală de la 
care a pornit demonstratia lui V. Maniu. după care popoarele au un centru co
mun de întâlnire, "altarul pentru cultul umanităţii''. In idealul de uma._nitate era 
sublimată "legătura naturii umane'", "natura asociabilităţii noastre". Intrunirea 
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sa 
"''""".'"' impotriva pro

o contributie deosebi
in secolul al 

in moment 
Pentru Al.Mocioni 
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un argument peremtoriu 1m1nrHn 

ca si la 
le nobilitează facultăţile si 
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conflict cu 
Al. Mocioni 

motiv, "din punct de vedere juridic e a 
rea··, pentru altfel, statul se punea in contrast "cu 
lă". Explicaţia ce o dezvoltă l-a indepartat, partial, 
rioară. El sustine că naţiunea era produsul legilor nu îs1 avea 
existenţei in puterea statului, ci in mai inaltă a lucrurilor. Ca si 

scopul ultim al era dezvoltarea sa nro\nriP 

său ultim era care "e sub1ect 
originare, adică . Dacă nu dorea să vină în 
sa ideea fundamentală"', a cărui de a fi era "a da ... v'"'"''" 

de dezvoltare··, "nu poate recunoasterea legală a drepturilor 
seama natiunilor··. 

Proiectul guvernamental de lege a nu recunostea u, .. ,,U,,H 

genetice din ţară, nu le asigura condiţii de dezvoltare, negandu-le 
existenţă. ,,A recunoaşte drepturile originare ale naţiunii - spunea Al. 
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era o 
era un drept 

politice, nu 
'""""'"'"'u naturală a Dreptul naţional 

fi conditionat, ci pretindea 
garantie legală necondiţionată. această considera limbilor 
naţionale din învătămant, justitie, legislatie ca o încălcare a drepturilor indivi
duale, a egalei indreptătiri a oamenilor. Proiectul naţionalităţilor recunostea ne
cesitatea unei limbi oficiale a statului si suprematia politică a unei naţiuni, dacă 
acestea se bazau pe insusiri si deosebite, nu pe voinicie, impuse de putere 

contrare intereselor care lezau onoarea acestora. 
ideea de la 

din imperiu într-o de nationalitate, ce a 
incorporat mostenirea iluministă si accentuând 'cafacterul juridic si 
politic al românesti. ldeea românească de s-a definit în "u'"·'"'"'·'" 

păstrând nealterate teme
iurile democratice si ale romanesti. asa cum le-a inaugurat ilu
minismul. Contributiile doctrinare ale momentului preliminau teoria principiului 
de nationalitate prin câteva componente fundamentale, între ele valoarea con
stiintei nationale si a vointei de a exista ca natiune, calitatea naţiunii de subiect 
al dreptului public intern sau internationaL Sincronizată cu noile directii din 
gandirea politică europeană29 , doctrina românească evolua spre o concepţie coe
rentă, sistematică, capabilă a fi valorizată politic, care se va cristaliza în .a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea si la începutul secolului nostru. 

Note 

1 Pentru ideea de natiune în epoca liberală si dualism vezi N.Bocsan. L'evolutiotţ de !'idee de 
nation chez les roumains de.Transylvanie et du Banat. în .,ReYue de TransvlYanie", 1992. nr. l. 
p. 60-77, Idem, Liberalism si indi~idualitatc nationda intilosofia politica românească din Ba
nar în secolul XL\", în ,"Altarul Banatului". III (XIII), 1992. nr. 4-6. p. 61-66: Idem, ideologia 

i46 

Transilvania 
Transilvania 

dualism-- chestiunea nationalitatilor vezi: V, Netea, 
libertatea naticmaltt 1848-188], Bucureşti, 1974, 

dualismului. 1978, 
.nomism la A1emorandum, Timisoara. 1 p. , 
/itico-istorica a petitionalismului românesc. Cluj-Napoca. 
nationalâ, p. 31. 

românilor din 

naţionalitâţîlor cu toate anteproicctde şi dezbaterile pe .:i în TV. Pacatian, 
Cartea aur, vol.IV. Sibiu. 1906. p. 429 sq. 

4 Pentm e\·olutia ideii de naţiune vezi: H. Kohn, 17ze idea o(naticmalism. New York. 1964; 
F.Chabod, L'idea de nazioni. Bari, 1961; L'idee de nation. Pmis. 1969: Jean Rene Surattcau, 
L'idee nationale de la ri:l·olution â nas jours, Paris, 1972: Les nations ro-
mantiques. Paris. 1979, Eric J. Hobsbawn. Na::ioni e na::icmalismo de! Tonno. 1991. 

5 Pentru asociationalisn::ul national românesc şi difuzarea ideii nation:de wzi:, N. Bocsan. 
Transilvania si unirea .din 1859. Implicaţii culturale, în All/1.C. 27. 198"'-1 'J86. p. -18:'-504. 

6 Dreptul public al românilor, Iasi, 1867, publicat dupa redactiile autorului din 1860 si 1863. 
Toate citatele din text .sunt din aceastâ lucrare. 

Unitatea latinâ sau cauza română în procesul nationalitari!or, Bucurcsli. J S69: Idem, 
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Pentru ideea de 
Alex:arulru ll/lor:io;>ti 

ardelene din 
24 Mocioni, 

Păcăti::m, Cm1ea de om, 
r<"nrnrln<:e din acest text. 

Mocioni, Discurs, p. 474. 
26 Ibidem, p. 477. 
2

' Ibidem. 
18 Ibidem, p. 480. 
29 

E. Hobsb<n\11, op.cit .. p. 119 sq. 

asupra nationalitciţi/or. în T.V. 
Toate citntele din A!.Mocioni sunt 

-0 

doilea 
si un rol aparte îl ocupă ucrainenii 

Ribbentrop-Mo1otov şi 
astăzi. 

jntr-adevăr, o realitate dinamică, m<~orne.si 
evenimente epocale - criza fiiră precedent a 
două Germanii, prăbuşirea imperiului totalitar 
satelit.e, ieşite si sub baionetele 

şi divizarea pasnică a 
· de reorganizare si "federalizare" a Europei pe baze 

lipsesc ambitii si planuri mai vechi, arbitrare şi anacronice etc. - ,.,,.,, • .,.,.""' 
Bucovinei reîntră în unor centre de create si a unor an'""'"; 

de ~nterese internaţionale, care se ocupă tot mai de această zonă. 
In 1990, din iniţiativa puterii locale din Svabia s-a la Augsburg In-

stitutul Bukowina. Nasterea si afirmarea acestei institutii este motivată si expli
cată de către un slujitor al centrului de la Augsburg, d-1 Carsten Eichenberger. 
astfel: la sfărsitul celei de-a doua conflagratii mondiale, în 1944-1945. în partea 
de sud a Bavariei au migrat numerosi etnici germani din Bucovina: luandu-i sub 
protectia sa, administratia locală bavareză a infiintat Institutul Bukowina, care 
,Ja început se ocupa cu evidenţa documentelor noilor veniti. din Bucovina. As
tăzi el tinde să devină un centru de cercetare, al cărui scop este studiul amănunţit 
al problemelor Bucovinei in general"1

• Există si o asociaţie a germanilor bucovi
neni, care editează şi difuzează ziarul ,,Der Si.idosdeutche .. , ce apare la Munchen 
si Augsburg. 

O direcţie esenţială, definită si în "Der Si.idostdeutsche"' este aceea că Buco
vina este sau poate deveni pentru contemporani "un mode] pentru echilibrarea 
conflictelor interetnice"2 sau mai explicit "o strălucită .. prefigurare a politicii de 
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sară bancă de date, cu 
sud-estice ale Europei. general, asupra 
experienţa politicii habsburgice in această zonă 
teresul unei Europe, care tinde spre 

. O de opinie este pe larg in 
nă referitoare la Bucovina. Istoricul Adolf ,_..,h,.,,"" 

tifică, intitulată sugestiv Bucovina si ( 1 ce argumen
ta că "intre Bucovina si celelalte regiuni ale României este o mare diferentă .. si 
aceasta se datorează în principal "influentei covârsitoare si factoru-
lui german, respectiv politicii inteligente, luminate, care s~a în Buco-
vina, în perioada stăpânirii habsburgice'", trăgea in 
ansamblul său arhitectura ideii europene, un si economic auten-
tic .. 5. Tot astfel. în prefată la lucrarea sa Istoria Bucovinei in epoca modernă 
(1993) aparţinând istoricului Emanuel Turczynski. de la Munchen se arată: ,,o 
istorie a Bucovinei in epoca modernă poate să dea impulsul pentru alcătuirea 
unei cerc~tări mai largi, cu formularea întrebării: dacă istoria Bucovinei poate să 
fie un model sau un anacronism cu sanse de viitor pentru Europa"'?'' Pentru a 
răspunde acestei întrebări fundamentale, autorul readuce în atentia cititorilor 
,.vechile timpuri bune", când s-a format si afirmat ade! "homo bucovinensis'", 
definit de Hans Prelitsch, încă din 1956, ca fiind produs de "practica tolerantei 
de către oameni de inaltă si variată cultură" - idee preluată si dezvolt:ltă si de 
David Schaary, în 1993. intr-o lucrare apărută"ln Tel Avi\"7

• /~preciat ca unul 
dintre cei mai citati si autorizati istorici gern1ani ai problemelor sud"est-europe
ne, moderne, Turczynski vede în politica habsburgică in Bucovina pârghia cu 
care s-a efectuat "tranzitia de la o provincie de margine. moldovenească. aflată 
sub dependenta Imperiului Otoman. la o regiune culturală de modei centrai
european"', prin intermediul ci\·i!izatiei si culturii germane. dar maî ales prin. 
reformele josefine. Bilingvismul si mnltilint:nismul au favorizat creativitatea. 
spune eL fiindcă, intelectualii. indiferent de origine:~ lor, români, polonezi. ucra
ineni, evrei. armeni ,,găseau accesul la mai multe modele literare··. oferite si de 
cultura lor proprie si de cea germană sau de simbioza dintre acestea; colonizarea 
si imigrarea din vestul si estul Europei s-au intemeiat pe ,,o nouă ordine socială 
si de drept"; în Bucovina s-a creatsi consolidat, ,.un regionalism organic ... având 
la bază ,,toleranta si linistea .. si opunându-se ,,nationalismului, ce venea de la 
Bucuresti, Moscova si Viena"; după opinia lui Turczynski "capodoperapo!iticii 
habsburgice"' a fost "nivelarea culturală··, care a permis ,,eliminarea tensiunilor 
sociale si nationale"8

. 

Analizând "colonizările si torentul de imigranti sub administratia austriacă in 
secolele XVIII-XIX-lea"', Turczynski admite câtevp din concluziile care se 
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pentru a -.-··-··-. 
(1781 

de moderne corespunzătoare. 
181 7 a legislatiei penale si în 1811 a codului 
goare aproape o sută de ani, până la s:fârsitul """'""'auu• 
care îi permit autorului să conchidă că decursul unei 
deYenit o oază a libertăţilor burgheze si a drepturilor v"'""·" 

Dintr .. o altă direcţie, cu alte mobiluri, izvorâte din imperativele imediate si de 
perspectivă ale justificării evidente a reaJităţilor recente create de cea de-a doua 
conflagraţie mondială si tolerate in mod ciudat de noua ordine 
de făurire, vine Centrul de Cercetări Bucovinene, creat la 
versitatea din Cernăuţi - centru dirijat si de 

· dente. La deschiderea acestuia - in prezenta unor ael:eg:aiH 
tria, Canada, IsraeL România si Polonia - ,., .. ,"g,t., 

prof. dr. Oleg Panciuc, directorul 
ditiile convietuirii armonioase"' plurietnice, 
nitătilor din Bucovina, contextul în care, în această de răscmce"' s-a format 
si afirn1at acel ,,homo bucovinensis"'. sarcinile ce revin contemporanilor In direc
ţia .. unirii eforturilor de a ne regăsi si implini în noua Europă". 

Formată exclusiv din cadre universitare, condusă de un director, un director 
adjunct, un secretar stiintific, noua institutie urmăreste să cerceteze si sa elucide
ze. problematica Bucovinei în cadrul a 5 cinci sectii: 1) de istorie. :! l stiinte natu
rale, 31 culturologie. 4) culturi nationale si 5) economie. Aceste sectii. au la 
rândul lor laboratoare si subsectii de: istorie propriu-zisă, arheologie, folclor, 
lingvistică, literatură. artă, ecologie, biologie, geografie, economie industrială si 
agrară, etnografie, relaţii economice si spirituale etc. O specială de 
nationale" cuprinde subsecţiile de: cultură română, rusă. poloneză, germană. aus
triacă, evreiască. Există si un sector de arhivistică. menit să devină un veritabil 
instrument de lucru la dispoziţia cercetătorilor. Majoritatea covârsitoare a specia
listilor încadrati la Centrul de Cercetări Bucovinene apartin etnicilor ucraineni-
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, care 
cercetări, ipoteze; 

mânt, cuprinzând, totodată, creatii artistice in 
schiţe, biografii, studii de etnografie si folclor ....... ". .... , ... 

Întreaga activitate a Centrului de Cercetări 
prin studiile si articolele apărute până la această 
tate la diverse reuniuni stiintifice se axează pe ideea 
demonstrării ,,autohtoniei .. ucrainenilor în Bucovina si a justificării 
zultate de după cel de~a doilea război ca 
gura vremurilor. ,,A.utohtonia"' ucrainenilor in Bucovina si ""''Il"''"'"'' 
până nu demult, lupta lor până la crearea Ucrainei independente este preocuparea 
de căpetenie a Centrului de· Cercetări Bucovinene. Există o singură lucrare de 
sinteză, agreat! si apreciată în prezent, către diriguitoare ale Ucrainei, 
o "operă fundamentală", ce cuprinde "mărturii ş.tiintifice exhaustive ale autohto~ 
niei ucrainenilor în Bucovina ... lucrare ce a fost recomandată oficial. spre a deve
ni ,,manual pentru lectiile de istorie": Istoria Bucovinei voL l~H, de Arkadi Ju
kovski13. Rezumând aici continutul acesteia, relevăm faptul că autorul ei ex
primă opiniile diasoprei ucrainene, care azi sunt în deplină concordanţă cu cele 
ale conducerii actualei Ucraine libere; lucrarea a fost publicată mai întâi in 
străinătate, în 1956, la Paris, Philadelphia, Detroit, într-o vreme in care o, astfel 
de abordare nationalist!, exciusivistă, extremistă nu putea apărea sub regimul 
totalitar sovietic, dar ea a devenit "evanghelia'· făuritorilor şi diriguitorilor 
Ucrainei de astăzi. 

Bucovina- se arată în primul volum allucriîrii, apărut in 1991 - este ,Jeao-ă-
nul"" civilizatiei si culturii ucrainene; arealul formării si afirmării ~oporului uc:Ui
nean a indus si teritoriul intregii Moldove, de la Carpati la Nistru. Dunăre si 
Marea Neagră: ucrainenii s-au asezat aici în secolul al VII-lea. in vreme ce româ
nii au migrat la răsărit de Carpati în secolul al XII-lea, venind din Peninsula Bal
canică (p. 34-39). Românii din Bucovina sunt un element invadator. de cuceri
tori. veniti din Maramures. în prima jumătate a secolului al XIV -lea (p. 4 7). Că 
ucrainenii au fost primii si singurii autohtoni (es!e adusă ca ,.probă .. toponomia 
si limba cancelarii1or medievale din Moldova). Insă, Moldova - relevă Jukov
ski - s-a aflat aproape permanent în evul mediu sub dominaţia statelor vecine. 
Ungaria. Polonia. Imperiul Otoman14

• 

· In cel de-al doilea volum al sintezei sale, apărut în 1994. Jukovski condamna 
"politica colonială, promovată permanent in Bucovina, de către puterea ~mstria
că"', în urma căreia "tinutul s-a sărăcit" (p. 35). În etapa administraţiei/militare, 
între anii 1774-1786, "toate actiunile civilizatoare ale guvernuiui de la Viena în 
Bucovina, intr-o mare măsură au contribuit la germanizarea Bucovinei" (p. 12) 
şi "guvernul se- ocupa si se îngrijea mai mult de valahi, decât de rusini (ruteni, 
ucraineni)"', tolerând "puternica miscare imigraţionistă a românilor, din Transil-

"152 

români 
deauna au fost străini·· 

militare de cea 
cnnnnn<n politica 

în aceea că, ,,in joc a un element nou si 
rămas polonizarea partială a oraselor si satelor ucrainene Bucovimf' 

_ de l.a 18•~8 ,,a grăbit cristalizarea celor două popoare 
Sl roman" SI a marcat deschise 

obtinere~ hegemoniei in Bucovina'\ însă 
Bucovina a venit abia peste 30 de ani'· 

oentru 
a ucrainenilor în 

in 
Bucovina, "a avut însă o mare asupra 
cereau recunoasterea naţionalităţii atât 
adresându-se in acest scop Congresului shrv de !a 

' vomd ,,crearea unui tinut de C0f0ană, sub cr.o•nTT11 

Habsburg, în care să de est_ 
transcarpatică" (p. 22). Jukovski subliniază: rolul Radei .-.r,,,...,...,,...., 
1848, la Lemberg, activitatea în la 1848-
1 _ _. e~ortul ce. l-a tacut .,elementul romanesc din incurajat de ro-
mani! dm Trans1lvama .. de a înfăptui .. ruperea Bucovinei de Galitia" si :1 crea 
astfeL "o. pavăză I?entm aspiraţiile imperialismului romanesc" (p. 29). în tot 
acest _efort ,,~el mm mare promotor si părinte al ucrainofobe in 
acel timp a fost Eudoxiu Hurmuzachi" (p. 40). 

Etap~ I 862-1918 este "importantă pentru popoml , fiindcă relevă 
Jukovsk1 - "începe viata ucraineană organizată si creste constiinta a 
~ucovinenilor .. ~ car_e se m~nif~stă .,pe tărfrmul cultural, obstesc Si politic \P 41). 
In pofida dezb1~1ăm ucramemlor _in_ grupurile austrofil si rusofiL ei profită din 
ambele cazun, mcuraJatl Sl aJutan s1 de către Austria, si de către Rusia· isi edi
tează prim~le publicatii, intretin legături cu conationalii din alte terito;ii ucrai
nene. s_~ ahază fie cu polonii, fie cu renegatii românilor- între care Eugen Hac
~an, N1colae _wassilko si mai ales Aurel Onciui- pătrund în Dieta Buc~ovinei si 
m toate orgamsmele locale si centrale, infiltrându-se in toate structurile politice, 
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11 

Într-un de 
ropă nouă si când, 
activează numeroase centre si 
pentru Austro-Germană din Evreilor 
Haifa (Israel), Centrul Cultural din Pila (Polonia) etc. - se uu~1ruca 
zează in vreme, congrese, 
Bucovinei. de pildă. între 30 septembrie - .5 octombrie 1993 se destasoară 
la Cernăuţi un congres tema: Transf'ormări de in Bu-
covina; in cadrul acestuia, d-l Cotzian, coordonatorul Institutului Buko-
wina de la Augsburg- care nu este bucovinean, ci descendent dintr-o de 
germani refugiaţi din zona sudetă, a Cehoslovaciei - lansează şi subliniază 
că: "Bucovina poate deveni o zonă de excepţie, cu un statut unic, in 

În zilele de 2-4 iunie 1994 se destasoară la Jastrowie, in Polonia, ""'"t"''"'"'.~" 
internaţională sub titlul semnificativ: Bucm"ina o Europă i"n miniatură16 • Au 
participat reprezentanti din Polonia, Ucraina, România, Germania si Jugoslavia. 
Lucrările prezentate au fost axate pe teme variate: istorie, lingvistică., folclor, 
etnografie, instituţii muzeale etc. Coordonatori] volumului, în care se publică 
lucrările conferintei (ei precizează însă că din vo1um lipseste referatul lui 
Alexandru Tenchea, din Suceava)- textele fiind de rezumate in limbile 
rusă, ucraineană, română, gennană si idis - relevă în Cuvânt i'nainte că, unele 
referate prezentate "au avut un caracter foarte ·controversat"' si că ,,in problemele 
de bază referitoare la Bucovina există nu numai unele diferetl'te de opinii, dar 
iese la iveală atât lipsa de cunostinte a informatiilor fundamentale, cât şi afir
marea anumitor puncte de vedere conforme vechilor tez~, demult dezactualizate·· 
- tară să ni se explice care sunt aceste teze invechite. ln schimb, coordonatorii 
lucrării, care înmănunchează textele prezentate la conferintă. precizează că, 

,.actualitatea ideii europene a generat o anumită modă: BucoYina este văzută ca 
un model primordial - fie acesta real sau postulat - al unui organism multina
tional, capabil să funcţioneze fără prea multe fricţiuni ... 

Opiniile celor trei coordonatori sunt cu atât mai importante. cu cât desi de 
etnie poloneză, ei sunt cetăţeni in trei state diferite: Kazimier Feleszko trăîeste la 
Munchen. este cetăţean german: Jerzego Molasa la Varso-via, în Polonia, iar 
Wladislaw Strutvnski- la Certlăuti, în Ucraina. Ce constată însă ei, in consens, 
după audierea r~feratelor si interv~ntiilor in cadrul conferintei? Nici .mai mult, 
nici mai puţin, că "premizele acestei comparatii"', cu "Europa in miniatură"' sunt 
,,înşelătoare .. , fiindcă aprecierile celor ce visează să facă din exemplul Bucovinei 
de ieri o "Europă·· de mâine pornesc de la ,.erori de natură metodologică: ele 
constau, pe de o parte, în ignorarea diferenţelor dintre epoca preindustrială si cea 
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"'"''"""''" intre 
macro-social este 
microsociale··, ce 

a diverselor 
un "nou grup, autonom", se întreabă: 

- care ia naştere în - are în vedere doar abilitatea 
de zi cu zi intr-o o a doua întrebare: 

ce măsură ar fi 

cu care eJ se 
remarcă o socotim cu ,atât 

transpare aproape toate textele prezentate. Să mai 
indemnul pe care îl lansează coordonatorii 

ţiate si încurajate amănunţite cercetări antropologice, etnografi-
ce, lingvistice pentru a se cădea de acord asupra unitare a istoriei, 
capabile. să reconstituie procesul de formare ale acestui mozaic cultural''17

. 

Dincolo de observaţiile realiste ale coordonatorilor volumului mai sus 
mentionat - care este foarte puţin cunoscut la noi, s-au tipărit 
exemplare şi nici chiar toţi participanţii nu au vom incerca să mai re-
zumăm câteva opinii, începând chiar cu cele român. Au fost de 
fapt doi delegaţi români: Alexandru Ţenchea, , lector la catedra de 
limba si literatura germană de la Universitatea cel Mare Suceava"" (el 
este şi membru al comunităţii germane din Suceava, dar nu şi-a redactat şi predat 
textul intervenţiei verbale pentru tipar): cel de-al doilea român, Geor-
ge Ostafi-Ost este inginer mecanic, indeplineste muzeograf la Muzeul 
Bucovinei din Suceava si lucrează la sectorul "relatii cu publicul"; acesta a pre
zentat comunicarea Etnic si economic i"n Bucovina 1

'. În sinteza sa el rezumă 
multe aspecte semnificative ale dezvoltării economice: între altele autorul relevă 
că Bucovina reprezenta a 60-a parte din suprafata imperiului si în 1914 dădea o 
productie industrială, care, sub raport valoric era de 110 milioane coroane, din 
valoarea globală de 10 miliarde coroane. cat se realiza în întreaga industrie a im-
periului. Pentru perioada anilor 1850-1918 autorul că, "rezultatele 
nute in agricultura Bucovinei se situau peste media celor obţinute în toate lan
durile in si Moravia'" si că acest fapt ar fi fost de
terminat mai ales de efortul coloniştilor germani care au introdus aici ,,metode 
mai raţionale şi intensive de prelucrare (?) a pământului. Arătând, totodată. că 
aproape toti coloniştii şi imigranţii s-au asezat pe mosiile Fondului Bisericesc 
ceea <:;e este în bună parte adevărat- si că "multi dintre colonisti au primit 16-20 

155 



si el: "în 
zone din si că 

propăsirea generală poate sta la baza 
Un alt referat a scos în evidentă 

general "si a oraşului 
au făcut capitalei o ;~ ... "...,...,..,H; """<!.'""'~ 
Falk si au dat. 
1913-1915; el însiruie o pleiadă de de cultură si ales 
"scriitori evrei de limbă gennană"', încât, socotind că în unele lucrări acest 
se ignoră, scrie sentenţios: nemtii fascisti, nici nationalistii 
neni ori polonezi nu au fost in stare să steargă din memoria Bucovinei aportul 
evreilor de-a lungul istoriei la viaţa culturală a acesrei provincii". Susţinând 
foarte categoric că ,,nu există nici un document cu adevărat neutru, care să 
descrie obiectiv istoria Bucovinei"'- ca si când eL Chaim Frank le-ar fi văzut pe 
toate aceste documente! - si el isi încheie lucrarea cu concluzia că ,.Bucovina a 
fost cândva o Europă in miniatură"'. În vreme ce c: Frank se referă doar la 
Bucovina sub habsburgi, alţi istorici extind constatările privitoare la evreii in 
Bucovina si pentru etapa românească, interbelică - când "Cemăuţii au fost, intre 
ambele războaie mondiale, după Varsovia si 'New-York, oras)-ll ce a suscitat 
interesul cel mai înalt al populaţiei evreiesti din lume"2

''. , 

Într-o vădită manieră părtinitoare Alexandr Dobrzanski (Cernăuţi) abordează 
problema relatiilor polono-ucrainene din Bucovina de la sfiirsitul veacului al 
XIX~lea. încercând să argumenteze că ,,activitatea coalitiei ucraineana-poloneze 
din timpul alegerilor pentru Dieta Bucovinei în anii 1884, 1890, 1892, 1898 a 
avut .. un caracter constructiv" si s-a finalizat prin "rezultate favorabile, atât 
pentru ucraineni. cât si pentru polonezi"21

• Dar pemm românii autohtoni? Ţot 
astfel Jurii Macar si Wladislaw Strutvnski, referindu-se la "prezenta polonenlor 
în viaţa socio-politică a Bucovinei Jă sfârsitul secolului al XIX-lea si înc~putul 
celui unnător. ajung la concluzia că ;.alături de alte grupuri polonezii au 
contribuit la transformarea Bucovinei într-o regiune in care relatiile interetnice 
au devenit un model de tolerantă, în neme ce~ viata culturală se caracterizează 
printr-o rar intâlnită spirituala"'22

. Dar cu ce preţ, pentrtl românii 
autohtoni? 

Ortfried Kotzian în comunicarea sa Rolul cercetarii istoriografice in pre::xm
tarea adevărului istoric cu privire la politica economică a sttipanirii Austriei 
imperiale in Bucovina23

, critică sever pozitiile "nationaliste" ale istoricilor ro-
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Bucovinei - actiune care s-a 
anul trecut - când sucevenii au 

colaborare cu de la Mi.inchen26
. Menţionăm, 

acelaşi timp, mai ales progresul ce se conturează Conferinţa mterrmţ1onală 
de la Rădăuti, din 31 rnai-3 iunie 1996, pe terna Bucovina intre anii 1774-186:!: 
aspecte politice. sociale, cultural-economice şi demografice- organizată din ini
tiativa Centrului de Bucovina, de la Rădăuti, ai· Academiei Române, cu 
participarea istoricilor de la Cernăuţi si Augsburg, prilej cu care s-au adoptat 
importante decizii de colaborare si abordare în comun a prob1ernaticii complexe 
a istoriei BucovineF". 

Note 

1 Kazimier Feleszko (Munchen), Jerzego Mnlasa (War;;nvia). Wladyslaw Strutynski (Cerui!· 
uţi). Blaski i cicnc. Europv w miniaturzc (Lumini si umbre. Europa în miDianu;.'l) \VarşoYia. 
1995. p. 27-30. 3]. 

2 .,Der Siidostdeutche ... Augsbmg. 15 februarie. 1992. p. 1. 
3 Otto von Habsburg. Prefata la volumul Alma Malcr Francisco-.Joscplzinc. Munchen. 1975. 

p. 7. 
"Ion Cocuz. Bucovina quo vadis? .,Pa.mânt strabun". m. 3-4, J 996, p. 3; 
5 Ibidem, p.:i. 
' Turczynsk1. E.. (;cs,·hiduc der Bukowina in der Neuzcit. Zur Su::.iai und Kultw:;z,cschicluc 

eincr mitteleuropăisch gepragtcn Landeschatt. Wiesbaden. 1993. p. XI. 
Ibidem. p. 2. -L 

'Ibidem, p. 7.9. 

'Ibidem, p. 26-3!. 
10 Ibidem. p. 42-::;3. 
11 Mihai Iacobcscu. Ceniml de Cercetări Buco1'inenc. 24 

Cosminului" seria noua, nr. 2 (12) 1996, p. 313-315. 
1992. Cernăuţi. .,Codrul 

Ştefan Purici, Problemmica istorici Bucot·inei in paginile ITI"isici .. Bukm·ânskii Jumat· .. 
în .,Glasul BucoYinei" Cernăuţi-Bucureşti. nr. 3/1995. p. 111-115. 

13 Arkadi Jukovski. Istoria Bucovinii, (lb. ucraineană). Cemăuti. 1994. 
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14 Vezi si recenzia lui Şerban şi Mihai Lazâr. istoria Bucorinei, partea 
Cosminului'', nouă, nr. 2(12). 1996, p. 527-535. 

15 lon Cocuz, op.ciL. p. 9. 
16 Kazimier Feleszko. ş.a., op.cit ... 192 
1
• Ibidem .. p. 3-4 si 7-8. 

18 Ibidem. p. 45-59. 
ibidem .. p. 80-90. 

:u E .. p. 13. 
21 Kazimier Feleszko .. s.a .. 
22 ibidem .. p. 93·104. 
23 Ibidem .. p. 23-44. 

p. 13-12 

la 1774. 

24 l\1. Iacobescu. Bucm·ina in dc::ba/eri iwcnwlimwic. .,Cndru] Cosminului'" nr. 2 
(12), 1996. p. 540:'51. 

.
25 ldem, Din Bucm·inei. vol. L 1774-.1862. Edit. Academiei. 1993. 
20 M. Iacobescu. Bucm·ina in dezbateri ... , p. 551. 
2

• Ibidem .. p. 552-563. 



si ro$ 
dar şi reunirea Do-

cu România. 
1ru•prc-~1r""~ care urmează vrea să extindă '"'"'"""''" 
proces. Putem 

de tot, de la 
de 1878, 

integrării 
respunzătoare România. 

