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Anarhismul în România: istoriile uitate ale unei istorii uitate
Adrian Tătăran*

„Noi, care am cugetat ca și tine,
știm cu cine avem să luptăm: cu toată lumea noastră”.

N. Safir

Începând cu ultimele decenii ale secolului trecut, cercetările legate de
anarhism, de istoria, gândirea și practicile libertare1 au început să atragă tot mai mult
atenția, atât în mediile academice, cât și în general. Anarhismul pare să-și fi recăpătat
relevanța intelectuală, după o lungă perioadă de uitare. Numărul relativ mare de studii
apărute până acum și, de asemenea, relativa diversitate a abordărilor susțin ideea
emergenței „studiilor anarhiste” ca domeniu aparte de interes și de cercetare. Este de
remarcat și faptul că, dincolo de discursurile concentrate pe recuperarea documentară
sau istorică, o mare parte a inițiativelor au fost și sunt motivate de ideea explorării unor
alternative teoretice și practice inspirate de gândirea libertară. Am putea aminti aici
lectura anarhistă a epistemologiei propusă de Paul Feyerabend2, estetica anarhistă
descrisă de André Reszler3, antropologia anarhistă amintită de David Graeber4 sau
teoria literară anarhistă schițată de Jesse Cohn5. De altfel, un mare număr de cercetări
sunt cele dedicate literaturii anarhiste și modului în care „anarhia” și literatura s-au
* Adrian Tătăran a fost beneficiar al Programului de Burse „Junimea” și Rezidențe de cercetare
științifică privind istoria și viața culturală a Iașului, ediția a V-a, 2018 – inițiativă a Muzeului Național al
Literaturii Române Iași.
1
Termenul de „libertar” i se datorează lui Joseph Déjacque, scriitor și publicist anarhist, care-l
va folosi pentru prima oară în 1857 într-un pamflet adresat lui Pierre-Joseph Proudhon, unul dintre
gânditorii emblematici ai „anarhiei”. Noțiunea se va încetățeni ulterior în limba franceză ca variantă
alternativă pentru „anarhist”. În limba română, cuvântul a fost preluat din franceză și are același înțeles.
Noțiunea de „libertarian”, cu care deseori se face confuzia, a pătruns în vocabular mult mai târziu, din
limba engleză, și se referă la o școală de gândire politică și economică radical diferită de cea libertară sau
anarhistă.
2
Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchist Theory of Knowledge, London, 1993.
3
André Reszler, L’esthétique anarchiste, Paris, 1973.
4
David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, Chicago, 2004.
5
Jesse Cohn, Anarchism and the Crisis of Representation. Hermeneutics, Aesthetics, Politics,
Selinsgrove, 2006.
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întrepătruns de-a lungul timpului. Cuprinzătoarelor studii de istorie literară alcătuite de
Thierry Maricourt6, Caroline Granier7, Vittorio Frigerio8 sau Uri Eisenzweig9, li se pot
astfel adăuga analizele lui David Weir10 sau Richard D. Sonn11, autori care au documentat și au analizat latura culturală a influenței anarhismului, bogatele sale ramificații
artistice, filosofice și literare.
Dincolo de diferitele sale travestiuri, curente și nuanțe, anarhismul, copil „teribil” al revoluțiilor care marcaseră prima parte a secolului al XIX-lea, reclama, de fapt,
o critică mult mai cuprinzătoare a fundamentelor societății, fie ele economice, politice,
religioase, artistice sau morale. Respingerea principiilor autorității și coerciției în
organizarea socială, afirmarea libertății individuale și a asocierilor afinitare, dimensiunea emancipatorare și radicală pe care anarhiștii o dădeau criticii „stăpânirii”, de
orice fel ar fi fost ea, nu pot fi înțelese numai în termenii filosofiei politice, ci trebuie
interpretate „ca o largă răzvrătire culturală”12, dimensiune esențială a criticii anarhiste
și care, de regulă, tinde să fie trecută cu vederea.
Anarhie, anarhiști, anarhism
Dacă unii dintre istoricii mișcărilor anarhiste13 și, de asemenea, mulți dintre
teoreticienii anarhiști înșiși vedeau în figuri ca Prometeu, Diogene, Étienne de La
Boétie, Rabelais sau Charles Fourier exponenți ai unui difuz spirit libertar „la fel de
vechi ca umanitatea”14, conturarea efectivă a anarhismului ca tendință teoretică și
politică distinctă începe abia în prima parte a secolului al XIX-lea, perioadă marcată de
ample mișcări revoluționare și de afirmarea curentelor de gândire socialiste, din a căror
„familie” anarhismul face parte. Primul care și-a asumat în mod explicit termenul de
„anarhist” pentru a-și descrie poziționarea politică și filosofică a fost Pierre-Joseph
Proudhon, în 184015. Scriitori asemeni lui Joseph Déjacque, autor al primei utopii
6

Thierry Maricourt, Histoire de la littérature libertaire en France, Paris, 1990.
Caroline Granier, Les briseurs de formules. Les écrivains anarchistes en France à la fin du
XIXe siècle, Cœuves-et-Valsery, 2008.
8
Vittorio Frigerio, La littérature de l’anarchisme. Anarchistes de lettres et lettrés face à
l’anarchisme, Grenoble, 2014.
9
Uri Eisenzweig, Fictions de l’anarchisme, Paris, 2001.
10
David Weir, Anarchy and Culture. The Aesthetic Politics of Modernism, Amherst, 1997.
11
Richard D. Sonn, Anarchism and Cultural Politics in Fin de Siècle France, Lincoln &
London, 1989.
12
Ibidem, p. 4.
13
A se vedea Peter Marshall, Forerunners of Anarchism, în idem, Demanding the Impossible. A
History of Anarchism, London, 1992, p. 53-139.
14
Elisée Reclus, LʼAnarchie, în „Les Temps nouveaux”, no 3, 13-15 mai 1895 apud Jean
Maitron, Le mouvement anarchiste en France. Tome I: Des origines à 1914, Paris, 1992, p. 24.
15
A se vedea Pierre-Joseph Proudhon, Qu’est-ce que la propriété? (nouvelle édition), Paris,
1873, p. 212.
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anarhiste16, gânditori ca Max Stirner sau, ceva mai devreme, William Godwin,
considerat de Piotr Kropotkin drept „primul care a formulat concepțiile politice și economice ale anarhismului”17, se numără, de asemenea, printre cei care au contribuit la
cristalizarea viziunii libertare în această perioadă de emergență teoretică.
Organizarea anarhismului ca mișcare efectivă, dincolo de dimensiunea sa pur
„literară” și filosofică, se va petrece ceva mai târziu, în 1872, odată cu ruptura care va
surveni între socialiștii marxiști (sau etatiști) și cei libertari (sau anti-autoritari) în
cadrul Primei Internaționale. Mihail Bakunin și James Guillaume vor pune bazele unei
Internaționale „anti-autoritare” la Saint-Imier, în Elveția. Li se vor alătura toți cei care,
asemeni lor, contestau deriva autoritară a marxiștilor, căreia îi opuneau principiul
autonomiei și al organizării federaliste. Printre delegații aflați în 1872 la congresul de
constituire al „internaționalei anarhiste”, s-a numărat și un anume Rouleff Zemphiry18,
pe numele său adevărat Zamfir Arbure-Ralli, revoluționar basarabean aflat pe atunci în
exil în Elveția și unul dintre apropiații lui Mihail Bakunin. În următorul deceniu,
această nouă Internațională va reprezenta unul dintre cele mai importante focare ale
dezvoltării și răspândirii concepțiilor, literaturii și practicilor libertare. Un rol însemnat
în această evoluție l-a avut și faptul că Elveția devenise un refugiu primitor pentru cei
care, asemeni comunarzilor francezi sau nihiliștilor ruși, încercau să se pună la adăpost
de represiunea autorităților. Printre aceștia s-au aflat și geograful Élisée Reclus,
supraviețuitor al Comunei, sau prințul Piotr Kropotkin, unul dintre cei mai importanți
teoreticieni libertari.
Sfârșitul veacului al XIX-lea va aduce fărâmițarea și, în același timp,
proliferarea tendințelor și practicilor libertare. În timp ce partizanii „propagandei prin
fapte” începeau să folosească dinamita, inspirând o bogată literatură care va lega
indisociabil figura anarhistului de cea a atentatorului, artiștii și literații avangardelor
descopereau cu simpatie anarhismul, pe care, asemeni poeților simboliști francezi sau
pictorilor neoimpresioniști, îl îmbrățișau fără rezerve, intuind, se pare, o afinitate
profundă între principiile anarhiei și propriile lor viziuni estetice.
16

Joseph Déjacque, LʼHumanisphère (utopie anarchique), Bibliothèque des „Temps
nouveaux”, Bruxelles, 1899. Inițial utopia a fost publicată în 1858, în foileton, în revista „Le
Libertaire”, pe care Déjacque o scotea la New York.
17
[„the first to formulate the political and economical conceptions of anarchism”]. A se vedea
Piotr Kropotkin, Anarchism, în Encyclopædia Britannica, 1910, articol accesibil online la adresa
www.dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/kropotkin/britanniaanarchy.html, consultat în data de 26
septembrie 2018.
18
Numele lui Arbure este menționat într-o listă a participanților la congresul extraordinar al
Federației jurasiene, care a deschis, de fapt, lucrările congresului internațional. A se vedea Les deux
Congrès de Saint-Imier, în „Bulletin de la Fédération jurassienne”, no 17-18, 15 septembre-octombre
1872, p. 11.
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Epoca atentatelor, a experimentărilor literare și artistice se va încheia însă
curând, lăsând locul sindicalismului anarhist, care va atrage pentru multă vreme
energiile libertare către eforturile de organizare revoluționară a muncitorilor. Alături
de curentele „uvriere”, sindicaliste, majoritare până în pragul celui de-al Doilea
Război Mondial, în toată această perioadă s-au afirmat și alte tendințe libertare
„minore”. De la anarhiștii individualiști, preocupați mai degrabă de revoluționarea
modurilor de viață, la pacifiștii inspirați de Tolstoi, și de la comuniștii libertari, la
feminismul anarhist sau la cambriolorii „ilegaliști”, toți se reclamau, într-un fel sau
altul, de la viziunea anarhistă.
Termeni ca „anarhie” sau „anarhism” poartă deja o puternică încărcătură
semantică, riscul confuziilor și al contrasensurilor fiind sporit de aspectul eteroclit,
fragmentar și fluid al doctrinelor libertare. Schițarea tabloului sinoptic al istoriei
anarhismului „clasic” trebuie astfel însoțită și de câteva lămuriri succinte în ceea ce
privește înțelesul dat noțiunilor folosite.
Toți cei care, alături de Proudhon, Bakunin sau Kropotkin, contestau principiile
autorității, coerciției și ierarhiei în organizarea socială, înțelegeau „anarhia” în primul
rând drept „negarea puterii și a autorității sub orice formă ar fi ea”19, iar nu ca o
expresie a haosului sau a violenței. Astfel, în plan politic, anarhiștii refuzau autoritatea
statului, în plan economic pe cea a capitalismului, iar în plan moral erau contestate
autoritatea bisericii, a patriei, a tradiției și a familiei. Într-un manifest apărut în 1883 la
Iași, adresat lui Petru Th. Missir și semnat „Un socialist anarhist”20, găsim expunerea
concisă a acestei viziuni anti-autoritare specifice socialiștilor libertari: „Despre anarhie
vom lămuri numai că noi suntem încredințați că autoritatea este una din piedicile cele
mai mari la dezvoltarea omenirii și că toate formele de stat sunt rele, începând de la
monarhia cea mai absolută, până la republica radicală sau chiar până la «statul
popular» al socialiștilor etatiști. Societatea viitoare se va cârmui singură și toate
lucrurile se vor regula prin bună înțelegere și fără de stăpâni”21.
Atunci când vorbim despre anarhism trebuie să avem trei planuri în vedere: în
primul rând, gândirea libertară ca filosofie în sens larg, ca Weltanschauung; în al doilea
19

Citatul este luat dintr-un articol publicat în 1886 în revista „Viitorul”, condusă de C.A. Filitis.
Articolul, intitulat Anarhia este, de fapt, o adaptare a unui text scris de Piotr Kropotkin, L’ordre, care
apăruse în 1885, în volumul Paroles d’un revolté, Paris, 1885. A se vedea Anarhia, în „Viitorul”, anul I,
nr. 3, București, 15 ianuarie 1886.
20
Deși foaia volantă a apărut la Iași, fragmente din text au fost publicate și în revista „Dacia
Viitoare” ca răspuns la atacurile împotriva tinerilor socialiști venite din partea redacției „Timpului”. Cel
mai probabil, autorul acestui veritabil manifest anarhist era Constantin Mille, unul dintre redactorii
„Daciei Viitoare”. Publicația apăruse pentru o scurtă vreme la Paris și la Bruxelles și era revista
studenților socialiști români aflați la studii peste hotare.
21
Apărarea socialismului de mai multe bârfeli neîntemeiate, Iași, 1883. Foaia volantă se
găsește la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, în „Arhiva Missir”, 145.
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rând, anarhismul ca teorie a organizării directe a societății pe baze anti-autoritare; nu în
ultimul rând, anarhismul ca practică efectivă și realitate istorică, mișcare concretizată
în luptele și în eforturile de organizare inspirate de principiile anarhiei.
La un prim nivel, însă în strânsă legătură cu accepția sa socială și politică,
„anarhia” este un concept filosofic. Provenit din elenă, cuvântul înseamnă, într-o
lectură etimologică fidelă „contrar autorității” sau „fără origine” (din ἀν- și ἀρχή),
adică respingerea oricărui „principiu prim” sau a oricărei poziții care s-ar pretinde
absolută, imuabilă, definitivă, nechestionabilă. Gândirea libertară propune, asemeni
filosofiei lui Heraclit, viziunea unei lumi incandescente, fluide, în mișcare, deschise. Pe
de altă parte, „anarhia” nu trebuie confundată exclusiv cu spiritul de negație sau cu
revolta. Dimensiunea nihilistă, subversivă a „anarhiei”, de altfel esențială, nu poate fi
despărțită de latura sa utopică22, creatoare. Revoltei și refuzului îi corespund astfel
„afirmarea multiplului, a diversității nelimitate a ființelor și a capacității lor de a alcătui
o lume fără ierarhie, fără dominație, fără alte dependențe decât libera asociere a
forțelor radical libere și autonome”23. La un al doilea nivel, „anarhia” numește, prin
urmare, un ideal social, aspirația către o societate fără „stăpânire”, a cărei organizare să
fie întemeiată pe principiul autonomiei (individuale și de grup), pe asocierea liberă și
pe ajutorul reciproc. Pentru libertari, ordinea socială nu este unică, exterioară, absolută
sau fixă, ci, dimpotrivă, multiplă, dinamică și relativă, apropiată de spontaneitate, de
libertate și decurgând oarecum firesc din ea.
Așa cum am încercat să arătăm, în afara unor principii comune destul de
generale, nu există, la drept vorbind, o viziune sau o practică libertară „canonică”, de
unde și dificultatea de a da o definiție precisă și în același timp cuprinzătoare a
anarhismului. Coerența și logica desfășurării sale istorice nu țin, prin urmare, de
adecvarea la un nucleu doctrinar fix, ci de o anumită plasticitate proprie care se
exprimă mai ales prin asocieri și asamblaje. Realitatea istorică a anarhismului este, de
fapt, realitatea anarho-sindicalismului, anarho-pacifismului, anarho-feminismului,
anarhismului literar, individualismului anarhist, anarho-comunismului, anarhismului
creștin, anarho-primitivismului etc. Într-un sens foarte larg, prin urmare, am putea
22

Înțelesul pe care-l dă, de exemplu, Karl Mannheim gândirii utopice este cel care descrie poate
cel mai adecvat „anarhia” și opoziția sa față de fixare și închidere. Orice imagine sau înclinație utopică,
susține Mannheim, conține implicit ideea negării și a chestionării ordinii date, a lumii așa cum e ea. În
acest sens am putea considera anarhismul drept o expresie a gândirii utopice non-dogmatice. A se vedea
capitolul „The Utopian Mentality”, în Karl Mannheim, Utopia and Ideology. An Introduction to the
Sociology of Knowledge, London & Henley, 1979, p. 173-236.
23
„[(…) l’affirmation du multiple, de la diversité illimitée des êtres et de leur capacité à
composer un monde sans hiérarchie, sans domination, sans autres dépendances que la libre association de
forces radicalement libres et autonomes”]. A se vedea Daniel Colson, Petit lexique philosophique de
lʼanarchisme. De Proudhon à Deleuze, Paris, [s.a.], p. 27.
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defini anarhismul drept „o tendință definită în dezvoltarea istorică a omenirii, care, spre
deosebire de tutela intelectuală a tuturor instituțiilor clericale și guvernamentale, aspiră
către desfășurarea liberă și neîmpiedicată a tuturor forțelor individuale și sociale în
viață”24. Unitatea sa rămâne, pentru a-i parafraza pe Deleuze și Guattari25, tocmai cea a
multiplului, cea a anarhiei.
Note preliminare
În ceea ce privește România, cercetările inspirate de istoria, gândirea sau
practicile libertare sunt răzlețe, iar interesul pentru studierea istoriei anarhismului
românesc rămâne unul marginal. Ignorarea aproape cu desăvârșire a influențelor
libertare din spațiul românesc poate fi cu atât mai surprinzătoare cu cât anarhismul,
prin diferitele sale tendințe și „asamblaje” practice și teoretice, a marcat profund
întreaga perioadă a finalului de secol XIX în Europa, din Franța și până în Rusia
țaristă, fie că vorbim de frământările sociale și politice, de dezbaterile filosofice sau de
curentele literare și artistice.
Deja în primele decenii ale secolului XX perspectiva predominantă în ceea ce
privește anarhismul în România era că „o mișcare propriu-zisă de anarhism militant
sau de teoreticieni anarhiști nu avem”26; opinie care, de atunci, a rămas în mare parte
neschimbată. Cu toate acestea, textele sau articolele având ca subiect anarhismul nu au
lipsit cu totul din dezbaterile vremii. Constantin Dobrogeanu-Gherea, care se pare că
inițial fusese, asemeni altor revoluționari din Rusia țaristă refugiați în România,
„simpatizant al teoriilor anarhiste”27, a nutrit un interes statornic pentru gândirea
libertară, chiar dacă a făcut-o de pe pozițiile unei critici neîmpăcate, odată vechile
convingeri părăsite. Iar exemplul lui Gherea nu este unul singular.
Însă, alături de o privire generală asupra anumitor particularități ale receptării
anarhismului în România, studiul de față își propune să ilustreze, în primul rând și cât
mai detaliat, interesul pe care istoria anarhismului românesc l-a trezit de-a lungul
timpului, inventariind într-o primă fază toate acele scrieri care au abordat într-un mod
explicit subiectul. Miza principală a cercetării este, prin urmare, una documentară, mai
24

„[(...) a definite trend in the historic development of mankind, which, in contrast with the
intellectual guardianship of all clerical and governmental institutions, strives for the free unhindered
unfolding of all the individual and social forces in life”] – vezi Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism,
London, 1989, p. 31.
25
„(…) anarhia și unitatea sunt unul și același lucru, nu unitatea Unului, ci o unitate mult mai
ciudată, care nu se afirmă decât despre multiplu”. A se vedea Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mii de
platouri. Traducere de Bogdan Ghiu, București, 2013, p. 210.
26
Nicolae Petrescu, Anarhismul, în Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, Doctrinele partidelor
politice. 19 prelegeri publice organizate de ISR, Bucureşti, 1923, p. 198.
27
Zigu Ornea, Curentul cultural de la „Contemporanul”, București, 1977, p. 128.
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ales având în vedere că o bună parte dintre textele prezentate sunt foarte puțin
cunoscute. Făcând parte dintr-un demers mai larg de recuperare și explorare a
expresiilor libertare autohtone, studiul încearcă, de asemenea, să aducă argumente în
favoarea unor analize mai cuprinzătoare și mai nuanțate ale anarhismului românesc,
care să acorde atenție și contextului literar, dezbaterilor de idei și, în general,
dimensiunii culturale a dezvoltării sale.
Câteva istorii ale anarhismului în România
„Despre nici o altă ţară europeană nu se ştie atât de puţin în privinţa mişcării
anarhiste” ca despre România, scriau Martin Veith și Maria Lidia într-un scurt articol
dedicat revoluționarului basarabean Zamfir Arbure-Ralli28. O istorie comprehensivă și
cât mai completă a pătrunderii ideilor anarhiste în România, începând cu secolul al
XIX-lea și până la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, rămâne încă să fie scrisă.
Și asta cu atât mai mult cu cât răspândirea textelor și ideilor anarhiste nu pare să fi fost
cu totul neînsemnată la noi, așa cum poate am fi tentați să credem. De-a lungul
timpului, începând chiar din secolul al XIX-lea, au existat totuși mai multe încercări de
a schița tablouri ale anarhismului românesc. În majoritate ele sunt datorate fie unor
istorici anarhiști, fie unor scriitori sau militanți apropiați mediilor și viziunii libertare.
Max Nettlau, unul dintre cei mai importanți istorici ai mișcărilor libertare, va
întocmi în 1897 o minuțioasă listă a numeroaselor publicații, broșuri, traduceri și
scrieri de inspirație anarhistă apărute până atunci în România. Deși nu intenționăm s-o
discutăm aici foarte în detaliu, scurta notă care însoțește lista merită totuși redată:
„Originile mișcării [socialiste] românești au fost anarhiste”29.
În același an, în revista pariziană „L’Humanité Nouvelle”, Gh. Mărculescu –
colaborator pe atunci al revistei „Mișcarea Socială”, scoasă de „anarhiștii” Panait
Mușoiu și Panait Zosîn – publica un articol în două părți intitulat Le socialisme en
Roumanie30, în care încerca să documenteze atât începuturile anarhiste ale mișcării
socialiste din România, cât și ulterioara repudiere și marginalizare a tendințelor
libertare, în favoarea unei organizări partinice inspirate de modelul social-democrației
germane. Influența lui Constantin Dobrogeanu-Gherea în această chestiune a fost

28

Maria Lidia, Martin Veith, Zamfir C. Arbure: Memorile unui anarhist din România,
articol accesibil online la adresa www.syndikalismusforschung.info/zamfirro.htm, consultat în data de
20 iulie 2018.
29
„Les origines du mouvement roumain furent anarchistes” – Max Nettlau, Bibliographie de
l’anarchie, Bruxelles, 1897, p. 202.
30
Gh. Mărculescu, Le socialisme en Roumanie, în „L’Humanité Nouvelle”, Ire année – Tome I,
(volume I), Paris, 1897, p. 192-205, 353-365.
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hotărâtoare, iar „gâlceava” ilustrului critic cu anarhismul ar merita, de altfel, un studiu
de sine stătător31.
O istorie – pierdută de această dată – a „tuturor mișcărilor cu caracter libertar
din România, începând de la 1835 și până astăzi”32 era anunțată în 1936 de către Ion
Ionescu-Căpățână, publicist anarhist și apropiat al scriitorului Panait Istrati, în
introducerea volumului Mihail Bakunin (1814-1876) de James Guillaume, pe care-l
tradusese în română. Articolul, care ar fi trebuit să apară în 1937, nu a mai fost însă
publicat. Ionescu-Căpățână s-a stabilit ulterior în Franța, la Rantigny, lângă Paris, unde
a animat o vreme un cerc anarhist și unde a scos, alături de criticul Gérard de LacazeDuthiers, revista „Artistocratie”. Istoria promisă va fi menționată din nou în 1941
printre titlurile care urmau să apară în colecția de broșuri și cărți a revistei33. Deși titlul
anunțat de această dată era Cent ans de mouvement social en Roumanie, putem
presupune cu destulă îndreptățire că, de fapt, era vorba tot de proiectul început în 1936.
Nici de această dată studiul n-a mai ajuns să fie publicat, Căpățână murind în 1942.
Zece ani mai târziu, în 1952, Eugen Relgis, unul dintre cei mai prolifici
publiciști și scriitori de tendință libertară de la noi, militant pacifist și, de altfel,
singurul contributor român la celebra Encyclopédie anarchiste34 a lui Sébastien Faure,
va scrie un text intitulat Libertaires et pacifistes en Roumanie, care va fi publicat în
patru părți în revista pariziană „Contre-Courant”35. Deși prezentarea alcătuită de Relgis

31

La inițiativa lui Gherea, mișcarea socialistă din România va trece printr-un proces de lămurire
ideologică îndreptat în special împotriva ideilor anarhiste și revoluționare predominante, se pare, la acea
vreme. „Revista socială” îi va publica în 1885 articolul Anarhismul și socialismul, iar în 1892 Gherea va
scrie studiul Anarhia cugetării, care a avut parte, de altfel, de un mare răsunet în epocă, fiind tradus în
franceză și publicat în revista pariziană „L’Ère nouvelle”, condusă de Georges Diamandy, unul dintre
socialiștii români aflați la Paris. Reputatul critic a mai publicat de-a lungul timpului și alte texte pe acest
subiect, dintre care am mai putea aminti studiul Deosebirea dintre socialism și anarhism, apărut în 1901
în „Noua Revistă Română” și reluat ulterior, alături de Anarhia cugetării, într-o broșură tipărită în 1908
la Iași, intitulată Anarhism și socialism, Iași, 1908.
32
Ion Ionescu-Căpățână, Prefață, în James Guillaume, Mihail Bakunin 1814-1876, București,
1936, p. 5.
33
Lista titlurilor apare în deschiderea unui studiu inedit scris de Ionescu-Căpățână și dedicat lui
Panait Istrati. A se vedea Ion Ionescu-Căpățână, Panaït Istrati, ou lʼhomme qui nʼa adhéré à rien. Étude
suivie dʼarticles inédits en français, Soutraine par Rantigny (Oise), 1941.
34
În enciclopedia editată de scriitorul anarhist Sébastien Faure, Eugen Relgis va prezenta în
detaliu principiile „umanitarismului”, doctrină pacifistă în jurul și în sprijinul căreia va reuși să strângă
de-a lungul timpului importante voci intelectuale ale epocii, cum ar fi Romain Rolland, Stefan Zweig,
Upton Sinclair, Han Ryner (scriitor francez și anarhist individualist), Panait Mușoiu, Ioan Slavici sau
Tudor Arghezi. A se vedea Eugen Relgis, Humanitarisme, în Sébastien Faure (ed.), Encyclopédie anarchiste, E. Rivet, Limoges, 1934, accesibil online la adresa www.encyclopedie-anarchiste.org/articles/h/
humanitarisme.html, consultat în data de 25 iulie 2018.
35
Eugen Relgis, Libertaires et pacifistes en Roumanie, în „Contre-Courant”, 1re série, no 1,
février 1952, p. 12; no 2, mars 1952, p. 28; no 3, avril 1952, p. 3; no 4, mai 1952, p. 75-76. Recent, textul a
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este destul de schematică, articolul are meritul de a fi, de fapt, primul text care
abordează nemijlocit tema anarhismului românesc și care încearcă să fixeze niște
repere într-un teritoriu până atunci aproape cu totul necunoscut. Alături de precursorii
„vechii mișcări”, adică nihiliștii fugari din Imperiul Rus sau revoluționarii bulgari care,
asemeni poetului Hristo Botev, se refugiaseră la sfârșitul secolului al XIX-lea în
România, unde-și continuau activitatea militantă, Relgis îi evocă, printre alții, pe
publicistul Panait Mușoiu, pe utopistul și militantul sindicalist Iuliu Neagu-Negulescu,
pe „artistul tipograf” Joseph Ishill36 sau pe „esperantistul” Ion Ionescu-Căpățână,
insistând pe aspectul eminamente intelectual și literar pe care răspândirea ideilor
anarhiste l-a luat în România. Panait Istrati va fi și el adăugat tabloului creionat de
Relgis, opera și viața sa fiind, în opinia acestuia din urmă, traversate de un autentic și
vibrant, chiar dacă niciodată asumat ca atare, spirit libertar. De remarcat și faptul că,
prin includerea în expunere a „umanitarismului”, doctrină pacifistă la răspândirea
căreia a lucrat neobosit întreaga sa viață, Eugen Relgis recunoaștea în mod explicit și
afinitatea acesteia cu principiile anti-autoritare ale anarhismului, ceea ce, până în acel
moment, ezitase oarecum să facă37.
Scriitor ale cărui cărți fuseseră arse de naziști38, critic al societății burgheze și
al capitalismului în care văzuse germenii războiului perpetuu și ai „barbariei civilizației
mașiniste”39, Eugen Relgis va fi nevoit să părăsească definitiv țara în 1947, de această
dată sub amenințarea represiunii din partea puterii comuniste, astfel că articolul său
despre anarhiștii români va fi scris și sub impresia a ceea ce se petrecea în România la
fost reeditat în Franța ca broșură. A se vedea Eugen Relgis, Libertaires et pacifistes en Roumanie,
Marseille, 2018.
36
Joseph Ishill, originar din Botoșani și apropiat al lui Panait Mușoiu, se va stabili în Statele
Unite în 1909. Alături de soția sa, Rose Freeman, va scoate revista „Open Vistas” și va înființa editurile
Free Spirit Press și Oriole Press. Numeroasele volume pe care le-a editat au fost considerate adevărate
opere de măiestrie tipografică, câștigându-i pe bună dreptate renumele de cel mai important „artist
tipograf” pe care l-au avut vreodată anarhiștii. Colecția tuturor cărților tipărite de Ishill, care include
volume dedicate lui Oscar Wilde, Piotr Kropotkin, Eugen Relgis sau Elisée Reclus, împreună cu o bună
parte a corespondenței pe care a purtat-o de-a lungul timpului cu militanți și intelectuali anarhiști ca
Rudolf Rocker, Emma Goldman sau Errico Malatesta, se găsește azi în colecția „Labadie”, la
Universitatea din Michigan.
37
În 1922, în Umanitarismul și Internaționala intelectualilor, Relgis asimila expeditiv și
necritic anarhismul unei pure „negații a vieții”. Cam în aceeași perioadă în care apărea Libertaires et
pacifistes de Roumanie, deci trei decenii mai târziu, Relgis a scris și un mic eseu, Umanismul libertar, în
care profesiunea de credință umanitaristă nu mai putea fi despărțită de cea anarhistă. Textul amintit a fost
inclus într-o schiță bio-bibliografică pe care Vladimiro Muñoz, anarhist spaniol și apropiat al lui Relgis, a
publicat-o în volumul Homenaje a Eugen Relgis en su 60 aniversario, Comité National de Adhesión a la
Candidatura de Eugen Relgis al Premio Nobel de la Paz, Montevideo, 1955, p. 106-115.
38
Episodul arderii cărților lui Relgis în Germania de către naziști este relatat într-o scrisoare din
1933, adresată lui Joseph Ishill și reprodusă în volumul Eugen Relgis, Eseuri despre iudaism. Mărturii de
ieri și de azi, București, 2011, p. 141-142.
39
Eugen Relgis, Umanitarismul și Internaționala intelectualilor, București, 1922, p. 12.
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acea vreme. Alegerea subiectului este, prin urmare, profund semnificativă. Dincolo de
necesara sa dimensiune documentară și rememorativă, simpla apariție în 1952 a micii
istorii a anarhismului românesc constituie în sine un comentariu cât se poate de
elocvent asupra realității istorice, sociale și politice postbelice, așa cum apărea ea prin
ochii unui „en dehors” care înfruntase, rând pe rând, toate chipurile puterii și toate
ideologiile liberticide ale primei jumătăți de veac.
O mișcare anarhistă care să se opună despotismului nu exista atunci în
România, nota Eugen Relgis în introducerea articolului său, spre deosebire de
Bulgaria, țară în care rezistența activă a libertarilor de toate nuanțele împotriva
represiunii generalizate câștigase simpatia tuturor „conștiințelor libere”40. Fără să-și
facă iluzii în privința apariției unor mișcări inspirate de viziunea anti-autoritară a
anarhiștilor, profund sceptic față de natura opoziției care începuse să se organizeze în
țară41, Eugen Relgis semnala, în acest context tulbure, însemnătatea regăsirii diverselor
„urme” ale gândirii anarhiste și necesitatea păstrării expresiilor sale autohtone.
„Libertarul” Eugen Relgis își dădea seama, pe de altă parte, că firavele voci ale
anarhiștilor români, deja în mare parte uitate, se vor pierde în vacarmul unei istorii care
se anunța necruțătoare și îndelungată. Intuia foarte bine și că această suprimare a
„anarhiei” nu va lua doar chipul abjurării, prin care puținii tovarăși de idei rămași în
țară ar fi încercat să se pună la adăpost, cât și pe cel al deturnării, al recuperării
interesate și parțiale din partea noii puteri, care încerca să-și construiască o amplă
narațiune de legitimare. Astfel că mica istorie a anarhismului schițată de Relgis în 1952
are și rolul de a demistifica eventualele preluări retrospective și arbitrare ale vocilor
libertare în narațiunea puterii așa-zise populare și democratice42.
Articolul lui Eugen Relgis va fi reluat ulterior integral și într-o antologie
intitulată The Rumanian Libertarians, pe care anarhistul spaniol Vladimiro Muñoz le-o
va dedica lui Panait Mușoiu, Eugen Relgis și Joseph Ishill, toți, scria în textul de
introducere Muñoz, „adevărate modele pentru restul oamenilor”. Alcătuită probabil
undeva pe la jumătatea anilor 197043, antologia are douăsprezece capitole care cuprind,
40

Idem, Libertaires et pacifistes en Roumanie, în „Contre-Courant”, 1re série, no 1, février
1952, p. 12.
41
„Dacă există vreo opoziție în România, ea este mai degrabă constituită din elemente
reacționare”, remarca destul de tăios Relgis (ibidem).
42
Eugen Relgis va da exemplul publicistului Panait Mușoiu, elogiat după moarte în presa
apropiată de noile autorități, elogii care omiteau să menționeze tocmai dimensiunea anti-autoritară a vieții
și activității sale.
43
Textul antologiei, nedatat, mi-a parvenit în manuscris, în engleză, datorită generozității lui
Martin Veith. Manuscrisul original se află în prezent la Kate Sharpley Library din Londra. Versiunea
la care am avut acces este incompletă, lipsindu-i câteva dintre capitolele menționate în cuprins. Nu este
încă limpede dacă antologia a avut parte și de o ediție tipărită – în spaniolă sau engleză – sau dacă a
circulat doar în această formă. Textele, în marea lor parte, au apărut și în alte publicații sau volume,
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în afara textului lui Relgis despre libertarii români, schițele biografice ale lui Mușoiu și
Ishill, o mai veche evocare a lui Elisée Reclus și Mircea Rosetti, apărută inițial în
memoriile „bakuninistului” Zamfir Arbure, o autobiografie semnată de Joseph Ishill și
diverse materiale semnate de Max Nettlau, Rudolf Rocker sau de Eloy Muñiz,
publicist anarhist și traducător al lui Relgis.
Antologia lui Muñoz rămâne până azi o inițiativă singulară, fiind prima
colecție de texte consacrată în mod specific anarhiștilor români. Mai mult decât atât,
ea ilustrează și un aspect oarecum neașteptat al acestei istorii „minore”, ascunse:
legăturile cuprinzătoare și durabile pe care mulți dintre anarhiștii români le-au avut
peste tot în lume și, mai ales, ecourile și aprecierea de care, cel puțin în mediile
libertare, s-au bucurat în anumite perioade. Ceea ce poate lămuri în parte și o
particularitate comună tuturor textelor despre anarhismul românesc discutate până
acum: niciunul nu a apărut în România, indiferent de perioada în care a fost publicat.
Fără a omite limitările pe care conjuncturile istorice și politice le-au impus în anumite
momente, mai ales în cazul unui subiect „sensibil” cum era anarhismul, constatarea
ridică totuși niște semne de întrebare legate de recepția și înțelegerea de care s-a
bucurat gândirea libertară în țară în general.
Asociat de regulă terorismului, distrugerii și violenței sau, într-un registru ceva
mai potolit, considerat doar o expresie nebuloasă a gândirii utopice, anarhismul a fost
perceput în mod predominant sub aspectul său spectacular, „literar”, caricatural chiar.
Întrebat de Max Nettlau câți anarhiști sunt în România, Eugen Relgis, aflat în vizită la
bătrânul istoric, care locuia în anii 1930 la Viena, îi va da acestuia un răspuns cât se
poate de sugestiv, deși o va face într-un registru ironic: „N-aș putea spune. La noi,
anarhistul e o sperietoare. Pentru burghezi și copii, el trebuie neapărat să aibă mutră
fioroasă, păr vâlvoi, uneori lavalieră înnodată ca un ștreang, dar întotdeauna o bombă
sau cel puțin un pumnal în buzunar”44.
Fără ca această reprezentare să fie neapărat specifică României, putem spune
cu destulă îndreptățire că ea a constituit baza raportării la curentele anarhiste în spațiul
românesc. De altfel, confuzia semantică între anarhie – în sensul de distrugere,
violență, haos – și „anarhie”, înțeleasă drept contestarea principiului autorității în
organizarea socială, nu putea decât să favorizeze etichetările rău-voitoare, înțelegerile
schematice și instrumentalizarea lor de pe poziții ideologice și politice antagonice
gândirii libertare. Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie și marginalizarea
tendințelor libertare din sânul vechii mișcări socialiste românești, de care am amintit
ceea ce mi-a permis să datez cu oarecare aproximație demersul. Biografia lui Panait Mușoiu, care pare
cel mai recent material inclus în antologie, a apărut inițial sub semnătura lui Muñoz în revista argentiniană „Reconstruir”, în 1974 (nr. 89, martie-aprilie, p. 58-64).
44
A se vedea Eugen Relgis, Zece capitale, București, 1947, p. 146.
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deja. Studiile împotriva anarhismului scrise de Constantin Dobrogeanu-Gherea45 vor
juca un rol decisiv în legitimarea acestei veritabile „excomunicări”. Pe de altă parte,
autoritatea morală de care s-a bucurat ilustrul critic nu a făcut decât să consolideze,
inclusiv în mediile intelectuale, vehicularea acelorași versiuni simpliste și clișee
despre anarhism.
Gherea analiza „doctrina” anarhistă pornind de la ideea că anarhismul nu ar fi
altceva decât „o boală socială”46, o absurditate, un „simplism metafizic”47 care nu-i
poate atrage decât pe fantaști, pe naivi sau pe cei având înclinații criminale.
Concluziile criticului român nu erau foarte diferite de cele la care ajungea în aceeași
perioadă, însă cu alte mijloace, vestitul medic Cesare Lombroso, ale cărui texte despre
anarhiști s-au bucurat de o largă popularitate în epocă48. Concluzia oarecum previzibilă
a criminologului italian era predominanța „tipului criminal” printre libertari.
Dobrogeanu-Gherea va contribui astfel la răspândirea unei interpretări parțiale
a anarhismului la noi și, în mod indirect, la desconsiderarea expresiilor libertare
autohtone, în general puțin înțelese ca atare. Nu trebuie omis aici nici fapul că miza
principială a demersului lui Gherea nu era una teoretică, cât una polemică și politică.
Având în vedere că vechea mișcare socialistă din România trecuse inițial printr-o fază
„curat anarhistă”49, este lesne de înțeles că procesul de lămurire ideologică inițiat de
Gherea în anii ʼ80-ʼ90 ai secolului al XIX-lea implica atât dezicerea de vechile idei, cât
și încercarea de a minimiza retrospectiv influența ideilor libertare asupra socialiștilor
români. Așa se poate explica, cel puțin în parte, de ce articolele și textele dedicate
istoriei anarhismului în România enumerate până acum au fost elaborate exclusiv de
anarhiștii înșiși, dar și cum se face că toate materialele au apărut în afara țării, unde
libertarii români găsiseră, se pare, un mediu ceva mai favorabil pentru ideile și
activitățile lor.
Mențiuni de cele mai multe ori expeditive referitoare la un difuz și misterios
anarhism, sub a cărui influență s-ar fi aflat pentru o vreme unii dintre reprezentanții
„vechii mișcări socialiste”, putem găsi însă și în diversele istorii și sinteze dedicate
acesteia din urmă: de la cele publicate de I.C. Atanasiu50 sau Constantin TitelPetrescu51 și până la cele apărute în perioada regimului comunist, cum ar fi excelentele