Pe de altă parte, intenţionăm să încercăm un studiu 
istoriografiei bulgare, care, direct sau mai voalat. 
tice. Facem acest lucru fără ură si patimă, asa cum se""'"''"' .. ''"""" 
profesoliUl căruia ii închin această injghebare 

Rostul si locul unei într$un cadru 
aflarea adevărului 

al 

român:. 
cel Mare, au incercat cu unele reusite să o recu

pereze'. In ciuda colonizării organizate cu elemente musulmane in mai multe 
valuri, de pe pozitii privilegiate. si a fixării. din a altor 
ucraineni, rusi, bulgari. nemti, armeni, pe lângă 
schimba cu greu. raportul demografic din Dobrogea. spre jumătatea seca-

al XIX-lea. musulmanii deţin de fiind urmati de ro-
mam. cei mai numerosi nonmusulmani. Ca să la nostru. 
în afara unor elemente, întâmplătoare, aduse de valurile istoriei. bulgarii sunt 

in număr mare. abia din secolul al XIX-lea. Ceea ce $Î 
tul că nu există nici un lăcaş de cult bulgăresc de 1825, 
crezut". pentru o populaţie creştină. 

Ca element definitiv în această 
Dobrogei de către rusi, începând din 
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ar fi că in perioada ocupării 
1877 până 1n noiembrie unnător. s-a 



cercetător ia ca ., • .,,ut•;u• 

forta economică a românilor", torusi, nu 
merosi. dupa musulmani, ci au functii,· sunt 
dar au si mari averL ei si locasuriie lor de 
agricuhori ai Dobrogei. sunt proprietari vite, 
cârciumi. Sunt, in sfărsit elementul vroductiv cel 
sunt constructorii de drumuri, de căi ·ferate, 1ucratru·1 

ceea ce pentru o lume aflată intr-o 
mult pe scara aprecieri lor'. 

* 
Expresia firească a acestei continue afirmări a elementului românesc din Do 

brog~~·. care constituie el însusi o sinteză românească, o ,,Dacie in miniatura··, in 
condJtitle unor contacte multiple, cu celelalte tAri romanesti, este afirmarea con
stiintei nationale9

. Si astfel, putem enumera doar, posibila participare a unor ro
mâni dobrogeni in timpul Revolutiei lui Tudor Vladimirescu, circulatia docu
ment.elor Revo~utiei de .la 1 ~48-1849 de la B~aj .. în Dobrogea, participarea la 
evemmentele dm Transdvama a multor mocam dm Dobrogea, prezenta in 
pul evenimentelor din Il iunie 1848, in Bucuresti, a fruntas'Ului roman: de la Si
listra, Petrea Mihail, periegeza politică a lui Ion Ionescu de la Brad în Dobrooea 
la 18~0. in l~~tură cu ~i.c?la~ Bălce~u s~ Ion Ghica, pentru a sonda posibilha~ 
tea re&zbucmm Revolutiei mvmse, prm ce1 3000 de mocani si alte câteva mii de 
ţărani fugiţi din fata represiunii boieresti din Tara Românească1 ', in sfărsit, tre
cerea prin Dobrogea a domnului Alexandru Ioan Cuza si interesul arătat de vii
tom] domn, Carol 1. in timpul Războiului pentru Independentă, români ai Do
brogei au oferit informatii armatei si autoritatilor române1 1

• 

* 
Ideile şi bibliografia expuse mai sus crează tabloul de ansamblu. ce duce la o 

concluzie, aproape exactă, anume că Dobrogea era integrată. la n ............ .. 

înainte de 1878, cel putin pe plan bisericesc, scolar si sanitar1
:. Noi ne îngăduim 

însă, în continuare, să ne oprim în mod expres la două institutii fundamentale ale 
spiritualitătii român7sti si, in extensie, ale constiintei nationale si dreptului nos
tru asupra Dobrogei''. 
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de nastere, locul şi este mconl-
pletă, are destule semne de indoiala, in sea-
mă, si de la ea trebuie să pornim una căile Pe de altă parte, 
lista scolilor bulgăreşti din Dobrogea până la 1878 ar 115 unitati scolare 
după cum urmează: 6 în deceniul1830..1840, 18 în deceniul următor, 15 in dece
niul '50-.60, 44 în deceniul următor, 32 în deceniul 1870-1880, al eliberării. 

Sunt de retinut câteva elemente care conferă un firesc acestor Numele a 
303 învăţători la ll5 şcoli în decurs de 50 de nu înseamnă prea Sunt 
convins că istoriografia bulgară va descoperi ,,din si numele ahor 
dascăli, spre gloria poporului bulgar. 

Referindu-ne in continuare la retinem că nu nici o scoală bulgă-
n~ască înainte de 1830 şi că în cele trei decenii până la 1860 fiintează deabia 39, 
în timp ce în ultimele două decenii de stăpânire otomană se înfiinţează. 76. A
ceasta arată în mod clar că procesul de înfiinţare a scolilor bulgăreşti, se declan
sează, practic. după 1840. 

Si mai interesant pare capitolul privind bisericile. Numărul total al acestora e 
de 103. Si nici o mănăstire. Si din nou trebuie să precizăm că înainte de 1830, in 
Dobrogea, există o singură biserică, din 1825, la Beidaud. Din aceste 103 bise
rici. 75 se vor infiinta după 1860. E bine să retinem că între 1830..1850 vor fiinta 
abia 16 biserici. Această împăttire pe decenii. momentul infiintăriilor, reprezintă 
un argument de comparaţie cu totul deosepit. Ce anume as putea deduce eu. citi
torul acestor cărti si al acestor statistici? In mod clar, sub acest aspect, bulgarii 
apar pentru prima dată în Dobrogea, la 1825, printr-o biserică şi la 1830 printr-o 
scoală. Cum e posibil ca această populatie să nu fi avut biserici. in sutele de ani, 
despre care istoriografia lor zice că bulgarii au fost adevăraţii locuitori şi stăpâni 
ai Dobrogei? În ciuda regimului de represiune otomană. vom vedea că în adevă
rata Bulgarie se constată un proces firesc de infiintare si existentă a bisericilor şi 
mănăstirilor, unele dintre ele de recunoastere europeană. Ar putea fi o explicatie 
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Tonev cu .-~~-••~;,~~n 
roJrnanesitJ nu e de aflat această 

Dar sunt convins că la .:>u1"'u•a 
românesti sau a lui Constache Petrescu, că la 1880 se căutau rlirn!l<tit"' 
bibliotecii lui Nifon Bălăsescu, câteva lăzi, lăsate într-o casă de la marginea unui 
sat din Dobrogea, in care el s-a prăpădit, mai mult ca sigur, că mănăstirile aveau 
asemenea fonduri de carte, ale căror putine urme putem surprinde intr-o carte 
apărută recent si în câteva articole despre cartea veche românească din Dobro
gea17. Poate si domnisoarele Târcă aveau ceva, care s-ar bibiotecă, poate si 
popa de la Niculiţel, oricum, este clar că, chiar si din putinele informaţii care le 
deţinem până acum, am putea prezente ale tlibliotecii româneşti com-
parabile cu ale celei bulgare din a statistice a V elko 
Tonev. 

Ce constatăm in prezent? Că lui Velko corespunde 
unei realităţi, pentru comunitatea bulgară din 
tere··. cel in măsură. un asemenea titlu s-ar 
despre societatea românească. E 
românii, suntem 
pra prezenţei lor spirituale în toată Dobrogea. E drept, in ceea 
ce numim Cadrilater. Articolul de fată nu urmăreste în nici un caz să nege cer
cetările valoroase ale istoriografiei bulgare. in această problemă, ci doar si le ex
pună si pe cele romanesti. indrăznind si o comparaţie, pur stiintifica. Înainte a 
trece la acest capitol. e necesar să spunem că fondurile arhivistice otomane de la 
Tulcea au ajuns în biblioteca Cyril si Metodiu din Sofia, unde, după ~boiul 
pentru Independentă, accesul nostru a foarte slab. În plus, ales după in
fiintarea Exarhatului bulgar, propaganda din presă în favoarea Bulgariei si bul
garilor a fost foarte virulentă. 

* 
În privinţa celor două instituţii din Dobrogea. de 1878, 

pornind de la contributiile deosebit de valoroase ale unor colegi de preocupări' 8 , 
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vreau să fiu rău cu istoriografia noastră 
nată a ei se "supune" 
ceava si nerăspunzand acesteia. Oricine ar face o "''"'''"'"'"' 
nutul istoriografiei noastre si al cdei 
Dobrogea si-~r putea da seama că riposta 
le cu istoriografia bulgară. 

Refennd~1-ne deci ~la scoli. aducem dO\ ada clară a e,x 
nesti in Dobrogea, cu mult înainte de ! 800. cert scoala romaneasca 
Cernavoda dintre .1766-! 772 si scoala de la inca ani 1 
l'vJsi mult decat at:lt. la această scoală de b Cemavoda aes:n arsea 
un t1nflr .. scolec. roman din Transih :mia. iar b Tunucma a\ cm sirul imătători
lor pentru o mai lungă perioa(lă de timp. Cu oarecari semne de intrebare :n mai 
fi o scoală românească la Greci in ! Sl l si o alta. la în !818. De prisos a 
aminti distanta de 60 de ani care desparte prima românească de prima 
bulgărească. 

După datele pe care le detin, numărul scolilor romanesti dO\ edite pană astăzi 
in Dobrogea ar fi de intre care. : în:mne de l " intre ! 8 10-
1820. 2 între 1830-1840. 4 in decemul unnător. 5 intre ! 850 si 1 860 .. 14 in dece-
niul 1860-1870 si 38 in ultimul de otomană. Dţ;• retmut că pro-
portia de 70 de scoli la 1!5 ar arăta un Sl in de 
303 învăţători. Avem însă avantaJ t:1ptui că unora dintre scolile noastre 
e mult mai mare. că înzestarea cu manuale în mare măsură, de Mimste-
rul Învăţământului din Bucuresti. un numar însemnst de invăţători vin din Banat 
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1an.ea~;că. care in ei -
- fruntasi români din toată 

Dobrogea, din si din 
În al doilea rând, chiar documentele scol:ue veneau la 
istoria si geografia României. lim~a turcă era doar o limbă 
ventii erau de "cetătenie română" In 
ai scolilor de patru clase deveneau bursieri la gimnaziile România. 

Este mai presus de orice îndoială că învătământul românesc din Dobrogea 
trebuie judecat cu mult deasul?ra acelei . _de 67 stabilime~te şi vina 
îmi apartine, în primul rând mte, că numat a!at:~ ~m. descopent Sunt, s-a văzu~, 
elemente care, din punctul de vedere al vechtmn SI dm punctul de vedere al cah
tătii situau învăţământul românesc la un cu totul ah n,!vel decât raportul 115 la 

67. 
Dar. în acelasi timp, raportul este acesta si cifrele, oricât le-am astupa gura, 

au limbajul lor care sare, eclatant, in faţă, uneori nedându-ti timpul pentru 
catiile pe care eu le-am dat in ultima pagină. · . "" 

Biserica românea.<~că din Dobrogea este stalpul esential at rezistentei noastre 
etnice si al afim1ării nationale în această provincie. O analiză statistică ne arată 
că fată de cele 103 biserici bulgare. dintre care, cum am mai spus, 54 sunt in 
partea de sud a Dobrogei. aflătoare azi în componenta Bulgariei. noi putem sa 
"opunem" argumentul ce~or 87 de biserici_ aflate azi în t~ritoriul Dobr?gei 
de România si 7 in Cadnlater. A-cestora h se ma1 adauga 18 ,Jăcasun de cult cu 
vechimea nedovedită. sau care au apartinut si altor neamuri'". În sfârsit. lncă 4 

mănăstiri romanesti. 
Pentru ca termenii de comparaţie sa se inscrie în real, mai adăugăm bazilici 

crestine din secolele III-VII. si alte Il .. biserici cresti ne in Dobrogea" in s~cole!e 
Vlil-XIl. Referindu-ne la acestea din urmă, amintim ,,monastiristea .. de la 
litel, episcopiile de la Cerna\~odă. Hârsova, ~inogeţia, Du~ostorum-Silistra. N?-
viodunum-Isaccea. precum SI de la Sl m 
secolul al XIV-lea, va veni in Tara primul mitropolit al acestei 

Conologic. trei biserici sunt datate pentru secoleie XII-XUL două în secolul 
XVII, una in prima jumătate a secolului sase in cea de a doua 
mătate. intre 1800-1820. Deci. in afara bazilicilor si bisericilor 
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ma. 

dă anul 1 86::!. Ce ne tact.: sa credem că e vorba si 
de enoriasi Anca il socoteste între satele alte izvoare 

ii socot a avea un slujitor bisericesc român. înainte de 1877, la 1878 se 
dă chiar numelepreotului român, Luca Pe de altă enoriasi. pro-
babil bulgari, din Armutlia mergeau la biserica din cunoscută asezare 
bulgărdscă2 s, Socotim argumentarea noastră ca fiind fără cusur. 

3) Localitatea Beidaud. Velko Tonev o socoteste ca biserică bulgareas-
că din 1832, Cifrele privitoare la populaţia sunt descurajante pentru 
noi. Un călător francez prin Dobrogea, Hector de Beann, ca în timpul 
războiului, lângă Beidaud. un convoi de spre Rusia. 
cuprindea muritori de foame. iar un bătrân isi cu 40 de rublc. S1 
totusi. prezenţa românească nu fi exclusă, ales că tradiţia populară o 
socoteste ca fiind. veche de peste ::wo de ani. De e si biseri<:a, 
aproape sub pământ, de care se folosesc localnicii si in l . 

4) Baschioi sau cum i se zice Nicolae Bălcescu. Izvorul bulgar soco-
teste localitatea ca având biserică bulgară din 1848. populaţia este 

bulgară. Numai că, după Tudor Mateescu ca si dupa V. 1.)rsacescu, se 
putea vorbi de preotul Petre din Baschioi. care slujea si la Nalbant. 
nu poate fi eludar1c'. 

5) Bugeac. Izvorul bulgar menţionează biserică la l 860. Este ciudată această 
,.precizare", când localitatea este traditie romanească. la 1863 aici era 
hirotonit preotul roman. 

6) Dohromirul din T'ale nu are biserică bulgărească. Cel putin, Velko Tonev 
n-o În lucrarea mea, am acest încât, 
trecut, rnră o rezervă, intre având o casă de 
cu hramul Apostoli .. , zidită 'in l 

7) Ar avea si din 186 7. E că la 
188i se recunosteau deci actele de proprietate ale 35 de locuitori 
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""'"r'r" '"'u""'"''''"""· preot era popa 
mente în limba română33 • 

Si că cele lO îm-
preună cu bulgariim nu apar si ca 
seală, am socotit-o si bulgărească, 
cel puţin şi romanesti. Asadar, 87 
încă una certă şi încă 7, cel 

Tot la acest capitol, in mod 
indubitabil, posesoare şi de. d,ar documentele pe care 
consultat nu confirmă in mod expres lucrul acesta'". 

În "competiţia" istorică între si bulgari, apare în noastră un ele-
ment cu totul impresionant: existenta a 4 manăsriri romanesti Cocosu-1833, Tai
ţa-1833, Ceiic Dere-1841 si Teliţa-1871. Trebuie să judecăm infiintarea acestor 
mănăstiri. dintre care două supravietuiesc si astăzi, argumente puternice în 
că bulgarii n-au avut nici o mănăstire în Dobrogea. Este de notorietate faptul că 
infiintezi mănăstiri acolo unde ai o populatie numeroasă, având 
îndeajuns de mare fortă economică si mai aies destulă autoritate pentru a o trata 
cu puteri!a politică. 

* 
Sunt convins că, nu peste mult timp, vor fi scoase la iveală noi documente, 

care vor mări cunostintele noastre privind numărul de scoli şi ~seriei rom:1nesti 
în Dobrogea. 

Dar si pană atunci, indiferent cum am Intoarce, pe o parte sau alta. cifrele ca
re ne stau la este limpede că viata spiritual;'! a rom:1nilor din Dobw
gea. trăită in institutii si in primul rnnd în cele dl." ill\t!tilmânt si biseric61i !k' 

oferă datele sigure Jie doYedirii pennanente! si at1rmării rotm1nilor în Dobrogea 
înainte de 1878. 

Note 

1 Gh. Platon. Gcnc:::a rn·oluttet române de la !S.J.S lntruduccrc in istoria modem</ a.Ro
mâniei. Junimea. Iasi, 1980. 303 p.: lstorhl mDdcmcl a Rom,inÎci. Ed. Didactic-il >i pcda_g,,gic:t 
Bucmesti 1985, 555p. Jioldova si inccpururi!e Rcndiilici de la 1 S4S. Ed. lJniYcrsitas. Ch1~mau. 
1995, 484p. 

: Daca ar fi sa ne referim macar la colccttilc reYiSlcl,,r ":\rhi·;a Dohrc,gci" si .. A:naick D\l· 

brogei''- inclusiv serie noUă, .. Pontic<!"- revista a Muzeului de Isteric N:.~!it>nahi si Arheologic 
Constanta. ,.Connmicări de istorie a Dobrogei'' 2 voi. - Constanta ... Pcuce" - re\·Jslil a Mu
zeului de Istorie Tulcea. 

3 Adrian Riidulescu, Ion Bitoleanu. Isroria românilor dintre Dunâre si ]fare 
stiintifica şi enciclopedică, Bucuresti, J 979. p. 186-231: Sergiu Iosi pcscu. Ba!ir·a. 
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Dobro{!ea ÎIWinfe de 1877. în .• Analele Dobro!1ei" l ur. 3 dm 920 p. 35:'-~WS: Tudor Ma
teescu:· inscmm1ri despre burghe::.ia si moşieril"nea ·,.o;nânâ din otomană, în AHAl. 
laşi. 23. 1986, p. 217-281. Tudor Mateescu, Org:ani::area ecic:::iwtiw a româ1Îiior din Dobros:ea 
in timpul sWpânirii oto11uuu·, in BOR. 95.nr. 9-!2, din 1977. p. 97 -975. -. 

s Gh. bumitrascu. Dc::rollurca economicâ a Dobrog:d /878 si aparitiei 
prolctariamlui. in Rdl. 31. nr. 6 din 1978, p. 1069-1083. 

~ l. Hitoleanu. Gh. Dumitmscu. Românii din Dobroge(l si mtmile.l,tăl 
riolla!e ... 

(1/e constiintei lor 1111-

'" l.on Bitolcanu. Gh. Dtmlitrascu. Dobrogea in core.> pom/ema lui IVi, ·o!.u: Rtllcesf'll la J 850 
in •. Stu,lii ~i .:crcctilri d<'hr<'1!Cn•···. C>nstanta. 19"" l. p. 1 (>')- J7 -t; Sla\·,•scu. Corespondent,; 
intre Ion lo11esru de f,f Brad ŞI ion Ghiul. f 8-f{j .. Js ~ 4. publicati! de ... Bucuresti. 1943: <.ih. Du
mitmSnl ~i Stoi,,a 1 ,;Jscu, Dohrop.•··I in ti mpu! sr;lpâni rii otmnm1c. în S:\ 1. ~ l- 5 2. 1 <)S:'i. p. 1 S-3!. 

11 
Bit>linlcca Academiei Rom;lm-. Jlam~Scrisc . .-\rhiva 1\l 

ms.\. 101 60:<. lOJ 60-1: 101 (<~S. 10! 68(·. 10! !>92: N. Ccachir. Cunnihwii la istoria""·'""''"···' 
t,qwilic 187.:-.,wtcmhric !S-8\. in .. Rc\isla :\rllin~l('r .. _ m 1 din 1')(;_1 p. U•l !77: Tudur 
tccscu.l'tTJilaJJenta si COlllinuitaft'iL .. · 1'1. 107-11}: l. Bit~··deanu. 
lui iswri.· in .. Analek J),,j,r,•fci'· - >'t'ria lWl~l. l. nr. dm 19'~:' p. 
Situatia Dobro~ei 1848-!840. in cmlfc\tui rc1·,lfutirmar roi11<incsc. în d!dacliCc 
Culegere de swdii si ar1Jcclc mcl<'dic,,-ştiintiticc d<' ist,mc". \\1n,;tanta. i 9S~. p .. ':'--Hl. 

~~ (Jh. Dun1itrascu~ Contrihuria J)ohrr,r:ci la iupL.J t.:ll('er/n.:a httlct 1Clldcnt(·'i nationale 
•I popon:!ui român. !n .J.ucran stiintific~.·'- sllintc f:l(lillD:Jcc··. Jnst(t1llul de invMamant 
c,mstanta. 1978. P- ]7--20: Gh. DumitrJSCli, 1'v1anana Doc:II!/Cllh. istoria l>obru-
gci, j877--187S si pregâtirc:.J reunirÎi ci cu Tara. in .J\·ht/\.?til N~n1c~n~.:d"", 4. l)iS. p. 609-614. 

Istorîci bu}Q.ari tratcazil in acclas~ fel 
dahcro (l\.uiturcn ... ji\'(}7/f, tân 'ni·nu-nationalni 
teJstvo, 197~: [)o~:zuncnt~•: and l!hlteritds (ou the
housc oftbe Bulganan Academy ofS,·iencc·s. St•lia 

P Mai toate lucrarile Jsturit>D:mtlei c:\edcaza in smse bibliugrafi-
cc. arhi1·istice şi de pres:"!. ~ 

1
' Y·clko T onev. op. c·ir. \''ezi, pentru acc~l 
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Ciomiu 
Constanta. BihliNcca .ludcteana. 

. Jfu::eului ;/e Istorie si 
l!J 

. Muzeul de 1storic Nallonalll si 
18 Constantin M. Boncu. ScolÎ româncsti h1 !sec. Xi in S.'\L JT 3S. 1 97S 

p. 170-180; Ioan N. Roman, din istoria culturii rom,incşti in inainte de !877. 

în ,.Analele [)ohroi!ci". nr. 3 l920. p. 3:":"· 398: Ioan lnmtânuintul .,11bf11 din 

Dobrogea, în "An;lele . . . 9: m. l. j_ubiliar. 1928. P·. -W7: Tudor Matc~scu. Per-
rrumenta si cominuitatea.· .. 'VeZJ SJ l:llblwgraha dm Gh. Dumnr:Jscu. Localitllri. biserici ,1·i mti
năstiri ronuine.~ti in Dobror;ea. inainte de J8c8. Fd. hmd<ttiei .. Andrei Constanta. 

19%, p. 21-26. 
19 Gh. l'Cchimii unor şcoli românesli din 

înainte de /878. în scolar al judeţului Constanta. 
41-55: Din istoria rin:ă!ămiintului românesc 1t1 pâna 1,1 1878. în .,Colegiul 
Constantin Brătescu. VaJon ale civilizaliei . Dobrogea·•. Constan1:1 (983. p. 
Rolul intelcctualită(ii românesti din Dobrogea in reunirea acestei strm·echi prol'incii autoluonc 

CII patria mamă. in ,.Cri~ia'', -~uzeul lării c:isurilor. Oradea. !0. 1978 p. ! 55- i 6-t Locali!iiti. 

biserici si mauăstiri romaneş!J m Dobrogea pana la 1878 ... 230 p. 
2" Gb. Dumitrascu. Intelectuali rormi11i din in11i11te de /877 studiu statistic In 

,,Pontica·• . Muzeul de lstorie Nationali\ si Constanta. !8, 1985, p. 25'l-276: ldcm. 

Noi comril:mţii la problema inte!ectualirătii rommJC din Dobrogea iiwinte de 1878. Studiu 

statistic in .,Pontica ... 20. 1987. p. 355-C'58. 
21 Ioan Georgescu. lm·ăfătmintui public in Dobrogea ... : Vasile Helgiu. 5icoala româneasdi 

dobrogeamlă de la irrtiintare până 1<1 1938. Monogn(/Îe. Constantu. 1938. 

"" J. N. Roman. op.cit.: Vasile Helgiu. op.cit.. p. 3_;-66: Tudor 1\lateescu Din ler;ăturile 

culturale ale Dobrogei cu Tam Romârrectscă in secoiu al Xl?li-lea în DOR. 9C'. 1975, n~. 9-!0. 

p. 1124-1128; l. Matee~U- Prici~i ale rum~ni~or din Dubrnge<l.jti~icc::ttc de organele judi(~iarc 
ale Tarii româncsti (sccoml al XVHJ-lca). m SMIM. ,.,11. 9. 19 tS p. 12:-1-12'): M.D. Vlad. Un 

prind[>C iiumi11Î.•I Ale.n1!1dru lpsi/,mr~ tH) in. . . . islnric··. P. m. 1, l 983, .,Tunucaia". 
m. 1Cst1v umc. cu prilc!Uitmpilmm a l:-0 ck am ele l!llilJllan~a sc,,lii rt~m;1ncsti .. 1924. 

: 1 lrcbuie sa remarcam taptul ca in Sii!:;ctr~L l,.;Kco:a. Tulcea ~i l.uncav;p ,jll'\istau câte doua 

so:oli. de 001cti şi de tete. c•'c:l ce n,-Ju:a Jc numarul s,·lliikll· rnm;m,·sti b 70 .. \rh. Central<\ 

,ic st;1t. fond Ministerul Cultel,1r · d,,"ar l-:l.U 70. f. ·'·l: Tud,lr Matccscu. Do-

cumente pril'iml i.•toria Dobrogei \ <>lum inhK~mit d.: .... Biln:rcsti. 

2" Nifon Balit.<;es,·lL op.cil. 
'' J:N. Roman. op.cit. Vasik lk!gm. U[' ca. p .. '-'·66: Sandu t ':11r. Promm·arca odturii 

româneşti in Dobrogea now). Si listra. l '.126. 

'"Tudor M:.~tccscu. P<'nmmc11ta si continuit,Jl<y. Altminteri nu ~-ar .-xplica Abecedarul de 

limbii turca al lm CcJstache Petrescu dm l S74. ln vulllmul de dc,cumcnlc nuhlicat de Tudor 

Matccscu găsim chiar 1\Jtocopta unui ascmcnc<l ccrtiiicat s(·olar. ' 

:· Vdkov T<1flC\'. op.cit .. p. 270; Gh. Dumitra;;cn. l.oc;;/it,lfi. biserici si mâniistiri 

româm',~ti .. .. p. 209. 
:s Vclko Tcmcv. op.cit .. p. 271: .. Gla~ul bisericii" nr •1. 12 dm ]'l"f'. D. 7:l-74: Anca Ghiată. 

Contributii 110i prh·in,/ unele ale so(·iciâ/ii rnm:inc.~;"fi .li1: /)ebroJI,ca in secoicle ..\_'1 ... -_.YL\: 

in .J\tcn1orult: :o;~.._'"ti~i dt.' , scn:.1 :1 I\' ·<L to1i1. L 197~-1976. RucureştL Ed. /'~.cad .. 

F>iS. p. 90. 
'' I. Conca. Ha·tor de s,:am Un ,-,tltitor ji·an,·c:: prin Dobrogea la 18:!8, în __ '\nalclc 

Dobrogei'\ 9 .. voi. Il din i92S: Arhin~lc Statului tiliab Tulcea. fond. Preii:c.nmi-administrativ. 

dosar S93!l939. f. 57 
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3n V. Ursăccscu. 
Maiccscu. 
dmmălorul 
din 1989. p. 157-170 . 

31 Tudor Matccscu. ui bisericii.... p. 163: C onslanl in 
Cartcu româncasnl in ... p. 60. 

31
" Gh. Dumitmscu. l.oca!itiiti. Biserici. ""'""·")!,,/ 

;: Vezi m:1i pc larg Gh. Dmnitrascu. 

"Tud,,r Mmccscu. ai biserici rom<ÎIICSti .... p. 159. 
34 Gh. Dumitrascu. op.cit.. p. 226. 
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a 
întrucât avea să 

de 

germane. Tot de era 
~rice culoare ar fi fost, revistele nu 
boratorii fiecăreia er;m publicati de oricare altele. 

La calitatea si se 
si în maniera 

turi care contribuie cu partea lor la acredit:nea 
s-a ridicat în cultura ardeleană la un ni\ el eleH!I. 

si 
· d~ oriunde si de 

cercuri închise. Cola-

urmare, urbanitatea mo
. Sunt trăs.1-

l9JO-l Q40 

Câteva din revistele vrem1i sunt tributare preocupărilor istorice. si viziunii 
istoriste în generaL in abordarea fenomenelor politice si culturale contemporane. 
Mai vizibila era această tendinta în revista brasoveană . atasată tot-
odată. mai mult decât altele. cadmlui ei local · al Transih ani ei. În inter-
valul cercetat de noi (1933-1940) ea nu pare a fi reusit să atragă colaborări de 
prea valoroasă creatie literară originală, de de filosofică si polil!
că, la nivelul ce se evidentia In alte reviste. Se afla în bune relatii cu miscare 
culturală săsească, în primul rând fiind frecvente recenziile pe care 
le consacra revistei ,,Klingsor .. , sau unor personalităţi si manifestări culturale să
sest!. 

Este, de altfel, o preocupare prezentă în. toate revistele timpului. Actuale 
apar ideile cu care, in revista ,.Blajul .. , era însoţită prezentarea unei schite a li-
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mm 
că ... 

Pe linia acestei solicitate atitudine. o MIV:>It<~u,~w 
"Klingsor" a întreprins Ion in ,.Gând Românesc .. din 
1934, sub titlul . .zece ani de viată sasească a ,.Klingsor··. 
Reputatul . începea prin a consemna jti'decata (sau prejud~c~ta ... ) 

curentă a intelectualului român cu privire la sasi: un popor sobru, exclusJV!st te
nace si orgolios în păstrarea traditiilor, cu accentuate preocupari 
până într-~tât încât ~esconsidera _veleitatile artistic~.... . . 

Ion Chmezu conJează net ultima parte a acestei "1magm1 despre . su-
bliniind propensiunile spiritualiste ale sensibilităţii si cHiturii sasesti. Pe una din 
ele o promovase înainte de 1918 scriitorul Adolf Meschendorfer, in revista Die 
Karpathen. în paginile căreia sustinus~ necesitatea evadării sasilor din cadrul tra
ditional al viziunii asupra lor insisi. In Jocul valorilor legitîmate prin traditiile 
isiorico-politice. Meschen- dorfer pleda pentru introducerea celor întemeiate pe 
criterii estetice. El căuta sa inaugureze astfel o directie critică în cultura sasilor. 
menită a opera în cadml ei reconsiderări, atat in evaluarea trecutului cat si în fi. 
xarea optiunilor viitoare. . 

Ion Chinezu mai observă că orientarea moderna. dt:!scătusată de' tradiţionalis
m.ul rigid, pe care o preconiza Meschendorfer. s-a accentuat datorită marilor 
evenimente petrecute nu cu multă vreme inainte In viata Europei. Desi grupul de 
la "Kiingsor .. - considera el -- n-a reusit sa evadeze deplin din traditionalism. el 
a tacut ;:, 'ibrcze in coloanele re\ istei .Joale nelinistik pe care războiul si fra
mantările de după el e-a sădit in sulete··. 

Nelinisti si frământări care s-au tradus. in parte, in dcdararea unei .. crize de 
identitate .. a sasilor. Unii publicisti () sesizau si o explicau drept o manifestare a 
unei inadaptări rezultate din oscilatia constiintei sasesti intre a se considera fie 
aennană. fie ardeleana. Astfel. Heinrich Zillich. redactorul revistei ,.Kiingsor". 
punea sub semnul îndoielii valabilitatea unei culturi nationale, în opozitie cu ce:~ 
europeana: si vedea în sasi pe mijlocitorii si reprezentantii culturii europene în 
Transilvania. 

Altii însă, chiar in paginile aceleiJSi reviste. considerau că sasiior le este hără
zit sa fie "constiinta sufletului ardelean" si dezvohau tema existentei unei natiuni 
ardelene si a unui limbaj cultural specific ei. Este ideea rransifnwismulâi, susfi
nută paralel si de grupul literatilor maghiari de la revista ,,Erdelyi Helikon .. din 
Cluj. 
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care nu 
de Teodor Murăsanu în revista . in 1933. pe care a 

Vita Zsi•:rmond, în "Erdelyi Helikon··. 
În sn~diul intitulat Fenomenul romiine,<.'c din .--lrdcal. 

1935. nr. 6-7), Grigore Popa contesta si el transilvanismul. pe con
ceptia lui Lucian Blaga privitoare la congruenta dmtr~ spn 1tul creator de cultură 
si peisajul în care acesta se dezvoltă. Conceptul marelm . . ~en t;.>a. 
in acest caz. pentru a sprijini teza că fondul s~~etesc a~ celor tr~1 n~uum arde
lene este .divergent. el fiind purtător de nostalgu deos~b1tc: conv1etmrea ~.gene
rat totusi .,o sensibilitate mai plastică de cornprehensnme·· ... o pohvaien~a a .. su~ 
fletului ardelenesc". Autorul eseului menţionat invită la . . ase1111mll ca 
.. sensibilitatea plastică de comprehensiune .. este situată intr-o ster:l exlenoara. 
sediu de semnificatii mai putin esenţiale decat cea a d,· 
fond sutletesc a celor trei naţiuni coabit:mte. . 

Eseistica ;omânească nu agrea tr:msilvanismuL în acceptiunea precomzată de 
scriitorii sa:~i si maghiari, şi pemri1 ca reprezentantii culturii. rom_âne din :\rdc~l 
vedeau în acest concept o tentativă de acreditare a um11 regwnahsm cultural. m 
vreme ce ei aspirau către o sinteză spirituală pan~.omfmeascit _ _ 

Această aspiratie, având drept puncte de spnJm autohtomsmu! roma.ne:-.~ de_o 
parte si deschiderea către orizontul _europ~an pe ~c . alt~ part~. e sesi~abil~ m 
subtextul eseului lui Grigore Popa, dm ren sta ,.Pagm1 L1terare ( 1anu:me 19,-,4 ). 
intitulat Pdsa;u! omiele:iJ1, care a stârnit valuri ia timp~l.~u. . . 

Automl formula un rechizitoriu la adresa neîmplmmlor dm cultura roma
nească ardeleană in cei 15 ani care trecuseră de la Vnire. El identific.a in această 
cu'tura coexistenta a trei generatii: una formată înainte de 1918, inadaptată la 
noile probleme :de Transilvaniei si trăind cu nostalgia ~olului ei .din trecut. r?l 
iremediabil incheiat, asupra căruia autorul rostea sentmţa drastică: .,generatta 
istorică. a Ardealului nu mai corespunde cerintelor actuale". 
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centre, a trezit ce i-au condamnat 
ră. Latentele ină,busite au digul si s-au revărsat. .. cu o "''"''"""'·''"' 
ranţă cu adevărat creator s-a 
validat astfe.l intr-o mişcare Ardealului··. 

Se observă, aşa că opiniile cu la starea culturii romanesti 
ardelene oscilează între decepţia !ucida si speranta intr-un avânt ale cărui semne 
sunt întâmpinate cu încredere, chiar cu entuziasm. . 

Comunicarea între trei culturi convietuitoare -' SI să-
sească- a fost de o intensitate surprinzătoare si îmbucurătoare, dacă se ia in con
siderare faptul că ea se datora unei initiative spontane. Îară îndemnul calculat al 
oficialităţii. cum se va face ulterior de atiltea şi atâtea ori. 

S-a tradus mult. Cititorii români au avut ocazia să cunoască segmente întinse 
şi reprezentative din poezia lui din lui Gardonyi si a lui M.oricz 
mond, din ardeleni s.a. Un 
literar intâmpinat cu elogii atât partea romană dt si cea rnaghiară a fost 
apariţia versiunii definitive a operei lui Madach, Tragedia omulfti. în 
traducere a lui Octavian Goga. 

În anii interbelici s-a tradus din literatura romană în limba maghiară mai mult 
decât in oricare interval anterior. Tălmăcirii poeziilor antume ale lui 
de către Kibedi Sandor, act temerar si meritoriu. desi nu deplin real i 
s-au adaugat reusite traduceri partiale (Glossa. Rugăciunea unui dac) semnate de 
Dzsida Jeno si de Berde Maria. 

În "Erdelvi Helikon" se traduc poezii de Nichifor Crainic, Zaharia Stancu. 
Elena Farag~. Mihai Codreanu (de către marele poet Jozsef Attila); poemul 
Ion Barlm. Riga KlJp!o si lapona Enigcl. piesele de teatru O scrisoare pierdută, 
lvfaica cea tânără de Emillsac. Cruciada copiilor de Blaga, Ala~wle de 
Goga, Prometeu de Victor Eftimiu. i\danechinul selltimemai de Ion Minulescu si 
Molima de Ion Marin Sadoveanu. 

Bardocz Arpâd traduce mult din Alecsandri, iar Szemh~r Ferenc are 
permanentă de recenzii de cărti si revistele românesti. • 

Scriitorii saşi, în special prin Harald Frasser, traduc în "Klingsor"" din Ion 
Pillat, Vasile Voiculesc~, Nichifor Crainic. Li se recenzează de către colegii ma-
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din 
lire-

celor români. Au cei ce 
Camil Petrescu si Cezar Pe

Oct:n 

consta
se afla într-o criză sufleteas-
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în epocă, 
la un moment dat Basa

Convingerea lui era că 
evident românesc pentru ca 

nationale, normale si 



şi 

lipsit 
era aceea ca politica rezervată 
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referirilor Moldova 
1 918. anul in care cu 
litate. Intervalul imediat următor a 

Prutului s-au 
a devenit o rea

încheierea războiului si 
nenorocirilor româ-

să recunoască această caracteristică numa1 
acela care isi altfel totul se arăta convins că 

schimbat în Romania de la 191 lnsă imediat 
recunoscand că 
cel I\1are si cu 
Dacia 
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Note 

· Î d t a'· din 16 Il J9! 1 
'' l 'D-1 Afalei Canalcuzino. m ·• n repare . . · · ~• '·, .. " ... hd 1 hi· ' , - · · .. · · c c Nicolescu. D111lw lcxt ales su ... 1 .. C f. Bzblwpajw. m 3

· .. 
1 

.· d, G' ·oeta Ad·rm si Ioan Adam. Preiafit. note sr comcnt<m1 bliooraficc. md1ce de mm1c Sl tlt un e em c · ' ~ 
de l~an Adam. Bucuresti, Ed. Eminescu. 1980. p. 447-4::-0. . , _ ·. 

Bucuresti. Ed. Muwrva, 1978. p. :"i•l 
scdint<r din 27 iulie I ')20. p. :"06 (in contwuarc Il :\.D. SI 

1 Memorii. Ediţie de 

înl9l8.la 
celebreze '0~'"~-'"'"''' 

184 



12 fbidcm, p. 373. 
1J 

1·1 note, comentarii 
Gatita. Duiliu 

de Al. Sandulcscu. Bucuresti. 
Bucuresti, pentru ura, 

Duiliu Zamfircscu. răsboaiclor in trecut in prc:::cnr. Bucuresti. !9 l-1. p. 
1
' Idcm. VI. Parteu ~ Il·~. Editie de lo~n .\dam si .\dam. 

comentarii. Sl de Ioan Adam, Bucureşti. Ed. Minerva. 1987, p. 
17 ÎnBasambia. din.".V.l918.p.1. 
18 Ibidem. 
1
'' ibidem. 

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 În Basarabia, 11. în din l 1 .V.l918. p. 1. 
24 În Bas,1rabia, lll. in din 19.V .1918. p. !. 
25 in Basarabia, V, Conclu::ie. în Jndreptarea" din 2 .VI. 1918. p. 1. 
26 Ibidem. 

"Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 N.G ... România si Ucraina. Un inten·iew cu d. Duiliu 

rabiei, in .,Indreptarea" din ll.Vli.1918. p. 1. 
31 Ibidem. 

gu1·cnwtor al Basa-

32 Duiliu Zamfirescu. Scrisoare deschisă către d ,\finistru de Af. Seulcsc11. în 
dreptare::~"din 14.VU.1918. p.l 

33 Colegiul ţâranilor si legile d-lui Ciamtlid, in din 22.VII.l ') l ~( p.l 
34 Duiliu Zamf1rescu . . ,Rc'isăritul", in .,indrcptare::l'' din 2'7.1X.I9i8. p.!. 2. 
35 Idem . .,indrcprarea /iterarâ ·· Explicarcu titlului. in .,Îndn:ptan:a" din 1918. p. 

'''ldem, Obra::uri/c patriei melc. în .,Îndreptare:,·· l.l\. 1919. p. i 

r [dcm. Ciz!l'crn national. în .,Îndrcplarea" din .1 il]'}. f'· 1 . 
.1R lbidenz. 
~,, lbidcrn 
4
'' [)ui1îu Zan1fircscu. Actul unirei ncintcle,,~ in .jndrcptarca·· din ... k6.L 1910 .. p. 

41 De?halcn le :-;cn:l!ului. scdmta din 16 khruarie 1920. p. 280 
.;_:: lhidcrn. 283. 
4

·' D .. '\.D., ::10 iunie 1920. p. 16S. 

+4 lbidenl. 
4

' ldem. 9 aprilie 1921. p. 1863. 
4

' N. Iorga. Oameni cari lL Editie 
tru Litcratmi !967. p. 190-191. 

si lh.)lc de Ion Ron1aiL I3ucw-c:-:tL Ed. pcn--

ŞI 

a si 
Dincolo de legăturile de aceea atât de firească deschidere catre lurnr:' 

- care, credem noi, reprezint.1 o constantă a istoriei noastre -
general istorice a ţării noastre ne conduce către un 

litate si ch·ilizatie definit, dar delimitat prin coordonate 
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recente referitoare la 
de atribuirea unor 

Drama teritoriale la adresa noastre, în acele 
de - orice incercare de 

de a nu ceda din 
vă oricare venea să exalte 
intr-o unanimă condamnare a samavolniciei. Pe bună r!,..,,~•~•a 

întrebarea de unde atâta ură si nedreptate de un 
si toleranţă, bunătate si 

cadrul reactiei de 
o 

istorică tacută 
Germaniei si ales în 
când ,,Iară a se bate România ar ceda 

de izolare 

atunci 
in-

pe 

atunci 

O mai mare durere 
să as-

spre Dum-
,_Ce rămâne··, se la cele 

crescută de noi, in cap SI m 
ca noi (... , Rămâne o populatie masiv româ-

î 88 

de sus, aceasta nu dura dedl in \ remuri de 
S1 m vremuri Indată ce se va reveni !::1 o stare de lucruri cilt de c;ît con-

cum a fost care s-au stre-
curaT, vor întalni rezistenta romanesc si aceasta face mai mull de cal 
tot ce am fost in stare sau n-am fost în stare să t:1cem cu armata 

enuntarea donr a faţă de ultimn mare 
pe care i-a fost dat s-o să ne 
succintă, si la crezul sa\':mtulU! si '"'"'""U"' 

secolului nostru si nu 
dominante 

a noastre 
a neamului nostru"", se 

amenintare - realitate care nu credem că 
in numele 
să ne fie fatală. 
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istoria noastră, aproape 
si ne defineste ca popor, ca 

vechi asezat· la răscruce de 
nobil si curajos, înzestrat material si 

ameninţat dar si, egala măsură, si intelepciune. 
Pentru a intregi imaginea unei tări grav teritorial. la început lumii 

septembrie, Nicolae venea cu acea neintrecută metaforică !a adre-
sa neamului nostru, in calea lupilor"; în este 
cruzitnea unei pentru a ,,fiara"~ la distanţă., 

pentru a nu ne succintului editorial din "Neamul 
romanesc"' venea să marcheze istoriei noastre: mergem din 
veac in veac, ca din calea lupilor"11

. Lupta noaS!tră era cu atât mai grea 
si mai nedreaptă cu cât ,,lupii erau mulţi"' si ne-au prins ,,din toate , Orice 
incercare de devenea iluzorie, cum este 
ţii"' neamului. 

Toamna anului cu o Românie in pragul colapsului, se .regO.seste in neli-
nistea istoricului, marcat de sumbre. Sfiirsitul mai mult dedt tragic al 
savantului capătă conotatia neamului din anul de tristă amintire-- l9-J.O. 
Totalmente, incredibila crimă noien><'->rie venea să ne dea dimensiunea de-
gringoladei pe care intrase tara. 

Respectul si noastră de Nicolae iorga acced printr-o unica le-
gatura cu glia s-i istoria neamului. EnciclopedismuL pătrunderea si reflectarea în 
scris a e\ olutiei societatii de pe cele mai indeparta te si neasteprate puncte ale 
terrei, toate asociate intregii istorii a neamului. istorie surprinsă in absolut toare 
ipostazele, procesele. timpurile, momentele vitale. Y::dorile si valentele sale .. 
tot atâtea temeiuri pentru a imeiege si Yaloarea de verdict data de Nicolae 
marilor detenninante ale 1storiei romanilor si celei universale. 

Note 

1 Carol all!-lc.t I~ztre datorie si pasiune. Însemru'lri ::.iinice. vol. II (1939··1940). Bucuresti. 
Edimru .$amsa", 996, p. 199. 

2 N. Ior2a, Cltimele. Editie si comentariu introductiY de Stelian Neagoe. Craiov:::. Scrisul 
Romiinesc, J 978. p 98. 102. 
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108. 1 mai !940. p. 1. 

in 1·iata puliticil a Ruln<~nicl, Bucuresti. i'dimr:1 t.nciclc>· 

h .. Ncarnul ron1jncsc". iulle 19-fO. 
··Ibidem .. 2 1td~e l 940. 

'Ihidcm. :< 1940 
Petre Turlca. o,n. ci!._ 36(•- ~(i 7 

':' .. Ncan1uî n)rnJ.nesc··. nr lJ(~. 23 lunic ] 940. p. 1. 
11 Ibidem. nr. 195. 4 1940. p. 1 



pentm creatoare 0 acumularea 
Pentru cultivarea creativitatii se pot utiliza pro-
blematizarea. La clasa stapanesc 
continutul şi sfera natiunilor de răscoala si predarea-

temei referitoare la evenimentele din din 1784 cu urmă-
tom·ea intrebare: specificati ce s-a in Transih'ania in 
anul1784: o răscoallf. aşa cum rezulta din lucrarea de referinta a istoricului Da-
vid Prodan. sau aşa cum demonstrează academicianul Pascu'~ 
Dacă in clasele mici exersăm. în continutului si sferei comoa-
ratia. sinteză. în clasele liceale s~h-
citam. cu precădere. specificarea. care 
exersează, preponderent. că într-o serie 
de noţiuni a căror continut este în crescandă. sfera noţiunilor se m 
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ciind ordinea 

postreYo lutîonară. 
burgheză Ea 

- coni1ictul între Anglia medievala şi noua Anglie este timpuriu: 

''-''"""-''-''"revoluţiei a imbracat o forma reli11ioasa: 
alianta dintre si noua ~1obilime. care a inca~ un rol n'nducator: 

ordi-

dintre rege si parlament s-a reflectat într-o faza parbment:ir~; u rcn,lutiei. unnata 
faza mzboiulm civil: 

- caractei'uÎ .,consen·at(x" al ren•lutiei enrrlcze: 1 

revoluţia s-a manifestat ma1mult în dot~eniul politic dec:ît in cd s,)ciaL 
confiscare::~ pamantmiicJr regelui si::~ partiz::~nilor acestuia SJ Y:inzzm::a lor si noii 

nobilimi. dcsfiint:'indu-se n:latiilc nohili:m: ~i gcneraliz;lndn-sc strucwriie hur2hcz.:: 

mutatiile soci::~l-eccmomice, politice si nlltun~l spintm<k specifice Prc,tcetor<7tului ~1 Rc~
taurati<:!: 

- .~gior.ioas:..t revolut]~:·· şj instauran:::a 111onarhici consrin:tlnnalc pc cak~ paSîlîC~i. 
victoria capitalismului Î!l Anglia: 
Lkclaralia . act ce consfmtc:J tr:m~fc,rman::" .\nglic·; Î!llr· mon,lrhi:.: cpm;tilti
ţionaiil. Tot.alitJtca ~1cestor tnsu$iri pa11icuiare s1 nu nun1:1i J lor C~'n!'cr~~ C\ cnlnlt:ntck•r 
de la s~:coiuhu ai X\'l-lc~l din .. c.araclcrui t.~:..)ncn .. 't··. LU1lc Si n1-:.-iividu~1l ~d 

rC\"(lluţic~ bnr~~bcze care a inlaturat ~'hsc1utisnnd ~luartiiur ~i ~l d..:~tcn1:in~t ,-1 n1,·jdifi~:an: J...: 
ansan1hiu a structurih~I socia1·· politic;; ~1 

Sti reflectam: pe ce cale s-a trecut de la Anglia medievală la modernil':' 

Re\·o!utia este o cale violenta sau pasnică de trecere de la lumea veche ia cea 

modernă? Exemp!ificati: 
s-a desfasurat sub forma unui război de independentă n 

coloniilor engleze din America de Nord. prezentand următoarele caracteristiCi: 

a fost o rcY(,•iutle burgheza tin1puric anticotoniaHt care :.1 stinHlÎat 
ria si comertul :->.i..l.A.: 
Declaratia de (4 iulie 17ÎC): 
s-a desiaşur:~t sub rL<zbomJui de- elibenre a coioniJlor 
de sub dominatia metropole;: 
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în indus-

din Amcnca de Nc>rd 

nu a existat un 
constitutia din 1787 nu a fost abolită?: 
aYut loc între 1774-1787 în cele 13 colonii 
de burgheză sau 

Marca re,·olutie ji·ance::.â a fost o rero!utie 

din 

o formă a 
a avur in America 

si 
o dezvoltare 

regimului feudalo-absolutist domenii-

le societătii. De asemenea: 

car:~ctcr antifcudal: 
sociale medie\·::~lc rigide. pe stări: starea l c.ienil: st:.uc~l" li-:1 nohilimc:cL 

starea a Ul-a-- burghez1a, taranimea. saracimea orasci,_,r: 
- iluminl$il1Ul !i·ancez; 
- :\dun:m;u Natiorwla. Garda Natiunaia. cuccnrea Basulici ( 4 ndie J7S9i: 

/)c, .Z,Jrati,r drcuturilor omului si ale ccMtcanu!ui (26 aui!H>t 1789): 
Constitutia dir{ 1791: monarhie constitutiPn:.lla: ' 
f!l!\'Crnarea g]r,,ndinilor: 
21 scptcmrnie 1792 proclamarea Republici~: 
dictatura iacobinir constitutia din 1739: 
],,,·inlra de stat de i~t 27 iulie 1794 etc. 

Sâ rcflccrum: Examinarea atentă a noţiunii de 
că ea posedă însusiri individuale si note 

americană si franceză descoperim um1ătoarde r'nsusiri cscntiale r nore): 

A ~ cstt' () ca.lc Yiolcnt.a a luptei pentru puterea i'l1 S'-1cictatea 111\.)dcrnâ ciYil. 
1<1zb,,i pcmru independenta): 

B - nm1:treste rilstumarca scxJctillii Yccht. medicYak. a mtun•r strucmriJc;r ref'inmri!or rw

biharc tuteL1rc invc\.·hitc. in1pu!slonând dcrvoharcJ. capil~:distă. detT!CH:ratkl ~·1 sc,c1ct3.tll: 
C are un caracter llrg::~mzat (o perioada de iiuminismi.rL prcshiiericmi :;i indepen-

dent:!, un 
D rJiul a revenit bumheziei. ali::~u1, în anumne caz.uri. cu ::~cefe caterrc'Ill care erau 

interesate [n dezH;ilarca c'::~pit::~lista a societ\tii: rwua Iwbilime. plebea c!l:- b Pr::~se. t;n·a

nimea. unele elemente aie clerului). 

Totalitatea însusirilor R C, D) ale unei grupe de fenomene sau fapte isto-
rice care se reflectă in notiune formează continutul notiunii de revolutie burghe-
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vi::hmi si 
vedere. 
nerale (revolutie 
generale (revoluţie socială) si noţiuni (revolutia 

de catifea Cehoslovacia- 1989) etc. 
Faptele care alcătuiesc istoria ca obiect de multitudinea 

domeniilor societăţii: mediul geografic si istoric, economic, societate, structuri 
sociale, forme de stat si instituţiile sale, moduri de viaţă, moravuri si 
obiceiuri, religia, cultura, politica. comunităţile umane, dintre ele si din-
tre oameni etc. Desfasurarea istorică a fiecărui popor "este o unitate in intearali
tate. Statul, religia, literatura, arta, moravurile si obiceiurile, structurile so~iale 
militare si administrative, munca si cultul muncii unui popor formează un tot or~ 
ganic. stau în strânsă legătură si influentare reciprocă; "in fiecare trăieste si se 
oglindeste spiritul particular al unui popor. Toate sunt necesare pentru a cunoaste 
acest spirit"'. Sub această varietate a faptelor istorice despre principalele 
a.l~ ev?lu~i~i societă.ţii om~nest! stau în.s~ si . . care le unesc.J:e lângă 
smle mdiVJduale, faptele .1stonce au SI msusm generale. Ele 11e 'dau putinta sa 
structurăm toate formele Importante de manifestare ale trecutului 
incat fiecare elev să stăpânească tennenii istorici si să-i 

AstfeL in functie de domeniile importante ale ca obiect de în-
vătămant, pe baza caracteristicilor care ie sunt comune şi a relatiilor logice dmtre 
notiuni se pot grupa următoarele categorii de concepte: ~ 

l. nutmni iswric, intelegerea si reprezentare;; htL 

2. nntiuni refentGarc spatiul iswnc: 
3. notmm care Yizcazlt mediul înconJUr.'itor, rammilc econom1cc. munca. uneltele. modul de 

nata: 
-l. nouuni refentoare la structurile socwlc. la calitatea vietii sociak, legi si refom1e, DJmK 

de pentru dreptate SJ socwla. cooperare. echirate: 
5. IW\JUJli si fonneic ci: 
t'. 11<1tiuni cu 
7. notiuni 

eul tara si 
la mstitUJii, magistraturi. obiceiLm. traditie. mcntalităti. 

Clasificarea şi diviziunea sunt operaţii inverse una alteia: în clasificare ne 
urcăm de la fapte istorice la specii si la gen; în diviziune coboriim de la gen la 
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ln concluzie. fonnarea corectă a notiunilor. rationamentelor si judecatilor de 
istorie in clasele gimnaziale si liceale contribuie la la strictul ne
cesar a memorării mecanice a faptelor istorice, la extinderea învăt.ă.rii la niYelu! 
înţelegerii istoriei si la exersarea reflexive. 

Note 

' G. Smeu. coord. si colab .. Afewdica prcd!lrii Jsrorici României. Echtura Didactica si Peda
gog.ica. Bucureşti, 1983, p. 231-2:' 7 : C.Dinu. R.S. Bc1rbulescu. Form,u·c.; sisrcnwiui de nonwzi iu 
istoric. Edintra Didactica si Pedagogica, Bucuresti. 198_~. 

2 Elevii trebuie sil facă distincţie între rascoala si revolutie. Încă din clasa 3 V-a. manuaiu! de 
JstprJe cuprinde fragn1ente sau lectii care prezintă riiscoa!e izbucnite în diit:ritt~ t~tri le antich1t:..1tc 
si în enil mediu. Elevii sunt antrenaţi în definirea noţiumi de rL1scoaH1 si în pn:c1Z:Jrca c;mtmutlz
lui s.i sferei acesteia. ca în um1illoareu scl1en1ă.: 



Notnmca de rl1seuah1 . Conţinutul notiunii 

2. Sfera noţiunil 

mrnăreşte amdi,>rarea ,.idi1 fortelor scKialc 
râscu lat~ in societatii respect!Yc 

Toate răscoalclc illl'il1ate ck elevi in ;:mtiebna 
te si in evul mediu: 1750 î.Hr.: Sici!lia. 

î.l-lr.: '73 

ban ele 
Japonia. Angiia. J 38!. , Ceh1a. 
1419-1434; Transilvania. 1437 Bobiiln<J. \514 
Gh. Dop: 1524-1525 nlzboiul llir7mesc ger
man. 

Elevii sunt deprinsi să inteleaga aceasta 11l1liwK de la stiinll:; istorice. 
avandu-~e în atentie um1ătond alg;ritm: l. Locul si anul izbucn!ni: 2. Cauzele 
diate: 3. Fortele pmiicipantc şi conducătorii: 4. Desfl1surarea: 5. In!rangcn:a: 6. 7. 
1Jm1ări. 

Potrivit conceptiei materialismului istoric rascoala era considt:rata o f<xmil supericxmi a 
luptei de ciasă .. oriinduirilor sclavagism şi feudaHi". Profcsurui \k 
clasa nu t:ste o a dezvalUirii societăţii omenesti. Rascoalde au llltm;.;, 

în lumea modcn1ă si În anii dictaturii cunnu1Jsh: 

rm"•irn.·" infăptuitorilor colectivi?itrii. ncmc va f! nedreptate 
este o formă a luptei pentru Jibc1tate si dreptate cnrc u ;..-hucHit 

cile istorice socialismulut au fost unii care au inventat mad rascu::Jk. :dtt .. spccwhc:t:--
n-au pierdut ocazia sa o clasit S<lciala. boierimea. 
trădatome. AstfeL la noL s-a considerat cit in veacul al X\'l-lea .. ,clas:1 
birc de popor, a aYut cu totul alta atitudine faţi1 de cotropirea si dominal!a ot.muna: marc:J i.'on: 

rime şi clerul au jucat un rol de sc:~mă în căderea Moldove.i si T~u·ii R,:mjncstt Enn::;;.· 

facand din colaborarea cu turcii programul lor politic" etc. Rcalit::~tca a j,,st· alw 1 ,:/: 

Gh. Punga. Cu prh·irc la unde ril.H'Oa!c tarănesri din 1·cacul a! XJ'J-!c.;. in .'\St:L bt<'lX. Tmwi 
XXXVL 1990. p. LH-134). 

3 E. Cc11an. \' Cristian. cnord .. J:·;rori.: ntoden/(1 u 
sinim. 199:'. p. 2(i-('0 

~ J:n·dcnL p, 3-ftl-350 
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î. Tentativă lă. "Modelul"' cărei Europe? 

\.Driemală .. ':' _ a 
In af~1ra in .~discursurile

9

• 

si culturale rom:lnesti. din 
.. obsesit1"". mai 

este evocat modelul. . ,.occidenta-
le ... chiar dacă ca atare este folosit extrem de rnr 1 

.. staturilor euro-
penesti·· (sintagmă ,.preferată'", cu acelasi alternativă la realitatea 
politico-institutională tarată si degradată din R0mfme. 

Mai mult, spre sfârsitul secolului ,,luminilor"' cu kmporale diferite 
în cele două tări romanesti. fată de aceeasi Europă) )l cu m:1intarea în cel al 
.. natiuniloc capătă proportii de fenomen politică 
romaneasca cee:t ce as putea num1 curopomani,r sau cunoscând o 
succesiune de etape. de modele de referintă. pedinte de eYolmia însăsi a Europei. 
J .. exemplelor"' de urmat cu repudierea modelelor rilsilritcne . .. o-
rientate"". in măsur:l. _ neeuropen-::: (~;t'id:ind, cu argumen-
tul geogr::~fic' ). Constituirea si 'ec1orii modele apusene, in concrc'-
rul contextual ::d epocii. formând ohiectul unor rânduri de mai jos. s.'l retin\.?m. 
acum, in componente si contururi modelul · apn•;ean d~~ orga
m::~:ll';;' f"h>litico"instirmională. ca altematiYă salubrizatoare a celui intern. :b:l cum 
:>~ - decanta din manifestările reprezentantilor mentalului românesc. in se;;
mentu! rempora! luat ca loc comun în cele de t~1t.'l. 

Ca si Jstăzi. dar in proportii mult mai reduse si de o mai restrans:l \ari ahi 1!
t:.'lt~. este~ usor de decela! po!imorfia reprezentarilor concrete ale' respecti\ elcll 
modde. pornind de la ditercnţicri diastraricc, dator:He dintre ni\ el u
rile de cunoastere sau finalitătilor urmărite si, chiar_ gradniui diferir de intckf!.;;
r~. Reconstituind. totusi. o ,.communis opmio"", In secolul X \'HI. pentru mmâni. 

apuseana (,.occidentală"", ,.vestică'" in de astăzi)- dar frec, em 
. simplu .. Europa""- nu se termin::~ pe E!ba ci ... pe Carpati. fr0nt1era 

tnnd .~;;~ car~ sepJ.ra Transilvania \1oido\'a Tar3 Ron1âneascJ. ln .:iuda 
gec>grafulw. ins:'t criteriul politic, culturaL confesional etc. determin::~. in opmt:t 
publica. sentimentul neapartenentei la lumea, ci,ilizatia în care Proni:l ~i 
Geografia ii asezaseră pe români- cea a Europei. Această - in bună 

c· .. amoex,·ludere"" 1
- era si mai .. com·ingătoare··. dacă se ia c:. ::trgument si 
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tahzare··, '"'"=n·r~•-= 
sosire"', a ... modelului. 