45

Vezi Vittorio Frigerio, op. cit.
C. Dobrogeanu-Gherea, Anarhism și socialism, Iași, 1908, p. 21.
47
Ibidem.
48
César Lombroso, Les anarchistes, Paris, 1897.
49
Constatin Graur, Din istoria socialismului român, București, 1912, p. 10.
50
I.C. Atanasiu, Mișcarea socialistă 1881-1900, București, 1932.
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studii și antologiile alcătuite de istoricul Tiberiu Avramescu52 sau detaliata analiză a
„curentului cultural de la Contemporanul” publicată de Zigu Ornea53. Un loc aparte
între aceste publicații îl ocupă monografiile apărute în aceeași perioadă și care evocă
personalități importante ale istoriei anarhismului din România, asemeni lui Nicolae
Zubcu-Codreanu54, Panait Mușoiu55 sau Eugen Relgis56, dar care de cele mai multe ori
nu acordă foarte mare atenție laturii libertare a activității și gândirii lor. Un exemplu în
acest sens îl constituie monografia lui Panait Mușoiu care, deși foarte bine
documentată, ilustrează foarte grăitor constrângerile ideologice și limitările inerente
oricărui discurs, fie el istoric sau rememorativ, care atingea la acea vreme chestiunea
„anarhismului”. Astfel că evocarea lui Mușoiu, fără a contesta valențele anti-autoritare
ale activității sale, va fi totuși făcută cu prețul nerecunoașterii importanței sau
relevanței acestora57. Un amănunt interesant legat de apariția acestui volum este și
acela că unul dintre autori, A. Gălățeanu, se numărase la un moment dat printre
apropiații lui Mușoiu, iar pe la jumătatea anilor ʼ20 scotea revista anarhistă „Pagini
Libere”. Într-o colecție separată de broșuri, Gălățeanu publica traduceri din Kropotkin,
Jean Grave, Sébastien Faure, H.D. Thoreau sau Jean-Marie Guyau, toți teoreticieni
libertari sau autori aflați în „canonul” de lectură anarhist.
După 1989, subiectul istoriei anarhismului în România nu pare să fi trezit
foarte mare interes la noi, deși aparent vechile constrângeri de ordin politic, material și
ideologic dispăruseră. Cele câteva cercetări consacrate pătrunderii și răspândirii ideilor
libertare în spațiul românesc au apărut doar destul de recent, rămânând însă inițiative
singulare și relativ izolate.
Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, mai ales începând cu anii ʼ90,
așa cum am mai menționat deja, „studiile anarhiste” s-au bucurat de o tot mai mare
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Tiberiu Avramescu a publicat mai multe lucrări despre perioada de început a mișcării
socialiste. Am putea menționa aici cuprinzătoarea antologie de texte memorialistice Amintiri literare
despre vechea mișcare socialistă (1870-1900), București, 1975 sau volumul Constantin Mille. Tinerețea
unui socialist, București, 1973.
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Zigu Ornea, Curentul cultural de la „Contemporanul”, București, 1977.
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Stelian Neagoe, Nicolae Codreanu, București, 1970.
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A. Gălățeanu, N. Gogoneață, Panait Mușoiu, București, 1970.
56
Monografia lui Eugen Relgis, scrisă de Mircea Handoca în anii ʼ80, n-a mai fost publicată.
Manuscrisul dactilografiat se găsește, alături de o minuțioasă bio-bibliografie, care cuprinde inclusiv o
listă exhaustivă a tuturor articolelor publicate de Relgis, dar și a volumelor sale traduse în alte limbi, la
biblioteca Institutului de Filologie Român „A. Philippide” din Iași. De altfel, o mare parte dintre documentele lăsate în țară de scriitor la plecarea sa către America de Sud, în 1947, au fost donate institutului
din Iași, unde se află și în prezent.
57
„În aprecierea anarhismului, s-a lăsat însă și el influențat în oarecare măsură de unele idei
libertare de nuanță anarhistă, în sensul că a început să le socotească «înrudite» cu cele socialiste prin
atitudinea critică față de capitalism. Menționăm însă că el nu și-a însușit principiile teoretice sau metodele
de luptă preconizate de anarhism.” A se vedea A. Gălățeanu, N. Gogoneață, op. cit., p. 87.
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atenție în mediile academice internaționale, inspirând, de altfel, numeroase contribuții
în domenii cât se poate de diverse: de la antropologie și filosofie, la epistemologie sau
istorie și teorie literară. În afara decalajelor care țin de îndelungata perioadă totalitară,
marcată de privațiuni și de izolare, lipsa unor cercetări legate de istoria anarhismului
românesc poate fi legată atât de specificul receptării anarhismului la noi, cât și de
peculiaritățile peisajului intelectual și instituțional românesc de după 1989. Ceea ce se
pare că a lipsit în primul rând a fost tocmai o noțiune adecvată a anarhismului ca
fenomen istoric, social și cultural complex, dincolo de reprezentările sale simpliste,
aspect pe care am încercat deja să-l discutăm. De asemenea, într-un climat intelectual
post-totalitar dominat de memoria represiunilor comuniste, dar și de o narațiune anticomunistă rigidă și puternic ideologizată58, tema socialismului libertar, anti-autoritar −
„minoră”, extravagantă și, de la un punct încolo, chiar suspectă − nu putea să atragă
foarte mare atenție sau înțelegere.
Astfel că abia în 2011 a apărut articolul lui Vlad Brătuleanu, Anarhismul în
România59, care are meritul de a fi încercat pentru prima dată o sistematizare și o
prezentare cât mai cuprinzătoare a principalelor curente, publicații și „voci” libertare
care au existat la noi înainte de 1947. Fără a se concentra pe aspectele teoretice, Vlad
Brătuleanu abordează mai degrabă cronologic etapele pătrunderii și evoluției ideilor
anarhiste în România, prezentate pe fundalul mai larg al istoriei și dezvoltării
diferitelor curente anarhiste în Europa. În mare, sunt propuse trei perioade: perioada
„precursorilor” între anii 1870 și 1880, definită de activitatea revoluționarilor narodnici
și a nihiliștilor refugiați în țară din calea persecuțiilor țariste, și a cărei figură
emblematică este Zamfir Arbure-Ralli. Mai apoi, intervalul 1880-1918, perioadă legată
de activitatea și personalitatea publicistului Panait Mușoiu, dar și de afirmarea
anarhismului „uvrier”. Ultima fază, cuprinsă între 1918-1947, este legată de scriitorul
pacifist Eugen Relgis și marchează trecerea de la anarhismul colectivist și cel „uvrier”
al primelor perioade, la o direcție apropiată de curentele anarhismului individualist
(preocupat mai degrabă de transformarea conștiințelor individuale decât de organizarea
revoluționară a muncitorilor).
Deși inspirată în ceea ce privește identificarea fazelor apariției și dezvoltării
anarhismului în România, periodizarea propusă de Vlad Brătuleanu este una dintre
principalele vulnerabilități ale studiului. Imprecizia delimitării perioadelor și fixarea
uneori excesivă asupra activității personalităților emblematice afectează atât coerența
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A se vedea și Justice, Memory and Redress in Romania: New insights. Edited by Lavinia
Stan and Lucian Turcescu, Newcastle upon Tyne, 2017.
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Vlad Brătuleanu, Anarhismul în România, în „Studia Politica: Romanian Political Science
Review”, vol. XI, nr. 2, București, 2011, p. 274-285. O versiune actualizată și completată a textului a fost
recent republicată în broșură: Vlad Brătuleanu, Istoria anarhismului românesc, București, 2018.
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expunerii în general, cât și consistența ei. Un exemplu la îndemână este definirea
temporară oarecum arbitrară a perioadei „precursorilor”, precum și reducerea ei
aproape în totalitate la activitatea lui Zamfir Arbure. Implicarea revoluționarului
basarabean în răspândirea literaturii anarhiste printre studenții români și imboldul pe
care l-a dat astfel organizării primelor cercuri socialiste nu pot fi contestate. Cu toate
acestea, bogata activitate ulterioară a tinerilor socialiști, în marea lor parte aflați sub
înrâurirea ideilor libertare, are o însemnătate proprie și nu poate fi dată la o parte.
Grupul adunat la Iași în jurul originalului „doctor american” Nicolae Russel, grup din
care făceau parte și frații Nădejde sau Constantin Mille – atrași mai degrabă de
lecturile și idealurile revoluționare anarhiste, după cum mărturiseau și singuri60 − s-a
aflat la originea apariției cunoscutei reviste științifice și literare „Contemporanul”,
inspirând astfel o întreagă mișcare de idei în epocă. Doar în 1886, odată cu publicarea
de către Constantin Dobrogeanu-Gherea a primului program marxist al socialiștilor din
România, intitulat Ce vor socialiștii români?, a început efectiv procesul dezicerii de
„elementele” anarhiste, care a culminat mai apoi în anii ʼ90 ai aceluiași secol cu
excluderea lui Panait Mușoiu din mișcare și cu înființarea PSDMR (Partidul SocialDemocrat al Muncitorilor din România). Prin urmare, delimitarea cronologică a etapei
„precursorilor” pe care o propune Vlad Brătuleanu, nu pare să țină seama efectiv de
vreun reper cronologic relevant pentru evoluția anarhismului în România, trecând în
plus cu vederea unul dintre elementele cele mai importante ale acestei istorii:
activitatea grupului socialist ieșean.
Dincolo de aceste imprecizii, articolul marchează, așa cum am menționat deja,
un punct de cotitură în ceea ce privește cercetarea anarhismului în România, fiind
primul text, după articolul publicat de Eugen Relgis în 1952, care schițează niște linii
generale necesare oricărei abordări ulterioare a subiectului.
Printre cercetările care ne interesează aici trebuie să menționăm și studiul
dedicat lui Panait Mușoiu61 și publicat de istoricul german Martin Veith în 2013.
Animator al „Revistei Ideei”, cea mai longevivă publicație anarhistă de la noi, apărută
între 1900 și 1916, Panait Mușoiu va publica de-a lungul celor peste cinci decenii de
activitate multe dintre textele autorilor „clasici” ai anarhiei: H. David Thoreau,
Kropotkin, Bakunin, Ernest Cœurderoy, Sébastien Faure, Malatesta, Bernard Lazare,
Johann Most. În mare parte traducerile sale au rămas, de altfel, singurele transpuneri în
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Ioan Nădejde, unul dintre „profesorii revoltei” care-i cuprinsese ca „un duh rău” pe tinerii de
atunci, își începea apărarea în fața juriului care decidea eliminarea sa din învățământ pe motivul
răspândirii ideilor socialiste de la catedră, cu sfidătorul „noi suntem anarhiști!”. A se vedea Procesul
fraților Nădejde, Iași, 1881, p. 11.
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Martin Veith, Unbeugsam. Ein Pionier des rumänischen Anarchismus – Panait Muşoiu,
Lich/Hessen, 2013.
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limba română ale acestor texte. Colecția Biblioteca Revistei Ideei, în care vor apărea
peste o sută de titluri, cuprindea însă și texte de Aristofan, Seneca, Cernâșevski,
William Morris, Bertrand Russel, John Stuart-Mill sau Maeterlink. Spre deosebire de
monografia apărută în 1970, demersul istoricului german asumă dintru început o
perspectivă restaurativă în ceea ce privește dimensiunea libertară a activității lui
Mușoiu. Pe de altă parte, volumul este interesant și pentru că iese din cadrul unei
expuneri focalizate și încearcă să ne ofere o imagine mult mai amplă a figurilor,
grupurilor și activităților din jurul „Revistei Ideei” și a lui Panait Mușoiu. Sunt evocați,
de pildă, medicul Panait Zosîn, care s-a aflat alături de Mușoiu în anii de început ai
activității sale publicistice, sau militantul sindicalist și scriitorul Iuliu NeaguNegulescu62, unul dintre contributorii constanți ai „Revistei Ideei”. Un capitol inedit al
cărții este cel dedicat anarhiștilor din România care se stabileau în Statele Unite la
începutul secolului trecut, unde continuau, se pare, să primească „Revista Ideei”. Un
mic grup din Leclaire, Illinois, va avea chiar și inițiativa de a scoate în 1904 o „revistă
intimă”, intitulată „La Coș” sau „The Wastebasket”, scrisă de mână și distribuită
gratuit și care rămâne una dintre cele mai interesante publicații scoase vreodată de
anarhiștii români.
Interesat de mișcarea muncitorească revoluționară din România de dinainte de
Primul Război Mondial, Martin Veith și-a continuat cercetările în direcția explorării
tendințelor revoluționare și anarhiste din sânul acesteia, următorul său volum, dedicat
lui Ștefan Gheorghiu63 și apărut în 2015, propunând o abordare din perspectivă
libertară a activității cunoscutului militant sindicalist. Studiul lui Martin Veith
ilustrează astfel necesitatea recunoașterii și înțelegerii elementelor libertare prezente în
mișcarea muncitorească din România de la acea vreme, fiind, de altfel, și prima
cercetare care încearcă în mod nemijlocit discutarea și lămurirea acestor aspecte.
Concluzii
Dacă nu se poate vorbi de un număr foarte mare de materiale dedicate
anarhismului românesc, se poate, în schimb, constata cu ușurință consecvența apariției
acestor texte de-a lungul timpului, în perioade și în împrejurări foarte diferite. Impresia
generală rămâne însă aceea a unor încercări întrerupte, fragmentare, parcă niciodată
duse până la capăt. Aspectul sporadic, dar și relativa lipsă de ecou a acestor publicații
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Despre acesta din urmă, Martin Veith a publicat recent un studiu mai amplu în ediția din
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inițial în 1923, la Brăila. A se vedea Martin Veith, Neobosit! Iuliu Neagu-Negulescu – o viață dedicată
eliberării și emancipării celor asupriți, în Iuliu Neagu-Negulescu, Arimania sau Țara Buneiînțelegeri,
București, 2018, p. 27-57.
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ridică atât chestiunea dificultăților inerente unui demers vizând istoria anarhismului în
România, cât și pe cea a modurilor în care subiectul a fost abordat până acum.
O primă dificultate, cea de a circumscrie un teritoriu stabil și, în același timp,
cuprinzător al investigației, ține oarecum de natura însăși a subiectului. Plasticitatea
anarhiei, multiplicitatea expresiilor libertare și complexitatea influențelor și asamblajelor sale istorice, riscă mereu să contamineze cercetarea și s-o descurajeze.
Într-unul dintre articolele sale despre gândirea libertară, Constantin DobrogeanuGherea nota la un moment dat că „a se scrie despre anarhism, mai ales despre
anarhismul teoretic, despre teoriile anarhismului, e cât se poate de greu. Cauza e că nu
ai un punct de plecare, nu știi de cine și de ce să te apuci”64.
Însă anarhismul nu poate fi interpretat doar în termenii teoriei politice, ci
trebuie înțeles drept un fenomen istoric, social și cultural complex, cu multiple
ramificații și influențe, dincolo de coerența sa strict doctrinară, de altfel, destul de
problematică. Nu există o „ortodoxie” a anarhismului, după cum nu există nici un
singur plan al dezvoltării sale sau un mod principal de articulare. Orice explorare a
subiectului care nu dorește să ajungă la aporiile semnalate de Gherea, trebuie, prin
urmare, să pornească mai degrabă de la un asamblaj particular al anarhiei decât de la
vreo prezumată unitate ideatică sau teoretică, pentru a-și crea ulterior propriile situații
de cercetare, propriile perspective, direcții și asocieri.
În cazul textelor dedicate istoriei anarhismului în România, unul dintre
punctele comune, indiferent de perioada în care au apărut, este concentrarea aproape
exclusivă asupra figurilor, publicațiilor sau grupurilor libertare ca atare, referirile la
contextul mai larg al apariției și dezvoltării lor fiind destul de schematice. Lipsa unei
înțelegeri adecvate a anarhismului în general, fragilitatea și minoratul expresiilor sale
autohtone, dar și accidentele unei istorii recente profund marcate de succesiunea unor
regimuri autoritare, au făcut din simpla descoperire, consemnare și reținere a unor date,
reviste, scrieri sau personalități, un demers indispensabil. Ele explică totodată și
abordările oarecum limitate, repetitive și lipsite de ecou ale acestei istorii până astăzi.
Fără a-și propune de fapt analize mai largi ale anarhismului românesc, textele discutate
par să asume în primul rând o funcție de conservare a acestor „urme” libertare,
devenită însă insuficientă. Creșterea interesului pentru temele „anarhiste” în general,
dar și o evidentă revigorare a studiilor privitoare la anarhismul românesc în ultimii ani,
semnalează și necesitatea explorării unor contexte mai largi și a unor problematici mai
variate în ceea ce privește gândirea și practicile libertare. Un exemplu în acest sens l-ar
putea constitui, de pildă, contextualizarea culturală sau literară a dezvoltării gândirii și
practicilor libertare în România.
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Interesul recuperării și povestirii istoriei neștiute a anarhismului românesc este
(și trebuie să devină) multiplu și nu ține, prin urmare, doar de un simplu demers
restaurativ și de documentare, fără îndoială important. Aceasta cu atât mai mult cu cât,
în cazul anarhismului, așa cum am încercat să arătăm, „urmele” și diversele sale
conexiuni sunt ca atare puțin înțelese și puțin cercetate, ele ascunzând astfel nu numai
o istorie locală necunoscută, ci, mai ales, un nou mod de a privi, de a parcurge și de a
înțelege teritorii literare, teoretice și culturale considerate familiare.