Dacă în abordările '""""'7'~'"'"' 
la criterii '"'·•~-···· 
etc.). 
,.Europele.. despărţite. nu 
Fier"'), cel al aliantelor militare 
foste membre ale Tratatului de la 
catolicismului si 
chiar rasial (Europa -

de 
'-~-''·'"'~·""""'· Răsâriteană 

state comuniste: 

sau 
·al 

XVHI-lea, luată ca era. înainte de toate. cea 
creştinii, ca alternativă celei ajunsă sub islamism. supusă dominatiei""'"'"'"''·'·"'·" 
Interesant este - si se impune a fi subliniat - că. desi ideea unităţii confesionale 
era încă una . menită să la solidarităţi inclusiv politice. 1pmanii 
preiau - odată cu adancirea cunoasterii si · orizontului informaţional -
modele de restructurare politică "Apus .. , ,.Occident ... din Europa roma-
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precum 
'""'"''m opuse 

ropene, rezultatul 'era ... scoaterea 
consens, si-n imaginea punătorilor de 
,.Europa luminată .. era modelul ce se 
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wr 
această 

Griaore 
lu;;i ... În general 
seană .. a alimentat preocuparea -- chiar decizia. in C:L7 Ul 
matori de a imita. de a aplica. de a transmuta. de 
statelor romanesti modelul respectiv. Si. de fapt. in 
tivată in cele de acest model apusean de politică. de reformare 
a statului a fost ,.cules·· directia Europei Centrale. pe .. axa .. Viena-Paris. cel 
mai frecvent. 

Dintr-o perspectivă comparatistă. se poate constata cu usurinta că modelul 
apusean. adică Europa ca model de civilizatie - inclusiv sub aspect de 
organizare a statului- si-a extins. la cumpăna celor două secole. spre 
sud-estul continentului, detenninand chiar încercări de aplicare intrucâtva. de 
adecvare uneori. dar. totusi. cu tardive rezultate. practică. nu cred că pot fi 
evidentiate astfel de rezultate mai devreme de Inceputul celei de a doua jumătăti 
a secolului respecth . 

De fapt. la inceputul secolului trecut, odată cu multipllc:.re:-~ ,:, ecwriio;·'" mo
delului în discutie si prin opozitia întemeiată pe o cunoastere tot nu1 cu 
Imperiul otoman apoi. realitatile din cel tarist. devine sesizabil un fenomen de 
"folclorizare" a modelului politic apusean. de exagerare. :1 • " 

valorii acestuia (dovedind, incă, un grad redus. incomplet de percepti<o:. de cu
noastere si întelegere a acestuia). Tot de atunci. u'lteresul .. 0piniei publ . oa
menilor politici si de cultură a inceput sa sporească si contÎI1u::i~~'- perm:men-
tiziind. in acelasi stereotipurile exagerande pană astazi. 

2.. Necesitatea ,.modelului'". inaintarea .. trontiere .. europene 

ln tnasurn in c~r~ i;;rH)nlenul r::!nnoir1; ·\·ict1i p\.)lit1c0-stat:tle in 
I\otniine~ i:1 cun1p3n:~ sec(d~ic~r X\"lU ~i :XL\ .. sr:· r:1porteaz~i St l:1 

realizanit: au fos1 sr d~ :td~lZY:lreJ. !nt.:legt'rt.~a sau eidapr:1rea 1nodclu!ui 
H.ect:ptar~a. In~nt1cnar;;:;1~ ~.con1ent:trea~~ n1oJe1u!u1 _.nofiric rt·;..·s~; 

curoncan sunt dec~labil~ i1~ s;:rie.rd;; nolitH.--~~ Sl culturJlc ron1ânest' al~ 

zentantilor ilummJsmulw pchtK .. amoÎnon"". in continutul proiectelor sau 
n1elor n1od~rniz~H;;.)~lr~ înnoito:tr~ adoptat.4..l~ in 
private sau act~ · l~ pc:i.iti..:l"'·H1StirutionJlt·· din starel~ 
,.eYropenesti"" 1 = To;He :m 
constituit finaiitatea (nicwdată f··;1gmenură. superfici::dă) unei 
comunicări cu sincope, unui proce:; complex. c:1pndos si. de multe ori. întâm-
pliitor de CUHOa5tere, ue ,.informare SJ docum~ntrre·· De căi Si pnn difente 
mijlcace. rareori direct, frecvent iJJ!.:rmediat oL d~· . .;:L nu d;: cnnt<Y-
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.. frâne", 
:,i cnitu!ui. 

tocma[. o astfel de 
mai mult ne\ oie de mo

(si nu 
perioad:l. de cele mai multe ca .qna de de~adenţă gene-

rală si institutională. in care dec:1I:~Jele economice SI de mvel de trm se 
ad<l.nceau, perioadă ades .. :matemizată" - din cele 208 programe. de 

elaborate între anii si 1830 . ..f6 (afirma Vlad ) cons1de-
rau epoca l 71 l-1 82 1 ca una 
contrariul= 1 -- • .fauritorii de 

ce un nu sustin,'a 
din \'l0!dcwa SI Valahia au fo:;1 

impvrt::mtc retorme) modelelor de pes1e 
1n. st:1tele eurc~p~nc sau prt:~figuratc~ n1~1l 

.. deb!tori" (mai ales realizaîom uno:
Carpati. celor .. experimentate··. dep. 
târziu. de ideologia rev·olutionară. 

Necesitatea r'enovării smtulm. a pohtice era. in secolul :'\VIII. 
secolul .. despotilor luminati'". una nu mmut rom:lneasdL neimpiicând. 
numaidedL. o .. solutie ... Remwarea statului nu pmea să se faca 
(În SeC. XVH!- n.ns.) printr-o transfonnare a structurilor sociale: renovarea l1U 

este o aceasta este limpede··. R .. ;ar acest a 
fost cel "preferat .. si de domnitorii · de ce1 care s-au inscns in categorw 
"despotilor luminaţi·· ai vremii. , , . .. 

Redimensionarea structurilor interne ale statewr romanesti a tost 
cepând din sec. al XVIII-lea. componentă (cu un anumit decalaj de sincroniz;ue) 
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al alegerii 
otoman a căutat să 
caracterul puterii în stat 

toate acestea determinat reacţia celor 
politice decisive, reacţie ce s-a 
program în·care s-au "topir' idei politic, rornâne~;c 
alături de altele "contemporane", componente ale modelelor europene, 
modele ce sunt, treptat, tot mai cunoscute şi ca urmare a 
informative reciproce5

. Nevoia schimbărilor, a reformelor, reorganizării politica
instituţională a statului devine, treptat, una "comună" in societatea r6mânească a 
vremii - deci şi "cererea de modele"! ·- dar conţinuturile, etapele etc. erau 
conizate diferit, divergent adesea, de către responsabilii politici, fruntaşii 
cultural-intelectuale, in raport şi de finalităţile proprii urmărite. Domnitorii fa
narioti- unii dintre acestia adevăraţi "despoţi luminaţi .. , în sensul deplin al ex
presiei - au fost preocupaţi de realizarea unui program de modernizare a Prin
cipatelor, de restructurare şi eficientizare a administraţiei de stat, a mecanismului 
de percepere a dărilor- chiar sub forma unui "program de exploatare"'~ - pro
grame în care au folosit "exemplele'· de peste munţi (modelul austriac, recte, cu
noscut si direct, prin stllpânirea Olteniei şi Moldovei de Nord de către Casa de 
Austria). Dar, trăind sub zodia efemerului - cu excepţia primilor fanarioţi $i a 
penultimilor, durata domniei a cunoscut o medie de 3 ani! -politica lor reforma
toare (şi, implicit, de implementare a modelului) a fost, în bună parte, una inefi
cientll, mai ales în perspectivă naţional-românească, un ,joc iluzoriu al puterii". 
Sub aspecte practice, totuşi, reformismul fanariot l-a devansat pe cel boieresc, 
introducând societatea românească în lumea unei largi experienţe europene, cu 
urmări novatoare in toate domeniile vietii social-politice. 

cunoscătorii 

reţlre:z:er1tat un segment redus la vârfurile 
timp ce "btmeficiarii" încercărilor (rare si 
notorii Mavrocordat) 

Hţ!UULUl SOCial al r"'<'n"'"t''"" 
în Europa cea 

modele politice, 
chiar aplica (cu de rigoare, fie. SI ca 
semna, in cele din unnă, "coboriirea'" frontierei europene pe Dunărea de Jos. 

Modelul respectiv este , e\ ocat - dar doar cu 
practice, în cadrul m1or reforme sau acte normative ca 
lucru negative din societatea n:1oldo-valahă aflată intr-un 
zitie (do'ffiinatia efememlui, de identitate ... 
teritoriale, instabilitate politica, precaritate economica si o în colaps 
etc.), pe care contemporanii - segmentul social de la conducătorul ntotputemic 
("despotul fanariot Jumînat'"), la boieml "patriot" infom1at sau izYoditorul de 
cronici tarzii - le realizau in profunzimea si, uneori. lor. Astfel, ne-
voia de remedii a detenninat ,,cautarea·· de modele a alimentat tentatia 
exemplului, a dat viaţă idealului "sincronizării si , a motiYat imi-
tatia, chiar necritică sau inadecvată. 

Decalajul va persista, desigur, până astăzi. dar si. .. problema modelelor 
exemplare! 

3. Constituirea şi vectorii modelului 

În conditiile în .care, în mentalul comun. in epocă, ,.Europa'" se suprapunea 
Europei Centrale si Occidentale în înţelesul astăzi, căuţatele modele de n~or-



sau in care se 
ţiator si boierul "tulllllll'-'' 

rarul documentat, ""="'-·"""' 
negustorul grec, evreul consulul si agentul consular străin. 
ofiterul ocupant sau perceptorul (educatorul) din familia boierului sau neguslo-

îmburghezit ş.a. 
Receptarea, cunoaşterea unui model face necesară prealabilă a existen-

ţei unor contacte directe sau indirecte, între popoare "administrate'" diferit, între 
reprezentanţii acestora, intre autorităti sau răspândirea scrierilor in care se 
regăseşte modelul respectiv. Toate aceste contacte, intre români sau reprezentan
ţii acestora (elita) si ,.purtătorii'" modelelor politice apusene au devenit tot 
frecvente şi de mai ales începând cu a doua jumătate a sec. xvm. 
urmare fie a unor pasnice sau prilejuite de conflicte armate. De 
fonnează, mai intii, o imagine mentală despre poporul respectiv, 
măsura cunoasterii si a ambientuiui social politic în care trăieste, 
,,purtătorului"" unui anumit model po!itico-institutional care il zdrobeste sau 
potriva, il transformă intr-un .,propagator"' al unei 
ră atragătoare, planuri de proiecte 
.. fiecare popor din are ordinea sa de importanta in privinta celorl<J!li 
locuitori ai continentului -- se afirm[-! într-o lucrare despre formaren imaginii 
celuilalt în mentalul colectiv al popoarelor ·-. o gradatie care, în functie de wlul 
jucat in istoria poporului ce emite judecăti. poate. varia in sus sau in jos .. -. La fel 
si romanii - pnn reprezentantii loc prin elita lor si-au ,.construit", treptat In 
raport de acuratetea si bogătîa surselor (directe sau indirecte) de informare. pro
pria lor imagine (neunitară, desigur) despre popoarele vecine sau mai 
tate, precum si despre regimul politic din statele respective, despre caracteris
ticile actului de guvernare din lor. de trai etc. a fost 
"recompunerea"' unui model de organizare politico-statală. dar nu întotdeauna 
într-un ansamblu coerent si pozitiv si, uneori, inteles gresit 

Până în a doua jumătate a secolului XVHL frecvent, imaginile, "e1em:en1:e1e 
modelului" veneau printr-un lung releu de intermediari, încât, "recompunerea .. 

208 

odată cu 
sec. XiX. Si tocmai act~as1a 

- a fost cea care a cunoscut cel mai 
a statului si a cu în 
si-n societatea românească, lumea rurală u"'""""""· 

noastre, in afara acestor fenomene 
Dar. de toate, concrete de 

politice apusene (în 
fanarioti. dedicată acestora 

este deosebit de bogată si variată. Din ipostazele 
în această vastă bibliografie am retinut, în cele de unele dintre cele 

care concura la a sustine rolul de important factor al modernizării. de ,Jermenr
al occidentalizării, de vectori ai preluării modelelor apusene si de promotori ai 

menite să le dea unnări practice în societatea românească a secolului 
al XVIII-lea, in reorganizarea vietii politice si de stat. opozitie cu optiunile 
contrare, excesive, care nu sunt de loc puţine, în istoriografie prevalează, totusi, 
în:cheierile care o fortifică - peste timp - pe cea formulată de N. Bălcescu, in 
secolul trecut: "Fanariotii, tara stirea si voirea lor. chiar implineşc o misie 
providentiala si ajutorează progresuL Ei revoluţionează întru tot tările române ... 
Tinta (reformelor lui Constantin Mavrocordat- n.ns.) e mai mult fiscală. Ea re
gulează !nsă oarecari ramuri ale statu!ui, sfarmă libertăţile boierilor şj, concen-
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(in nrn'"'"'h 

( fară a exclude 
dar toate ... apusene! 

În interesul rândurilor de faţă, se că, cei doi ini-
tiatori -principele fanariot si boierul - au fost vectori pondere 
rită) în diseminarea modelelor (vest)europene in ţările române. 
că boierimea naţională (căreia se va adăuga, curând, alte segmente sociale) a 
beneficiat de un parcurs temporal mult lungă'' a istoriei) 
pentru realizarea respectivului program si aplicarea (cu ajustările si 
necesare) modelului politic apusean. decât domnul fanariot, a cărui guvernare a 
stat - cum am arătat deja - sub semnul efemerului ("durata scurtă'" a istoriei). 
intr-un secol în care măreţia si şi pacea, progresul şi 
schimbarea si traditia, epidemiile, catastrofele si perioadele faste au fost intr-un 
pennanent dezechilibru. Plastic, ,.statutul special" al acestui pron'iotor al unor 
import:::nte veacului·· si al modelelor politice europene ale 
vremii. a fost exprimat. cu mijloacele sale, de Poetul National: .. Urât de tară. 

combătlt in taină de către toti boierii pămâmeni. năpăstuit de creditorii săi fideli. 
pus 1:1t: cu iub1rea de argint si cu dispretul ministrilor turci: in lupta necunna::J 
cu fan;.rio~i potrivnici din tară si din Constantinopol, un asemenea Voievod ~.: 

amnca: mereu la dreapta si la stânga. doanne pe spinL umblă pe jăratec si tot
deauna isi poartă viata in dinti .. ; . Dar determmarea realizării .,programului 
proprit: ·. cât si necesitatea obiectiv-internă din cadml societatii românesti 1-au 
.. oblig;• .. pe domnitoml ce executa un ,,mandat" pe o durată nesigură să Incerc..:\ 
totusi. .. enovarea statului la conducerea căruia a fost numit, prin \o ia padi
sahului. Atunci când calităţile proprii si instruirea nu-i lipseau (si cei mai multi 
le-au deţinut ca un atu de mare pret), infaptuirile principelui fimariotnu au fosi 
putine :.i nici neinsemnate. Dimpotrivă. 

Reformele iniţiate de domnitorii fanarioti s-au inscris într-un sistem, care 
avea drept obiectiv deliberat modificarea structurilor politice, a modului de 
gm·emare, modernizarea acestora. Real!zarea lor a trebuit să tină cont de inte-
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cei din unnă ca ai bagaj 
pre realităţile politica-instituţionale vest-europene nu 

Interesant este de subliniat - in perspectiva ce ne 
indirect pe care I-au avut domnitorii fanarioţi în a 
romanesti spre cunoasterea experientei, · 
"apropierii'' rnodelclor de organizare 
factori) cunoasterii limbii franceze, care. între 
lă (diplomatică) a vremii. În acest sens. s-a afinnat chiar că .Janarioţilor li se 
datorează aducerea in Principate a unui prim lustru de cultură franceză. odata cu 
operele <<filozofilor» si ideile ~<secolului luminilor>>: precum si introducerea 
limbii franceze (1776) In \(Academiile domnesti>>, de la Bucuresti si lasi .. .'' 13

• 

Astfel. rolul acestora de l'ectori ai modelelor politi(;e europene a fost mult 

potentat. 
Pentru boierimea .,naţională .. (vârfurile acesteia) - alt \·ector important in 

răspăndirea experientei politice europene - ideile Europei iluministe. apoi cele 
ale Europei franceze. stimulează idealul renasterii nationale. sugerand solutii 
politice si culturale Principatelor, prin care se încearcă imitarea modelului 
respectiv. Aceleiasi i se alăture cărturari care, prin traduceri. prelucrări si scrieri 
originale nu fac decât să pună în circulatie imaginea altor sisteme de organizare 
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următor. 

si cu 
care, toate, propuneau modele polirice - a 

boierimii sa-si orizonturile motivatiilor si câmpul 
pOll!JC\:, să perfecţioneze Un program de deZVOltare(! SOCietăţii SitUat in '"'"'r·crH>f' 

tivă modernă. în cuprinsul unei strategii politice ce viza independenta. care 
,.autoriTatea .. argumentării rezulta si din trimiterile la exemplele popoarelor Eu
ropei Apusene. la modele politice respective. Spre finalitatea ce ne preocupă 
aici. trebuie, încă o dată, sa subliniem rolul tot mai important al boierimii natio
nale în reorganizarea politică, socială si administrativă, si formarea moravurilor 
(in maniere moderată, proprie acestei categorii sociale) în cadrul statelor roma
nesti. maniere in care ea însăsi a fost obiecT si subiect al dezvoltării 1' si. in egala 
măsură. al propagării ideilor şi modelelor de organizare politică apusene. 

Literatura istorică de specialitate a subliniat. în multe pagini, influenţa, rolul 
de mijlocitori in schimbul (de fapt, fluxul) de idei vest-est, înrâurirea mentalului 
colectiv sau îmbogătirea ideologiei politice etc. pe care le-au avut reprezentant 
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ment în acest sens, 
din cadrul Academiei 

phiotis, Nicolae Iosif 
delas; .în timp ce la Bucuresti, in fruntea institutiei echh·a}ente s-au succedat: 
~eorg10s Trapezuntios, Alexandros TyrnaYitis. Lazaros Manasse Hilia
dts. La~bros P~otiadis,, c;onstan.ti~o~ B(\')ardalachos - toţi reprezentanti de 
frD:nte ?l !leolemsmulm SI prestigiOSI fiecare în domeniul sau. cu studii in 
umversttăttle ,,Apusull!j"; cunoscători, deci, si direct ai realitătilor politice de 
~olo. La ţel. prof~~oru care ~1! predat îi? ace~ te. înalte scoli din Principate erau 
m!~lectuah formati m academule sau umvers1tăţtle din Austria. Italia sau Fran
ţa-·, .de unde ~u adus si transmis, în proportii diferite, si informaţii ce au excedat 
co!lţmut':ll stnct al disciplinei lor. Elevii acestora - activând într-un mediu ro
manesc mtors cu fata spre orizonturile vestice ale continentului - le-au desă-
vârsit, la rându-ie, opera. · 

l.ml?ort~!lti si .efici~~ti agenti ai. "europenizarii" (=,.occidentalizarii") s-au do
vedit tmeru (mai ap01 mfluenti oameni politici sau de cultura în cele două Prin-
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1euror,er1e nu s-au :facut intr-o 
autorităţilor 
afară veacului .. , ca

rolului lor istoric 
ce 1-au 
cel re

sociale. au 
sau elaborarea 

in esent<':t. să interesele 

sociale care se apropiau de "misiunii" lor istorice. 

'nodelului revolutionar- reprodus, in unele componente. in proiectele de 

refvnna constituţionale de tip .. repubiican .. - gu\ ernantiî. ideologii acestora. re

prezentantii claselor politice legate de ,.vechiul regim" i-au ,.opus .. un alt modeL 

în care trecutul este idealizat iar viitorul proiectat după canoane!e clasicmlte. Si. 

desigur, astfel de ,.contra modele" au fost oficializate si-n statele apusene. ca-n 

Imperiul habsburgic vecin23, de exemplu. Vccrorii acestui model, la noi. nu au 

fost puţini - reprezentanţii clerului, în primul rând. alături de cei ai marii 

rimi, dat fiind faptul că modelul revoluţionat era elaborat de "dusmanii cres

timtfltii'' - iar activitatea acestora a fost potentată de suzeranitatea otomană si 

veeinltatea Imperiului .,pravoslavnic" tarist, profund reactionar. 
De la sîar$itul seeolului al XVIII-lea, introducerea, receptarea. in unele 

te, a modelelor social-politice europene a fost ajutată si de imtgrare::t 

evreilor în Moldova si Vttlahia, în special acelora din Polonia şi GaHna=-. 
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i succesiunea modelelor. 
iei. i şi urmări 

care ilustrează de 
citatea modelelor politice, au fost întâi 

să 

românul transil
Moldova sau 

te decât, doar. în ideologia politică) al 
si de originile poporului român). cele ,.of~rite'' de statele 

(denumite ca atare de lmmanuel · 
habsburgic, pe când modelele din 

să fie cunoscute mai târziu. după secolului al 
la "starea lumii" si a celor două române de la un .. ~;;puu.u 

reprezentantii elitei cărturăresti mvocau "exem-
P!ui·· .,modelul .. ) vechii Rome. care a dat Europei bune": toleranţă, 

na guvemare". împăraţi , etc. Un în acest sens este cel 

al_int1uent~l.ui cr?ni~ar muntean. . . Cantacuzino om politic, in egală 
masură). ~a:e. reun Ja. ca aLternatJva b puterea otomană ,,tiranică"' si decăderea 

s.t~t~lm sau. ';'modelul·: r_ep~bh~ii roman~. ce "f~arte au ~tătut direap!ă si milos

~!\~ : cu~os~and. tot~1: :>1 tuam.a- ce treoma ev1tată! - cand "au vemt samoder-

Jetll .r~par~ţL au l:n.m btr,te tlram. cum le că apoi ei au apucat impărătia 

de aiCI, ~rm op~zttte, re1ese mode!rd.cărt~ran:lu~) ~i uând fistecarele a impărăţi 

cul!!u-1 'a. fi _:o1a. nu d~pre cum leg~le sr obJcemnie lor era puse. atuncea deci 

mm_ dmtr~msu nu domm sau oameni să par că au fost ci ma1 răi si mai cruzi 

~ecat ~arale c7le nedumestîcite si miinioasă ... ··. De si autorului 

Impotnva reg1mulu.i politic tiranic al vremii, arătând că tirania - ca formă de 

conduc:re a .s~atulm-: .. la barbarie, deoarece tiranul obicei n-are. nici 

carte She .. mc~ ~rbăt1~, mc1 drep!~te. nici .mHosârdie are, nici frica lui Dum~ 

nezeu.:: Sl mat s1~es~e SI :~~ge a tră:m ':o'a.~l po.ftele sa~e. ~ecăt in legi si. dreptăti 
~~pus ~1 să fie... . dand :.1 "pilde grăttoare dm 1stona Romei 1:11:1peria-



in contact cu 
a 

calendarelor. . . . 
zie oolitică, la nivelul cărora s-au mamt~ SI d~" 

pacea de la Din combinatb acestor două reprez~nt~n reiese, m 
cele din urmă, modelul austria~.:. care va mspJra, mzu tarzm. reformele 
domnitorului Constantin Manocordat. . . , . . . , . 

Urmărind directivele sale expanswniste. pnn snul de vJC.toru Impotnva I~pe: 
riului otoman de după depresurarea Vienei. lmpenul habsburg:c a ţ~us sectmm 
ale societăţii sud-est europene in pozitia de a cunoaşte ,.pe vm··. fu~cţronarea mo
delului politic respectiv. mai ales ca ~c! de _g~vemare. ~recum 1_!1 tlmp~l. ce~or 20 
de ani de stăpânire a Olteniei (Valal11el Mlcl), de la ],18 la 1 ~39. A1c~. ,,lmp:
rialii .. au. experimentat o fonnul~ nouă .de gu':~mare ţ~e~tru pop~latta ~oma
nească a provinciei, impunându-sr un regtm pohuc sens1btl deosebxt de cel tra-
ditional; al statului boieresc:s. . ~ . . 

in practică, era impusă pri~a.fiw~~~ulă de_gu_ve:_nare ab.~l!lun~ra: c~r~ venea~~ 
vădit conflict cu programul SI pob!tca bmenmt~, a . mar~I . bo~e~1m1 .mţ.ieos~b~. 
mentinerea statului boieresc caractenzat pnn .dommaţ.xa obga:hJel m.~nlor. bmen. 
conservarea si extinderea privilegiilor acesteia, mentmerea, m relatnle dm 
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S taatsmimnen>. . . . 
ciar"', încadrat în mecanismul 

· si structurile 

au incadrat societatea romaneasca în formulei 
a absolutiste in proces de spre o guvernare de 

uu1111.111c><. Toate aceste fi intiilnite si-n cadrul măsurilor de admi-
austrîacă în si care lui Constantin MavrocordaL filan-

tropul de la totodată ca model si ca de incercările d<: 
realizare a modelului s-ar vorbi si de un 
de reţinut si realitatea faptului că lipsa unor structuri să 

opera de centralizare a facut ca, modelele apusene să doar 
evocate, constatate, ,.discutate"' si rareori de reforme in 

stmcturale si politice din cele două 
.,Englitera .. (Anglia), ca orizont atât de din secolul 

al XVHI~Iea, nu a ajuns să fie receptată- să-si cunoscut modelul- in 
cîpate decât târziu. atunci cand si această manhmă va arăta un interes 
pentru cele două state de la gurile Dunării. in scnerile unor reprezentanţi 
ai intelectualităţii româneşti din acel secoL pot fi întâlnite ale unui oare-
care bagaj intormaţional despre statul politică a ce 
domina lumea ca putere maritimă, a acestuia care. 
după 1715, rezulta din acţiunea a trei factori: "un guvern unipartinic, legislativul 
sub fenn al si un sentiment al identitAtii comune de 
aceia care deţineau puterea economica, socială si politică"' 1• 

Un model politic care a atras si interesul elitei politice românesti în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea ~ dar in măsură mult redusă de puţinătatea 
contacteior, informatiilor si lipsa vecinătăţii - a fost oferit de Prusia . 
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rea atentă ... au 
. ceea ce a fost 

de cunoastere 
a stat eficient. 

"modele") care a avut cea 
gândire a 

fondarea României a fost 
XVIII-lea si până în a doua jumătate a celui Franta, modelul politic în-
trupat cie aceasta, a devenit o fascinantă, aproape de bună mă-

sură, tnnsformările şi in cursul primei jumătăţi a secolului 

al XIX-lea s-au efectuat in Moldova si Ţara Românească sub inrâurirea acestui 

model. Aceste efecte au fost cu atât mai posibile, cu cât cele două tări române au 
benefic;at de sprijinul politic- şi nu numai- al statului ceintruchipa respectivul 
model. ·· 

"purtători'' ai modelului francez de organizare politico-instituţională 

au fost intr-un anumit grad, domnitorii S-a afirmat, de fapt. transant. 

că ,.pm::m spune că influenţa franceză in Principatele dunărene (sis:) incepe cu 

primul principe fanariot"'34
, intr-un context istoric complicat. ţirian"d de evolutia 

relatiikr intemationale, de diversificarea si amplificare:J. contactelor 
cu lumea franceză si însăsi a prezentei reprezentantilor Frantei. în ţările 
rom:în~ Domnii si-au realizat .. opera" de ,.vehicol .. al modcluluifiw;-

cc:.: pri: diYerse mijloace: exemplul personal (vorbitor de limba franceză. detina

tori de ::~iblioteci cu carte franceză din care nu lipseau operele tuturor reprezen

tantilo: iluminismului francez si european: Voltaire. Rousseau, Helvetius. Fau

tenelle Montesquieu, Diderot d'Alambert. Condillac, Mably, Puffendorf s.a. ). 

inconjLrati de secretari francezi.. cu o activitate îndelungată si influenţă deo

sebită. :>rin reformarea învătământului si introducerii, alături de limba greacă. a 

ceiei fr:mceze, incurajarea venirii francezilor in Principate. liberalizarea introdu
cerii publicatiilor franceze etc. După 1800, în speciaL ,.stafeta'' in diseminarea 

modeh;'ui politic france::: (nu ca activitate expresă, cu implicită) a fost 

de tine:ii studiosi la Paris, de reprezentantii nobilimii liberale, ai burgheziei na

tionale în formare s.a. 
Receptată - de pe paliere sociale si de interese politice diferite, uneori 

. junete ...,. fie ca ţara ce reprezenta ,;vechiul regim" sau care, dimpotrivă,. se con-
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de un reflex 
Dacă suntem de acord 

metodologice1 
- că 

economică, ci una (în sensul cel larg, 
atunci incongruenţa dintre această structură socială, mai 
istoric~, si de -- ca o · 
pede. Incă şi mai evidentă apare ea pentru """'"'"><''"' 
colul al -începutul secolului al 

Incompatibilitatea de care si mai clară dacă vom spune -
si aici facem a doua precizare- că "alogenii" la care ne vom 
mează se identifică, de fapt cu evreii. Faptul că toate calegon 
susceptibile de a fi analizate selecţia noastră a optat in nu se explică 
doar prin superioritatea lor numerică, suficientă, totusi, pentru a-i situa în prim
planul oricărei cercetări. Nici nu am dorit procedând astfeL să plătim un tribut 
nemărturisit ideii extrem de populare - dar încă suficient argumentată - potrivit 
căreia evreii au fost o componentă esenţială a burgheziei economice romanesti
de fapt chiar burghezia economică insasi - depăsind cu mult în acest rol ipostaza 
oricărei minorităţi iudaice de pe continent, fie învecinată sau nu:. Intentia noas
tră a fost doar de a sugera din acest unghi privilegiat cât de fragmentate si variate 
au fost, la început, elementele prezumat burgheze din societatea Principatelor, 
pe drumul lor sinuos, marcat de multiple dificultăţi, al definirii identităţii de cla
să. Că străinii - printre care si evreii - au avut, finalmente, în acestă privinţă, un 
anumit rol, nu încape îndoială. Rămâne, însă, de domeniul viitorului ca aspectele 
culturale, axiologice, ale inserţiei lor in această clasă să fie mai bine delimitate, 
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în UA<IU<l!UUIU 

sugerând un ...... ,., .. ,. .. , 
celălalt principat, la uu"u'""' 

1698, 1699, 1700 şi 1701 haraciul 
în al XVIII-lea, asemenea nu că se 

un 

atestă, invariabil, o prezentă ce in ce mai compactă şi orj~atuzata 
1714, de exell!plu o însem~are lapidară indica e~is.tenţa unei ~ a evr~i~or ie
seni care obţmea de la N1colae Mavrocordat caşhg de cauză mtr-o pncmă cu 
~ănAstirea Aron-Vodă8, câteva decenii mai târziu; "Catastihul Iasilor din 1755'· 
arată deja o prezentă mult mai amplă şi stabilă, evreii înregistr!lţi fiind prol?r!~
tari de case9 . Un an mai devreme, în 1754, un document de vanzare a unm Jilţ 
sin Sinagoga Mare a capitalei Moldovei amintea în preampul de fhmtaşii ,,icon
ducătorii comunităţii, împreună cu ceilalti enoriasi de aiCi, din Iasi. cea ce pro
bează o oroanizare si ierarhii nu numai foarte bine constituite, dar - putem bănui 
-si destut'de vechi10• Tot in Iasi, recensământul din 1774, facut de administraţia 
militară ţaristă, consell!na 17~ d: cap.i de fa~ilie, pr?pr!e!~r.i je dughene si 
case, cei mai mulţi dmtre et fimd asezati pe Uhta Hagwa1e1 Şi pe aceea Ru
sească, aproape, deci. de Curtea domneasc~ s! d~ cel.mai bun v~d . al 
or:tSnlui (Pentru întreaga Moldovă. conscnpţ~:l mreg1stra aproxnna!JV _1300 ~e 
cnei capi de familie, majoritatea fiind, după toate aparentele, dm tmutunle 

dintre Prut si N istm) n. 
Pentru celelalte tărguri din ţară (dintre care unele -- si nu putine - au fost 

infiintate cum stim, chiar de către evrei), sensul mărturiilor este riguros acelasi. 
Ca s( ne~tru capitală. ele probează prezenţa unor grupuri tot mai numeroase 
apartin'and acestei minorităţi, cu organizarea si instituţiile lor proprii 12

• Relatăril.e 
călătorilor străini evidenţiază, pe de altă parte, o stare de lucruri asemănătoare].,, 
care continuă să se manifeste si la începutul veacului următor (al XIX-lea); mai 
ales după razboiul ruso-turc din 1806-1812. Dovezi~e sunt, in această privinta, 
prea numeroase şi prea bine cunoscute pentru a le mm comenta. i . 

Avem, precum se vede, suficiente m?tive de .a ne într:ba asupra ca~elor $1 a 
circumstanţelor care i-au flcut pe acesti călăton perpetm să prefere atat de ho
tărât si fhră excepţie instalarea tocmai în Principate. Dacă este incert faptul că 
venirea lor aici a fost o consecinta a prosperităţii din .această zonă

14, este neîn-
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toate care decâr numai 

că pricinuiesc in mare scumpete :::alwreaoa si acei siirachlinrrc diinsii. insiirci-
mind pe lor neam sar a avea 1·reun 
!os de la dănsii domniea sau icm1: 1• 

O observaţie asemănătoare, chiar dacă in tenneni facea si Huber. 
consulul Franţei la Iasi. atunci când ii relata său starea de spirit 
din Moldova. Prezenta masivă a evreilor în tara -· explica el el este o conse
cinta a toleranetei si protectiei turcesti, cu care moldo\enii se obisnuiseră. 

Numărul lor. însă (al evreilor) incepea să ingrijoreze intr-o asemenea măsură. 
încât localnicii se gândeau să-i impună o limită. O lege in acest sens era. însă
credea Huber- cât se poate de stânjenitoarc, singurul remediu fiind o redu.cere a 
efectivelor de emigranţf2 • cum se putea, concret, ajunge la o 
de limitare, diplomatul francez nu mai spunea. orice caz, absenta. unei solutii 

se oglindeşte în in ritm ca si mai "!<'""'"' 

Locuind preponderent în orase, evreii din MoldoYa acopereau. în mod com
pact cu precădere judeţele nordice ale tării (lasi. Botosani, Doroboi, Neamt etc.), 
unde -cum am mai spus- înfiintaseră ei mai multe. asezări urbane. Tînând 
cont de procentul lor neasteptat de modest în raport cu maj.oritatea indige si, pe 



a !HiwUI,!UlllHUl 

emigrării lor în 
într-adevăr, a fi 
sunt amintiti în Descrierea 
una dintre cele mai timpurii consemnări ale 
străini (turci, şi apucaseră- cum_ . 
daviei alor noştri, toată neguţătoria Moldovei2

). Şl cam in 
aceeasi epocă, Anton Maria del Chiaro îi pomenea pe numerosii evrei ai 
ca trăind destul de greu şi îndeletnicindu-se cu vânzarea şi altele pen
tru a-si câştiga traiul. La fel, şi prozatorul maghiar Mikles Kelemen ( 1690-
1761 ), vorbind în Scrisorile sale despre viaţa comercială a Iaşilor, observa ca ne
gotul il ţin jidovi[i} şi anneni{i}26

, o realitate valabilă, pentru întreag.a Mold~vă. 
Celelalte mărturii străine înregistrează, de asemenea, ~ceastă vădttă predispo

zitie. Comertul intern sau cei din ţările fnvecinate este făcut aproape fn i'ntregi
m~ de străi~i, bunăoară, J.L. Cana, notând departe ca autohtonii tre
buiau să se mulţumească, in majoritatea cazurilor, doar cu schimbul din 
rul ţării27 • Aproape ca un ecou, Ignac Stephan Raicevich const~t~na, in epocă, 
aceeasi realitate, scriind că in mâna străinilor se găseau fntreg !'onlemil si micile 
indusTrii de primă necesitate (din Valahia si Moldova!. Fiind în număr foa~te 
mare- adăuga el- evreii căpătaseră Învoirea de a avea sinagogi i'n multe pă11i-'. 
Astfel de exemple ar putea fi înmulţite. 

în epoca regulamentară, insertia com~rcială a evreilor de.vine si n:ai clară. 
Catagrafta din 1845 din Moldova dezvălme faptul că cele mm multe dmtre per
soan~le de confesiune iudaică înscrise acolo erau negustori (6049), pe locurile 
următoare situându-se meseriile artizanale si calfele (in număr de 5153, respectiv 
1460). Statistica mai indică 1313 evrei practicand alte profesiuni (fără să le nu
mească), 133 făcând munci minore, 864 fără meserie si 472 de văduve. faţă de 
elementul comercial autohton, ponderea alogenilor era net superioară. In lasi, 
potrivit aceleiaşi catagrafti, Ia numai 425 de comercianţi pământeni,. existau 
2022 de evrei si 267 supuşi străini, lucrând în aceeasi Aceeas~ • 
porţie caracterizează toate târgurile moldovene, .~bservând~-se, d.eopotnvă, m 
repartitia activitatilor comerciale .. _Dacă. n.egusto_m autoh!om, de. pildă, el]au ang~-

. jati în 24 ramu~ de negoţ, s~p~n strălm.prachcau 4~, Ia~ evreu 41, cu denll:ml· 
riie cele mai d1verse cu putmţă·9 • Inegahtatea numencă m favoarea comerc1an-
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dar, 
cu autohtonii, 

Prezentarea a atât ca ""''"''""v' 
nu să ne conducă la concluzia că 
Dimpotrivă, organizati unitar din punct· de vedere 
tenţa hahambaşei/ başhahamului- sinonim cu 
al erau, pe de altă 

cu alcătuirea 
care in rândurile lor 

mentare econmnică si socială (de avere, de sta tus 
si de nl!mărul mare al sinagogilor frecventate separat de 
diferite''. Omogenitatea confesională si 
la sudarea lor intr-o stmctură unică, ceea ce nu s-ar 
diversele obstacole nu ar ti existat. 

Judecarea globală a activitatii eneilor in Principate nu este un lucru usor. Nu 
este usor si, poate, nici recomandabil să apreciezi efectele acestei activităţi doar 
pe baza nenumăratelor mărturii (de epocă sau ulterioare) a căror ostilitate fată de 
această minoritate apare atat de evidentă: Analistul este aici prizonierul unui set 
d~ date si informatii profund subiective, de care, în mod paradoxal, nu se poate 
d1spensa (Cu toate că, pe de altă parte, nici probele care ne vin din cealaltă parte, 
chiar din mediile iudaice insesi nu sunt, din acest punct de vedere, mai cre
dibile). Chiar si asa stand, însă, lucmri!e, apare limpede că rolul economic al 
evreilor nu a fost - asa cum s-a spus doar unul marginal34

• Oricât de :>u:)IJt:l.:lt:: 

ar fi- pe alocuri sau în ansamblu- mărturiile contrare, nu numai amploarea lor 
covârsitoare, dar si cea mai elementară logică sugerează contrariuL Încă din 
deceniul 4 al secolului trecut Bois-le-Comte - pe care nu avem motive să-l 
bănuim totuşi, de subiectivitate - constata că evreii îsi impuseseră monopolul 
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mare. 
Era normal ca această omniprezenţă a factorului alogen să creeze .......... ~ ...... _. 

autohtonilor sub raportul concurenţei. Mai plângeri la domnie partea 

meseriaşilor indigeni denotă în acest sens - cu toate lor fireşti "- o 

situatie destul de serioasă. O jalbă din 1843 a blănarilor botoşăneni, de exemplu, 

- inaintată lui Mihail Sturdza, arăta că de la o vreme incoace naţia evreiască 

aceea ce mai cu sumeţie se amestică fără indrituire i'n toate, s-au nărăvit a intra 

şi in acest meşteşug.fără părtaş indatoririlor unei brtsle. Atâta s-au intins-

scriau mai departe reclamantii- interes şi vicleanul {lor] scopos, fncât as-

tă:::i noi hristianei am rămas cu i'ntru o sămtitoare 

re ... 18
• Aceleaşi reprosuri vagi, asociate, de cu imputări mai precise, cum 

ar fi: atragerea de către evrei a calfelor evaziunea fisc:ftit, concurenta 

neloială, speculă etc. transpar şi din alte nenumărate plângeri'9
, contracarate de 

replicile asemănătoare ale evreilor insisi, întatisând domniei aceleasi 

Interesant din toate acestea e faptul că majoritatea acestor reclamatii proveneau, 

aparent, mai putin din mediul comercial, cât dacă nu ne înselăm - din cel arti

zana!. Să fi fost concurenta evreilor mai greu resimtită aici? Să fi oferit comertul 

un spatiu suficient de manevră pentru toti sau - ceea ce pare mai verosimil -

anvergura modestă si medie a afacerilor israeliţilor (angajaţi cu precădere în mi

cul negot) nu i-a afectat, cu adevărat, pe marii negustorii crestini, prea adânc şi 

de lungă durată implicati în traficul internaţional pentru a ceda cu usurintă 

nopolul? Cert este că domnia a încercat, ocazional, să mulţumească aceste 

limitând prin diferite măsuri concurenţa alogenilor. Dezordinea internă, furictio

narea defectuoasă a administraţiei, desele ocupatii străine si altele au facut, 

ca aceste reglementări să fie- cel putin în veacul fanariot - sistematic încălcate. 

Dacă rolul economic activ al evreilor si concurarea factorilor autohtoni par 

mai presus de îndoială, se poate afirma acelaşi lucru şi despre consecinte dra

matice ale acestor acţiuni, cum ar fi, de pildă, ruinarea localnicilor? Ac.easta 
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. tentant de subscris la o asemenea 
SI de unele mărturii de ca a lui de 

atât de 
mai complexă. primul evreii -

decât impc7:fect -- dacă totuşi au 
cauza statutului lor si a 

partea tuturor categorilor sociale romanesti. 
pied~ază pentru această substituire se referă, 
vorbmd despre ,.clasa mijlocie·· se g<indesc, de t:1pt. 
vedere "esalonul al acestei clase, cel imediat 
c.eea ce nu le face mai acceptabila interpretarea, c!n""'·"•r; 

t1ale aţ>ar, astfel, şi mai predictibile. În fine, nu 
că noţm~ea d7 "străin"' are o cuprindere prea 
global~ SI. ned.tferel_ltiată. alogeni, au ex1stat 
s-au as1mllat, 1denhficându-se cu idealurile de 

profesional căruia îi apartineau. s1· ..,l 
- _ . . "' este 
m ace.astă pnvm_tă, cu~ ~u se poate mai evocator, probând, dacă mai era ' 

rolul Important mdeph1_11~ în cons?lidarea burgheziei autohtone de unele contin-

co~pa~te d~ s!~mL Au existat, însă, si - ca, bunăoară, _ care 

nu s-au asnmla! ~SI mc1 nu au fost incurajati să o facă). Va fi nevoie in viitor de 

o mm JUstă a raportului dintre diverse entităţi alogene ~pre a vedea 
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Note 

1 Dintre acestea, le cităm doar pe cele de Koc-
ka: Biirger und Bz:irgerlichkeit im 19. 
hundert. Deutschland im europiiischen VPruhcirh 

indiscutabil, cele mai temeinice 
blîcate în adevărate studii de 
acest domeniu 
se vedea nostru: La 
moitie du .'.TII!' siecle 
toire". Publiees a !'occasion du XVIII' International des Sciences Historiques de Mont-
real, t. IX, nota 3 - acum şi in versiunea româneasca, în voi. Jtinerarii "tnr_;",".".fl_ 
ce. Pro/esorului Boicu la vârstei de 65 de ani, coordonat de Gabriel 
Iasi. 1996; se află la p. Alte referinte sunt de găsit într-un text care. de 
asemenea, ne Istoria europene: probleme si conţroverse actuale în vol. 
Cultura si societate în modernă. Politică--nationalitate-cullurâ. Ingrijit de Nicolae Boc-
san. Nicolae Edroiu, Rădutiu. 1 p. 192-205, cu trimiterile de acolo). 

2 Este 

indniaîa 
Cmslantin C. Gmrcscu. Contrilmriuni ia studiul 

române râni1 ia !848. Bucuresti. 1972. p. 44--.f:'. 
Euucn PaYi~scu. Econoznia hrcsit.:fur /J; ;\lohlo1·a. Buc:Irl'ŞtL. 1930, p. 3 J 7. 

I:r, ·ar,' , nulrturii la arc ii Runliini,l. ll V ol.um l,!JhlCrm1 <k Mih:11 
mmm. ,·uyiml înamlc de PPpcscu-Puţuri. prcbt~l de Dr Moscs Ruscn. Bucure~li. l 
2.Hl \kntium:a dn1 2 fehnuric 170~ arc in vcden: pc un sin de 
la B:irl:.h:. care se hucutil de scutiri de d:tri p. 

,_ 1/Ji . .'cni. p. 3. 
Cf N. Iorga. L•;roria '-'LHnc11ului ron1âncsc. mai 1wuci. Bucureşti. 1925. p. 38 

Academiei R(,mcinc. Memoriile 

HlC'l C 

1 04; idem, lsto;·ia enTi!or in Wrile noastre .. 
istorice". seria a Il-a. t. XXX. Bucmcsti. 1913. p. 
românesc, Bucureşti, 1927, p. l 41. 

20: id. Negotul si mcştc,,ugurilc În trecutul 

8 J:::voare si mărturii. Il. p. 23-24. 
9 Documentul înregistra. la data respectiva, în Moklcvei. 13:'3 de case si, probabiL 

tot atâtia proprietari. Dintre acestia, 65 erau evrei. ' erau botezati~ iar 2 proprietari români erau 
căsătorit 1 cu evreice. Catastihul nu prezinta ocupatiile si obligmiile tisccJk ale c>-reilor (Gh. 
Ghibănescu. Catastihul ]aşilor din 1775 în ,.Ion Neculce'', anul L fasc. L oct. 1921. p. 5-40; 
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izvoare· şi mărturii ,.",,rr-ur1rn·r din România. Volum întocmit de L 
S. Stanciu. 

p. 1 :'-17; vezi 
cuv<înt înainte de Gh. Pl:Jton. 

vorbeste de 66 de 
10 izvoare mârturii, 
11 Idem. p. 104-132. 
12 La Piatra Neamt, bunăoar1L un Jct din al In-lea Ghica 

cererea comunităţii israelite locale ridicarea unei ~">U''-"''' 
acum s-ar fi învechit şi stricat. Documentul 

,.,.,",,, .... t.v~ casă de să .. unde 
Precizarea este 

în oraş avusese loc cu mult mai devreme 
imobiliare din 1785 sugerea?l! dl, 

evreilor si asta. de mai mult 
se arată că fuseseră cumpărate cu 1 :"-16 ani 

. în acest sens, spre relatarile lui J. Boskowich 
nea lor , precum si pe cele din 1781. ieşite de sub 
atesta că lvioldora aproape câ nu exisiâ 
237-239). 

care 

14 Femand Braudel, Civilisation materielle. economie ct XV'"-~\17/fr sii!Cie. vol. 
III. Le du monde, Paris. J 979. 156. După părerea autorului. afluenta evrcilL'I" într-un 
teritoriu este un semn al prosperităţii teritoriu sau al unui climat care fan)rizeaza rcusitclc 
econom1cc. 

u Andrew C. Janos. Aiodemization arul in Ilistoricai Pcrspectil·c. Tlic Case 
Romania in Kcnneth Jowitt 

banc din Afoldon1 În 
Institutului de Istorie 

134-135. Vcz1 si Ecaterina 
,w"nr,n-e a secolului al XL\'- lea. 

Iaşi'". XH. 
!R N. h•rga. istoria 1'0/IIC/111/ui .... p. ·t2· 1 o:; 
'"Eugen Pavlescu_ op.cit .. p. 321-323. 

in ceea ce nu~tu'irul lt)L cill"~.::ic sunl contradich1rii, 
parte a secolului al XIX -le~!) P c~timarc 

!861!-1940. A Dchatc on De
) 978, p. 91. 

la 1848. voi. l. 

c'e-l\1ladin (care. desi nu citeaza ni<.:; c.' smsiî. se vremii). l\1pJ-
duq numara in 180_:; anrc>ximati\ l 2.000 2"-;, din totalul populat in cresti· 
ne si abia l '\,din cel ) locuitcJriicR mriL mc::Jsc la !9.000. ceea ce insemna. 
accla>'i autor. <l creştere dl~ ~s. _:;y·." ,·n l' ani ;;au,, medic anual:i de 3.43%. Cu putin Inainte 
1 R29, numarul evrei IN il înrcgistrm m1 twu salt. la 24.000 (sporind cu 26,32",;, în 7 ani). 
pentru a se st::Jbiliza la 30.000 în 1829. Cresterea nu s-a oprit, însa. aici din moment ce recensă· 
mint din 1831 dădea. b o popula;ic de aproximativ l milicm de oameni. 37.000 de israeliti. gru-
pati în C\"asi-tNalitatca aŞe7li.rilor urbane ale w.rii Manolescu-Mladin, L'evollllion ,ic la classc 
moycnnc cn Rozmumie. A pept ghtcra!. Paris. 1 p. 169-20 l: în memoriul &tu către contele de 
Rigny ( 14 mai 1834). Bois-lc-Comte ofe1~1 o cifră sensibil apwpiatJ.: 40.000 de persoane: cf. 
Hummzaki. Documente. vol. XVII. p. 360). În 1838, numărul evreilor atinsese 80.000. crescând 
pe ansamblu cu ll6.5':'o t::1ta de inventarierea precedenta .. Cea maiînalt1 rată au înregistrat-o. 
fireşte, in primul rând târg mi le. cun1 ar fi laşi si Botoşani. unde sporul noilor veniti a fost. în 
raport cu perioada anterioară. de 69%. respectiv b0°!(, (.1. Manolesco-Mladian, op.cit .. p. 169-
20 l ). Nu toate statisticile uemii sunt. îns.\ de acord, cu amploarea acestei creşteri (de unde ve
dem. iarăsi. c:ît de relatiYit este exactitatea bazată exclu~iY pc cifre). Dacă se poate conveni, de 
exemplu. ca la mijlocul secolului a] XIX-lea străinii (în maioritate evrei) reprezentau cam 19% 
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21 Th. Codrescu, op.cit., p. 320-321. 
22 D. Z. Furnică, 
23 Specificul urban al alogenilor din Principate a fost o conse-

cinţă a ale Domniei, care le-a refuzat străinilor dreptul de a se aşeza în sate 
şi de a lua în arendă cârciurni şi mosii. Reiterarea a hotărârii cu pricina suge-
reaza, msa, că ea era încălcată. 

24 A.D. Xenopol, op.cit., p. 131-132; N. Iorga, Istoria comenului ... , p. 38-42: I. Caprosu. O 
istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până la mzjlocul secolului al XVIII-lea. lasi. 1989. p. 
126-127; D. Z. Furnică, Industria şi dezvoltarea ei în Ţ'ările Româneşti. Bucureşti, 1936, p. 105 
sqq. 

25 Dimitrie Cantemir, Descrierea .Moldovei. prefaţă şi tabel cronologic de Leonida Maniu. 
Bucureşti, 1981, p. 198. 

26 lzroare şi mărturii, II1, p. 32, 90. 
27 Idcm, p. 238. 
28 Idcm, p. 250. 
29 Gh. Platon. Afoldora si inceputurile .... Anexa HL V şi X. 
w N. Iorga, Negoţul şi mesteşugurilc .... p. 141 -142. 
31 Vezi, de cazul t~îrgului ~tc!aneşti, care număra în !R45. 47 de mesteri evrei si 

doar 35 romani, de treapta a Hl-a Gh. I1ioi contrilmtii S'1c-
!sec. XT'/fl mijlocul sec. .,Anuarul lnstitutului de «:\. D. 

n laşi". XVII. 1980. p .. 132). 

P::~\·kscu. p. 318-319. 
11 Aceasta constatcu·c îi apartine lui Hubcr. consulul rrantei la bşi (vezi dcpeşa lui catre Gui

zot din 21 martie 1841, apud. D. 7. Fumica, Documente ... , p. 418). 
14 Este opinia cmis.l. printre ::~!tii. si de Lucreţiu Pătrăşcanu. potrivit caruia. inamtc de: 1.864. 

românn. si am1enii r-au surclasat pe evrei în activitatea comerciala ~i de camatil, Pre
ponderenta acestora în viata economică a României ar ti începU! să se vada. dupi'l acelasi autor. 
din a doua jumătate a veacului trecut. în conditiile dezvoltării capitaliste a ţarii (cf. Un 1·cac de 
frământari sociale. 1821-1907, Bucuresti, 1969. p. 112-115). · 

35 Vezi Memoriul către Rigny (14 mai 1834), Hurrnuzaki. Docwneme, vol. XVII. p. 362-
363. 

36 D. z. Furnică, Documente ... , p. 417-418. 
37 Ibidem, p. 428; Anu/1848 În Principatele Române ... , p. 212-213. 
38 Eugen Pavlescu, op.cit., p. 459-460. 
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op.cit .. 13 32. 

si 

43 

44 Documente unirea , voi. IL COJISI//anl 

Bucuresti, 1980, p. 310-311. 



sante 
cem în lumină o 
formulei şi a 

interesul 
mântului more 
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evreu şi 
să pună şi să 

este atestată -
imaginilor care 
evreul im~enmnch1ea.2:ă am::untea 
pe sau pe Thora, iar dreapta 
textul explicativ al (persona in actu)8

• 

Împotriva acestei practici neae:mr1e 
implicată sau asistentă, s-au ridicat o sumă întreagă de la 
şcoala deistă a religioase: J.H. Lang (JH Lang de questione morali: 
Num Christianus Juramento Judaes, tite ips·i delata. tuto fidere possit?, 1702), 
Cristoph David Bernard (Beurtheilung des Eirlo;;chwures eines Juden gegen 
Christen, Tubingen, 1728), Johann Christian W olff Bibhotheca rrr:~nr,rJet7 
Hamburg, 1733), Philipp Jacob 1778), J.W. 
gerliche Verbesserung der 

În anul în care Dohm 
circulară adresată instanţelor de 
care detalia modalitatea ""'-~""" 
jurământului: ",n prezenta şi a doi martori evrei 
formula jurămdntului, scrisă fn gennană: «Jur pe 
că ... » Dacă nu ştie să citească, rabinul ii va ::::ice: «Noi te pe Ado
nai, Dumne:::eul lui Israel. că ... >>. după care jurătorul spune numai «Amenh şi 
astfel jurământul este săvârşit" (20 septembrie 1783 Y, 

Curtea de la se deci dea, la 1 O februarie 1809, asupra 
mult mai a jurământului: ,,Evreul care este obligat să 
mântui trebuie să se i'ntovărăşit de zece evrei de acelaşi sex 
n.n. ), fiecare în vârstă de 13 ani cel putin (deci, Bar-Mizwah 
sinagogă şi acolo, cu capul descoperit, cu fruntea şi mâinile legate cu 
acoperit cu talith şi cu arbah champhoth cu să se ase::::e 
Tabernacolului. Sepher Torah este scoasă din Tabernacol şi dusă cu pompă pe 

unde se dă citire pasajului care priveşte juriimântul. Torah. este des
făcută şi evreul intinde mâna peste a cincea carte a lui kfoise, la versetul: «Nu 
vei lua numele Dumnezeu i"n deşert ... » Rabinul ii va acest pasaj şi 
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Note 
1 Pentru o interesantă mmliz.a a •·n•ntr.w., ... ,..,,,,,. 

sau discriminaiă a inran1~:înt• 

autor Îll COII"CSPO!l(l>l!ll1:a 

p.l64). 
criminaliccască cu 

de la 

romfme.~l i. 
: Jucob R. Marcus. Tiu: .lew in Fhe Afedical World. A Source 

1938. 
315-1791. Cincinn:ni. 

-' lsac Levitats, Oath more .hulaictP or .luramcnmm .hulaeorum în r.nrl.'•"lnna,,rJ, 
XU: Jemsalem. l97l. referire la m:u.userisele de la Erfurt şi 

saxon Weichbi!drechr descriu ,.,.,.,~....,·rh•r~ 

Liebcn. Oath wwre ·'"""""'" 

more .ludaico de la l'rankfhrt am Main. 1392). 
5 Pentru istoria germane. r. Guido Kisch. Studien ;;:ur Geschichte des 

Judeneides im in Union College Ammat'. XIV. 1939, -456. 
6 Entdecktes Judenthum. H. cap. IX, p.4 79, Madrid. 181 O. 
7 1~ şi J. Delumeau. Frica fn Occident fsecolele XJV-XI111;. O ccwre ascdiatâ. IJ. Bucuresti. 

1986, p. 1 :i6-l92. 
8 *** Encyclopacdia of.lcwish History. Ercnts am/ Eras of thc .Jewisll Peop!e: :Facts 

Publications, New York-Oxford. 1986. p.70. 
" Pentru o infom1are v. A. Taubes, Despre jurâmâmul more Judaico, Bucureşti. 

1902. Johann Das Judentum. Von der biblischen Zei ten bis ::.ur .\lodemc. 3c 
Auflage. Miine hen. 198!( p. 60 l-602 .. 642-697. 

10 C. Gahrielescu. Naturajurământului moreJudaico. Craiova: 1889. p. 24-26. 
11 r si Thcophile Hallcz. I.cs .!u(/.1 o1 Franu.·. Paris. 1845. p. ::'··+"" sqq. 
12 C( V erax (Radu Rosetti). La Roun11mic ct les .luif.\. Bucan:s!. !903. p. 2 7 2. n. l. 
u C( Erieh Fromm. Das .hidischc Gesct::.. Zur So:::iologie des · Ju.!cntums. Basd. 

]9:'\9, p. 40-50. Pentru cl1ilcJruJ nc:sp<.xialisL articolul lui El. :\rp din Cu/1uiui Jio::aic ... 
\]IL I 963. S9, intnuiat Alo$tcnirca hi jurisdicria iudai~._ii. ~S1\.' sufi;,.·l~nt d~" lăn1unh't. R~~-
pcctarca legislatiei !oc:Jic este bazatii P•~ câteva prcscnptii m:shnaJC•' ~i 1almudice. diiltrc care nu 
an1intin1 decât: ~,C.td{· trei ţ'rinci]Jii ad.,nir.Ibi/c ale b,lrhutj/or aduur'!rii 5unt.: clonpi'i.rarc,r in ju
decaM. educarea a cât mai mulţi ,vcolari. respectarea legii" (literal. ultima expresie i'C rwducc 
prin: . .săfacâ un gard in jurul legii": cf Jfishah Aroil1. 1.1: Taimud Bemchoth, 2: Zebadim. 53: 
Shabbath. l :'3: llio'ed Qa!mm, 5) . . ,ie~,:ilc ţării sunt .l<kniratde leg(" si. prin um1are, cine 
Şeste trebuie judcc;at după legislatia 1.-.cu!ui. de h>cllh;Î i li1imud Gittill. l \1!1: 
20s; Ralx1 Kama.' ll3b: Baba Bathra. '..f: J(,n· ah. (•:': S.~th. :-;; Choscn Jhshpoth. i47. 
359.2.11 ). Mc,ses Meddssohn admit~· prestarea _iUlilm[mtulm mor.: .fuâaiC<• cn o d<wa&l a 
dorinţei de integrare a evreilor: .,Cine m1 c IU1.SCid in . nu trebuie si/ se icge de ca; cine lns(J 
e născut in leg~, trebuie să lrăiasCii dupâ lege si stz moanl dup,: lege" (Siil~zmtlichc 1Ferkc. t 
\Vi~:n, HB8. p.287). 

in plus. jurământul m1 poate ii de dollâ ori --adevărul cslc 'mic. ca si divinitatea in nu-
mele căreia este invocată puterea J.: a-J n:qu Nedm·in. ih; Yorc Dc',lh. 237). Sus
tragerea de la juram:înt- iÎlpt care anula conflictul in beneficiul partii dispuse §ii·! presteze-- isi 
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creştin asa cum 1-ar 
V şi Jacob Katz, 
and Modem Times, 

14 ,,Legiuitorul. prescriind jurământul, autn.ri7iin•d 
grave sperjurol, a avut in vedere să intăreascâ 
civilă: printr-o legătură sacră, care leagâ nu 
puterea legăturii religioase. De aici consecinta 
prescris de fiecare confesiune 
loc.cit.: .,Yet in spite of these extravagant 

the oath more Judaico 
15 V E. Goffman, La nzise cn scdne de la vie quotidienne, 

procedurii (în şi conferă acesteia o anmiloatre 
Isaac Le">·itats, loc. cit.: in the text oath 

. were inlcnded to give it the explicit charactcr scU~imposed curse. 
ment i.' were falsely taken [. . .]. The ceremonia! and symbolism 1verc to 
and make vivid the curse as well as to stress the .few and 1lze wish to 
him tha! 11·ere at the root this oa!h ritual." Pc măsurti ce 
evreilor Iaţă de creştini se transformă în 

16 
'"'' f.'"·""l'a urmeazil ;·"''"'"''''"'"''' 

Paris, p. 46. 52, 55. 
de Gilles de Rais. Paris, 1972. 