Summary
The researches inspired by the anarchist history, thought and practices have been
quite rare in Romania, even though anarchism seems to have attracted a growing
scholarly interest since the nineties. Moreover, the studies dedicated to the history of
Romanian anarchism remain mostly marginal and unknown. Besides a general
overview of the peculiarities related to the reception of anarchism in Romania, the
article intends to give, first and foremost, a detailed account of all the writings that
have directly approached the subject over time. The main purpose of the present study
is, thus, a documentary one. Being a part of a broader research aimed at exploring the
local anarchist expressions and history, the article also tries to discuss the need for a
more comprehensive approach regarding the history of Romanian anarchism, one that
would also take into consideration anarchism’s emergence and impact as a cultural
phenomenon.
Keywords:
Anarchism in Romania, anarchist studies, history, culture, literature.
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Scurtă biografie a unei reviste:
„Arhiva. Organul Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi”
Mircea-Cristian Ghenghea

În anul 1889, a apărut publicaţia intitulată „Arhiva Societăţii ştiinţifice şi
literare din Iaşi” care foarte repede avea să fie cunoscută simplu drept „Arhiva”.
Motivaţia constituirii şi promovării periodicului, precum şi liniile editoriale generale au
fost descrise în chiar primul număr al „Arhivei”, din iulie – august 1889. Nu insistăm
aici asupra textului care conţine respectivele precizări1 şi ne mulţumim să menţionăm
că apariţia publicistică din târgul Iaşilor nu răspundea doar unei necesităţi interne a
Societăţii ştiinţifice şi literare; conform unor mai vechi opinii exprimate la nivelul
literaturii de specialitate, ea venea să compenseze, într-o oarecare măsură, mutarea la
Bucureşti (în 1885) a „Convorbirilor literare”, periodicul editat de Societatea Junimea2.
1

„Arhiva”, anul I, nr. 1, iulie – august 1889, p. 3-4: „Membrii acestei societăţi, strâns lipiţi
pe lângă facultăţile de ştiinţe, de litere şi de medicină, în jurul cărora ei se grupează şi de al cărora
luminat concurs ei au puternica credinţă că nu vor fi lipsiţi, vor urmări, deşi pe alte căi, acelaşi scop,
vor contribui şi ei, alăturea cu ele, la cultura ştiinţelor, la deşteptarea gustului ştiinţific şi la
răspândirea luminilor în ţara noastră.
Spre aceasta, considerând că este necesitate de a se da la lumină rezultatele studiilor făcute şi
care mai sunt a se face de membrii acestei societăţi, considerând utilitatea de a întreţinea pe acei ce n-au
mijloacele cerute, dar care din predilecţiune sau prin profesiunea lor au neapărată trebuinţă de a se ţinea
în curentul ştiinţelor, şi văzând că societatea posede deja un material suficient, membrii acestei societăţi
s-au determinat a publica un organ ştiinţific al lor care să răspunză la aceste necesităţi.
Această publicaţiune, care poartă numele de Arhiva Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi
[îngroşat în text – n.n.], va prezenta, precum rezultă din considerentele arătate, două categorii de lucrări.
Unele din ele vor fi memorii şi note care vor cuprinde rezultatele căpătate de cercetările făcute de cătră
înşişi membrii societăţii sau de cătră persoane streine ei, iar altele vor consta în analize şi dări de seamă
de lucrări apărute în alte publicaţiuni din ţară sau din streinătate. Trebue să adăogăm însă că în anul acesta
Arhiva societăţii va cuprinde şi câteva lucrări de consideraţiuni generale, menite a da o idee despre fazele
prin care au trecut deosebitele ştiinţe şi despre aceia în care ele se află astăzi”.
2
Asupra acestui aspect, vezi vocea existentă în Minerva. Enciclopedie română. Cu peste 1000
clişee în text, 100 hărţi simple, 10 hărţi în colori şi 50 planşe artistice, Cluj, 1930, p. 96, unde este clar
indicat acest raport de succesiune: „A. a căutat o bucată de vreme să înlocuiască lipsa «Conv. lit.», mutate
la Buc.”. De asemenea, consideraţiile lui Al. Zub: „Relaţia de succesiune funcţională ce se stabileşte de
obicei între Junimea şi Societatea ştiinţifică şi literară din Iaşi, relaţie întemeiată pe «succesiunea»
cronologică, nu e justificată totuşi decât în parte. Se înţelege că mutarea «Convorbirilor literare» la
Bucureşti a lăsat un gol sensibil în viaţa culturală a urbei. S-a vorbit chiar de «criza» provocată de acest
transfer. Dar încă înainte de 1885 se simţea nevoia unei instituţii mai cuprinzătoare, în care să se poată
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În existenţa revistei se pot distinge două mari perioade: de la înfiinţare până în
anul intrării Regatului României în vâltoarea Primului Război Mondial (1916); apoi
din 1921, anul reapariţiei pe eşichierul publicisticii româneşti, până în 1940. Din punct
de vedere calitativ, este destul de dificil de efectuat o comparaţie între cele două
perioade, ambele având, în ceea ce ne priveşte, un nivel ştiinţific remarcabil pentru
ceea ce însemna, în anii respectivi, viaţa ştiinţifică românească. Unele deosebiri, totuşi,
există şi trebuie menţionate.
Dacă până în 1916 poate fi observată o mare diversitate tematică a materialelor
publicate (istorie, lingvistică, fizică, biologie, geologie, chimie, ştiinţe juridice,
psihologie, sociologie, critică şi istorie literară etc.), din 1921 şi până la încheierea
existenţei „Arhivei” predominante au fost, după cum au sesizat şi alţi cercetători3,
preocupările referitoare la lingvistică, filologie şi istorie. Perioada 1921-1940 a fost,
astfel, mult mai restrictivă din punct de vedere al orizontului tematic, renunţându-se la
abordarea mai degrabă enciclopedistă, polivalentă, care a dominat interstiţiul 18891916. Faptul ca atare a fost exprimat în chiar primul număr din anul 1921, în articolulprogram Un cuvânt înainte. Motivaţia pentru aceasta era clar înfăţişată, putând fi
considerată o misiune asumată intrinsec de formula redacţională a „Arhivei”
revitalizate: „de vreo 20 şi mai bine de ani încoace atâta de multe s-au scris superficial
şi falş în domeniul Istoriei şi Limbii Românilor, încât va trebui să facem acum un
popas, ca să revizuim şi, cu date necunoscute Ştiinţei celor ce au scris în acea vreme, să
îndreptăm concluziile şi greşelile lor”4.
Însă, în opinia noastră, în afara restrângerii ariei tematice, principala deosebire
între cele două perioade de existenţă a revistei constă în accentuatul caracter de
polemică şi de combativitate ce i-a fost imprimat, din anumite motive, după 1921.
Desigur, şi în timpul directoratului lui A.D. Xenopol, de exemplu, „Arhiva” s-a găsit
angajată în mai multe discuţii în contradictoriu cu alte publicaţii din ţară sau din
străinătate ori cu diverşi publicişti; însă atunci exista un real dialog, fundamentat pe
argumente cel mai adesea ştiinţifice şi exprimate într-o manieră elegantă şi decentă,
chiar dacă uneori tăioasă şi rece. Situaţia s-a schimbat destul de mult în primii ani
desfăşura activitatea ştiinţifică şi culturală a cărturarilor ieşeni, îndeosebi a celor din mediul universitar.
«Societatea de medici şi naturalişti» care împlinise multă vreme această funcţiune (din ea făceau parte nu
numai naturalişti şi medici, cum indica titulatura, ci şi literaţi) trecea, mai ales după retragerea lui Iacob
Cihac (1861), printr-o eclipsă prelungită, care a făcut să se vorbească de «letargia» şi de completa ei
«somnolenţă»” – Al. Zub, Cu privire la începuturile Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, în „Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol»”, IX, Iaşi, 1972, p. 277-278.
3
Petru Zugun, Dumitru Trocin, Preocupări lingvistice în revista „Arhiva” (1889-1940), în
„Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tom XXIII, Iaşi, 1972, p. 165.
4
Un cuvânt înainte, în „Arhiva. Organul societăţii istorico-filologice din Iaşi”, anul XXVIII,
nr. 1, iulie 1921, p. 1.
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interbelici, din motive care ţineau mai degrabă de anumite sensibilităţi şi interese
specifice noii echipe redacţionale şi colaboratorilor acesteia, în cadrul căreia se disting
nume precum Ilie Bărbulescu, Giorge Pascu, Eufrosina Simionescu, Margareta
Ştefănescu, adesea înclinate către critici acide sau cu adresă, care nu întotdeauna vizau
doar planul ştiinţific.
Prin ansamblul preocupărilor şi specificul textelor publicate, „Arhiva” a
demonstrat că este mai puţin interesată de reflectarea şi interpretarea actualităţii, a
evenimentelor cotidianului. Nici măcar în tumultosul an 1907, dominat de tulburările
ţărăneşti şi de numeroase reacţii interne şi externe, redacţia nu s-a dovedit dornică să
ofere mai mult decât unele abordări de ordin istoric ale problemei agrare în România,
spre deosebire de alte reviste care, deşi aveau o periodicitate similară sau apropiată, au
acordat spaţii largi unor dezbateri şi analize cu trimitere directă la evenimentele
desfăşurate atunci. Aceste aspecte par a îndreptăţi afirmaţia din 1922 a lui N. Iorga,
conform căreia „Arhiva” nu este o publicaţie actuală, preocupată de ritmurile
prezentului5. Însă trebuie precizat că nicăieri şi nicicând redacţia revistei nu a precizat
explicit că ar fi intenţionat să procedeze astfel, adică să aibă în vedere, în primul rând,
oglindirea evenimentelor momentului!
„Arhiva” face parte dintr-un club destul de select al publicaţiilor de ştiinţă şi
cultură din spaţiul românesc nu doar prin importanţa de ansamblu, valoarea
contribuţiilor şi numele care au semnat aceste contribuţii, ci şi din punct de vedere al
existenţei sale relativ îndelungate – periodicul a apărut din 1889 până în 1940 (cu o
întrerupere de cinci ani, 1916-1921, provocată de participarea României la Primul
Război Mondial şi de consecinţele imediate ale acestui fapt), totalizând 48 de ani şi 47
de tomuri6, echivalentul a 240 de fascicule cu peste 21.000 de pagini.
Prin intermediul articolelor şi recenziilor/prezentărilor de carte (sau „dări de
samă”, cum erau îndeobşte numite mai ales în prima parte a existenţei revistei)
publicate în paginile „Arhivei”, cititorului român i-au fost înfăţişate diverse aspecte şi
crâmpeie din variate domenii ştiinţifice, precum şi din marile culturi ale lumii. Mai
multe traduceri au contribuit, de asemenea, la aceasta. Însă aspectul în cauză nu a
însemnat neglijarea ori uitarea culturii naţionale şi a reperelor locale, dimpotrivă!
Aproape inevitabil, „Arhiva” a avut o latură naţională militantă, concretizată
inclusiv în câteva polemici publicistice susţinute de istorici, lingvişti şi filologi români
cu unii străini care contestau latinitatea românilor, caracteristicile fundamental
româneşti ale Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei etc. Exemplară şi edificatoare
5

A se vedea, pentru aceasta, N. Iorga, Istoria presei româneşti de la primele începuturi până la
1916, Bucureşti, 1922, p. 160.
6
Numerele apărute în anii calendaristici 1889, 1890 şi 1891 se regăsesc adunate în două tomuri,
1889-1890 şi 1890-1891, echivalente cu primii doi ani de apariţie ai „Arhivei”.
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pentru această situaţie este disputa dintre A.D. Xenopol şi Adam de Bertha (Alexandre
de Bertha Sándor, 1843-1912), care s-a desfăşurat în paginile mai multor periodice din
străinătate şi din România, printre care şi „Arhiva”.
Fără ca iniţiatorii şi echipa redacţională să-şi propună explicit acest lucru,
revista ieşeană s-a constituit, la nivel publicistic, desigur, într-un adevărat creuzet al
românismului. În paginile sale se regăsesc articole şi note despre românii din
Transilvania şi Bucovina, despre românii basarabeni, despre aromâni şi istroromâni,
studii referitoare la aspecte etnografice şi lingvistice din mai multe provincii istorice
româneşti etc.
Foarte important în economia revistei, pe tot parcursul existenţei sale, a fost
segmentul rezervat semnalărilor, recenziilor şi prezentărilor de cărţi şi reviste,
chestiune cu adevărat remarcabilă, deoarece redacţia „Arhivei” a demonstrat, inclusiv
în acest mod, că era foarte bine şi prompt informată în legătură cu realizările
intelectualităţii româneşti a vremii, fiind în stare, în egală măsură, să reflecte diverse
contribuţii din afara României. Astfel, în paginile periodicului ieşean au fost semnalate
şi/sau recenzate lucrări din varii domenii ştiinţifice din numeroase ţări europene (în
primul rând, desigur, România, apoi Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Rusia/Uniunea
Sovietică, Bulgaria, Serbia, Cehoslovacia etc.).
În ceea ce îi priveşte pe cei care, în diferite perioade şi conjuncturi, s-au aflat la
conducerea „Arhivei”, am avut şi altădată prilejul să îi nominalizăm şi să prezentăm
succinte analize ale activităţii pe care au derulat-o în această calitate7: Eugen Rizu,
Heimann Hariton Tiktin, Nicolae Leon, A.D. Xenopol, Gh. Ghibănescu, Ilie
Bărbulescu, Dumitru Găzdaru. Cercetările pe care le-am efectuat în ultima vreme miau permis, însă, adăugarea unor date neştiute ori, pur şi simplu, scăpate din vedere de
cei care s-au mai ocupat de studierea publicaţiei ieşene şi a Societăţii ştiinţifice şi
literare, printre care şi subsemnatul. Astfel, la şirul directorilor revistei trebuie adăugat
încă un nume – naturalistul, profesorul universitar şi omul politic Mihail C. Vlădescu
(1865-1944), care a fost director al revistei în perioada ianuarie – octombrie 1890,
responsabil de partea ştiinţifică8. Din noiembrie 1890 şi, probabil, până în decembrie
1892, a fost preşedinte al Secţiunii ştiinţifice a Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi9.
7

O astfel de oportunitate a fost reprezentată de Colocviul Naţional Biografie – Prosopografie –
Genealogie. Discuţii de metodologie şi studii de caz din antichitate şi până în prezent, Iaşi, 25 aprilie
2017, în cadrul căreia am prezentat comunicarea intitulată Biografii întretăiate: directorii publicaţiei
ieşene „Arhiva” (1889-1940).
8
Acest aspect poate fi dedus din informaţiile identificate în „Arhiva”, anul I, nr. 4, ianuarie –
februarie 1890 (Compunerea Societăţii pe anul 1889-90, prima din cele patru pagini nenumerotate
inserate între coperta a II-a şi corpul fasciculei).
9
A se vedea, pentru aceasta: Compunerea Societăţii pe anul 1890-1891, în „Arhiva”, anul II,
nr. 5, noiembrie 1890, p. 257; Compunerea Societăţii pe anul 1891-92, în anul III, nr. 1, ianuarie 1892,
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El apare menţionat ca membru al Societăţii încă din prima listă publicată în „Arhiva”,
având calitatea de secretar al secţiunii deja pomenite10. Anterior, conform procesului
verbal încheiat în data de 19 mai 1889 în cadrul unei şedinţe a Societăţii ştiinţifice şi
literare din Iaşi, Vlădescu fusese numit, alături de H. Tiktin şi I. Vişan, membru al
comisiei „care să prezinte un proiect de regulament al Direcţiunei Arhivei”11, iar A.D.
Atanasiu îl aminteşte în cadrul membrilor fondatori ai Societăţii ştiinţifice şi literare
din Iaşi în tabelul sinoptic întocmit în anul 1914 şi inserat în numărul jubiliar din acel
an12. Ceea ce nedumereşte, însă, este absenţa sa, în calitate de director, din acelaşi tabel
alcătuit de Atanasiu13. De altfel, singura consemnare a sa ca director al revistei se
găseşte într-unul din numerele de început ale „Arhivei”14.
Mihail Vlădescu este un nume important al ştiinţei româneşti de la sfârşitul
veacului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea. A fost, însă, implicat şi în politică,
ajungând, în câteva rânduri, deputat şi chiar ministru15. Lui i se datorează descoperirea
unui parazit în bălţile din jurul Iaşilor, ulterior cunoscut la nivel mondial sub
denumirea de Gamolpidium Vlădescu. Respectiva descoperire, făcută în anul 1890, a
fost semnalată şi descrisă într-un articol publicat în „Arhiva” la începutul lui 189216. În
paginile revistei ieşene a mai publicat câteva texte (recenzii şi articole), prin
intermediul cărora a vizat inclusiv promovarea principalelor repere şi specializări ale
ştiinţelor naturii. Dintre acestea din urmă se detaşează interesantul discurs susţinut cu
ocazia deschiderii „cursurilor Universităţii din Iaşi în ziua de 1 Octomvrie 1890”, în
care s-a referit la principiile cercetării în domeniul biologiei, cu reliefarea treptatei
delimitări a unor paliere precum zoologia, anatomia, fiziologia, morfologia17.
Deşi cariera politică l-a îndepărtat, la începutul veacului al XX-lea, de cadrul
Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi şi de atmosfera intelectuală specifică urbei
moldave, Mihail Vlădescu a păstrat legătura cu foştii săi colegi şi colaboratori. De
p. I. În primul număr al revistei din 1893, apare menţionat, ca preşedinte al Secţiunii ştiinţifice, C.
Botez – Compunerea Societăţii pe anul 1892-93, în anul IV, nr. 1 şi 2, ianuarie – februarie 1893, p. I.
10
Vezi Compunerea Societăţii pe anul 1889, în „Arhiva”, anul I, nr. 1, iulie – august 1889, p. 1.
11
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Ms VI-235, f. 9v – Proces-verbal
No. 22, 1889 luna Mai în 19 mai.
12
A.D. Atanasiu, Membrii fondatori, membrii, colaboratorii „Arhivei” în număr de 454 până
la 31 Dec. 1914, în „Arhiva”, anul XXV, nr. 9 şi 10, 1914, p. 408.
13
Idem, Directorii „Arhivei”, editorii, etc., p. 405-406.
14
Vezi supra, nota 7.
15
Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii publice (22 decembrie 1904 – 24 octombrie 1906) în
guvernul condus de Gheorghe Gr. Cantacuzino (2 decembrie 1904 – 12 martie 1907) şi Ministru al
Domeniilor în guvernul condus de Take Ionescu (17 decembrie 1921 – 19 ianuarie 1922).
16
M. Vlădescu, Gamolpidium. Un nou gen de chytridinee, în „Arhiva”, anul III, nr. 1, ianuarie
1892, p. 44-48.
17
Idem, Consideraţiuni asupra principiilor conducătoare în cercetările biologice, în „Arhiva”,
anul II, nr. 5, noiembrie 1890, p. 269-296.
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altfel, datorită insistenţelor sale, Narcis Creţulescu a început să publice în „Arhiva”, în
anul 1908, pe când era încă stareţ al Mănăstirii Neamţului18, un lung şi consistent
studiu în care a valorificat multe din inscripţiile pe care le-a găsit, la cumpăna
veacurilor XIX-XX, în primul rând la mănăstirile Neamţ şi Secu19.
Un al doilea aspect, pe care l-am descoperit datorită publicării, de către Ion H.
Ciubotaru şi Remus Zăstroiu, a corespondenţei lui Petru Caraman, are de-a face cu
persoana care ar fi trebuit, în viziunea lui Ilie Bărbulescu, să preia funcţia de director şi
să contribuie, în condiţiile dificile din anii celui de-Al Doilea Război Mondial, la
reluarea apariţiei publicaţiei ieşene sau, mai bine zis, la aducerea la zi a situaţiei
acesteia. După cum rezultă din corespondenţa întreţinută de Bărbulescu şi Petru
Caraman (1898-1980), cel din urmă era vizat pentru a prelua direcţiunea revistei. Într-o
scrisoare datată 14 februarie 1942, fostul director îi scria aceste rânduri: „«Arhiva» a
adormit; căci Găzdaru, care se însărcinase [subl. în text – n.n.] cu scoaterea ei mai
departe, n-a scos decât un număr. Nici nu mai ştiu nimic despre el, iar revista n-a
apărut nici în 1940, nici în 1941. Deci am dreptul să mă gândesc la alt fost elev al meu
şi anume D-ta. Te rog ia-o dumneata pe mână şi continuă cu apariţia; adună fonduri,
cum adunam şi eu care am scos-o 20 de ani, cu începere din 1921. Dacă vrei îţi dau şi
eu concursul cu ceva articole; numai la adunare de bani să nu mă pui. Ia gândeşte-te şi
pune repede la cale apariţia. Izbândă.
Înţeleg să treci ca director”20.
Evident, planul lui Bărbulescu nu s-a mai concretizat, „Arhiva” nereluându-şi
apariţia. Astfel, circumstanţele deosebite provocate de tulburările politice interne din
1941, precum şi de angrenarea Regatului României în vârtejul celui de-Al Doilea
Război Mondial au pecetluit definitiv soarta uneia din cele mai însemnate publicaţii de
ştiinţă şi cultură din urbea ieşeană de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi din prima parte
a celui de-al XX-lea.
18

Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români. Ediţia a II-a, revăzută şi întregită, Bucureşti,
2002, p. 140.
19
În preambulul studiului său, Narcis Creţulescu precizează: „D-l Mihail Vlădescu Ministru de
Culte şi Instrucţiune publică, a vizitat M-rea Neamţu la 18 August 1905, cu d-l Neniţescu, cu d-l
Alexandru Davila şi cu alţii.
Atunci d-l Ministru, a apelat la mine, Narcis, să scriu toate inscripţiile M-rei Neamţu, să nu se
piardă pe viitor, cum s-au pierdut cele din trecut.
Eu m-am apărat că sunt prea bătrân, bolnav şi aproape orb. D-l Ministru m-a rugat iarăşi, să
scriu, – cum voi putea, fie şi cât de rău – a zis D-sa.
Eu ca să îndeplinesc dorinţa Ministrului şi trebuinţa M-rei, iată că le-am scris cum să pot citi aici.”
– vezi Narcis Creţulescu, Inscripţiile Sf-telor Mănăstirilor Neamţu şi Secul cu a Schiturilor sale
dimprejur (Contribuţia la istoria Mănăstirilor Nemţene), în „Arhiva”, anul XIX, nr. 4, aprilie 1908, p. 178.
20
Petru Caraman, Corespondenţă, vol. II. Ediţie îngrijită de Ion H. Ciubotaru şi Remus
Zăstroiu. Introducere şi notă asupra ediţiei de Ion H. Ciubotaru, Iaşi, 2016, p. 25-26 – scrisoare a lui Ilie
Bărbulescu către Petru Caraman, Bucureşti, 14 februarie 1942.
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Pentru mai buna înţelegere a importanţei şi a parcursului revistei „Arhiva” în
ansamblul vieţii intelectuale româneşti de la finele veacului al XIX-lea până în primii
ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial trebuie cunoscute inclusiv aspecte care ţin, în
primul rând, de evidenţe specifice domeniului statistic, precum periodicitate, evoluţia
titlului şi a subtitlului, editare şi tipărire, tiraj şi distribuţie. Din motive lesne de înţeles,
nu ne vom referi aici la aceste aspecte, care prezintă, totuşi, după cum am şi menţionat,
o însemnătate aparte pentru corecta percepere a rolului şi a locului „Arhivei” în
angrenajul intelectual şi publicistic românesc21.
Spre a formula o apreciere cu valoare concluzivă, pornind de la anumite
exigenţe specifice realităţilor zilelor noastre, putem afirma că publicaţia „Arhiva” a
fost un nume cunoscut nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional. Autorii care au
semnat în paginile sale şi calitatea multora din materialele pe care le-a cuprins i-au
asigurat validarea şi recunoaşterea ştiinţifică. Valoarea unora dintre textele cuprinse în
revistă se dovedeşte inclusiv la nivelul unor întreprinderi ştiinţifice derulate în anii din
urmă. Prin numeroasele contribuţii de impact din diverse domenii pe care le-a oferit
culturii şi ştiinţei, „Arhiva” reprezintă o frumoasă îmbinare, la nivelul presei româneşti,
între naţional şi universal, constituindu-se într-o adevărată punte de legătură nu doar
între intelectualii români şi realităţile româneşti, ci şi între acestea şi planul ideatic
european. Alături de alte nume ale publicisticii româneşti de la finele veacului al
XIX-lea şi din prima parte a celui de-al XX-lea (unele mult mai cunoscute şi
apreciate în posteritate, precum „Convorbiri literare” şi „Viaţa românească”, de
exemplu), revista „Arhiva” se încadrează armonios şi firesc în specificul perioadei şi
în cadrul cultural-ştiinţific al unei naţiuni care făcea eforturi ample de propăşire pe
toate planurile vieţii intelectuale şi instituţionale.

21

Acestea se vor regăsi într-o lucrare ce urmează a fi definitivată şi pregătită pentru tipar – o
bibliografie analitică a publicaţiei „Arhiva”, precedată de un studiu monografic.
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Summary
Through this text we try to offer an image as eloquent as possible regarding the place
and the role of the periodical “Arhiva” from Iaşi, which appeared in 1889 as a result
of the efforts of the previously founded Scientific and Literary Society in Iaşi. The
journal played a very important role in the intellectual life within the former
Moldavian capital at the end of the 19th century and the beginning of the 20th. The
valuable contributions to various scientific fields and the external connections
established by the heads of the journal (especially A.D. Xenopol) made the periodical
name quite well-known at national and international level. Therefore, also as a result
of their efforts, “Arhiva” became, just like other Romanian periodicals of the time, a
true bridge both between the Romanian intellectuals and the Romanian realities, as
well as between the national plan and the universal one.
Keywords:
“Arhiva”, A.D. Xenopol, Romanian press, Iaşi, Ilie Bărbulescu, Mihail Vlădescu.
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Viața ieșeană și fațetele marginalității în literatura
scriitorilor de la „Viața românească”
Maricica Munteanu*

Având drept reper scrierile autorilor de la „Viața românească”, îmi propun, în
cele ce urmează, să analizez configurarea unui mod de viață specific spațiului ieșean.
Conceptul de referință al lucrării de față este cel de style de vie, dezvoltat de Marielle
Macé, într-un studiu de dată recentă, Styles. Critiques de nos formes de vie1. Pentru
cercetătoarea franceză, „stilul de viață” comportă sensul unei dinamici de diferențiere
(un acte de différenciation), prin care se articulează ceea ce este marcant, caracteristic,
„adjectivabil”, suscitând apariția unei forme-force, care se distinge ca singularitate în
pluralitate sau, mai bine spus, ca singularitate ce se generalizează, devine manieră de a
fi (genre dʼêtre), „posibilitate” a existenței. Pornind de la aceste considerații, voi căuta
să identific un stil de viață ieșean singular, consecință a unor schimbări profunde aduse
de istorie, și anume periferizarea treptată a Iașului, ca urmare a deplasării centrului
politic și cultural la București, tranziția spațiului românesc către modernitate, prin care
sunt dislocate vechile structuri sociale, industrializarea incipientă și transformările
relaționale. Literatura scriitorilor moldoveni, precum Mihail Sadoveanu, Radu Rosetti
sau Al.O. Teodoreanu, deține o semnificație recuperativă, în sensul că încearcă să
conserve și să reprezinte, în mijlocul disensiunilor create de istorie și a schimbării
regimurilor de existență, un mod de a fi particular, diferențiat de formele de viață
moderne aduse de Centru, oricare ar fi acesta (Bucureștiul, ca spațiu geografic, canonul
modernist, politica revoluționară sau noua organizare socială). Se poate întrevedea, în
scrierile autorilor menționați, o preocupare constantă pentru formele de viață periferice,
forme alternative față de formele dominante aduse de Centru, și anume predilecția
pentru spațiile intime precum odaia, salonul boieresc, conacul, târgul, constituirea unui
imaginar al obiectelor casnice, al lucrurilor uzate și demodate, lipsite de
* Maricica Munteanu a fost beneficiară a Programului de Burse „Junimea” şi Rezidenţe de
cercetare ştiinţifică privind istoria şi viaţa culturală a Iaşului, ediţia a V-a, 2018 – inițiativă a Muzeului
Național al Literaturii Române Iași.
1
Marielle Macé, Styles. Critiques de nos formes de vie, Paris, 2016.
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practicabilitate, păstrate, însă, ca relicve ale familiei și ale unui timp trecut,
sensibilitatea la practicile intime, precum discuția, tabieturile, gastronomia, povestirea
sau flaneria, ca maniere de fi ieșean și de a practica spațiul ieșean.
Aceste considerații nu se rezumă doar la înmagazinarea unor practici ale
marginalității, finalitatea analizei constând în decelarea unui mod de a gândi
perifericul, a unei critici a formelor de viață. După Marielle Macé, formele de viață nu
dețin o valoare a priori, general-valabilă, ci se prezintă ca un conflict axiologic, o
decizie valorică asupra a ceea ce formele de viață angajează și un proces continuu de
investiție. Din această perspectivă, marginalitatea nu este o valoare în sine doar prin
opoziția față de un Centru dominant, ci o valoare atribuită, negociată, practicată,
utilizată și imaginată. În memoriile lui Radu Rosetti, formele de viață au o valoare
recuperativă a unei clase istoricizate, clasa aristocratică moldovenească; pentru Al. O.
Teodoreanu, stilul de viață are o valoare contestatară, problema centrală a Hronicului
Măscăriciului Vălătuc fiind raportul dintre istorie și căderea în anonimat; la
Sadoveanu, în romanul Strada Lăpușneanu, formele de viață patriarhale se află în
opoziție cu formele moderne aduse de bucureștenii refugiați, deținând o valoare
conflictuală care marchează frontiere și ridică baricade, prin care este respinsă
posibilitatea oricărui contact.
Această gândire a perifericului, comună tuturor scrierilor care urmează a fi
discutate, propune o reflecție asupra „vieții”, de fapt, asupra manifestărilor, formelor și
practicilor pe care le îmbracă viața în ritmul rapid al istoriei, asupra manierelor vieții de
a reacționa la revoluțiile aduse de istorie și la schimbările regimurilor de existență.
Spațiul românesc, marcat de câteva date esențiale (1848, 1859, 1918), se confruntă cu
o transformare radicală, prin importul brusc al unor modele occidentale, prin
regimurile politice ce se succed cu rapiditate sau evenimentele istorice care conduc
către modernizare într-un interval de timp foarte scurt. Aceste prefaceri ale istoriei au o
influență profundă asupra vieților particulare, a modului de trai, a relațiilor sociale,
păstrând pe unele și respingând pe altele, de unde nevoia de a le conserva prin scris, de
a mărturisi despre epoci nu prea îndepărtate de prezent, dar care par că se pierd în
negura vremurilor. Nu întâmplător grupul ieșean format în jurul revistei „Viața
românească”, care promovează „specificul național” în detrimentul unor curente
universale precum decadentismul sau simbolismul, articulând importanța a ceea ce este
particular unei națiuni în vederea accederii către o cultură mondială, este sensibil la
formele de viață supuse schimbărilor. Problema pe care scrierile autorilor menționați o
au în vedere ține tocmai de precaritatea formelor de viață în vârtejul istoriei, adaptarea
sau, dimpotrivă, rezistența la schimbare, educarea, abandonarea și concurența stilurilor
de viață, de felul în care istoria afectează biografiile private și comunitățile oamenilor.
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În cele ce urmează, propun spre discuție două texte care configurează un
mod de viață aristocrat specific secolului al XIX-lea, și anume primul volum al
memorialisticii lui Radu Rosetti, intitulat Ce am auzit de la alții, și romanul Hronicul Măscăriciului Vălătuc, scris de Al.O. Teodoreanu. Radu Rosetti, descendent
dintr-o familie boierească din Moldova, cu o genealogie impresionantă, fiind înrudit cu
domnitorii Antonie Ruset și Manole-Giani Ruset din partea tatălui și cu Grigore
Alexandru Ghyka din partea mamei, rememorează trecutul Moldovei ca reprezentant
al boierimii, o clasă socială aflată în declin, într-un context de preschimbare a
ierarhiilor existente. Rememorarea, însă, are, în acest prim volum al Amintirilor, un
regim special, întrucât nu este rezultatul experienței memorialistului, fiind vorba despre
amintiri colecționate de la diferiți martori, participanți direcți la evenimentele descrise.
Această memorie la distanță face vizibilă o intensă conștiință de a face istorie (Rosetti
este cunoscut, în primul rând, în calitatea sa de istoric) cu altfel de mijloace decât cele
obișnuite, de documentare și arhivare, adică prin valorificarea istoriilor orale, „auzite”,
care vorbesc despre traiul de zi cu zi, despre mediul de viață, despre obiectele care îl
populează și despre o sensibilitate specifică unei anumite epoci din istorie. De aceea,
pe lângă decantarea evenimentelor istorice, Rosetti consacră capitole întregi unor
fragmente de viață, anecdote, scandaluri amoroase, ritualuri și practici colective,
calificându-le drept „amănunte”, fără însă a le plasa pe un plan secundar față de
desfășurarea istoriei. Statutul de spațiu marginal, lipsa unei tradiții culturale
înrădăcinate, inexistența statului românesc din cauza influențelor politice din afară și
necesitatea consolidării acestuia după 1859 și 1918 sunt circumstanțe care conduc la
investirea formelor de viață ca forme culturale și transformarea lor în patrimoniu
național. Astfel, istoria politică este, dacă nu concurată, cel puțin completată cu
detaliile vieții private, întrucât predilecția lui Radu Rosetti pentru moda vestimentară,
mobilele conacelor boierești, relațiile dintre sexe etc. nu reprezintă o simplă înșiruire
cu iz anecdotic, menită a distra pe cititor, ci are un profund angajament etic față de
formele de viață vulnerabile. Marielle Macé surprinde această miză etică pe care o are
istoricul în râvna sa către documentare, pe care o definește ca pe o probă a atenției față
de formele de viață neglijate, abandonate: „A dori să vezi formele cu adevărat
înseamnă, deseori, să documentezi pierderile”2. Această documentare a stilurilor de
viață dispărute, fragile survine în urma unei sarcini de „calificare” a vieții, care este
întotdeauna un „risc de judecată”: a selecta ceea ce contează, ceea ce merită a fi
consemnat și ceea ce este supus uitării; a critica formele de viață, a le conferi valoare,
acesta este angajamentul etic al istoricului. Chiar din Cuvântul înainte al cărții, Radu
2

Traducerea mea: „Vouloir voir les formes en effet, cʼest souvent documenter des pertes.” –
ibidem, p. 308.
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Rosetti reliefează scopul pentru care a dat curs memoriilor, aducând drept prim
argument perisabilitatea unui timp de dată recentă, supus marilor prefaceri ale istoriei,
și necesitatea reconstituirii acestuia: „Nu cred să fie altă țară în care toată viața publică
și privată să se fi schimbat mai răpede și mai desăvârșit decât la noi și mai ales în care
orice urmă a unui trecut, relativ foarte apropiet, să se fi stâns atât de complect și de
răpede ca la noi.
Pănă și mare parte din obiectele în uz zilnic în întăia jumătate a veacului trecut,
mobile, ustensilii casnice și de lux, haine, au dispărut aproape de tot. Prea puține sunt
lighenele și ibricele de alamă galbenă, afumătoarele de argint, șălile și arșălile,
ciubucele cu tot tacâmul lor, narghilelele încă în ființă. Antereie mai există doară
numai câte poți numara pe degetele aceleiași mâni; știu de un singur caftan boieresc în
ființă, iar ișlicuri, giubele, conteșe, benișuri, șalvari și mești nu cred să existe macar un
singur exemplar.
Și mai ștearsă, poate chiar dispărută, este amintirea obiceiurilor și a vieții, nu
numai din întăia jumătate a veacului, dar chiar a acelei de acuma șasăzeci de ani”3.
În câteva rânduri, Rosetti reușește să schițeze o frescă a modurilor de existență
în curs de dispariție, prin simpla enunțare a obiectelor scoase din uz, demodate, fără a
adăsta filosofic asupra sensului acestei dispariții: nu doar risipirea fizică a acestora
marchează sfârșitul unei lumi, ci și suprimarea cuvintelor din vocabularul cititorului
mediu (cartea este publicată în 1922), pentru care, probabil, lista lui Rosetti rezona mai
curând cu o lume exotică decât cu realitatea bunicilor săi. Ce am auzit de la alții este
radiografia unei lumi în tranziție, polarizată între conservarea unor practici înrădăcinate
și fascinația pentru formele de viață moderne, aduse în spațiul românesc prin contactul
cu Occidentul.
În prima jumătate a veacului al XIX-lea, conform memoriilor repovestite ale
lui Radu Rosetti, traiul boierilor moldoveni se desfășoară după un model oriental,
într-un mediu rudimentar, cu puține obiecte de lux, rezumându-se la strictul necesar,
cu excepția deliciilor gastronomice, semn al abundenței și bunăstării. Cu ajutorul
mărturisirilor bunicilor din partea tatălui, hatmanul Răducanu Rosetti și grecoaica
Efrosina Manu, memorialistul reconstituie viața cotidiană din casa de pe moșia
Bohotin, descriind topografia, interiorul casei, mobilele și ustensilele folosite, practicile
boierești, precum taifasul, plimbarea și vânătoarea, ritualurile zilnice, codurile
vestimentare și gastronomia4. Puține comentarii personale intervin în descrierile
3