1
- M. Maf1csoli. de la domination. Paris. 1976. p.l2.:'. 

13 *** Carte ronuinc·ascâ de inrăţâturâ, Bucureşti~ l96L p. 79 (.J>cntru scrnuele 
gulu{'). 

Juris. c.2L c.l5; Ncwellac 
al Printipatu!ui AfoldO\·ei al 

1959, p. 77 - ,,Pentm ,.Eretic si 
spre mârturic. iar altul mărturisesc"·. 

21 *** Izvoare şi mărturii .la evreii din Ronuînia continuare Bu-
curesti, 1 9R8, 

22 Frecventa lor este secolului trecut, evident cu nu-
mărul evreilor activ sau ca martori în diferite cauzt:. încălcarea lui sistematica. 
v. C.A. Kuch, Zustănde in den Jahren bis 1843, 1844. 
apud traducerea lui A.C. Cuza din .,Convorbiri literare", XXV, 1891, 5, p. 404. 
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A4odern 1780-1815. 
369-399. 

31 Arhivele Statului laşi, Litere, Al! O, f.l, 2 v. 
D. Alexandresco, O sentinta a Tribunalului Judeţean Botoşani 

daico 
[904), 

. ,Revista de şi economie 1904, 

33 Arhivele Statului lasi. Litere. Ş/8, f.59-59v. O altă menţiune 
dovei şi Sucevei, B.85/1832, f.l4. 

34 În acelaşi an este modificat textul 

1971, 

11nwnrwrmJ1 Afore .fu
Bucureşti . 

Moi-

evre1 
Jnore 

_t>v1anes în Forma 
Cultului Mozaic", XIV, 1969, 

36 Ban 
bozile de la intronarea Prea 
anul 1844. iulie 9, Iaşi, 1844, 

atuncea 
chin:rnisal<l si avutul nostru in veci parte să nu m·em. ci sâ ne şi cutremurul lui Cain. 
şi bubele lui Ghiazi. Pc aceste sâ·a1·em a d:1 samli i'naintea straşnicului la a doua 
renire a Domnului nostru !isus Hristos. Si incheierea w/1 sârurat 
Cinstita Cruce şi 

Interesant este şi 

şi 

"Gotthard Deutsch .. loc.cit.: Hesse-Kassel·· 1828, 
Saxonia 1839 etc. Franta renunţă în 1846, iar Rusia 'w··""'"'~" 

38 C. Iancu, op.cit., 70 sqq. 
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itmie 13. supt no. 4013. de fonna 

ÎNALTA REZOLUllE 

Sale. 

OOAI\it~E 

În feliuri de pricini de giudecăţi, când nu sânt dovez1. încât asupra dreptului 
ar ramân.: îndoială giudecătei, urmeaza după a se da giurământ ori împricinatilor. sau mar-
turilor. Aşadar cât pentm giuramântul ce se a se da crestinilor, când ar cere trebuinta de 
asămine măsură, Logofetia, la anul J 837 maiu 27, au împărtăşit tuturor Tribunalmilor forma 
rământului luat de la picasterie, care giuramânt îsi si are întrebuinţarea. trecut tiind si în colecţia 
dezlegârilor ce după inalta Voastră incuviintare s-au dat în tiparu. Iar pentm jidovi să descopere 
că la anul 1832, după întroducerea Reglementului, cerând Tribunalmile povăţuire de la Logo
fcţie în ce ch1p să se supuie giurământului la prilej de asămine trebuinţă si ea, Logofetia. cednd 
o asăminc de la (atuncea) vremelniceasca rosieneasca Ocâmmire, viţe-prezident a acei vreme au 
cemt de la Ocârmuirea Beserabiei forma giurământului evreiesc, pe care si priimindu-L l-au 
împărtăSit Logofeţiei şi ea asămine Tribunalurilor, prin ţirculami~ile ei din 1833 april 12. care 
formă dl': g1urălnânt au şi avut lucrare. Iar la anul 1838 urmând )a Giudecătoria ţinutului Putnei 
pricină de intre un Vasile Obreja cu jidovii Lciba late! si Zalman pentru sowtelc 
izvorâte Jin u tovăi"iiSic, şi hot"mlnd Giudecatoria sit giure jidovii, dnd au um1at a se supune c1 
giurământului dupa f(>rmulariul ce ave Giudccatoria impi:\11asit ci de Logofctic. împricinan!l Va
sile Obrrja au impotrivit a se da jidovilor acel giură111ânt supt cuvânt ca aceJ.Il nu ar fi adevarat. 
si totodma au dat el fonna giuramântului ce trcbme se priimeasca jidovii. ·Dupa care zisa Giudc
c;lloric Ltponuind Logofcţiei, cu alăturarea si a fom1ei giun1mântului dat de numitul Obreja. si 
ccnind (kzlcg<u·c. l.ogofcţia i-au nlspuns ca spre cun11are:1 prigonirci să supuic pe jidun1 insusi a 
:Kdma~' gmramilnt. Iar altor Trit>unaluri nici n lmp:trtllşirc despre aceasta n-au f!tcuL ckcât in 
um1:1 i.l(('Sloru, dud :JL cerut ncnn Tribunal pl>vătuire cum trebuie s;i giurc iidovi:, Loc,ll'i.'lia 
s au :<lu~;t in asamine de f,,mmlariul dat de Obrcja. încât prin tmnare c:;zul a,:esta csh.' 11;ca ne-. 
hotadt. 

Dec1 gins iscaiitul. av:ind in Yiderc ca în m:u multe pricini atingatoan: de jidovi urmeaza as;.' 
supune_ c giuramântului. soc0testc de neap:trat a se statornici SJ întm ace:J:"ta o regula poYlHU~
toarc. !;: liS:! precun1 giurarnânnll ,k prc unnlL adecă :-~cel dat de Obrcja. din însuşi cuprindere;; 
formul:.mului se cwwa.<ac a fi cd mai ade-varat, apoi socC'tinţa sa este ea acela s;1 şi ramiiie pc 
yiitorimc în lucrare. Pentru aceea pri:meqe îndr;tzncala a supune despre aceasta la nmostint.:~ 
Inaltime Voastre, alaturând si forma acclm giurt1miim spre dizlegarea chipului urm~irei. 

Iscălit: Catargiu. vd logoflu 

* * * 

lar ft)rma giur;unântului evreiesc este precum se arată mai gios. 

REGULILE 

se 
mm1ai asemine să cuvine a se 

7 -le, Toate aceste însă trebuie să se facă cu 
poată apuca pc jidovi inchinându-se 
cetesc, precum s-au zis. lunea şi 
criu aşezat în paretelc despre acele zece 
în secriul însemnat, căci se pot amesteca cu 
mânt. care nu pot fi atât de favorabile ca acele 

8-le. Dupa ce se va tace aceasta, apoi 
isprăvi mgăciunile lor să se desculţă, nun1ai în colţlmi 
îmbrace peste hainele sale cu cămeşa ce de moarte, să-şi 
du-si căciula, să-si puie falonul în cap ca la m:găc:iuni. 
mtându-le, să le ţie perpendicular pe mâna 
aprinse, dimpreună cu ceauşul, să se suie 
cătră ceaus, sa se deschidă uşile şi să 

9-le. Giurătoriul, apropiindu-să 
ceauşul, carele să steie lângă dânsul, să scoată 
să trâmbeţe de trii ori din ea, după care să se 

1 O-le. Ceauşul să cetească gimământul curat 
fiare (pauză), iar gimătoriul să-i urmeze de 
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şi după comilc însemnate spre răsu
cu o rostire curată, fară îngăimele. Mai cu 



precum şi carele va f] 
sau acele ce vor fi bine 

caci aceste sârit înadins întru 

* * * 

Evreieşte cu litere moldoveneşti 

!da noim, ~hamucoim, haze. en, ze, ehi îm 
eloihim, veze saar haşumaim. lUilu eeni~~ 

Al daas hamucoim. ''eal daas habcsdin sef 
malu. bin eh s1·ern în der 
si!. 
Eh sver, bai dem lebindighen Got. vus himel 
i'n erd besafen hot, bai Got jan Avruum, 
lthoc i'n făn lancoiv, azoi 1'i Got iz emes. i'n 
die helighe si! iz emes in azoi 1·i dic 
Toiră i:: cmes, azoi srer heemes~ 

Tălmăcirea lor 

Cât de locul acesta, si nu este 
aceasta numai Casa lui Dumnezeu. 
şi aceasta este poarta ceriului pentru rugă
ciunile noastre~ 
Cu ştireq Celuia PreÎnalt si cu stirea 
satului Giudeţu de sus, ~ ~ sâ 

şcoalâ~ 

Dumnezeul cel riu. 
şi Pâmântul. 

A1-raam a lui lsac si a 
Dumnezeu este ade)'(1rat şi 
adel·ârafil. si precum po
runci) este adevărată, asa giur eu cu ade1'ă
rat. 

După rostirea acestora. tm11ează a se lamuri cazm-ile asupra cărora se dă giur::1mântul. care 
asemene să se zica de dîtn1 pn:cum de pildă: 

Evreieşte cu HterHe moldoveneşti 

1-iu. Hob eh anderş behalten mane zahen, 
oder man gheld. 
2-le. Hob eh anderş mer gheld. vi fi.! men hot 
bai mir ghifinen. 
3-le. Iz anderş dus gheld. mit dem ţiring, vus 
me hot bai mir ghefinen, nit man vabs nadăn. 
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Tălmăcirea lor 

De am ascuns eu lucrurile mele S(Jll banii 
mei~ 

De am eu mai multi bani precât s-au găsit la 
mine. 
De nu sânt banii şi giw·aerurile ce s-au 
găsit la mine zăstreafimeiei mele~ 

4-le. Iz anderş nit azoi eh 

die zahen. 
7-le~ 

fn 
mir 

rendlih, oder ... tuler, azoi vi eh 
1 O-le~ Hot anderş der crist 

rendleh..~ tuler.~ 

oder eh 

cristen N.N 

a::: oi 

N.N. bai iber 

nit De nu mn lăsat la acest crestin NN ~~lei~~ 

beha/-

În oib eh Şl'er ader hob eh aţănd 
,.maderâ mahsuvil. în şver nit mit dem 
hw1. in mit man oder eh 
anders afând, a crist NN.. 
în şrer nit beemes: zol pilmen mir 
alle clulois vus în der toihilnă ,vtet "zugu" u
men. "Zugu" i'n eh zol 
azoi ri Koirah mii zan 
zinchen ghil·oren "zugu umen; in 
haloimois zolen cămen mir, u-
men; in Got zol gheben. az ţat. zol 
man vab în chinder fn huben ,.zu-
gu" noh mir a S1'W1 iur ,.zugu ·~· umen; a diizer 

zol meh der slughen, umen; "zug" 
man numen zol aus ghimect verrz ţvisen 
die iden "zug" umen; "zug" în man toit 
zol meh die erd nit pinemen; azoi vi der imn 
hot die miţriim araus ghivmfen, azoi " 
zol meh die erd araus varfen umen; 
eh zol ţi chever lsntel nit. conen câmen "zug" 
umen; die ganţe ţures irz ţuraas vus !iov hot 
ghihat. zol cămen mir, umen; m 

zice asupra me~ 
De am văzut eu 
ceva de la~ .sau 
zice aszipra me~ 

.. sau de am luat 
aşa precum sâ 

Ş'i de giur eu stnimb. sau de am acum 1111 alr 
si nu giur cu toată inima si cu lot su
meu. sau de ?un acum o cugetare ni 

asupra acestui crestin N.N~ şi nu giur 
adevărat: să vie "zi" me toate bles-
temurile ce scrie în amin; ,.zi" 

rrrlun·m·po sa ,.zi" amin: si 
toate visurile cele râie sâ vie .. zi" 
me, amin; Dumnezău să deie ca în 
vreme sil copiii şi rudeniile me-
le ,.zi" mine un an de cemire ,.zi" a-
min; tresnitul să mii !o1'ascâ, amin; 
numele sters dintre jidovi ,.zi" 

moartea me sâ nu mă 

,.z.i" 
ca 

şi bubil c lui 
!iov să vie "zi" asupra me. amin; si 
Jl.faria. sora invătătoriului nostru 

247 



vern 
azoi vi pară. mit die miţriim zenen 

>"rt.t.>Lt<>uten ghivoren "zug" umen; in eh "zug" 
zan, În zol nit huben chen pas lehem. 

dort vi "zug" eh vei zan "zug" umen. 

în eh zol hoh dus iur. îmghen în die ha
zer, captănăn "zug" umen; în a ;>var{ hasimâ. 
"zug" zol eh huben dus iur, "zug" umen; în 
oib eh hob falei gheifvoiren, "zug" zol eh far
fliht vern, azoi vi Humen; "zug" fmjliht zol eh 
vern, ven eh ve! aran ghen În ştib, în 
farfliht zol eh vern, ven eh vel aus ghen, aus 
der ştib. 

"Zug" Got zol mir şichen hoiser in 
"zug" Got zol meh şlughen mit alerle 
crancheten. in mit vilde cret, în mit blutern. 
fân cop bizjzs. "zug" în eh. zol meh chen mul 
nit conen aus heilen; "zug" în eh zol 
blind veren, azoi az eh zol îm ghen, în 
tug, vi a blinder in der fânţternis; "zug" in eh 
zol chen glie nit huben. vi eh ve! meh chem, în 
venden; "zug" eh zol mir huben alerle 
bălbilim, men zol meh berasen, f'ăn alte zaten. 
în chener zol mir nit he{fen ch~năn; "zug" în 
eh zol nit zoihă zan ţi zeen bias hamuşiah; 

în man sof zol zan, za eh zol. amisă 
meşilnil an nemen. umen, umen, umen. 

Azoi vi Got iz în vi die Toir!l hac doişei 
iz emes, azoi hob eh beemes umen, 
umen, umen selu. 

râioasă pentm c-au cârtit. 
de strâmb 

"zi" amin. 

"Zi" şi sei cerşatoresc pe la casei. chiar În 

amd acesta. "zi" amin; "zi" să fiu fnsem
în anul a'cesta "zi" 
strâmb ,.zi" să jiu 

sâ blestâr~wl 
când voiu întra în casâ şi când 
voiu ieşi din casa. 

,.Zi" Dumnezeu sâ-mi triimatâ şi 

mete; ,.zi" Dumnezeu sâ mei batâ cu toate 
boalele cele răle şi cu râie selb<1tică, şi cu 
bube din cap până în picioare; "zi" şi sâ nu 
mâ pot vindeca. nfciodatei; "zi" seifiu nebun 
şi orb. încât sei apipâi la amiazei-zi ca orbul 
în intuneric; ,.zi" să nu am noroc incotro 
mă voiu întoarce; "zi" sei vie asupra me din 
toate pât1ile tot feliul de nâpâşti si jejîdri. şi 
ni mine sei nu · "zi" şi sei nu 
agiung a vede ,.zz şz 

tu! meu cu moarte din neipasnei; ,.ZI 

amin, amin, amin. 

Aşa precum Dumnezeu 
precum Toil·ei este aşa am 
giun~~ cu aderârat: amin, amin, amin În 
reci. 

Sursa: Ban Dimitrie (ed.) Adunar,e de of/suri şi dezlegeiri in ramul giudecăto
resc, slobozite de la intronarea Prea lniilţarului domn Afihail Grig(orie) Sturdza 
V(oie)v(od)pâns la anu/1844. iulie 9, laşi, 1844, p.310-316. 

În tabla de materii a colectiei, intrarea ,.Forma giurământului ci trebuie a se da jidovilor" 
este urmată de nota: "Î11 ceea ci se atinge de giw·ămât1tul evreiesc, mn1ează lămurire că, după ce 
Preaînălţatul prin rezoluţia din J 4 ilmie 1844, pusă pe anaforaoa Logofeţiei din !844 
iunie 13, supt no. 4013 aceasta la no. 308, iaţa 310- au încuviinţat tipărirea giură
mântului evreiesc după forma dată de un Vasile Obreja, precum prin zisa anafora a Logofeţiei se 
arată, apoi în priivirca neîntăleselor cuvinte evreiesti ci se cuprindea în aceeaşi fom1ă, 
au socotit de ca aratata formă de giurământ să se ţenzurarisască, şi aşa împărtăşind-o 
Secretariatului de Stat spre ţenzurarisire, şi aceasta puind îndatorire însercinatului cu cercetarea 
cărţilor evreieşti de a-i face cuvenita cercetare şi îndreptare, în sfârşit acela au găsit ace fmmă de 
giurământ greşită şi, alcătuind alta, aceea s-au şi tipărit supt no. 308." 
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. El lua 
care nu avea să 



cunoastere 
apar însă noului ""-''·""·unJl 

al Moldovei, atat veche si ales , cat 
mai ales aserţiunea că "vorbeste foarte bine franceza'·. Radu Rosetti scria despre 
cel dintai domn pămantean din Moldova din secolul al XIX-lea: "boier de neam 
strălucit, pămantean neaos, dar relativ sărac, lipsit de cultură si înzestrat cu o 
inteligentă mai putin decat mediocră, dar cinstit, drept si sincer tara si 
neamul", iar in a]t loc: "toţi bătranii cari mi-au vorbit. de Ionită . · 
erau de acord a proclam,a îngustimea de inteligenţă si . 
cultură care îl caracterizau"i4

• In realitate, Ioniţă Sandu Sturdza a dat Eln·wv! .... 

unui adanci dragoste de ţară, de multă şi chiar de o deschidere. Către un 
proces_ de .reformă social-politică, dar, totodată, nivelul său de pregătire intelec
tuală ŞI chtar de comportament nu atingea "parametrii" sugerati in descrierea ce i 
s-a făcut în revista "Apolion". Autorul prezentării mai face o ciudată 
confundandu-1 pe Ionită Sandu Sturdza cu său de văr de-al 
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IN. 
AARMSI, 

buna cunoastere a 
romani din 

fiind încă o 
în 

Vicisitudinile celui dintâi student moldovean la Paris: Gheorghe Bogdan, în 
III, XIV (1933). p.365 şi urm. 
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N. Isar, Deux coiT<?SlJOJ'UI<'lil<'S de N Rosetti-Roznoranu. 
er Guilford. loc.cit., VIII mc.2. 1121-1127; Idcm, Co-

rP.<mrmn1Pnto lui N Rosetti-Roznovanu cu cărturarii strâini RlTL, XXIII (1974), 
p.437-444. 

4 N. !sar, Românii la mai vezi si Constantin C. 
doctori in drept de la Paris, , nr.28 şi 29 din 1028, 

Cei dintâi români 

5 N. Contribuţii la istoria 
XXIX 

învăţământului În fan! şi fn străinătate 
9; N. lsar, Românii la studii ... , p. 

public en Roumanie au dix-neuviihne siecle, 

în 

Paris, 

7 N. Isar, Românii la studii ... , 
străinătate. Scrisori ale lui 

şi unn.; mai vezi si I. Bianu, Întâi bursieri români În 
în noua". 888). 

8 Vezi 
1963. 

Potra, Petrache Poienaru, ctitor al fnvăfământului fn tara noastra, Bucureşti. 

9 Biblioteca Academiei, Manuscrise, nr.5382. 
· 

10 "Apollon", 1822, 
11 

Scarlat Al. Mavrocordat s-a căsătorit cu Ilinca Brâncoveanu: cea de-a treia fiică a voievo-
dului Constantin Brâncoveanu; Berindei, Urmaşii lz~i Constantin Brâncoveanu şi 
locul lor românească. şi istorie, in volumul miscelaneu C'onstin Brân-

Paul Ccmovodeanu şi a lui Florin Constantiniu, Bucureşti. 1989, 

" 12 Dan Berindei. Liaisons gimealogiques roumaines des princes phanari.otes de Afoldm·ie et 
de Valachie în volumul Genealogica & Heraldica. Helsinki 1984, Helsinki, 1986, 
p.70. 

13 
Cristian şi Dorin Matei, Sturdzestii. Din cronica unei istorice. Bu-

curesti, 1995, 
14 Radu Rosetti, Amintiri. Ce-am auzit de la alţii, Iâsi, .,Viata Românească", f.a., 118. 
15 Alexandre A.C. Sturdza, Regne de Afichel Sturdza, de Afoldavie. 1834-

1849, Paris, 1907, p.37 si tabelul şi Cristian şi Dorin Matei, op.cit., 
p.202-203. 

16 Radu Rosetti, op.cit .. 

P General Radu R. Rosetti. Familia Roseiti, Bucureşti, 1938, vol.I, p.90-91. 
18 Dan Berindei, Liaisons p. 75. 
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2 1822 

Monsicur, 

nouvelles mon pays, JC nen eu 

etc. etc. 
La Sublime Forte n'a rien ~i 

Valnchie des 

ces 

A travers les vices d'Lm mode 

de Paris; car mon pere m'a defendu 
nouveau que ce quc je savais avant mon 

errcurs. et surtout dans la Franee", du 21 aout 
Monsieur, de les rectille ma lettre, a la-

de Moldavie el de Valachic nouvellemcnt elus, vous 
ees croycz 

aux aneiens usagcs, mais enc6re am( 
elles avaient obtenu d'ctre 

dans la mcme familie, s::ms 
de succession, c'est-a dire du 

Ctre habile a 

mite que nous voudrions bîen voir La l>l't:uut:n 

nomination du Grec Nicolas Mamocordato a la 1-'lJlllL>llJ•dUI.C 

prince Constantin Braneovano et de ses quatre et eneore Maurocordato. pour ctre clu, 
valoir sa descendance, par femmes., des Brancovano. Ainsi. la nominatilin de deu.x boyards 
Stourdza ct Ghika au.x principautes de Moldavie et de Va!achic. loin d'ctre une dcrogeance aux 
usages el a la constitution de ccs est, au contraire. un acte de justice, la restitui ion de 
!curs droits. 

La Sublime Porte a fait plus: elle a choisi des prinees donnent pou garantie du bien 
feront, toute !cur conduite passee, une illustre naissance, des talents ct une grande 

actuel de Moldavie, Jean 0llJluuLct. 

plus des plus des plus 
reunion de tous ces avantages, que celle des Balche, 
(c'est le boyard du pays): cettc a les mcmes 
celier ou ministre de la justice. 

253 



Il a lme con-

avoir traverse tous les 
lVf~ffi;CIDlent; etait parvenu, COl1ID1e SOli a de ban o est ]a 

de Valachie. Des moeurs pures et douces, la connais-
admiJilistra;tioJil, de et une conside-

rati ou hereditaire et accrue par sa conduite sans sont les titres qui ont valu son 
election. Son epouse, nee princesse a beaucoup d'esprit, et lillC des plus belles 
dont la Grece puisse s'enorgueillir. 

Tels sont les dans sa bienveillance, la Sublime Porte a dounes aux principautes 
de Moldavie ct pour cicatriser les plaies de toute dont elles ont ete af!1igees 

guerre, la des avides, et que tout cela encore, une 
ont les victimes, quoque ne ni les opinions ni les 

voeux de l'avaient fomentee dans leur sein. Le ces justitie ajou-
tant les intentions patemelles du gouvcmement ottoman envers ces principautes, qu'il prouve sa 
justice et sa cn rccompensant le merite et la fidelite. 

J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, 

Gregorasko B*** 

* Son frere etait le celebre N. Ghika (sic!), hospodar de Moldavie, qui fut assassine 
de la Porte, dans sa residence de Jassy. Son eloge est en deux mots: il fut l'ami de 
Catherine. 

ordre 
et de 

** Un etranger ne peut obtenir l'indigenat dans les principautes qu'en epousant la fille d'm1 bo
yard; il est susceptible alors d'occuper les places du gouvemement et il transmct ses droits a sa 
posterite. 

ra 

În secolul 
tura1 cu aceea de "uo..;viutau"""'"l" 

originale apărute in nota roJmanns:rrm1•m 
ideilor demonstrand si în acelasi 
roussa~ismului, refle~tarea evenimentelor din 
tica Ţărilor Române în 

Transpunand marile 
- după cum cu an~otare 

fuzare a unor noi fonne 
la lll'U<:illl<"-U« r.~~'"'''t 
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comun, Parisul a de
centru de di

s-a transfonnat 



noastră 

ideilor franceze 
fost în 
contributia sa de 
domeniu distinct al 

lui 
re franceze, au completat cu noi 
asupra fenomenelor de 
mente inedite, a adus o claritate la problema si 
la activitatea consulilor francezi în Principate:·, ca si in chestiunea , al 
doilea, continuator în multe si Iorga, a conceput organic şi 
unitar trecutul, apeliind de timlte ori la pentru a surprinde 

fapt istoric2
'. 

O importantă lucrare pentru sec. al referitoare la 
romane a dat şi V. Mihordea24

. Alte contribuţii din aceeaşi perioadă au dat l.C. 
Filitt?5

, V .. Busuioceanu26
, V. Slăvescu27 si M. Dimitrescu28

. 

După o sincopă de aproximativ două in istoriografia romană a apărut 
o nouă direcţie de cercetare a istoriei românilor in actiunilor diplo-
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acesta a efectuat o 
marile oraşe. 
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lor s-au transmis într-un fel sau altul asupra unor 
Unii călători au avut misiuni de 

uulwj,H'- lor de la 

care a avut doUă audien
un bun cunoscător al politicii 

om destept, cunoscând în cele mai 
miCI amănunte Europei"63

, Tot atât de concludente sunt 
asupra administraţiei, venitului ţării, asupra prezentării oraselor şi satelor, a 
populaţiei si sărbătorilor, a moravurilor şi a vestimentaţiei64 , 

Călătorii au pus in evidenţă, în legătură cu cele de mai sus, un aspect 
tant al problemei, anume interesul pe care-I puteau avea Principatele ·"·'-'Ul<Ul'

pentru Franţa si din punct de vedere comerciaL Astfel, Saint-Marc Girardil} s-a 
referit la fertilitatea agricultură, căci, deplasându-se de la Mehadia 
peste şesul muntean si constatând calitatea bună a solului, _a exclamat: "Ce n-ar 
face (aici din Beauce şi Brie!"6

). aceste 
adevăruri, Peysonnel a recomandat Principatele pentru un comerţ în care 
scop să se creeze companii în porturile Galati şi Brăila, unde să se asigure şi 
valorificarea produselor manufacturiere din Franţa sau din colonii. Faptul este 
dovedit, intre altele, de existenţa unor case comerciale cum ar fi cele 
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~~,,~+<>r<> DUtef!J.l(:ă a UU.!U<O!H'vl 

al sens 
lui le Cochelet Felix Colson. a 

misiunea de a face o dare de seamă exactă asupra stării Principatelor. 
acest scop, i s-au pus la dispoziţie arhive şi acte secrete. La Cochelet a 
stiut se atragă de partea Frantei o mare parte dintre pe trimitându-i la 
studii. Concludente au fost si .raporturile sale cu Mavrocordae 1

• Cat il 
priveşte pe Co]son, acesta s-a dovedit un si sincer mijlocitor intre 
dorinţele şi publică 

Agenţii consulari au cultivat în paralel, în scrierile lor, ideea naţională, 
vorbind de stat român incă 1839. uu,.,...,..,," 
după acţiunea I. Câmpineanu, ei au evocat chestiunea moldo-valahă sau 
românească cu sensul ei propriu şi general, adică naţional, în numeroase adrese 
către. Camera 'Deputaţilor. Mai în noiembrie 1845, .unii deputati cerut 
lui D. Brătianu un memoriu asupra Principatelor pentru a fi utilizat în dezbateri-
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CU ~~1·i"it~'tP~ ~VJli~•uall~IIJA 

în favoarea românilor au coJntrmutH 
numai în Franţa, ci în 
publicistică a lui Saint Mare 
a considerat că propaganda, in accepţiunea de informare a publicului francez 
asupra unor realităţi româneşti, a fost realizată în secolul XIX pe două căi: una, 
publicistică, modalitate infăptuită treptat, cuprinzând o etapă de pregătire prin 
cunoaşterea problemei româneşti în Franţa, dovadă că, pornind de la 1742, când 
ştirile despre români au început a fi inserate în "Mercure de France", se poate 
urmări succesiunea scrierilor lui Carta, Lauren9on, Recordon, Colson, Bellen
ger, Marmier77 şi altă etapă, de popularizare în întreginie a problemei, exemfle 
remarcabile fiind oferite de J.A. Vaillane3

, Hippolytte Desprez79
, A. Ubicini8 şi 

E. Regnault81
; alta orală, înfăptuită prin intermediul asociaţiilor şi societăţilor 

tinerilor aflaţi la studii în Franţa, unde studenţii "se vor descoperi" - cum în
semna Ion Ghica - că nu sunt nici munteni, nici moldoveni,,:J ci români, in 
înţelesul politic al redeşteptării naţionale82 • · 

Din toate aceste acţiuni, francezii au putut constata că numai înfiinţarea 
stat românesc puternic şi liber era singura soluţie in rezolvarea chestiunii 
orientale, singura barieră în faţa expansiunii Rusiei şi Austriei33

• La baza 
tudinii franceze s-a aflat convingerea că un stat mic poate deveni o mare putere 
nu doar prin interesele de ordin politic şi economic pe care le manifestă, dar şi 
prin modelul cultural pe care il oferă. 

Interesul cultural s-a reflectat atunci in preocuparea pentru formarea de 
specialisti. Unii s-au specializat în Franţa având, totodată, prilejul să cunoască 
curentele epocii, cum a fost saint-simonismul. Petreche Poenaru, de exemplu, 
s-a gândit la schimbări mari în ţară, întemeiate pe dreptate, pe ideile umanitare 
ale vremii, după cum N. Kreţulescu a dorit, prin obţinerea diplomei in •n'''"'''wuJ:a 

in 1839, să zdruncine puternic mentalitatea potrivit căreia un boier "nu avea voie 
să se coboare până acolo încât să atingă bolnavii şi să-i panseze"84

. 

Dar pătrunderea ideilor şi a metalităţii franceze s-a fllcut şi pe numeroase alte 
căi. În istoriografia românească există o vastă literatură cu privire la penetratia 
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, teatrul 
şi lucrări ale rlr<•m<>h ,, .. ,...; 

în limba română. Asupra 
autori francezi, a făcut 

Edlucan~a tinerilor in cultului pentru s-a făcut particular, mai 
întâi cu preceptori, de regulă francezi92

, după cum de origine s-au 
ferat profesorii de limba franceză şi la Colegiul "Sf. Sava". Activitatea lui 
lant, autor şi al unui dicţionar francez-român, este în acest sens. 
Moldova, limba lui Voltaire a fost bine cunoscută de Academiei, interesul 

remarcat încă de la 1810, de franceză era cel mai frecventae3
• 

privinţa personalului didactic din s-a constatat că o mare parte 
profesori şi-au desăvârşit studiile în la Paris excl(Isiv. Dorinta de a fi la 
curent cu ultimele noutăţi din domeniu i-a traducă 
franceză cursurile şi să le utilizeze la predare, să le 
din lucrările procurate fie prin comandă specială la 
intermediul fostilor profesori cu care au păstrat legături. 