Radu Rosetti, Ce am auzit de la alții, în idem, Amintiri. Ce am auzit de la alţii. Din copilărie.
Din prima tinereţe. Prefaţă de Neagu Djuvara, București, 2015, p. 17.
4
Un exemplu edificator, în acest sens, este descrierea toaletei de dimineață a boierilor:
„Dimineața veneau, rând pe rând, feciorii boierilor găzduiți, urmați de câte un țigan sau de câte o țigancă
a casei, care aducea o cofă cu apă, și feciorul aducea un lighean de alamă galbănă și un ibric de același
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realizate, din care se poate decela o atitudine nostalgică a memorialistului, dar care
pare a fi mai curând un regret al colecționarului privat de vestigiile materiale ale
trecutului decât suspinul după o anumită orânduire socială: „ce rău îmi pare că nu mi-a
mai rămas nici un anteriu, nici un conteș, nici o giubea, nici o păreche de mești!”5.
Într-adevăr, memoriile lui Rosetti din acest volum, datorită regimului special, cel al
memoriilor repovestite, sunt dispuse ca un montaj de detalii privind viața casnică, un
tablou vivant de imagini instantanee, menite să edifice cititorul asupra trecutului. Or,
montajul este o compoziție singulară, în sensul că reușește să condenseze momente,
evenimente, imagini, forme diferite într-o unitate cu totul nouă, să colecteze, pe de o
parte, segmentele de viață, cu atenție față de multitudinea și heterogenitatea acestora și,
pe de altă parte, să refigureze ansamblul respectiv într-o imagine unică, de unde
calitatea sa de mecanism reconstructiv: montajul este o legătură dintre trecut și prezent,
are puterea de a face vizibile vremurile dispărute, de a observa și de a pune în imagini
istoria. Pentru Radu Rosetti, înregistrarea formelor de viață reprezintă o metodă de a
face istorie, este o „documentare a pierderilor”, cum foarte bine articulează Marielle
Macé, rezultat al acelei etici a atenției despre care vorbeam inițial.
Înregistrarea formelor de viață abandonate este dublată, la Radu Rosetti, de
reflecția asupra însușirii noilor moduri de existență, ca urmare a unor circumstanțe
istorice, politice, economice și sociale: libertatea comerțului obţinută în urma
Tratatului de la Adrianopol, scăderea influenței otomane și accentuarea celei rusești
prin introducerea Regulamentelor Organice, apariția unor noi clase sociale,
descoperirea Apusului prin călătorii în străinătate. Astfel, epoca regulamentară
deschide ușile către modernizarea spațiului românesc, modernizare vizibilă, în primul
rând, în viața cotidiană, deoarece, în timp ce mentalitățile, ideologiile și realitățile
sociale au nevoie de decantare și educație pentru a putea fi înrădăcinate, formele de
viață sunt mai labile, deschise prefacerilor și noutății. Descriind viața din timpul
domniei lui Mihail Sturdza, Rosetti observă existența unui delir pentru moda
occidentală, numită de autor „furie a inovării”, care dislocă, într-un timp foarte scurt,
vechile orânduieli și îmbrățișează alte moduri de a fi: „Vechiul mobilier al caselor
boierești a fost în curând înlocuit prin mobile noi aduse cu grea cheltuială din
Germania, din Franța și chiar din Anglia. S-au adus în țară o mulțime de obiecte cu
metal, cu gâtul îngust, iar de umărul lui era atârnat un prosop cât o prostire. Ligheanul se așaza pe un
scaun, ibricul se umplea cu apă din cofă, feciorul dădea în mâna boierului o bucată rotundă de sopon
turcesc mirosind a mosc, ce-i fusese încredințat de cămărășița curții, și boieriul venea ca să-i toarne
feciorul apă, pe mâini, pe cari le spala, apoi își spala cu ele obrazul. Cei mai civilizați din ei mai
scoteau dintr-o cutie o perie de dinți și un instrument alcătuit dintr-o fălioara de mai puțin de un deget
și lungă cam de o șchioapă, de argint sau de balenă, cu mânere mici de aceeași materie, cu care își
rădea limba.” – ibidem, p. 64-65.
5
Ibidem, p. 64.
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desăvârșire necunoscute, neîntrebuințate pănă atunci sau de formă cu desăvârșire
deosebită de acele în uz mai înainte. Vechiul port, părăsit de femei de la începutul
veacului, a fost înlocuit și de barbați prin acel european, slugile au fost îmbrăcate în
livrele, aproape toate uneltele gospodăriei casnice au fost înlocuite prin altele de altă
formă, aduse din Apus.
Și nu numai Ieșul, dar și orașele din provincie fusese cuprinse de această
furie, să transforme cu desăvârșire, după moda apusană, viața și modul petrecerilor
de pănă atunci”6.
Prin astfel de pasaje, Rosetti aduce în atenție o problemă extrem de interesantă,
și anume cea a contactului, care presupune un reglaj al distanțelor, o permanentă
ajustare a formelor de viață la situațiile ivite și o conviețuire a unor moduri de existență
diferite. Viața modernă adusă odată cu obiectele de la Paris nu este, în nici un caz,
identică cu modelul său occidental, formele de viață nu pot fi transferate dintr-un
mediu în altul, fără a intra în conflict cu stilurile de viață încetățenite. Contactul implică
întotdeauna fie o poziționare distinctă față de formele de viață altfel pe care le găsește
amenințătoare (precum în cazul lui Sadoveanu, după cum voi arăta), fie o încercare de
conviețuire, alternativă care conduce la suprapuneri, interferențe și contaminări. Rosetti
consemnează această hibridizare a formelor de viață, prin care „furia inovării” coexistă
cu traiul patriarhal al începutului de veac: „Timpul se petrecea cam în acelaș feli în
care am arătat că se urma la începutul veacului, la Bohotin; deosebirea cea mare
consista în faptul că toate se petreceau acuma în haine nemțești, că narghileaua se
întrebuința mai rar, ciubucul pierduse teren față de țigaretă”7. Contaminarea
comportamentelor prin însușirea unui stil de viață încă neadecvat structurilor existente
dă naștere unor incidente ridicole, consecință a formelor însușite artificial.
Memorialistul rememorează, în acest sens, un episod pe care obișnuia să-l povestească
tatăl său: asaltat de societatea botoșeneană pentru a primi informații despre ultima
modă din capitală, logofătul Răducanu Rosetti se hotărăște să-i joace o farsă și se
îmbracă la următorul bal cu mănuși și ciorapi de culori diferite, fiind imitat, după
aceea, de toți tinerii botoșeneni care cred că asta este noua modă a Iașului. Dacă
ridicolul, frivolitatea sau goana după inovare sunt privite de Rosetti cu îngăduință, ca
semn al unei lumi în curs de prefacere, nu același lucru se întâmplă, însă, cu alte
obiceiuri locale care sunt condamnate tocmai în numele progresului pe care
conservatorismul moldovenesc îl deplânge ca principiu distrugător. În repetate rânduri,
memorialistul dezaprobă bătaia ca pedeapsă, tratamentul față de țigani și
desproprietărirea țăranilor, vestigii ale unei lumi barbare, civilizate doar prin importul
6
7

Ibidem, p. 128.
Ibidem, p. 190.
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unor forme de viață încă neasimilate. Se face simțită, din nou, autoritatea istoricului de
a califica formele de viață, ca putere de decizie în ceea ce privește manifestările vieții,
regimurile de existență, comportamentele și atitudinile, decizie valorică a ceea ce
trebuie păstrat, rememorat și ceea ce trebuie respins și discreditat.
Raportul dintre formele de viață și istorie este vizibil la lectura romanului
Hronicul Măscăriciului Vălătuc, scris de Al.O. Teodoreanu. Dacă la Radu Rosetti
montajul de fragmente privind viața cotidiană a aristocrației era privit ca o metodă de a
face istorie, în cazul lui Teodoreanu, istoria evenimențială este concurată de
microistoriile casnice, cu accent pe fenomenalul și particularitățile vieții. Prizarea
formelor de viață față de evenimentul memorabil instituie o valoare contestară, prin
care istoria nu este cu totul abolită, ci doar deturnată, reinterpretată. Această deviere
creativă poate fi pusă în legătură cu noțiunea de „practică a cotidianului”, propusă de
Michel de Certeau, fiind înțeleasă ca mod de utilizare a sistemelor funcționaliste ce
exclud posibilitățile deviante, într-o manieră ingenioasă, fără a se transforma, prin
aceasta, într-un nou spațiu al puterii. Pentru de Certeau, „practicile cotidianului”, dintre
care sunt citate vorbitul, mersul, cititul, gătitul, shopping-ul, reprezintă modalitățile
prin care cel vulnerabil reușește să manipuleze constrângerile impuse: „victorii ale
«celui slab» în fața «celui puternic» (fie că puterea este reprezentată de oameni
influenți, de violența lucrurilor sau de o ordine impusă etc.), scamatorii iscusite, a ști
cum să ieși basma curată, «șiretenia vânătorului», manevre, simulacre polimorfice,
descoperiri fericite, poetice, dar și războinice”8. În Hronicul Măscăriciului Vălătuc,
căutarea senzaționalului, estetica detaliului, angajarea într-o zonă a minusculului
conduc la o desanctificare a istoriei, transformând formele de viață fragile în forță
creatoare în ciuda dependenței lor față de istorie.
Cititor al lui Anatole France, Al.O. Teodoreanu creează o istorie à rebours, a
poveștilor de culise care nu apar în cărțile de specialitate, o istorie alternativă, care
ficționalizează evenimentul. În multe note de subsol, pretenția istoriografică este
dezarmată prin ironie. De pildă, în Inelul Marghioliței, se consemnează că „toate
numele proprii sunt fanteziste. Autorul le-a ales anume așa pentru a irita specialiștii”9
(cu toate acestea, unele nume nu sunt inventate – probabil tot pentru a „irita
specialiștii”). În Pur-sângele Căpitanului: „Istoricul literar mi-ar putea dovedi cu
documente zdrobitoare din literatura epocii, că pe vremea când se desfășoară acțiunea
8

Traducerea mea: „victories of the «weak» over the «strong» (whether the strength be that of
powerful people or the violence of things or of an imposed order etc.), clever tricks, knowing how to
get away with things, «hunterʼs cunning», maneuvers, polymorphic simulations, joyful discoveries,
poetic as well as warlike.” – Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life. Translated by Steven
Rendall, Berkeley, 1984, p. XIX.
9
Al.O. Teodoreanu, Hronicul Măscăriciului Vălătuc, București, 1928, p. 22.
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nu se scria așa. Ei și?”10. Alteori, este mimată rigoarea științifică, cu date aparent bine
documentate, cu citate din istorici obscuri și, desigur, inventați. Un exemplu, cu
referire la soiul de vin francez, transformat în Cotnari: „Fenomenul este riguros exact.
A fost controlat în zilele noastre în aceeași regiune, cu vin provenit din «Pineau» alb,
viile domnului Alfred Winkler și conservat în pivnița domnului Nicu Nanu.
Comparațiunea a fost făcută cu una din ultemele sticle de Cotnar, păstrate în pivnița
Greceanu de la Stânca și puse în vânzare de cofetăria Richard Tuffli în anii de bejenie
1916 – 1918”11. Romanul abundă în referințe istorice exacte, ușor detectabile, doar că
„hronicul” nu este consemnat de o personalitate cu autoritate, ci de măscăriciul bețiv al
curții unui rege rămas în istorie doar cu porecla. La rândul lui, cronicarul adună
povestirile de senzație de la o serie de martori necreditabili, bețivi, femei bârfitoare,
bătrâni surzi și uituci sau alți cronicari care doresc să-și exerseze mai curând virtuțile
artistice decât să relateze adevărul. Falsul manuscris din Neobositulŭ Kostakelŭ
produce o veritabilă polemică filologică între profesori emeriți și amatori hiper-erudiți
cu privire la proveniența și autenticitatea sa, povestea lui Costake Zippa este spusă de
un anume general Corban fără ținere de minte, un boier moldovean anonim scrie
povestea lui Trașcă Drăculescu din dorința de a consacra și Olteniei, un spațiu fără
cărturari, un letopiseț în genul cronicelor scrise de Miron Costin și Ion Neculce.
Adevărul istoric, eroismul și ideea națională sunt discreditate de autor printr-un montaj
de date istorice falsificate sau interpretate ștrengăresc, care circumscriu preocuparea
pentru o istorie intimă, „de budoar”. De aceea „eroii” își ratează deseori menirea de
salvatori și luptători ai propășirii națiunii. Costake Zippa, „cavaler și naționalist
înfocat”, scapă de persecuțiile domnitorului Mihail Sturdza împotriva revoluționarilor
pașoptiști, deoarece îl fură somnul de la vin și ajunge prea târziu la întrunire, prigoana
lui Dumitrașco-Vodă îl găsește pe Costakelŭ la vânătoare, în căutare de aventuri
amoroase cu nevestele pădurarilor, lupta antiotomană dusă de Trașcă Drăculescu este,
de fapt, o defulare a potenței sexuale, incursiunea lui Costake Zippa pe teritoriul
Basarabiei are la baza dorința de a reclama trei sticle de cognac ascunse în pivnița
moșiei părintești, iar Costakelŭ își bate joc de grec în numele unui cod al virilității.
Analizând tema memoriei și a identității naționale în proza lui Al.O. Teodoreanu,
Doris Mironescu argumentează că „istoria casnică” livrată de Hronicul Măscăriciului
Vălătuc oferă un model alternativ la discursul istoric mainstream, caracterizat prin
„finalism constrângător, triumfalism, pompozitate”, reabilitând mesajul național
printr-un discurs intimist, ceea ce îl face transmisibil și ușor comunicabil12. Al.O.
10

Ibidem, p. 77.
Ibidem, p. 69.
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Doris Mironescu, Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, Iași, 2016, p. 179.
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Teodoreanu forjează datele istoriei naționale în vederea inventării unei istorii regente,
fabricate cu mijloacele unei memorii defectuoase, dar, cu toate acestea sau tocmai de
aceea, memorabile. În fond, detaliul fascinează datorită faptului că nu poate fi încadrat
într-o tipologie, întrucât reprezintă aleatoriul, incidentalul, irepetabilul, de unde și forța
sa de a crea impresia fidelității față de realitate. Discursul istoriei naționale, fetișizat
prin embleme răsunătoare, preocupat mereu de evenimentele victorioase ale istoriei,
este deturnat, în Hronicul Măscăriciului Vălătuc, nu doar prin atenția acordată
formelor de intimism, ci și prin construcții intertextuale ingenioase, care pastișează
stiluri diverse, de la cronicarii Grigore Ureche și Ion Neculce și memorialistica
moldovenească a secolului al XIX-lea (Alecu Russo, G. Sion) și până la Creangă,
Caragiale, Sadoveanu și Radu Rosetti. Istoria este rezultatul unor intersectări
discursive, în care literatura, și nu exactitatea științifică, este ultima ratio. Centrul
acestui bricolaj stilistic este preocuparea constantă a lui Al.O. Teodoreanu de a
transforma comportamentele, intimitatea, practicile în forme estetice, de a sutura
distanța dintre referent și discurs, realitate și scriitură. Astfel, istoria națională este
înțeleasă de Teodoreanu, în primul rând, ca act estetic, performativ, ca reacție față de
defazajul literaturii române în concertul culturilor occidentale și dorință de a rafina
stilistic tradițiile literare incipiente din spațiul românesc.
Raportul dintre istorie și viață este speculat de Al.O. Teodoreanu ca reflecție
despre căderea în anonimat, căci formele de viață, după cum am arătat, nu sunt
desprinse de vicisitudinile istoriei, domeniul formalului fiind acela al existențelor
parcelare și dependente, reactive la coliziunile istoriei. Este edificator, în acest sens, că
toți protagoniștii „cronicii”, după momentul lor de glorie, sunt înfățișați în ipostaze
umile și ridicole. Astfel, Iancu Durău se retrage din lume, după ce află că este înșelat
de Aglăița din Tataraș cu episcopul Sofronie, Manolache Albescul este nevoit să
renunțe la vin din cauza unei boli incurabile, Costache Zippa este răpus într-un duel, iar
renumele său nu lasă în urmă decât un rușinos cântec de lume, conu Toderiță, boier
vechi, cade pradă învârtelilor Marghioliței, femeia emancipată, cu educație occidentală,
iar Trașcă Drăculescu, „cumplitul” prigonitor al otomanilor, moare de jale după ce își
pierde soția adolescentă. Celebrarea vieții domestice vine în joncțiune cu meditația
despre căderea în anonimat sub incidența istoriei, ca în povestea Pur sângele
căpitanului: „Pe-atunci, băeți, vântul veacului, cum îi zice Konaki Logofătul, sufla să
prăbușească multe vechi alcătuiri, ca-n locul lor altele să așeze. Duhul satanicesc al
nesupunerii, după sângeroasa pildă a răsvrătirii franțuzești, smintise multe minți până
atunci tefere. [...] Și dacă risipa și luxul din timpul lui Grigore Ghika dusese multe
averi pe apa Sâmbetei, lăsând familii puternice în sărăcie și făcând să intre în negura
uitării nume ce-au împodobit istoria, strălucind în depărtările începuturilor, ca luceferii,
ridicase totodată în ticăloșie mulți ciocoi. O seamă din ei nici nu se mai cunoșteau de
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boerii cei adevărați. Și fără dar și poate, îi așteaptă și pe ei soarta acelora pe care i-au
înlocuit, căci, la urma urmei, tot trândăvia și îngâmfarea îi va pierde”13.
Intrarea în istorie distruge indivizii, obiceiurile lor și emoțiile, și nici măcar
eroii momentului, „scandalagii” care „au răsturnat târgul” cu stilul lor de viață, nu
supraviețuiesc (decât estetic!) marilor prefaceri aduse de noile regimuri existențiale,
fiind condamnați anonimatului.
În final, voi analiza romanul Strada Lăpușneanu, scris de Mihail Sadoveanu,
care valorifică un nou punct de vedere asupra stilului de viață văzut, de data aceasta, ca
diviziune, conflict valoric, prin care formele de viață diferite se exclud reciproc. Dacă
Radu Rosetti reflectă asupra interacțiunilor dintre formele locale și cele importate prin
intermediul contactului cu marile capitale europene, Sadoveanu distinge foarte clar
între spațiul ieșean, matrice a valorilor așezate, patriarhale, și București, spațiul
modernizat, frivol, catalogat drept agent distrugător. Așadar, nu atât dependența
formelor de viață față de marile prefaceri ale istoriei este nucleul romanului vizat, cât
bătălia acestora, angrenarea stilului pe terenul unor dezbateri radicale, prin care
formele de viață sunt clasificate, ierarhizate și puse în opoziție. Marielle Macé arată că
„fobia contactului” este rezultatul unei logici distinctive, care se întemeiază pe ideea
inegalității stilistice, respingând similitudinile și formele hibride: totul urmează a fi
comparat, scizionat, clasat, unele forme de viață sunt prețuite în detrimentul celorlalte,
sunt adoptate anumite stiluri de viață împotriva altora. Această gândire opozitivă, arată
Marielle Macé, survine dintr-o prejudecată topologică, care privește formele de viață
ca semnale distribuite spațial, aparținând unor poziții fixe și deținând proprietăți
distincte. Nu mai este vorba de sensul unei diferențieri prin utilizare, analizată mai sus
prin teoria lui Michel de Certeau, ci de diferențele radicale, de conflictul într-un câmp
al puterii sau de violența socială. Pluralismul formal este înlocuit, aici, de o confruntare
face-à-face, de la individ la individ, de la o colectivitate la alta. Sciziune și apartenență,
acestea sunt direcțiile urmate de logica distincțiilor, deoarece, pe de o parte, exclude
ceea ce este impropriu, exogen și valorizează, în schimb, individul, grupul sau clasa
socială de apartenență: „«Distincția» implică, așadar, o gândire a limitei, în care un
lucru, o clasă, o ființă sunt definite, înainte de toate, ca o separație statutară față de un
altul, implicând o posibilitate de clasificare și un efort de poziționare, ce are ca dublu
efect apartenența (la anumite proprietăți și la anumite locuri care le întruchipează) și
sciziunea (față de alții)”14. Acțiunea romanului este marcată de anul 1917, când, în
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Al.O. Teodoreanu, op. cit., p. 119-120.
Traducerea mea: „La «distinction» implique donc une pensée de la limite, où une chose,
une classe, un être, se définissent avant tout par une séparation dʼordre statutaire dʼavec un autre,
impliquant une possibilité de classement et un travail de positionnement, dans un double effet
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urma ocupării Bucureștiului de către armata germană, populația din Muntenia se
retrage în Moldova, teritoriu rămas neocupat. Subintitulat „cronică din 1917”, romanul
lui Sadoveanu radiografiază starea de tranziție ocazionată de Primul Război Mondial,
care atestă sfârșitul unei lumi patriarhale. Invadarea Iașului aristocratic de moda nouă
adusă de bejenarii bucureșteni, transformarea străzii Lăpușneanu, cea mai veche stradă a
fostei capitale, în mondena și zgomotoasa Calea Victoriei, spolierea vechilor boieri
moldoveni de noii îmbogățiți ai războiului precum Vasilică Gușilă, tragedia familiei
Plopeanu atestă o arheologie a schimbării, care, pe de o parte, converge către ranforsarea
frontierelor în numele unei identități marginale amenințate, iar, pe de altă parte, indică
alienarea spațiului familiar prin suprapunerea unui stil care îi este impropriu.
Familia Plopeanu este un bun etalon în configurarea unei identități a
aristocrației la sfârșitul secolului al XIX-lea: tatăl, Dimitrie Plopeanu, provine dintr-un
neam de vechi boieri moldoveni, sărăcit de arendași, este profesor universitar și
ministru în cabinetul conservator, dar cu viziuni occidentale, iar mama, Leonora
Ciumara, este prototipul vestalei casnice, „sortită din veci să fie mamă și orânduitoarea
unui cămin de pace”15. Familia semnifică, la nivel microscopic, comunitatea organică,
cu valori moștenite, străvechi, bazată pe relații de „solidaritate familiară”16, ducând o
viață liniștită, departe de amenințările lumii. Moartea tatălui și intervenția războiului
dezorganizează celula familială, reprezentând simbolic sfârșitul unui mod de existență
și confruntarea cu un nou stil de viață adus de Centrul modern. În acest context, primul
impuls al Leonorei Plopeanu este de a recupera casa veche, moștenire de familie, în
care se instalase Vasilică Gușilă, reprezentant al unei noi clase sociale, ridicate în urma
speculării condițiilor de război. Casa reprezintă o formă de refugiu, care include și
exclude în același timp, o formă de apartenență la o anumită familie, clasă socială
(aristocrația moldovenească), la un spațiu (Moldova), la un mod de existență, și
sciziune față de formele radical opuse venite odată cu bejenarii bucureșteni. Deși
semiruinat, conacul boieresc i se înfățișează Leonorei Plopeanu în toată splendoarea sa
aristocratică, constituind imaginea unui spațiu amprentat de prestanța trecutului: „Casa
îi apăru deodată, dincolo de brazi, – cu zidurile înnegrite și roase de ploi. Dintr-o
ochire însă cucoana Leonora o socoti încă tare, ș-avu un simțimânt de mare bucurie.
Era o vilă cu ferestre nalte, arcuite, cu terase de piatră încununate de trandafiri
acățători, și c-un turnișor pătrat la un colț, pe ferestruicile căruia, demult, bătrânul
Ciumara se uita cu ochiana la Ceahlău, în amurgurile de august”17. Nevoia de ziduri
dʼattachement (à des propriétés et à des places qui les incarnent) et dʼarrachement (aux autres)”
– Marielle Macé, op. cit., p. 140-141.
15
Mihail Sadoveanu, Strada Lăpușneanu, Iași, 1921, p. 17.
16
Ibidem.
17
Ibidem, p. 103.
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semnalează, de fapt, o dorință de reteritorializare a unui spațiu destructurat, e o
retrasare a frontierelor între viața patriarhală a Iașului și viața nouă adusă de București,
posibilitatea contactului fiind cu desăvârșire exclusă, întrucât existența unui stil de
viață îl condamnă la dispariție pe celălalt.
Importul formelor moderne dezorganizează spațiul prin atribuirea unor
proprietăți străine de reprezentările sale. Invazia bucureștenilor în capitala Moldovei
este descrisă de Sadoveanu ca o confiscare a spațiului, prin depeizarea sa de stilul
patriarhal ce îi este caracteristic: „În strada Lăpușneanu, o stradă îngustă, cotită și
scurtă, găsiră un viermăt neașteptat de lume. Erau mai ales foarte multe femei tinere, în
toalete elegante și vii. În jurul lor roiau ofițeri cu dolmane și tineri cu fețele rase, în
corecte straie englezești: paltoane largi și pantaloni cu dungă. Mary nu-și putu stăpâni
un ușor strigăt de uimire. Era întreg Bucureștiul aici, toată Calea Victoriei, vioaie și
veselă, murmurând, salutând, observându-se pe subt gene încondeiate și prin
monocluri cu luciri ciudate”18. Noile raporturi dintre bărbați și femei, schimbarea
codurilor vestimentare sub influența modei englezești, plimbarea cu automobilul,
emanciparea femeii care se înscrie voluntară la Crucea Roșie (Mary Bolomir, Tina
Vulcănescu) și își îngăduie să fie eroina unor scandaluri amoroase, noile practici aduse
de război precum jocul de cărți sunt explorate de Sadoveanu ca semne ale ultramodernismului, amenințătoare pentru traiul liniștit, lipsit de turpitudini, al familiei
aristocrate moldovenești. Contactul dintre cele două spații este văzut ca o coliziune ce
dă naștere violenței sociale, distrugând viața patriarhală: Mary fuge cu un bărbat care
nu are de gând să o ia de soție, Paul Plopeanu are o relație cu o femeie frivolă, iar
Adrian se sinucide, lăsându-și copilul orfan. Pentru Sadoveanu, formele de viață sunt
divizate între Centru și periferie, calificate drept acceptabile și inacceptabile: în timp ce
Iașul este locul idilei patriarhale, mediu al comunității organice, cu valori tradiționale,
Bucureștiul este spațiul destructurat, fără ierarhii și repere și, deci, fără valori.
Viața ieșeană, rezultat al unei gândiri și estetizări ale marginalității, cu
mitologiile sale conservatoare și nostalgice, prilejuiește reflecția asupra precarității
formelor de viață. Iată, așadar, că tocmai paseismul edulcorat al scriitorilor
moldoveni, decadentismul local, despre care s-a tot vorbit în critica literară, aduce
discuția pe terenul formalismului existențial, întrucât conservatorismul survine nu ca
dorință de prezervare a unor mentalități și structuri vetuste, condamnabile din punct
de vedere etic, așa cum am arătat în cazul lui Radu Rosetti, ci ca o sarcină de
calificare a vieții, de păstrare, fie prin rememorare, fie prin estetizare, a unor maniere
particulare de a fi în lume, a unor practici cotidiene și incidente izolate, trecute cu
vederea de către Istoria mare.
18