O deosebită importanţă a avut-o traducerea de manuale de istorie. Ca si in 
cazul literaturii, selecţia s-a făcut după criteriul valorii. La început, traducătorii 
s-au numărat din rândul cărturarilor greci. A fost "tălmăcită" opera lui Charles 
Rollin, apoi manualul abatelui Millot, un manual metodic alcătuit, oferind pe 
scurt esenţialul: obiceiurile popoarelor, spiritul national, regimul politic, apre
cieri critice. Împărţit pe capitole, textul era cuprins în pagini reduse numeric, 
astfel încât fiecare capitol să constituie o lecţie. Finalul era subliniat cu o notă 
morală94 . În 1811 s..oa hotărât traducerea la Bucureşti, în neo~reacă, 
Academiei, a istoriei universale a lui Anquetil, în 12 volume 5

• Fiecare profesor 
s-a angajat să traducă câte un volum. Pentru a urgenta efectuarea traducerii s-a 
apelat şi la câţiva elevi cunoscători ai limbii franceze. Traducerea nu a căpătat o 
formă definitivă, utilizându-se, în continuare, lucrarea în originaL 
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t<>r·~tnr<~ t1·an1:::eză, îndeosebi romanele 
ap1.1se:ană. au in saloane ,.,.,... .... " 0

"" 

De asemenea, 
care au luat 

acest sens, un călător de pe vremea 
vorbesc azi nu e care, 

nu fie în stare a ţine o in această limbă"99• 
Aşadar, istoricii au preocupaţi de a evalua sub toate 

contribuţia Franţei la eforturile românilor pentru natională. o 
tradiţi~ istoriowafică în acest sens, puternic afirmată perioada-dintre cele două 
războate mondiale, când N. Iorga a pus bazele cercetării istoriei relaţiilor franca
române. Dinc?lo de aspectul politic, prezentat în toată complexitatea lui, cel 

constituie . istorici si exegeţi ai istoriei literaturii un prilej de a 
vnuu .. m mterferente, ce au antrenat in consonanţă cu aspiraţiile fie-

de neolatine "de şi "de la Dunărea 
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si a VUIJiU'-'IUCHH 

laţiilor nu va 
austriacă2 • 

Aplicarea "'"'Jn<ua1,•u•J• 
ţe la 

nesc. 
aprilie 1861, şi 
da un răspuns tranşant: "acest tratat 
si îară ca ele să fie loveşte in 
plicei. de a 
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o 
nu avea un caracter 

cum remarca de 
Cuza) de a se de oblill:atu 

tratatele in vigoare intre Poartă şi Puterile străine" 10 • 

De altfel, această chestiune a capitulaţiilor a 
apărător activ, la anului 1865 el 
într-o acţiune faţă de 
6 martie, intr-o depeşă adresată lui Tillos, "re-
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in pe care opoziţia le 
domnitorului străinătate, în ţară ea a lansat tot felul de zvonuri 
zisele pretenţii ale lui Cuza de a se proclama rege si de a o ~ ...... u .. ~ 
ditară. Ultima intenţie ce i se atribuia părea să aibă o justificare, 
vedere adoptarea de către domn a primului cei doi copii Alexandru şi 
Dumitru - pe care îi avusese cu Maria Obrenovici. De fapt, Cuza era departe de 
a se gândi la asemenea proiecte; degrabă domnitorul incepuse să UII;;!U.tLe:<:t: 

serios, acum după ce se realizase principalele sale refonne, la ideea de a renunţa 
la domnie spre a putea facilita, în acest fel, îndeplinirea ultimului deziderat al 
Adunărilor ad-hoc. după cum vom vedea, această opţiune va fi foarte clar 
exprimată în mesajul său la deschiderea, în decembrie 1865, a lucrărilor cor
purilor legiuitoare. 
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da seama că 
de la u~•~~~ ..... 

despagubirile oferite de pentru inchinate, în valoare de 1 
milioane piaştri32 , ca şi tulburările de la inceputul lui august din Bucureşti33 • Şi 

· Drouyan de Lhuys şi Gorceakov sunt de acord că ultimele evenimente din capi~ 
tala României sunt simptomele unei situaţii defectuoase, Rusia propunând, 
chiar, aducerea unui prinţ străin care să accepte suzeranitatea Portii3 

. La 1 sep
tembrie 1865, Gorceakov în cerea lui Talleyrand să-i facă cunoscut părerea gu
vernului lui Napoleon al III-lea asupra tulburărilor survenite în Principatele 
Dunărene, odată cu opinia asupra situaţiei generale existente in România. La 
dialogul care a avut loc cu acest prilej, reprodus în raportul întocmit de 
Talleyrand, Gorceakov a convenit că în "ceea ce priveşte problema el 
era de acord cu noi; el nu doreşte răsturnarea prinţului Cuza, în legătură cu 
persoana caruia, nu are nici o împotrivire. Ceea ce dorea el era să vadă că se 
adoptă o linie de conduită care să împace încrederea compatriotilor săi şi să per
mită Puterilor de a sprijini administraţia sa"35

. 
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Cuza - nu este, deci, decât un "'"'J""'v' 
tând-o la ceea ce 

•v"'""'"'"' ale co:ntrne11tu 
de problema 

câştige bunăvoinţa Şl sa 
al Convenţiei, pentru că numai acest ar putea poziţia pe care 
Tratatul de la Paris, dubla alegere şi Unirea au avut ca 

Tillos aduce în discuţie una din cele delicate, de care era 
suspectat AL I. Cuza, de "a juca un rol în politica europeana··, o 
ipostază prea periculoasă după părerea consulului francez. Si pentru că acest rol 

jucat pe scena Imperiului Tillos îi că Imperiul va 
supravieţui mai mult timp decât se speră; el este "una acele care trăiesc 
mult pe după ce sale sunt . Ceea ce nu se 
poate face imediat se poate realiza în perspectivă, iar exemplul Piemontului, care 
a devenit Italia, e foarte edificator şi bun de urmat, dar pentru aceasta totul tre-

pregătit din timp şi în în care Imperiul otoman se va descompune, 
Europa trebuie să gasească unei reconstructii" pe care Cuza n-o va 
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scrisoarea 
şi de ~"'"''~"~' 

octombrie 1865, că nu un 
L Cuza'·, si că "era departe de a cere răsturnarea 

de al la 
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orice care ar n<"rrn 1t" 

consolidare a fost fericit a 
românii vor găsi totdeauna 

expresie neîndoielnică si statornică a 
ca un depozit sacru"48

• 

Odată încheiată domnia lui Alexandru I. Cuza. oamenii politici străini, în 
cele mai multe cazuri diplomaţii, au încercat să analîzeze ... atuc:g; 

abdicarea şi, este 
radiografie obiectivă a domniei. 

Memoriile d'A vril, care si 
martie 1866, anul în care baronul a devenit consul general al Frantei la Bu
cureşti. Ele sunt o analiză mult maai amplă a principalelor momente din istoria 
Principatelor Române, începând cu anul 1855. Considerând că "Istoria diploma
tică a Principatelor nu este de bine de zece ani, decât dezvoltarea princi-

277 



1858 rămăsese 
Cuza - in ...... uuuu'"'' 

însusi aceasta constituţie aproape în Poarta, in 
Constantinopol, nu numai că sanctionă, în afară de câteva 
ceea ce tocmai se decretase la Bucuresti, dar cu 
garante, că în Principatele Unite să poată modifica sau "'"'""'va 
cârmuiesc administraţia lor internă, cu concursul legal al tuturor 
rante si mră nici o interventie"53

. 

Desigur, subliniind victoriile de români in direcţia 
chiar a independentei, consulul o facea având un scop 
tron, prin abdicarea printului Cuza, aducea în discutie 
si diplomatice ale Europei situaţia românilor, consulul, si in tării, 
cerea Franţei susţinerea cu putere a Unirii. Pentru a fi mai convingător, d'Avril 
trimite, împreună cu memoriul său din 24 februarie 1866, şi un rezumat al 
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muntean ucis 
acele "pays ou la 

povoir de 
ont du 

societe"7
• în la 

în Ungaria, la Buda, loc de 
conovici-Loga ori 
cristalizării şi clase de mijloc, •n''"'""'"''"'' 
celor mai mulţi tineri transilvăneni se 

cele 

burgic, de unde se aştepta după la Karlowitz (1699)- nu numai lu-
mina cărţii, ci şi multă justiţie. Cu asemenea sperante, mărturisite sau nu, 
vor fi început sau continuat studiile la Viena Samuil Micu-Clain, Petru Maior, 
Ion Budai-Deleanu, Vasile Pop, A.T. Laurian, Ion Maiorescu, Al. Papiu-Ilarian, 
ca şi moldovenii G. Asachi, M. Zotta, l. Boldur-Lăţescu, Gh. Cuciureanu, T. 
Stamati, ori muntenii Gh. Lazăr, Toma Constantin, Iancu Văcărescu ş.a. . 

Spre centrele academice germane de la Halle, Dresda, Leipzig, Munchen, 
Berlin, Bonn şi Heidelberg s-au îndreptat de timpuriu, din proprie iniţiativă ori 
dând curs îndemnurilor familiale, doi dintre fiii lui Dinicu Golescu, Ştefan şi 

Nicolae, Apostol Arsachi, Grigore Ghica, Eugen Predescu, fraţii Gheorghe si Ion 
Brăiloiu, Răducanu şi Alexandru Rosetti, Vasile şi Alexandru Ghica, Grigore şi 

Dimitrie Sturza împreună cu M. Kolgăniceanu, Alexandru Orăscu, beizadelele 
Scarlat şi Dumitrache Suţu, Gh. Panaitescu-Bardasare, ba chiar şi un fiu 
T. Nicolae din Nămoloasa8, a cărui prezenţă la alături de odraslele dom-
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~v,.,,u~A măsură in care 
la originea 

Poenaru avea să devină, vreme de 
său n-a 

La s-au adunat, 
îmbrăţişând domenii nn;c"r'"' 

Vasile si Iancu 
tacuzino-Paşcanu, M. Anagnosti, Iancu 
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diverse sec-
!ItJtco,-a,jmtin:tstJ~atJtvesi recurgând 

nu o dată şi la o a acum doar, anume folosirea 
specialistilor, ba chiar si a forţei de muncă, aduşi din străinătate. 

* 
Între precursorii acestei orientări, îl mar-
Grigore Ghica III al Moldovei, cel care- la imperativele timpului şi 

la nevoile ţării, cel puţin atât cât îi îngăduise epoca - a dispus, pe de o 
înfiinţarea mai multor şcolii domnesti intreţinute din vistieria statului si, pe de 
alta, a promovat criteriul competenţei în administraţia publică, hotăr~nd 
nimepi să nu poată ocupa vreo slujbă în stat fără atestat acea 
învăţătură"19 . Mai mult decât atât, preocupările sale edilitare, de inii:mnuseţ:are a 
capitalei, de "europenizare" a lasilor prin lucrările iniţiate în direcţia aprovizio
nării oraşului cu apă potabilă, a paveluirii stradale, a construirii de şi 

fântâni publice etc. 20
, s-au suprapus ambiţiei de .. a introduce în ţară, cu 
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a 
de 

profil a fost 
curtea domnului Mihai 
Schiller34

. La 
unei societăţi 

O încercare 
feredeului turcesc devale 

compania condusă de Anton 
a fost construită in 1844 - la 

la faţa locului pe evreul 
John cea dintai fabrică de conservare a 

vită, a cărei era destinată prioritar 
engleze, franceze si austriece. Masina de "carne murată" cum o numeau moldo-
venii, deservită de forţa de muncă combinată, şi localnici", n-a fost 
scutită de dificultăţile inerente oricăror intre 
formulată in Camera Comunelor de la Londra că, 
serve alterate, "au putut contribu! la prejudicierea «în Antartica» a 
John Franklin «în anul 1847»"3

', soldată cu moartea exploratorului englez. 
acelaşi port moldovean la întreprinzătorul hamburghez Krodop, 
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etc. 
De notat că nu doar numărul ""''V""''" 

în mult 
de domn, n-a fost însă însotită-
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ş.a. în n•r,<>rt~<> 

vuuuua'''-"' sau marginalizarea ""·'"'"'uu 
n-au şi au 
cooperări şi o coexistenţă benefică pentru ambianta generală cu 
factorilor de progres din exterior. 

Influenţei culturii germane, bunăoară, altminteri mai slabă în Moldova decât 
cea franceză şi orientată mai mult spre ştiinţă, se datorează înfiinţarea, în 
1833, a "Societăţii medico-istorico-naturale" din Iasi46

• Initiatorul şi fondatorul 
ei a fost doctorul Iacob M. Cihac, originar din Aschaffenburg, viitor profesor la 
Academia Mihăileană. Societatea a reunit, alături de câţiva cărturari autoht.oni în 
frunte cu Gh. Asachi, Alex. Ghica sau Mihail Sturdza (până a fi numit domn), 
un număr însemnat de intelectuali, de "supus , precum eco
nomistul şi juristul A. Winkler, farmacistul Anton Abrahamfi, cercetător 
al izvoarelor minerale de la Slănic, Şaru Domei, Borsec, Hangu, 
Văiluţa, medicul Bazilius Bi.irger, ori chiar savanţi străini, ca botanistul 
Zukarini din Munchen, medicul farmacist Joseph Szabo, I.N. von Meyer sau 
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numărul 
de profil, fie în cabinete a mereu, alături de ei activând si 
localnici trecuţi la sudiţie, ce figurau in catagrafii ca . Toţi farma-
cistii sau "spiterii" din Moldova inscrisi în 1824-1825 
erau însă sub protecţia austriacă, chiar dacă etnia lor era diferită: Anton Kuclar, 
originar din Bucovina, Iacob Brozinski si Ştefan 
Lodorman si Anton Dimitrie, ardeleni 
german54

• Printre 16 de 
lui Anton Abrahamfi, care si de ctlrl!oJma 

Karl 
Degret, precum şi "'"'"''-''"L.\H nrnt,p.f"tlP ,..,.~~·~~·~, Karl care, 
precum am menţionat deja, s-a remarcat şi industriale ce nu-l 
îndepărtau de profesia de bază, exercitată în vreme de două ... .,,,,.,.,u 
altă listă, din 1 cuprinzând numele a 42 doctori şi 32 "hirurgi" 
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cea mm pr1~elniJ!1e11ta 

""''"""''"
11 de la h.\.•<1UC:HHO, 

chei'9, de doctor in 
apoi în r9mâneşte codul civil austriac ca 
Codului - şi juristul oficial a Moldova 

în acelaşi domeniu şi cu 
de austriacă Anton 

, avocatul francez J. 
publicistpl francez '-''"""'"'· 

~<o~.c;aua. "'""'"""' '-"Jl<UJLH'" Corvissiano ş.a. 61 

dar şi al radicalismului 
s-a arătat a fi moderatiei în abordarea 

1er1011rlet1el1~1 "'J'""'""'· lăsându-se · de lecturii~ ~le franceze si 
Edouard Alletz, Gaetano Filangieri ori Ce-

care este în totul pozitiv -- reflecta el - ade·· 
derează din îmbunătăţirile cele mai soţiale 

Cu cât va urma intru a se fizicul si moralul unui 
norod, cu atât se împuţinează si aspra aplicaţie a pravilelor"62

• În practică, gân
direa sa nu şi-a aflat corespondentul ideal, însă preocupările centrate dezvoltării 
organice a tării şi diminuării decalajului evolutiv au fost evidente chiar si pentru 
detractorii săi. Urbanizarea capitalei si a altor localităţi ale ţării n-a 
doar efectuarea unor necesare îmbuntăţiri edilitare, pentru care apelase la ser
viciile specialiştilor francezi, austrieci si germani cu predilecţie: Felix Barb;erot, 
Xavier Hommaire de Hell, Johan Freiwald, J. Brandel, Franz .._,.cu"''" .... , 
Krauss s.a., ci si diversificarea profesiunilor în raport cu noile cerinţe. 
aria de cuprindere a în şcolare era ra.ct*'"'""" în 
raport cu aceleaşi cerinţe, pe de o parte, s-a apelat tot la practicienii străini ca
lificaţi în cele mai variate si utile indeletniciri si, pe de alta, s-a recurs la inau
gurarea învăţământului tehnico-profesional si artistic în Moldova, a asi~ 
gura necesarul de cadre autohtone noilor profesiuni sau celor aflate in suferinţă. 
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"""""'"a 
du-se la 
admită că 

capul. 
Alte păreri ajunseră la Alteţa Sa fără mai mult succes: toate aceste păreri pri

veau armata. Dar, Principele, care dispreţuia mult pe majoritatea compatriotilor 
săi. nu voia să mărturisească, desi era forţat s-o recunoască uneori, că 
acopereau destul de des oameni nedemni. Principele credea că ridică moralul 
ofiţerilor săi arătând că-i consideră petoţi şi în orice situaţie ca pe nişte cama
razi, ca depozitari ai onoarei nationale. ii copleşea cu favoruri şi le dădea 
peste tot întâietate; dacă tezaurul era gol, casa de bani a l:'nncme:lm 
pul deschisă şi de 15 armata era plătită cu 
pe baza semnăturii Principelui. Pe Alteta Sa crezuse că înalţă tara 
armată şi era greu de discutat cu Ea despre eficacitatea acestui mijloc. . 

Am simţit-o adesea, eu că cel mai sincer devotament era neputincios 
în faţa acestei orbiri. Primirea entuziastă a armatei pe 1 şi pe 24 ianuarie, 
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în ... "'""'''""' 
i se confensase, ii spusese: 

Brătianu trimitea în 
cadouri făcute 

urechea cea 

de unul 

de executare şi in 

299 

com
Ghica propuse crearea unui locote-



Palat, pe scara '"'.,.,..,,...,"'"" fară o 
mitorul "''"""."'"'""' usa cu patul armelor. pe 
când se scula, brate, în momentul in care Nu s-a incit 
revolver. 

Ofiţerii îi puseră pistoalele în piept şi o somară pe Alteta Sa să semneze un 
act care îi fu prezentat. 5 martie 1866 

Principele citi "Ce cm1nrte acest spuse este ceea ce am 
vrut să fac. Violenţa era inutilă .... 

Un ofiţer il întrempse pe Principe şi îi spuse: "Semnaţi, sau 
Principele nici măcar nu fu lăsat să se apropie o masă: un îi oferi spa-
tele si Principele semnă actul de abdicare~ 
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era de zece minute 
L"''""'''"'u unul dintre cei care-I arestaseră 

şi cu el. 
care tocmai l-am această întrevedere 

declară d-lui Tillos Gă actul de 
semnătura sa, că el nu cedat 
să lase nici un dubiu in "u'u'·'"' 

motivul care i-a dictat această 

si 
lase armata si el să 

exceselor a căror. victimă fusese 

dintre colegii săi s-au 

al colonelului Solomon, 
încă înlocuit 1 

302 

cât mai posibil dincolo de frontiere. 

303 

scrisoare d-lui N. 
de a fi condus 



declaraţie scrisă în aceat Este 
foarte posibil şi totul este conform cu 
arestare. El putea, de altfel, să spere că această ii va grăbi eliberarea. 
Fapt este că aceşti domni plecaseră cu această declaraţie scrisă, că ea a fost 
publicată a doua zi în Monitor şi că Principele declară drept trădător de pe 
oricine s-ar opune realizării tării. 

Un mare număr dintre prietenii Pnnctpe:lm care solicitaseră onoarea de a-l 
vedea, primiră că vor fi 48 ZI 

Principele plecă spre la ora 6.00 seara. 
Principesa se alătură Alteţei Sale în acest oraş cu 

ce-i primise pe agenţii străini şi un mare de '"'"r"r'""'" 
după-amiază la Azilul Elena, in mijlocul 
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cu în 
Dar ce este cel mai 

Dacă am crede tot ce se spune, 
opinia Guvernului vr'"'"'?"r'" 
cheltuiala boierimii, ar fi un 
adesea pe Principele Napoleon şi pe d-l 
mai întâi rezervat, apoi indiferent fată de Pnnr·n""' 

dacă ar avea loc o revolutie fără nw7n•·rt""' 

a-l reîntrona pe Principele 
-u•v'"""'"'• că să 

Brătianu ar fi avut onoarea de a fi 
tară, a pe Sa 

speranţele complet pierdute. 
Si. cum ai~i abilitatea de a aranja lucrurile este mare, se găsesc oameni care 

susşţm ~ă actm~ea Franţei nu s-a limitat la atât şi care observă cu perfidie că 
cele tret corpun de armată care au făcut revoluţia, au invadat Palatul si I-au ares-
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o anu
a avut-o 
pe care 

corecti-

Sa 

Europa -unitate sau pluralitate de modele monarhice? 

S-a spus că Europa avea, pentru "toate caracterele 
model cultural": normativ un bun de ur-

mat), un altul de sistem ideologic si în sfărsit pe acela de schema teoretică, ab
stractă, cu o mai mare sau mai mică legătură cu realitatea2

• Mă întreb, însă, dacă 
Europa constituia pentru români. un model unitar. Sau, pentru a aduce discuţia în 
sfera politicului şi a reveni la tema noastră: a fost percepută Europa, în disputele 
care aveau ca scop organizarea monarhiei constituţionale, drept exemplu unic şi 

omogen? Sau avem de-a face, pornind de la o realitate diversă, fragmentată, de
loc omogenă, cu o pluralitate de exemple şi - în măsura în care ele au fost 
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să st:1m şi noi; când 

ce în ce 
ca un rezultat 

vointei tinde 
nunţat în vestul continentului, se manifestă în Europa ~~'"""'""""· 
Dacă în Anglia ultimul mare susţinător teoretic al exclusivităţii izvorului 
al puterii monarhice, Sir Robert Filmer, îşi scrie opera la mijlocul 
XVIr', în Germania (Prusia) ea găseşte chiar în a doua jumătate a secolului XIX 
susţinători de talia juristului Friedrich Julius Stahf. Aparţinând a .... ,;tuJla.)1 

cultural-politic, Bismarck avea să dea ideii un temei pragmatic: 
,,Ce rost ar mai avea - dacă nu ar fi din poruncă divină - ce rost ar avea, deci, să mă su

pun acestor Hohenzollemi? Ei sunt o familie şvabă, care nu e cu nimic mai bună decât a mea 
şi faţă de care, altfel, ar trebui să fiu indiferent"8

• 

Comună întregii Europe este şi tendinţa limitării prerogativelor monarhice, 
pe de o parte prin garantarea drepturilor si libertăţilor supuşilor, pe de 
separatia puterilor în stat. Început încă de timpuriu în Anglia, acest proces avea 
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de model politic 

onncm11ll1 instalării pe tronul Româ
""-"'J""'· Ideea nu era nouă.. Ea 



"Într-un anumit sens, am fost un 

trebuit să-mi părăsesc familia 
pe care ar fi trebuit să o un•ou"""""" 

amprenta. 
problema "'"''".u"" 

german la Dunărea de Jos"15
. 

acestei mi-

popor; 1ar 

aceasta le-ar 

domnul si reprezentanta naţională urmau să împreună puterea 
lativă. În functie de felul dreptului de veto, absolut sau suspensiv, r~~~·=~•·"' 

în acest cuplu legislativ putea să fie deţinută de domn sau de 
iectul de constituţie înaintat de guvern Adunării in mai 1866 conţinea 
piului veto-ului suspensiv. Domnul ar fi urmat să aibă dreptul să dizolve 
mentul dacă nu dorea sanctionarea unei legi votate de acesta, însă dacă 
mentul rezultat în urma !,lOilor alegeri ar fi votat din nou legea, era 
obligat să o sancţioneze. In Constituantă, dar si între membrii guvernului, s-au 
purtat discuţii aprinse pe această temă. Majoritatea vorbitorilor din Adunare s-au 
pronuntat pentru acceptarea principiului înscris in proiectul guvernului, adică 
veto-ul suspensiv. Doar intervenţia lui Carol I a putut schimba raportul de forţe,. 
aşa cum mărturiseşte monarhul insuşi: 
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de 
nnlnCH1PIF' a insistat CU 

, fie 
reglementările juridice a avut 

prin Regulamentele 
185827

. 

dezbaterilor 
ereditar. 

Ereditatea tronului 

puterea 
pentru 

"Tradiţiunile noastre cu totul războinice - arăta deputatul Aristide Pascal în şedinţa din 
16 iunie-, tabloul unei aristocratii războinice şi a unei domnii elective ce a 
perpetuat o stare de necesitate continuă, nu ne poate servi ddoc drept normă şi drept baza la 
fondarea unei constituţionale monarhii care a ajuns să fie singurul mijloc de salva
re şi singurul mijloc de stabilitate care este reclamat imperios de progresul nostru material şi 
moral. Când de la naţiunile a căror soartă o invidiem, împrumutăm forma de guvernare, 
voim să tragem aceeaşi utilitate şi aceleaşi binefaceri ce vedem că au tras acele naţiuni, tre-
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"trebuind sa fie iniţiat în afacerile statului, comitetul analiză a 
a considerat necesar să fie admis în Senat de 

cu vot dcliberativ, urmând tuturor st::Jtclor constitutionale 

de la 1866 au considerat 
îl 

Monarhia intre divin şi laic 

au 

a monarhice? Când şi in ce 
şi a unui model 

de coroanele 
ori instaurarea 

externe a 
al lor, Este că in secolul XVII 

menţionează în documente că stăpânirea le-a fost dată de Dumnezeu 
părat (acesta urmă intamplându-se să fie unul necrestin, 
însă cu siguranţă dacă această a doua sursă a lor era percepută 
sau divină, 

Această dualitate a ;:,uJ'"'"'"" 
Sandu Sturdza, 
fanariote, În l 

să-l rec·unc)asc:a. 
ninţându-i că 

"vom lua măsuri domneşti, întrebuinţând topuzul şi sabia, semnele împărăteşti ce ni le-a dat 
Sultanul, spre înfrânarea celor neînţelepţi, şi veţi cunoaşte de astăzi înainte că are cine a vă 
stăpâni "32

• 

312 

Fără îndoială că nu se 
anecdotă. Ar fi 
care sacralitatea 
romanesti, de la 
cesară, cu cât nu 
domnia lui Ce am făcut 
adâncirea cercetării rămânând un 
anecdota citată si dacă îi dăm 
povestea "în popor", vom 
imaginii monarhiei i se """"'"'J'="' 

Unde 

Totuşi, limitat de 
care ain descris-o, "'"''""'"''" 
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a jJHJVL~H,,«U.~ 

ne 
anume că ea se 

prea mare de eroare, că 

tradiţia? 



"Biserica ortodoxă a răsăritului este 

,,Coborâtorii Măriei Sale vor fi crescuţi în religiunea ortodoxa a răsaritului""0 . 

. •felul în care s-a la 

în 
., ...... HHI>« din 18 iunie 1866, a fost :facută o 

acest sens: 

,,Aş mai că coborâtorii Măriei Sale Carol să fie ţinuţi ca şi în alte Constituţiuni -
să fie botezaţi religiunea domnitoare a statului român. Aceasta se vede şi în alte Constitu
ţiuni si se vede încă într-o Constituţiune, de care nu trebuie să ne depărtăm un pas, în voturi-
le divannrilor ad-hoc. Divanurile ad-hoc au fost mai decât comitetul delegatilor şi au 
cerut ca copii să fie botezati în religiunea română, si stmt că Măria Sa Carol I nu va re-
fuza această dorintă a români! or "4

'. 

Aparent, propunerea nu a trezit un ecou în Constituantă, dar câteva 
mai târziu, la 26 iunie, principele Carol însuşi a transmis, prin 
primului ministru Lascăr Catargiu, dorinţa sa: 

"( ... )copiii care vor moşteni tronul să se crească în religiunea noastra ( ortodoxă)"44 • 

În felul acesta, noul din Constituţie urma să aibă măcar aparenţa că a 
izvorât din însăsi voinţa principelui. 
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"în România, cele mai neînsemnate 
ce lucru se aşteaptă, în mod 

Carol I 
adresată 

"Ceea ce în alte ţări şefii de birou 

cilCi pcntm on-

dintr-o scrisoare 

, sunt prezentate mie; nu se ia nici o fară a mă c;u1.1~una. 
principe ca să-i povestească nenorocirile sale"49 

Nu a căutat cu tot să înlăture această stare de lucruri. Mai degrabă 
a înţeles-o si şi-a asumat-o, dacă dăm mărturii ale 

care ne-au lăsat 
amănunte ale 

compromis între tradiţie şi 
de exemplele Europei. 

Concluzii 
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de la 1866, se 
europene. La aceasta a con-



de a transforma o monarhie populară, istorică, traditionala, 
de de clasă, neobligată să se închine nnora şi altora ·-

transJonna această monarhie având nn caracter cu totul 
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•• HUH•"'U ' 

._...,,,..., .. ,...._. n.U'lH<UH<~A 0 eră 

la 12 
ce fuseseră """'"1<>•~· 

r>rrnl1C7A1",111 CU un nou echipaj 
cm1orne1ra "Fulgerul". al 
iar secund căpitanul Emanoil "'""'-'"uu""'~. 

După perioada de 
revine în 1883, a fost un nou 
comanda navei a fost numit locotenent-colonelul Vasile Urseanu ca secund 
căpitanul Ilie Irimescu. Au fost ambarcaţi pentru practică şi 33 de elevi ai Şcolii 
Copiilor de Marină. Bricul "Mircea" început astfel strălucitul rol de navă
şcoală. 

Odată cu intrarea în serviciu a bricului, prima navă-şcoală românească capa
bilă să navige în orice condiţii pe mări, oceane si flţ;~vii, un spirit nou, spiritul 
"Mircea" s-a impus treptat în rândul marinarilor români ce l-au transmis din 
generaţie în generaţie. El a înglobat tot ce-a fost frumos şi de 
în marina română, spirit marinăresc de ataşament si sacrifiu, competenţă, 

solidaritate şi dragoste a echipajului faţă de navă. 
La bordul navei. echipajului acceptă o viaţă aspră, lipsită confort, marină-

rească. Cu toate calităţile nautice deosebite, "Mircea' avea "un balans foarte 
sensibil provocând repede răul de , tinerii fiind puşi "de la început la o 
grea încercare"7

. 