Ibidem, p. 122.
44

Summary
The present article proposes a reflection on the relation between the forms of life and
history, with the aim to set up a particular Moldavian manner of living. The theoretical
reference of the study is the concept “style of life” framed by Marielle Macé that
defines the way the formal aspects of life which are peripheral and fragile become a
differentiated singularity, a manner of being. The writers from “Viața românească”
circle, such as Radu Rosetti, Al.O. Teodoreanu, Mihail Sadoveanu, are interested to
define a specific style of life that opposes in a creative manner to the forms of the
Centre (Bucharest, the modernist canon, the new social structures) by valuing the
intimate spaces, the imaginary of the objects, or the marginal practices. At the same
time, the discussion on the formalism of life aims to bring forward a way to think the
marginality, a critique on the forms of life by considering their ethical engagement, the
values they embrace or reject, or the processes in which the forms of life become
cultural and aesthetic forms.
Keywords:
Marginality, “style of life”, precariousness, “Viața românească”, Iași.
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Locuri ale memoriei ieșene în (re)scrierile sadoveniene
Simona Zaharia*

De la (re)scriere la locuri ale memoriei
Definind rescrierea ca „o formă specială a reciclării culturale”1, Christian
Moraru îi plasează originea în Antichitate, „când era atât o rutină a ucenicului, cât și o
modalitate de a dezvolta achizițiile prin intermediul imitatio auctorum, rescrierea
literară a continuat”2, iar printre cei care și-au revendicat, sau nu, accepțiile de la
Aristotel sau Platon pentru conceptualizarea „vastului fenomen al rescrierii”3 se
regăsesc atât specialiști străini, cât și români. Totuși, primul demers teoretic al
conceptului de rescriere aparține lui Henri Béhar. El este cel care în articolul său, La
réécriture comme poétique ou le même et lʼautre din 1981, îi stabilește rescrierii
următoarele caracteristici: „orice operațiune care constă în transformarea unui text
inițial A pentru a obține un nou text B, indiferent de distanța referitoare la expresie
conținut, funcție”4. Dacă Béhar nu-i oferă rescrierii un statut cert, alternând între
practică, concept și categorie estetică, Peter Widdowson, prin încercarea de a defini
literatura ca rewriting în articolul său The New Critical Idiom, din Literature5, include
rescrierea printre celelalte genuri literare. La rândul său, ideea lui Widdowson se
opune ideii lui Christian Moraru, cea care prezintă rescrierea ca fiind „un arhigen sau
o practică hibridă”6. Deci, putem vorbi despre o practică în termenii lui Béhar și ai lui
Moraru, dar nu și despre un nou gen literar, cel la care râvnește profesorul britanic.

* Simona Zaharia a fost beneficiară a Programului de Burse „Junimea” şi Rezidenţe de cercetare ştiinţifică privind istoria şi viaţa culturală a Iaşului, ediţia a V-a, 2018 – inițiativă a Muzeului
Național al Literaturii Române Iași.
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Christian Moraru, Rewriting: postmodern narrative and cultural critique in the age of cloning,
Albany, 2001, p. 7.
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Ibidem, p. 6.
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Matei Călinescu, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii – cu un capitol românesc inedit
despre Mateiu I. Caragiale. Traducere din limba engleză de Virgil Stanciu, Iași, 2003, p. 229.
4
Henri Béhar, La réécriture comme poétique ou le même et lʼautre, în idem, Littérupture,
Laussanne, 1988, p. 153, apud Ionuț Miloi, Cealaltă poveste: o poetică a rescrierii în literatura română,
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Precursor al structuralismului, Victor Șklovski demonstrează în articolul său,
Arta ca procedeu, cum Tolstoi întrebuințează în operele sale metoda insolitării.
Precum rescrierea, acest concept dorește să producă din ceva vechi, ceva nou, adică din
ceva obișnuit, banal, ceva insolit, nefamiliar, „un procedeu care face ca forma să
devină mai complicată, care sporește dificultatea și durata percepției, fiindcă procesul
perceperii în artă are un scop în sine și trebuie să fie prelungit: arta este un mijloc de a
depăși «facerea» lucrului, iar ceea ce s-a făcut nu are importanță pentru artă”7.
Interesat de lucrările celor din Școala formală rusă, teoreticianul literar rus Mihail
Bahtin, prin impunerea principiului dialogic8, îi oferă Juliei Kristeva modelul pentru
teoria intertextualității, model ce va asimila conceptul criticului și teoreticianului
american, Harold Bloom, cel referitor la anxietatea influenței. Însă și teoria lui Bloom
are rădăcini într-o altă teorie, cea a lui Freud, teoria refulării. Observând relația de
dependență dintre succesor și predecesor, Harold Bloom asociază răstălmăcirea
poeților cu anxietatea, dat fiind faptul că „orice poem e o răstălmăcire a poemului
părinte. Un poem nu e o depășire a anxietății, ci e acea anxietate. Răstălmăcirile
poeților, adică poemele, sunt mai drastice decât răstălmăcirile criticilor (critica), dar
aceasta e doar diferența de grad și nu de natură. Nu există interpretări, ci doar
răstălmăciri, astfel încât întreaga critică este poezie în proză?”9. Astfel, putem vorbi fie
despre un Mare Poem, după cum remarca Shelly, fie despre poeții care și-au câștigat
continuatori, fapt sesizat de Borges.
O altă modalitate de definire a rescrierii, evocată de către majoritatea
teoreticienilor, în special de către profesorul Douwe Fokkema de la Universitatea
Ultrecht, în articolul său, The concept of rewriting, se justifică și prin asocierea
fenomenului rescrierii cu un altul, opus sau analog. Astfel, rescrierea își poate
intersecta sau nu itinerariul cu mimesisul, literatura palimpsestială, après-coup,
transfictionnalité, metaficțiunea, postmodernismul, transmodalisation, memoria.
Dacă pentru Aristotel mimesisul presupune o zonă de cunoaștere, iar pentru
Platon acesta constituie o zonă a pericolului, mimesisul prin „descrierea lucrurilor în
lumea presupusă ca fiind reală”10 se intersectează cu rescrierea, dat fiind faptul că
7

Victor Șklovski, Arta ca procedeu. Traducere de Margareta Nasta, p. 161-162, în Mihail
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acest fenomen ajunge să acorde atenție descrierii printr-o altă descriere. Pe de altă
parte, mimesisul transgresează descrierea descrierii prin practicile lumii în afara
tradiției textuale, fiind „mimesis de grad secund”11; putem vorbi, prin urmare, de
intertextualitate, în termenii lui Genette, mai exact, de hipertextualitate, una dintre
categoriile transtextualității.
În lucrarea sa celebră, Palimpsestes. La littérature au second degré, Gérard
Genette particularizează totalitatea elementelor prin care un text intră în relație
implicită sau explicită cu alte texte, adică transtextualitatea sau transcendența textuală,
prin cinci tipuri de relații transtextuale: intertextualitatea – „o relație de coprezență
între două sau multe texte, adică eidetic și cel mai des, prezența efectivă a unui text
într-altul”12, pastișa, citatul sau aluzia; paratextualitatea – „relația, în general mai puțin
explicită și mai distantă, pe care, în ansamblul format de o operă literară, textul
propriu-zis îl întreține (…) cu paratextul său: titlu, subtitlu, intertitluri, note de subsol,
motto, ilustrații etc.”13; metatextualitatea – relația critică, relația de comentariu „care
unește un text de textul despre care vorbește, fără să-l numească”14; hipertextualitatea
– „relația dintre un text B (pe care îl voi numi hipertext) și un text anterior A (pe care îl
voi numi hipotext) pe care se grefează într-un mod diferit de cel al comentariului”15; și
arhitextualitatea – relația dintre un text și genul căruia îi aparține. Așadar, dintre toate
cele cinci categorii ale transtextualității, intertextualitatea se apropie de rescriere.
Vorbim, bineînțeles, despre o relație de proximitate și nu despre o relație de sinonimie
între intertextualitate și rescriere.
O altă noțiune similară fenomenului rescrierii este cel ce aparține aparatului
conceptual elaborat de către Freud, respectiv après-coup. Făcând trimitere la înlocuirea
intertextualității cu intersubiectivitatea, Marcelin Pleynet, în articolul Lautréamont
politic, evocă originea textului prin alt text: „Orice text este un après-coup al altui
text”16. Oare acest concept nu este mai apropiat de transfictionnalité17 decât de
rescriere? Totuși, la transfictionnalité implică, de facto, universul ficțional, iar
11

Carmen Pascu, Scriiturile diferenței. Intertextualitatea parodică în literatura română contemporană, Craiova, 2006, p. 64.
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Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, 1992, p. 8.
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Ibidem, p. 9.
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Ibidem, p. 10.
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Ibidem, p. 11-12.
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Marcelin Pleynet, Lautréamont politic, în Pentru o teorie a textului. Antologie „Tel Quel” 19601971. Introducere, antologie și traducere Adriana Babeți și Delia Șepețean-Vasiliu, București, 1980, p. 443.
17
„La transfictionnalité, elle, suppose la mise en relation de deux ou de plusieurs textes sur la
base d'une communauté fictionnelle” (Saint-Gelais Richard, La fiction à travers l’intertexte: pour une
théorie de la transfictionnalité, în René Audet et Alexandre Gefen (eds.), Frontières de la fiction,
colloque en ligne, articol accesibil online la adresa www.fabula.org/forum/colloque99/224.php, consultat
în data de 20 martie 2018.
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comunitatea ficțională inclusă, respectiv comunitatea textuală ar putea fi o proprietate a
ambelor fenomene, rescrierea și transfictionnalité.
Altminteri, itinerariul rescrierii nu-l vom întrerupe aici. Pornind de la reflecția
teoreticianului francez Michael Riffaterre asupra referenței în literatură, Linda
Hutcheon, în capitolul Problema referenței din opera sa din 1988, Poetica
Postmodernismului, trasează o altă dihotomie care încadrează fenomenul rescrierii
alături de metaficțiune. Această dihotomie stabilește lipsa ironiei și a epistemologiei în
cazul rescrierii, pe de altă parte desemnează interpelarea ironiei și a expunerii realității,
în cazul metaficțiunii. Mai mult, rescrierea prin reluarea textului nu-i atribuie
cititorului o poziționare textuală și nu evidențiază nici posibila ruptură dintre vechi și
nou privind direcțiile sociale și culturale.
O variantă a rescrierii este rescrierea modernității. Aceasta este consecință a
unor polemici filosofice dintre Jean-François Lyotard și „cuplul” Jurgen HarbenasRichard Rortry, conceptul de postmodernism dorindu-se a fi înlocuit cu „rescrierea
modernității”18. Lyotard nu păcătuiește cu nimic prin suprapunerea celor două
concepte, dat fiind faptul că „a rescrie echivalează cu a fi postmodern și postmodernul
este/a fost o activitate impregnată de re, re, re, re, până la saturație, până ajungem să ne
dorim o reală autenticitate”19. În plus, discursul postmodern este „îmbibat” de elemente
precum: „reamintire, redefinire, rememorare, revenire, renaștere, reînnoire, recreare,
reabilitare, reconstituire, reîntoarcere, revizionar, resentiment, recontextualizare, și de,
desigur, rescriere (introdusă neinspirat de noi) etc. … ”20, iar prin acest „re”, discursul
postmodern și, indirect, rescrierea își aproprie un nou echivalent, cel de procès de
transmodalisation, textul final reprezentând nu doar o simplă adaptare a textului inițial,
ci un altul21.
Cu toate acestea, putem invoca o relație de interdependență între rescriere și
celelalte fenomene/strategii, mimesis, literatura palimpsestial, après-coup, transfictionnalité, metaficțiunea, postmodernismul, transmodalisation, prin intermediul
Memoriei. Prin urmare, există un dialog continuu al trecutului cu prezentul,
intermediarul fiind patrimoniul cultural, respectiv, memoria culturală și ale sale
derivate. Expresia lui Judith Schlanger „la mémoire des oeuvres” circumscrie
problematica rescriere-memorie în orizontul receptivității textului. Prin simplul fapt că
literatura își revendică modelul prin ea însăși, veridicitatea afirmației lui Borges
18

Jean-François Lyotard, Postmodernul pe înțelesul copiilor. Corespondență 1982-1985.
Traducere și postfață de Ciprian Mihail, Cluj-Napoca, 1997, p. 74.
19
Ibidem, p. 87.
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Ibidem, p. 87-88.
21
„procès de transmodalisation qui se veut création dʼun texte décidément autre, et non simple
adaptation du texte dʼun autre” – Florence Godeau, Les amours de Jacques, de Diderot à Kundera în
Chantal Foucrier, Daniel Mortier, L’Autre et le Même: Pratiques de Réécritures, Rouen, 2001, p. 91.
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conform căreia există un singur autor care este atemporal și anonim, iar textele devin
fragmentele unui mare ansamblu colectiv numit literatură, formând un patromoniu ce
aparține tuturor22, nu poate fi contestată. Dar memoria literaturii trimite către memoria
colectivă și, bineînțeles, către memoria individuală. Sprijinindu-se pe raporturile
menționate mai sus – memoria literaturii – colectivă – inidividuală –, Tiphaine
Samoyault semnalează trei tipuri de cititori ai memoriei literare: lecteur ludique;
lecteur herméneute și lecteur uchronique23. Astfel, datorită celor trei figuri, memoria
literaturii depinde, mai ales, de memoria cititorului, de competența acestuia de a
identifica prin procesul (re)lecturii acele locuri ale memoriei către care (re)scrierea
subzistă mimesisului, literaturii palimpsestiale, transficționalității, metaficțiunii și
postmodernismului.
Coordonând o serie de studii, istoricul francez Pierre Nora lansează la
începutul anilor 1980 un nou concept, cel al locurilor memoriei, les lieux de mémoire.
Fundamentele acestui concept au drept reper teoretic scrierile lui Maurice Halbwachs,
sociolog și filosof francez. Astfel, de la amintirea individuală la amintirea colectivă, de
la istorie la memoria colectivă, Nora propune în articolul său Mémoire collective, din
enciclopedia-manifest La Nouvelle Histoire, coordonată de către J. Le Goff și Retz,
1978, o clasificare a locurilor memoriei: locuri topografice (arhive, biblioteci, muzee),
locuri monumentale (cimitire, arhitecturi), locuri simbolice (comemorări, pelerinaje,
aniversări, embleme), și locuri funcționale (manuale, autobiografii, asociații). Cu
toate acestea, Nora, pentru a elimina eventualele confuzii în privința locurilor
memoriei, numește o anumită categorie24 a acestor locuri prin intermediul unor
caracteristici: model social, diviziunea spațiu-timp, figura emblematică, Centrul.
Oare nu putem vorbi despre România, respectiv, Iași, în calitate de lieux de mémoire,
după cum Nora menționează Franța25, ori această expresie să facă trimitere la Mihail
Sadoveanu, precum istoricul francez menționează trei scriitori francezi, Chateaubriand,
Proust și Michelet26?