Spaţiul restrâns de la bord era compartiment conform necesităţilor stricte, 
ceea ce desigur afecta condiţiile de locuire şi hrănire. In cabine şi în spaţiile de 
cart pe timp de noapte, aerul se încălzea repede după aprinderea lumânărilor de 
seu sau stearină. Echipajului navei aflată în marş nu i se putea asigura decât o 
singură masă caldă. După trei zile de mars pâinea se mucegăia fiind înlocuită cu . 
galeţi8, fiecar~ membru având dreptul la trei pe zi. Igiena personală se ,făcea cu 
apă de mare. In marşurile lungi, echipajului nu i se putea asigura decât 300 g apă 
potabilă. · 

Programul echipajului era structurat pe tribord şi babord. Mztrin.arii 
carturi de câte 4 ore, fiecărui marinar revenindu-i trei schimburi. După 24 ore de 
cart al marinarilor din tribord, intrau în serviciu marinarii din babord. 

Manevra velelor era asigurată de marinarii aflaţi în cart, la nevoie par-
ticipa întregul echipaj. Urcarea în aboradă, deplasarea de-a lungul vergilor, ma-
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la care cursurile TPr•raT'1f'<> 

Jurnalul de bord al VAL~ .......... 

'"""'"""' de practică. 
cu o nouă de elevi ai Copiilor de Mrină 
practică, când s-a navigat între Sulina şi Constanta 
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nescu. 

ale HU.UH.A"'A 

Pentru 
fonnare a 
la 
iulie l 

s-a "cea mai 
ministrul Turciei, a aprobat bricului repararea de 

conducerile • porturile 
"Mircea'' si în porturile 

fund. Comandantului navei i s-au dat recomandări 
turceşti vizitate. De aceeaşi atenţie s-a bucurat 
grecesti, unde a ancorat 
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comandant si a aprobat 
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barci 
După încheierea 
portului Genova 
aramă la carenă. 1 o cPr"C>'n-'> 

părăsit portul defiliind prin 
paje pe si s-a intors la la 26 
1892. În anul 1893, s-a navigat în Marea Neagră cu scopul de a instrui echipajul 
şi s-au vizitat porturile Constantinopol, Sinope si Odessa. 

La 1 aprilie, acelasi an, la comanda bricului a revenit Eustaţiu Se-
bastian, unul din cei mai experimentaţi ofiţeri ai Marinei Militare. Sub comanda 
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său, 

o scrisoare de 
n<>1rtir•.•n"t la Constantinopol la 
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ore pe săptămână, şi suoHJCClteJnetlţiilor 
Şcolii de Aplicaţie dar şi pentru sustinerea exemanelor în vederea avansării la 
gradul de maior. Pe timpul practicii sub conducerea ofiţerilor de cart s-a exersat 
în "calculul observaţiuni, si întrebuinţarea 
precum şi la recunoaşterea punctelor 
relevmentelor cunoscute"18

. 
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'"''--'""'·u"•"u;•a războiului in vara 
a fost dus in 
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flotei, al ""'""'''""it&ti 

poporului pe si oceane. 
Semnificatie apare si astăzi textul ce i 
ting Ship" 1929: una din cele 
atingând 16-1 7 rusă ar 
"Kubanetz", intr-un mod avantajos, dar 
navJi reprezintă spiritul si tradiţia m,,,.."_,", n"T'",..'"' 

In deceniul în Marea Neagră au fost tot 
războiului a fost dus la Brăila. La 12 aprilie 1944 o 
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intr-un teren si 
comtHexitatt:~a sa excepţională, 

la a fi considerat fie în său, fie î:n ""'"''"'"'"' 
din unghiuri a căror proiecţie s-a sub si 
politice, ideologice sau chiar 
izbitor de inegală sub aspect Rornâ-
mei înca, să recunoastem, subsu-
mate aceluiasi proces fiind Iar între 
acestea din urmă se regăsesc si dintre tinând de 
problematica indicată de titlul studiului de fată. Avem in vedere, se intelege, 
aspecte ilustrative pentru implicarea în expresia sa cea mai tare 
liberalismul -, în edificarea statului naţional unitar si independent, dotat cu in
stitutiile corespunzătoare stadiului si perspectivelor devenirii societăţii moderne, 
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asa ceva ca exagerare 
romani au sperat, au şi 

. Din programele lor 
articolele publicistice si din «broşurile de partinică»s. 
vingerea puternică, greu de contestat, că instrumentări! sub for
ma partidului politic, revenit un rol definit constructiv în realizarea statului 
modem. Un roL desigur, esential, recunoscut sau măcar resimtit si de "adver-

. de . de , un care nu a excelat in 
exemplu, că ,,liberalismul si-a asumat atiHea titluri 

să te ffin România modernă"9 • 
şi din oricare altă entitate 

1roue:ana unde si-a etala constructivă. 
O vocatie decelabilă, înainte de toate, ca fapt de constiinţă, implinirile liberalis-
mulm istorie a unui război al spiritului;,Jl, care, 
Benedetto Croce, "a însemnat Război" 1 '. O vocatie con1Irmiată 

plin de praxisul politic, încât un Camillo Benzo Cavour, fond~tor al statului 
unitar italian, a ţinut, în memoriile sale, să avanseze, cu oarecare note de infa
tuare; convingerea că ,.nu există om mare care să nu fie liberar 11

• Desigur. o 
convmgere împiirtăŞită nu de putini oameni politici europeni din secolul XIX 12

, 

cănd ,.bătranul continent" a părut, nu doar la un m~ment dat, cuprins de tendinta 
de a se profila într-o~,,trufasă citadelă liberală'"D. ln climatul societal european 
din amintitul secol, mai ales din a doua sa parte, era de bon ton să te revendici. 
ca spirit politic. din liberalism. Este ceea ce s-a petrecut si in climatul românesc 
unde un Mihail Kogălniceanu consemna, într-o introducere autobiografică, că 
spiritul libera/l-a ,.însoţit în toate actele vietii"14

• Si dacă am fi avut "sansa" să 
parcurgem ,.notiţe'' (însemnări etc.) cu caracter ,.autobiografic" (memorialistic) 
ieşite si de sub pana lui l.C. Brătianu, a fiului său Ionel, a lui D.A. Sturdza sau a 
a~to~ "mari l~berali" am fi întâlnit consemnări asemămtoare. cu titlul de profe
smm de credmţă, fi~ ele si formulate după alte posibilităţi stilistice decât cele ale 
lui Kogălniceanu. In acest sens, amintirile lui l.C. Duca s-au constituit într-o 
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, dintre acesta spre 
edificare, la 1, atmosfera generată de adeziunea societăţii politice româ.:. 
neşti la proclamarea Regatului, Titu Maiorescu încerca întrebarea daca mai era 
valabila "deosebirea de principii între partidul numit liberal, astazi la guvern, şi 
partidul numit conservator, astazi (în anul amintit - n.ns.) în opoziţie"2~. In
citanta întrebare a junimistului Maiorescu, coroborată cu unele declaraţii· de 
circumstanta ale lui I.C. Bmtianu, mai ales cu cea din Camera, la 2/14 aprilie 
1884, ca "noi (liberalii) suntem acum partidul conservator căci tot ceea ce există 
astazi (la 1884 - n.ns.) există cu sacrificiul pe care noi l-am făcut de atâţia şi 
d-voastra (opozanţilor- n.ns.) va incumba datoria de a păstra ceea ce noi am 
câştigat"24, dar şi cu alte declaratii, din partea "batrânului" Kogălniceanu, a 
P.P. Carp sau Al. Marghiloman, a putut conduce la concluzia, însuşită nu de 
puţini specialişti, ca, spre finele secolului XIX, s-ar fi estompat deosebirile de 
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de 
liberalismului 

anul 1866. 
Din ţinând de o "logică a , liberalismuL 
ca, dealtfel, devenirea generală a vieţii politice din Vechea şi din Marea Româ
nie, nu a beneficiat, multă vreme, de preocupări susţinute din partea istoricilor. 
bvemlmt;nt,ele politice se succedau cu o mereu crescândă, inci tiind la a 
fi considerate în contemporaneitate, ele definind realităţi în plină transformare si 
incomodând evaluările din perspectivă istorica înclinate, prin excelentă, asupra 
faptelor sau proceselor ajunse de domeniul trecutului (,,intrate în istorie'\ 
Incomodat a fost până şi demersul lui Nicolae Iorga, marele savant aratandu-se, 
e drept, preocuf:at de a da verdict istoric evenimentialului politic, însă evaluările 
ce le-a încercat 3 s-au prea mult sub auspiciile contemporaneităţii subiecti-
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tin s-a 
în jur de 
temeiul ,,evolutiei 
,,dominaţia politică să fie de o 
cea naţional-liberală, în interesul ,,progresului 
devenit ,,de puţin folos de a mai discuta, în 
politică a e bună sau , de vreme ce .o rea
litate, ea ,,sta dincolo de asemenea calificative"38

. "Teza liberalismului oîi-
' desi atât î:n sa ideatică cât şi in determi:natia sa 

economicistă, de E. Lovinescu39
, a fost intretinută de "soei o logi de stânga" 

perioada interbelică, ea regăsindu-se. apoi, destul de frecvent, în paginile 
riografiei marxiste". Pentru acesta din urmă liberalismul-ideologie de 
clasă" ("burgheză.") a căpătat, cum bine este ştiut valoare de dogmă. 
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doritori "să se 
să "suprema 

~ era "să-şi facă că le face pe ale , incat "a lua 
m exploatare statul se în de partid, a face operă creatoare"4

'. Mai 
trebuia însă să lase impresia de a fi inzestrat cu oratoric" in 
realitate, era "un retor", ,,un limbut", ,,un al cuvântului m'enit a rămânea 
ca signum temporis pentru ticăloşia vremurilor in care trăia"48 . peste toate 
trebuia Să aibă "inspiratia" de a se mereu "in focul" dezbaterilor asupra 
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era pus, 
era pus însă si pe seama "'""''L''" 
cotiţi ca având "o 
demaaogi", parveniti" erau căutate de 

"" o "' ' 
ratura socială" realizând în această 
personaje din piesele lui Caragiale . , , 
haria Trahanache, Agamită Dandanache cu a lm m C;1m~ra de 1~1 
redau, in geniale contururi caricaturale, . . l~1 .l~,cercărue sal.e 
satirice, cu care isi alina senectutea, V. Alecsansdn l-a "sficlumt pe .Kogălm
ceanu, . "prietenul si colegul de generatie", sau 
ministru desfrânat". Cât despre Eminescu, ce a nutrit un 

~onservator"~, infirmat doar de splendidele din Ce-ri dm;e~c 
dulce Românie, cine nu-si aminteste ditriambicele versuri ale marelm 
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1880, pe măsura "concen
acestuia cu 
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nu 
cele semnalate, "res
încă firesc al 

politice româneşti-
de "a se regăsi, la "'""Jn•u'''"'a~u'"' 

de specialitate". 
ci si pe ale unora 

apar în mare parte, 
si celor de aceea, că 

tenticulliberalismului romanesc sale 
cu deosebire in cea de partid national, în expresiile sale 

doctrinare se in;pune să r~f~rtifi~m ~pelul la sursele primare~ 
lor, "să vorbească faptele ş1 faptwtoru. Va putea fi demonstrată, cu argu

mente de necontestat, forta instrumentării specifice a liberalismului în scopul is-

toric al consacrării fundamentelor edificiului statal si al determinării 

articulatiilor esentiale exact, va fi 

în afara"oricărei discuţii moderne. 

1 T.W. Riker, Cum s-a 
1944 (concluzia finală). 
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Rmwini<L Studiul unei probleme internationale, Bucuresti, 
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ca o 
19-lea in Gennania n-a fost 
practice ar fi impus limitări 

adus istoricului şi profesorului Gheorghe Piaton, ale cărui contributii esenţiale în 
noastra privind epoca moderna au îngaduit si abordarea noastră. 
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Anglia 
Ca şi conservatorismul are si el •. ,.-... ...,uu 

ceză. Este reacţia socială, politică, intelectuală la 
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una de la ceea ce ar 

Si in această fază 
unor stăn de 
familie intre 
altceva decât de interesele 
se inchide într-un feroce 
piară". Sunt afirmaţiile lui 
tăţii moderne capitaliste: atare 

deriva din ceea ce e în 
'-'l"'::.l:::.<ui trăieste 

e 

l1!ffilC 

de a 
e desunatâ să 

care se simte fără încetare asediat de frica de a cobori si de mania de u se 
si aceasta pentru ca banul, care a devenit semnul distinctiv de 
fiecăruia. a cucerit o extraordinară mobilitate trecând neîncdat dintr-o mână 
intr-alta. transformând condiţia individului. inăltând si 
(601). Si Tocqueville acuză frenezia de îmbogătire cu orice pret. căutarea doar a 
bucuriilor materiale s.a: 
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nu este ca toată lumea, cine nu gaJt1U<:sie 
. Omul masă e nu 
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y Gasset elitele 
din aceste elite 

eclllniDru;ca în acel program si 
Masele au răstur

.. v.uuuu.wta bunăstarea adusă de 

pune 
nu tolerează 

Naturmensch în 

ca 



* 

ca o 
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care le 
nu la 
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avut succes în 
mai stabilă. 
după răz-

curente care vor fi individualizate in 
altor politice si altor 

împrejurări interne exteme. Ceea ce a incercat conservatorismul în a 
fost să păstreze si să întărească individualitatea a poporului roman intr-o 
vreme în care, prin legea dezvoltării sincronice a modernităţii in lume, 
dualităţile îsi stergeau contururile. Poate mai mult decât alte popoare, al nostru a 
căutat să refuze imitaţia si n-a suferit de ceea ce Constantin Noica numeşte "gra-
ba determinaţiilor". "poporul nostru, departe de a fi unul care 
identitatea, să încerce a se afirma toate chipurile si să cucerească în afară, a 
înţeles mai rtPrrr~ln!l 

Note 

1 K. Marx, Critica delia filosofia hegeliana de! diritto publica, in Opere fllosojlche gio
vanili, Roma, 1974, p.389. 

352 

1966. 

w K. Mannheim, op.cil .. 
11 Bedescchi, Consen·atismo nxchio nuoro 

Hn•UUU'-LAHJ, p. 
12 K. Mannheim, -103. 
13 A.H. Muller, op.cit., 
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A.H. Muller. 
16 Ibidem, p.l05. 
17 Ibidem, p.l 05-107. 
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22 G. Bedeschi, 

and Conserratorism, 
23 V ezi şi altele în 

1996. 
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oct.-dcc. 1986. 

2
" Vezi valoarele ale lui Gh. Platon, Le liberalisme roumain au XIX-emc siecle in 

Cu/ture and Stmctures. the rumanian Iaşi, 
1905. 

27 Vezi I. Badescu, Sincronism european şi cultura eri ti că românească. Buc., 1984. 
28 P.P. Principiul naţional în conservatoare. Bihliotecu Academiei. M3-

n~5~w.,vu, VII, mss.l7. 

românesc in cumpăna rremii. S'asc maladii ale contempora11. 
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* 

moderne. 

în 
confruntare; se 
nistraţie a ţării; menţinerea unor 

CGTnn1T1f>Q nu atât 
imposibilitatea de a le schimba, având in 
necesitAti de dezvoltare a societăţii. 

Raportul dintre cele două clase si partide a evoluat lent, dar consecvent în 
favoarea burgheziei si a Partidului Naţional-Liberal care, odată cu 
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mai imâi fn 

si mai convingător trăsăturile regimului 
care-si are rădăcinile in trăsăturile 
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care au creat o 

Partea concretă a intâlnirii a constat în semnarea a două tratate. Prin cel 
Rusia declara război cel 

rne•cu,f'r<"'~ de către 
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ruse era pe care 
indată şi nu atunci când nu vor mai avea 
,,chestiunea devine 
intre ţar si pe de o 
Aproape că nu este necesar să spunem că 
neze in orice chip lui Napoleon. Ţarul nu să nu agreeze sfatul Pozzo di 
Borgo: "in acel moment M.V. are un braţ tinut de Persia şi celălalt de Turcia. si 
Bonaparte apasă pe piept; să vă debarasati mai întâi mâinile, pe urmă veti arunca 
uşor greutatea care vă copleşeste" 13 • "Schimbarea la fată" la a 
avut efecte imediate şi in Principate. Miloradovici că urma 
franco-ruse, stăpânirea ţarului asupra Poloniei, Moldovei si Valahiei a asi
gurată14. În fruntea Divanului Moldovei a fost s-au laut măsuri 
care prefigurau o anexare formală. 

Este ştiut că alianta cu Franţa avea in Rusia nu mai putin, ci chiar 
adversari decât partizani. Între adepti se numără ţarul şi Rumiantev, care era mai 
ambiţios decât primul în privinţa cuceririlor teritoriale1

'. Nu credem că, pentru 
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sa că 
sub presiunea lui Guilleminot urmărind acelasi 
face inoperant art. 8 din tratatul secret de Ia 
tratatul. de pace franco-rus privitoare la evacuarea 
vorbea in ruseste cu colaboratorii săi crezând că 
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si 
să părăsească Principatele, ele se 

trivit înţelegerii cu Napoleon la La 9 octombrie ra
portează lui Napoleon că ţarul si Rumiantev doresc împărtirea Turciei si anexa-
rea Principatelor, în felul acesta - afirma Rumiantev- starea de in 
s-ar schimba, căci oamenii se întreabă ce-am câstigat de pe urma războiului, or, 
"când toată lumea ia, de ce să nu luăm si noi''28

• P.A.Tolstoi se adresează la 7 
noiembrie 1807 lui Rumianţev si-i face cunoscut că i-a declarat lui Napoleon 
însărcinarea primită de cere evacuarea să 
că e depăsit de negocieri, nu are capacitatea de a le 
sublinia noi, urmează adevărul: e de părere că Napoleon vrea să 
în Asia, că el, Tolstoi, ţine numai la executarea tratatului de la 
că nu-i adevărat" că Rusia vrea să dobândească Principatele, îi 
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care, am 
Rusia 

. "Vă jur 
declară P.A. 

1 
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65 

66 
et les 910, 7. 

67 

68 

69 

70 

72 

73 Albert V andal, et Alexendre fer t.I, Paris, 1896, 
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. Totodată, mai 
rnincmaLtelm a si luat drumul 

Prezintă apoi care redau dimensiunea reală a 
patelor de ocupatia rusească a ""·'""''""' 
scrie corespondentul din trebuie să observ 
pele rusesti din anii 1848, 1849 si 1850, 
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30 Ibidem. 
Jl Bd.4. 
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au 
îndemnul a fi 

de catre Carol a 
se acţiuni diplomatice. raportul din 25 
informat protestul Porţii. 
atât de categoric, încât îi 
ocupa militar PrincipateJe·'68

• 
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n.nu.u • ._._., ... " de la Paris si trasarea atât de 
noastră se doreşte a fi doar un 

,..,,, .. ~u1v1 dintre România si 1919-
Trianon'" a eră 

* 
IIIU>I!Uidl văzut 

a venit odatA semnarea 
~ reprezentând sî 

Asociate, si reprezentanţii Inaltului C:omandament Austro-Ungar, î:n ViHa 
Giusta, la Padova, la 3 noiembrie 1918~. Lucrul curios despre acest armistiţiu 
este că el a fost semnat de conducerea unei armate, ce se dezintegra, aparţinând 
unui imperiu aflat intr-un proces de dezmembrare. In legătură cu poziţia faţă de 
acest armistitiu a Mihalyi Karolyi, seful guvernului <ţ_juns la putere 
la Budapesta prin intermediul revoluţiei pasnice din 31 octombrie, punctele de 
vedere ale istoricilor diferă uneori, foarte mult. Francis Deak si Peter Pastor sus
tin că noul lider maghiar considera că uniunea cu cealal!A jumătate a Imperiului 
era încheiată si a refuzat să recunoască competenta Inaltului Comandament 
Asutro-Ungar de a reprezenta Ungaria la negocierile purtate în vederea 
armistiţiului6 • Istoricul Andras Sikl6s este de altă părere, afirmând• că Mihâlyi 
Karolyi susţinea că ar fi avantajos "dacă cei care au făcut războiul si au luptat in 
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""'""~'"' recunoasterea a guvetnUJUl 
de fuseseră lăsate 

rea sa din 1 1918. el scria că fusese 
tantii pretins stat maghiar··, un stat pe care Aliaţii nu 
care nici măcar nu exista din punct de vedere internationaL El ar fi declarat 
foarte bucuros nulă si raţiuni politice, a 

""'""'c'w. ... ca un aranjament facut cu autorităţile locale'", si numai 
acele care nu intrau î:n contradicţie cu de la Padova==. 

Conventia militară de la Belgrad nu a satisîacut nici guvenul maghiar, 
guvernele din ţările vecine. Primul experimenta amar al inftangerii 
si ariXietatea că teritoriile cedate vor fi definitiv pierdute, dar, in acelasi timp. 
avea si câteva speranţe determinate de unele prevederi din armistiţiu: ,,Se 

recunostea că linia de demarcaţie nu avea de-a face cu viitoarele frontiere 

politice si că, dincolo de linia de demarcaţie, si mentinerea ordinii 

vor rămâne în mâinile statului maghiar ) Dacă doar aceste puncte IUilOalm<~n-
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""""'"''"'.L' au 
ritoare la 
plus, singurele 
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a consideră 

pe ba::::a unui schimb de populatii intre Un-
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de la răsărit o misiune anonimă şi colectivă în 
nn,nnm ,,., german. Dar român are 

român s-a născut în Daciei, 
Roman unificator nu a înlăturat-o 

ela 

scoate pe 
lume nu ne va scoate 

şi a comunismului, dar 

P""'u<~lnlu fără Transilvania 

să nu-şi 

rormil:'c"~'::,;; sau la cersirca unor 
nu i le r~stjtuie ... "66 

datorie elementară, d-le mimstru. acum când mă la Berliil in vizi-

si când discut cu Dv. neamului românesc. să va afmn simplu si lărmuit 

de Viena din 1940 este un act născut Că acest act nu -va să rămână 

penrru că dacă nu se putea alt-

1943, Mihai Antonescu l-a însoţit pe la Rastenburg, 

insotindu-lla cea de a doua întrevedere cu Hitler din 10 ale lunii ori 

avarid discuţii separate cu Joachim von Ribbentrop. Acestuia i-a anunţat ca su-
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mesei, diferite 0 nn"nrim·• 

lucru care m-a întrebat 
pe chestia Transilvaniei? 

Nu încă, mi-o rezerv pentru diseară, 

La care FUhrerul mi-a Nu mai este nevoie, 

l-am Totusi s-o reiau afară dacă "'"""'""''nte 

convorbirea ... "70
. 

serioase unei colaborări 
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bihrea unor relaţii amicale 

România pnm<::şte 
său de factor 
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nostru de cercetare distinctia "~'-·~~'·'"u 
lul: Organizarea sub germana; 
de naţiomil-socialişti la nivelul evenimentelor 
mondiaL 
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în '-"-''''-''"'-" H<l\HUJlU 1".'-'Ul<AUA.<"' 

Iugoslavii si 
urmau să ducă o '""''d""~"""' sermautcmoma 

de Reich şi ""'"wu•a'" făcută de dr. Michael Salewski 
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liberă locul 
sub conducerea ei. 

Tot interesant este 
-din LJu•v•m 

documentare pune în 
constant 
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care se referă numai 

AJ~;-,u.-.u Germaniei la Bucuresti raporm 
în orice moment să aducă Romaniei 

intr-o uniune economica cu 
unei uniuni economice europene 
cerea Germaniei>>:-_ 

Ministru! de externe gennan. 
la 

culminant 
din presiunea 

memorandumului este omis 
probă, în acest pasaj este 
ambasadorul Manfred von 
că era interesat natural în 
că Germania trebuie să facă o miscare în această direcţie. 
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vuuw .... in favoarea 
sub condu-

"un centm de apro-

centru si un pas de 

* Ion Antonescu s-a întâlnit de mai multe ori cu cancelaruJ "'d~lt' H. 'l . l ' · · 
· ·· 194 l . 11 c b · . '"' c' h er. -. mnuane l 94 · 1 ' 
JU11k . , 1e ruane 1942; 10-ll Januarie 1943; 1 194,· ?~_7, .. ·, 1''4'· -· -
gust 1944. _ · ·'· ""·' ~"' mm!Jt -~ "'·:-au-
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Fuhrerul are de 
vor fi incluse pe . 

un asemenea procedeu ar sc~ntat 
ale Confederatiei Europene ar fi von R1bbentrop 

astfel: h · ·· f 
1) ar risipi teama prietenilor si a~iatilor că după înc e1erea păcn ar 1; 

sub autoritatea Gauleiterilor germani: 
2) ar asigura pe neutri că nu vor fi incorporaţi in Reich după răz-

boiului: . · · asă · 
3) ar linişti Italia în privinţa faptului că Germama v1ctono o va margma-

liza: ·d d . 
4) ar mobiliza forţele eventual.elor state m epe~ ente create pe 

ocupate de Reich de partea efortulm german. de războ1, 
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şi Himmler este de acord 

politice de 

divizii pe care să le 
va fi un esec; 

convins că dacă se vor folosi adecvate "vom 
nomisim mult sânge gennan" (subl.ns.)47

. 

Toate avantajele scontate 
Europeană s-au prin năruirea 
unei victorii care să contrabalanseze 
reluarea strategice, prin prăbusirea 
Germaniei prin înfrângerea militară. 
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AISC 

ALIL 

AMN 
AnM 

AR 
ARBSH 
ArhGen 
ARMsl 

A.RMSJ" 

- Ateneu- Bacău 

- Analele Academiei Române 

Arhivele Basarabiei 

Analele economice şi statistice 

- The American Historical Review 

Anale de istorie de studii 
al 

- Anuaml Institutului de istorie si 

-·Anuarul Institutului de istorie si <<A.D. 

- Anuaml Institutului de istorie natională din 

Anuarul Institutului de istorie «A.D. 

- Anuarul Institutului de studii slasice 

- Anuarul de si istorie literar& 

Arheologia Moldovei 

- Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului 

- Acta Napocensis 

- Analele Moldovei 

Analele ale României 
Arhiva româneascâ 

de pc 

-Academie Roumaine. Bulletin la Section "'""""m 
- Arhiva IS'-1"'-'''w;:R"" 

-Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice 

Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare 

- Academia Româna. Memoriile Secţiunii 
Arhivele statului- Bncuresb 

Arhivele statului 

Arhivele statului Iasi 

Arhiva pentru ştiinţă şi reforn1ă socială 

din Iasi 

Vaslui 

ASB 
/\.SG 

ASI 
AŞRS 

ASF - ·'\.nalele stiinţifice ale UniversitiJtii i<Al. I. Cuza)) din Jasi. Sec III 
(şt. sociale), s. 1stone · · 

ASUl ASU 

AlJB - .1\.nalele Universitătii Bucuresti 

BAIESEE- Bnlletin de l'Associabon Internationale d'Etudes du Sud-E~• E , 
BAR - Biblioteca Academiei Române , ~ . s, uropeen 

BBRF -Buletinul Bibliotecii Române din Freibmg 
BCI -BCIR ~ 
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BCIR 

BIFR 
BMl 
HOR 

Comisiunii Monumentclor 
Buktinullnstimtului de 

-Buletinul Monumentelor Istorice 
- Biserica Ortodoxă Româna 

BRV Românească Veche 
BS - Balkan Studies 
BSH. BSHAR - ARBSH 
BSNR 
BSOAS 
BZ 

- Buletinul Societatii Numismatice Romiine 
Bulletin of the School of Oriental and African 

c 
c 
CDM 

CDMSl 
CI 
CL 
CMRS 
Cont. 
Cr. 

Zeitschrift 

de istorie Bacău 
L<uaw>wl dOClli'"IlCUtelor ~~•r•~''p~ 
Bucureşti, vol.I-V 

- Idem, 1 
--Cercetări istorice 
-Cercetari literare 

Cahiers du monde russc et 

CvL Convorbiri literare 
D 
DAD 
D~R 

DOP 
DR 
DRH 
ES 
F 

- Dezbaterile Adunării 

Dacoromania 
- Documenta Romaniae Historicn 

Era socialista 
- Farul 

Flacara Iasului 

din Arhivele Centrale de Stat, 

FI 
FHDR 
GB 
rx 
JGO 
LIP 
LL 

-- Fontes Historiae Dacoromanae 
Glasul Bisericii 

- <<Ion Neculce». Buletinul Muzeului Munic1pal din lasi 
,_ hrbikher fur Geschichte Osteuropas 

întregului popor. supliment ai revistei Viata militara 
Limbă si literatură 

LR Limba română 
IV1A - Mitropolia Ardealului 
MC -- Mitropolia Banatului 
MC - «Miron Costin)). Revista de marturi1 istorice (Barlad) 
MCA -Materiale şi cercetari arheologice 
Memlmt- Memoria Antiquitatis (Piatra Neamţî 
MI - Magazin istoric 
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MMS 
MO 
MSSIA -
NEH 
NNI 
o 
00 
os 
R 

Rdi 
REB 
REI 
RER 
RES 
RESEE 
RFR 
RGI 
RH 
RHD 
RHLF 
RIIMC 

SAI 
Si\MNB 
SAO 
SCB 
SCI 
SCIA 

- 6steneichische Osthcfte 

Romanoslavica 
Revista 

-Revista de istorie 
Revue des etndes bVZUJltillCS 

Revue des etudes ~-·-·~·.., _ 
- Revue des etndes T01lmcall1CS 

des etndes slaves 

a învaţământului 
Revue 

- Revue d'histoire u1;J1vuw,uu 

Revue d'histoire litteraire de la France 

Studii si articole de istorie 
Studia et Acta Musei «Nicolae Bălcescu» 
Studia et Acta Orientalia 
Studii şi cercetări de bibliologie 

- Studii şi cercetari istorice 
Studii şi cercetări de istoria artei 

- Studii şi cercetari de istoric medie 
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SCIV 

SCN 
SCŞI 

SEER 
SMlC 
SMlM 

~ Studii şi cercetări de istoric veche 

si de istoric şi 

şi cercetări de numismatică 

Studii şi cercetări Iaşi 

-- Thc Slavonic aud East Rcvie\v 

--Studii si materiale de istorie contemporană 

Studii şi materiale de istorie medic 

SMlMd ~ Studii şi materiale de istorie modernă 

SMMlM ~Studii şi materiale de şi istorie militara 

SOF 
StCl Studii clasice 

SUBB -Studia 

T -Tomis 
TC -- «Theodor Codrescm> editată de Gh. 

Tr. ~Tribuna 

VE 
VN -Vremea Nouă 

VR Viaţa românească 

VS -Viaţa studenţească 

ZN -Zori noi (Suceava) 
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