22

„Les texte deviennent les fragments dʼun grand ensemble collectif appelé littérature et
forment un patrimoine qui appartient à tous.” – Jorge Luis Borges, Fictions. Préface dʼIbarra, traduit de
lʼespagnol par P. Verdevoge et Ibarra. Édition revue et augmentée, Paris, 1957, p. 36-38.
23
Tiphaine Samoyault, L’intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, 2001, p. 70-71.
24
„une catégorie des lieux de mémoire – modèle social, division de lʼespace-temps, figure
emblématiques, haut-lieu” – Pierre Nora, Comment écrire lʼhistoire de France?, în idem, Les lieux de
mémoire, III. Les Frances, 1. Conflits et partages, Paris, 1992, p. 14.
25
„Opérer la France à coups des «lieux de mémoire», cʼétait faire de la France tout entière un
«lieu de mémoire»” – ibidem, p. 18.
26
„lʼexpression joli, elle a fait fortune en rencontrant un besoin actuel de la sensibilité
collective, elle a fait penser à Chateaubriand, à Proust, à Michelet, vos trois auteurs de prédilection dont
on sent bien la référence tutélaire” – ibidem, p. 18.
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Iașii – locuri ale memoriei în (re)scrierile sadoveniene
Iașii, amestecul trecutului cu prezentul prin renașterea din propria cenușă, ori
cum ar zice G. Ivănescu, locul în care „trecutul și prezentul își dau mâna armonios”27,
este una dintre păsările Phoenix ale spațiului românesc. Nu este doar un simplu spațiu
geografic, ci un loc cu valoare simbolică și cu o funcție de construire a identității, un
loc al memoriei, ar zice Nora. Capitală a teritoriului moldovenesc în a doua jumătate a
secolului al XVII-lea28, Iașii se prezintă cu o datare inexactă a întemeierii din cauza
incongruenței datelor. De fapt, denumirea și întemeierea reprezintă țesătura unor opere
nu doar recente, ci și timpurii: Grigore Tocilescu, Istoria Românilor (oraș întemeiat în
secolul al XIII-lea); M. Kogălniceanu, Letopisețele Moldovei; Prințul Dimitrie
Cantemir, fost Domn al Moldovei, Descriptio Moldaviae (monumentul inexistent);
Grigore Ureche (descălecarea lui Ștefan Vodă este echivalentă cu întemeierea); Ștefan
Zamosius, Analecta lapidum vetustorum et nonnularum; geograful Hasius cu harta
Ungariei și a țărilor ce o înconjoară, printre care și Iassy, 1744; Abatele Pray,
Dissertationes historico-criticae (despre originea ungurească a neamurilor Iassone și
Iassyge); doctorul austriac Andreas Wolf, Beiträge zu einer statistisch-historischen
Beschreibung des Fürstenthumus Moldau (orașul Augustia – teritoriul ieșean);
Gheorghe Seulescu, Hronologia și Istoria Universală.
În privința (re)scrierii sadoveniene, această sete după bun care îl chinuie,
mărturisită de Sadoveanu însuși, s-a manifestat încă de timpuriu. Domnișoara M… din
Fălticeni este reluată, devenind schița Bine crescută din 1899, varianta sa definitivă
fiind opera Luna din 1904. O altă operă care urmează un traseu destul de anevoios este
romanul început în vara anului 1899, În liniștea pădurii. Venind la București,
Sadoveanu îl va continua, însă metamorfozează atât subiectul, cât și titlul, publicând o
nouă lucrare, Un foc în negură. Itinerariul acestei opere nu se sfârșește aici; „zimbrul
literaturii române”, cum a fost numit de către critici, o va relua într-o variantă care va
reuni două romane ce se axau pe aceeași temă, sub titlul Focuri de ceață. Dar lista
(re)scrierilor sadoveniene poate continua. Cu toate acestea, Iașii, locuri ale memoriei
în (re)scrierile sadoveniene, vor fi cele din opera Trenul-Fantomă, (re)scriere a Străzii
Lăpușneanu din 1921, și lieux de mémoires din singura carte sadoveniană reușită din
comunism, Nicoară Potcoavă, roman al cărui fir epic reia o povestire a tinereții, Frații
Potcoavă din 1902, metamorfozată într-un alt roman, în 1904, Șoimi. Cât despre locuri
27

G. Ivănescu, Iașul de ieri, de azi și de mâine în „Iașul de ieri, de azi și de mâine. Revistă a
Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Filiala Iași”, nr. 1, Iași, 1 ianuarie 1955, p. 76.
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„Iașii devin capitală a Moldovei, în accepțiunea modernă a acestui cuvânt, după mijlocul
secolului al XVII-lea, odată cu părăsirea definitivă de către domnie a sistemului reședințelor” – Dan
Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri până la 1821. Ediția a II-a, revăzută, Iași, 2007, p. 65.
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ale memoriei ieșene în (re)scrierile sadoveniene, vom aborda toate cele patru tipologii
ale locurilor memoriei pe care Nora le prezintă, respectiv, locuri topografice (Iașii cu
ale sale străzi, Lăpușneanu), monumentale (gara din Iași), simbolice (Primul Război
Mondial – Iașii, un oraș al refugiaților, anul 1917), și funcționale (Ion Vodă cel
Cumplit, Nicoară Potcoavă).
Implicat atât direct cât și indirect în conflictul armelor din diferite perioade
(1903, 1906, 1913 și nu numai), M. Sadoveanu nu ignoră imaginile războiului,
metamorfozându-le, precum vânătoarea și pescuitul, în scriitură. Una dintre operele
prin intermediul căreia locurile memoriei sadoveniene includ și atmosfera anilor 19141918 din Iași, este (re)scrierea Trenul-Fantomă. În ambele romane, respectiv Strada
Lăpușneanu și Trenul-Fantomă, subiectul este același. Paul, un tânăr bucureștean,
pleacă, urcând într-un tren, în căutarea familiei dezbinate din cauza războiului. Imediat,
la fel ca toate celelalte personaje sadoveniene care merg neînsoțite în călătorii, Paul se
împrietenește cu bătrânul Avram, un observator-înțelept al acelor vremuri. Pentru
băiat, această aventură face parte din treptele maturizării, dar, prin ochii săi, cititorului
îi sunt înfățișate cele două portrete ale războiului: cel al durerilor și nenorocirilor, și cel
al decadenței: serate, parade vestimentare în conformitate cu tendințele europene,
manifestări culturale, teatru, operă, decadența lumii bune bucureștene pripăşită într-un
Iași pestriț. Prin cele trei tipuri de lieux de mémoires, locuri topografice (Strada
Lăpușneanu), monumentale (gara din Iași), simbolice (Primul Război Mondial, Iașii,
un oraș al refugiaților, anul 1917), Iașii înfățișează problematizarea reprezentării
trecutului. Strada Lăpușneanu, fosta Uliță Sârbească, cea pentru a cărei localizare se
oferea drept reper Biserica Banu29, este teatrul nu doar al piesei în care luxul și sărăcia
se unesc, ci și al comunicării trecutului cu prezentul. Dacă în opera finală, cea din
1932, acest loc al memoriei ieșene din (re)scrierea sadoveniană este prea puțin
valorificat, în opera din 1921, Strada Lăpușneanu este orizontul lumii vechi și noi, un
spațiu mixt și hibrid: „Când ajunse în furnicarul străzii Lăpușneanu, cu trotuarele
înțesate de lume elegantă, cu automobile sunând din trâmbiți în fiecare clipă, se gândi
că nu mai are decât doi pași până la otel”30. Dar imaginea străzii, care într-o primă fază
pare să fie aceeași, se schimbă. Se suprapune peste trecut un prezent, un prezent a cărui
funcție este de construire a unei identități, de fapt, a unei identități aparente: „În strada
Lăpușneanu, o stradă îngustă, cotită și scurtă, găsiră un viermăt neașteptat de lume.
Erau mai ales foarte multe femei tinere, în toalete elegante și vii. În jurul lor roiau
ofițeri cu dolmane și tineri cu fețele rase, în corecte straie englezești: paltoane largi și
pantaloni cu dungă și manșete. Mary nu-și putu stăpâni un ușor strigăt de uimire. Era
29

Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. V, Acte interne (1741-1755). Editate de
Ioan Caproșu, Iași, 2001, p. 77.
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Mihail Sadoveanu, Strada Lăpuşneanu. Oameni din lună. Morminte, București, 1978, p. 94.
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întreg Bucureștiul aici, toată Calea Victoriei, vioaie și veselă, murmurând, salutând,
observându-se pe sub gene încondeiate, prin monocluri cu luciri diferite”31.
Un alt loc al memoriei ieșene din (re)scrierea sadoveniană este gara din Iași,
un loc monumental, conform clasificării lui Nora. În opera din 1921, Strada
Lăpușneanu, portretul gării este cel al morții și al renașterii: „Ora sosirii în gara Iași, în
ceața fumurie a zorilor, era cu totul întâmplătoare. Semnalele disperate ale mașinilor
atunci păreau că trezesc macagii, funcționari și sentinele cu ochi somnoroși și cu
figurile palide”32. Ceea ce frapează în (re)scrierea sadoveniană, în Trenul-Fantomă,
este invocarea chipului unor Iași ai trecutului glorios, și nu Iași care „era gara aceasta a
războiului și maghernițelor de scânduri din preajmă, improvizate în pripă”33 ci Iașii de
odinioară, de dinaintea războiului: „Clădirea afumată a gării se caracterizează mai ales
printr-un mare număr de geamuri sparte și prin lipsă de ivăre la uși. În săli complect
îmbulzite și rău mirositoare, simți că lunecă prin glodul împrăștiat deasupra
parchetului. Slujbași cu ochii somnoroși și cu obrazurile nespălate, grămezi inerte de
soldați prăvăliți prin colțuri, șiraguri de lume cenușie care se băteau în cap și-n umeri
încercând să răzbată în două sensuri contrare, poliția militară care activa mai prin
răcnete și invective colorate: acesta era Iașii boierimii de odinioară, a intelectualilor
„Junimii”, a poeziei amintirilor?”34.
Dar contrastul complet este vizibil prin locul simbolic, războiul, Primul Război
Mondial, Iașii fiind un oraș al refugiaților în anul 1917. Astfel, nu doar naratorul se
poate întreba dacă Iașii nu sunt Bucureștii, ci și cititorul: „Acuma, în Iașul nostru, e un
adevărat turn al Babilonului. Vin bucureștenii și dau mii de franci pe-o odaie...”35, sau
în varianta finală a Străzii Lăpușneanu: „Ajunsese deasupra unui oraș. Era București.
Zeppelinul, spaima nopților războiului, plutea și el în apropierea lui și din când în când
îl vopseau cu lumina proiectoarelor. Acele pensule încărcate de lumină scriau în
același timp, deasupra aglomerației de clădiri, numele orașului. Nu era București. Era
Iași. Zgomote de explozii, ca prăbușiri imense de vagoane, întovărășeau dubla călătorie
a sa și a acelui valon prelung ca o suveică”36. Dar cosmetizarea războiului din varianta
inițială nu poate fi revendincată și în varianta finală. Acea lume feerică a spațiului
ieșean dispare, rămân doar imaginile tari, nu cele ale luxului și ale petrecerilor: „Târgul
îi păru un colț părăsit din marginea lumii, deși se țeseau în toate direcțiile șiraguri de
soldați și de căruțe. Oameni și vite măcinau glodul, cu capetele aplecate, ca apăsați de
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o osândă. Umblând cu capul aplecat, simțea în tâmplă o frântură de vers, ca o
ciocnitură: De te razemi de o umbră...”37.
O altă categorie de locuri ale memoriei ieșene în (re)scrierile sadoveniene este
cea a locurilor funcționale, respectiv, Ion Vodă cel Cumplit și Nicoară Potcoavă.
Sadoveanu, manifestând un interes acut atât pentru istoria lui Ion Vodă cel Cumplit,
cât și pentru scenele de luptă ale cazacilor38, transformă o carte a tinereții într-o
capodoperă a maturității, pornind de la simpla variantă a Fraților Potcoavă, a cărei
tehnică și formă nu reprezentau un aport literar propice gustului său, însă „îl
ademenește ca tablouri și concepție”; el o metamorfozează după doi ani de zile într-un
roman premiat, Șoimii, al cărui parcurs se va finaliza printr-o progresiune a lui
Sadoveanu către sine în 1952, prin Nicoară Potcoavă.
În privința imaginii lui Ion Vodă cel Cumplit din cele trei opere sadoveniene,
aceasta este aproape aceeași din documentele istorice care introduc Iașii unor vremuri
neprielnice, vremuri ale răzbunării și ale asediilor: „Ca un trăsnet din senin primiră
boierii moldoveni vestea din Țaringrad că s-a numit Domn Moldovei un Ion, ce se
pretindea a fi fecior sau nepot a lui Bogdan-Vodă șpanchiul, făcut cu o armeancă; alții
ziceau că-i grec din insula Rodos, și că ar fi fost negustor de giuvaericale; alții că era
Leah și că se numia Ivonia. Dar nu avu ce face nimenea din potrivă, că pe lângă acest
Ion veni o droaie de turci să-l apare și să-l așeze în scaun”39. Ba mai mult, nici venirea,
dar nici plecarea sa, nu au fost benefice: „Uciderea tragică a lui Ion Vodă, în 1574, a
fost urmată de un atac tătăresc ce a devastat regiuni întregi și a ars majoritatea orașelor,
printre care și Iași”40. În Frații Potcoavă acest eveniment nu este reamintit așa cum ar
fi trebuit: „Să vedeți: Ion-Vodă cheamă căpeteniile la sfat; și stăteau cu boierii! Iaca
așa… săracul vodă Ion! și atunci, în sfatul acela de oaste, am văzut pe Irimia Golia
schimbat! De multă vreme rugase boierii pe vodă: «Scutește-ne doamne, de țărănime!
Cică să nu mai stăm alături cu cei cu mâinile cioturoase…»”41. În Șoimii este
37
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contextualizată această domnie de scurtă durată a lui Ion-Vodă, cel care fusese
remarcat, dar și trădat de către ai săi: pârcălabul Irimia Golia care trece de „partea
ismailitenilor”, iar în prologul Șoimilor, Despre sfârșitul lui Ion-Vodă cel Cumplit,
apar descrieri ce ilustrează starea precară a celor care luptau alături de Vodă, foametea,
seceta, neodihna sau imaginea cutremurătoare ce aduce aminte de chinurile practicate
în Evul Mediu, cea a trupului voievodului care cade într-o capcană, în urma unui pact,
fiind tras din patru părți: „La sfârșit vodă s-a milostivit cătră ai săi și s-a înduplecat la
făgăduințile beglerbeiului. S-a închinat, și Ahmed pașa s-a legat cu jurământ să-l ducă
viu la Împărăție. Dar în cortul pașei, un alt frate întru Hristos, un levantin cu numele
Cigla, i-a dat lovitura cea din urmă, cu jungherul. După care Ahmed beglerbei s-a
bucurat că poate supune trupul mort al viteazului la altă osândă: a poruncit să fie legat
leșul cu patru odgoane și patru cămile să tragă în patru părți, sfârtecându-l”42. În
Nicoară Potcoavă, Ion Vodă este reamintit ca fiind înțelept, viteaz, el e cel care a dorit
să scoată de sub sabia boierimii pe credincioșii săi, fiind, după Constantin Ciopraga,
întruchiparea lui Tezeu.
Nicoară Potcoavă, un alt loc al memoriei ieșene din (re)scrierile sadoveniene,
este cel prin intermediul căruia se dorește reprezentarea unui teritoriu răzbunat, al unui
teritoriu ce-și revendică imaginea trecutului prin identitatea locului43. Dacă opera
tinereții reconstituie aventura de tip militar, ultima capodoperă străbate aventura unei
conștiințe de tip intelectual. În Șoimii, Nicoară Potcoavă luptă pentru reabilitarea
numelui fratelui său, dorind să-i răzbune moartea cauzată prin trădare, instituindu-se
acea legătură de sânge, o aventură, astfel, sangvină. Nicoară Potcoavă decide să treacă
Nistrul și ajungând la Iași nu-l găsește pe Irimia, iar Șchiopul, cel care-l înlocuiește pe
fostul domnitor, îi scapă. Nicoară Potcoavă din Șoimii va căpăta cele două atribute abia
în opera maturității. Primul reacționează impulsiv, direct, fără a anticipa eventualele
consecințe, cel mai probabil un „haiduc”: „Avere: calul, pala și curajul; tovarăși: un
42
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întreg popor de viteji. A dus o viață de pribegie, cu vitejii, prin stepe fără hotar, pe ape
repezi și limpezi, prin țări înflorite și prin pustietăți arse de secetă. De multe ori mânca
și dormea pe cal, de multe ori călărea și hărțuia zile întregi. În jurul lui se
înmănunchease un popor de voinici, și fulgerul paloșului său sclipise în patru părți de
zare”44, iar portretul este unul de tip romantic: „În frunte călăreau frații. Nicoară
Potcoavă, întunecat și amărât, părea țintuit pe murgul lui. Tunica scurtă căzăcească îi
strângea pieptul lat în care gemea înăbușit o vitejie. Pulpele tari în nădragi largi,
picioarele în cizme de marochin până la genunchi, cu pinteni de argint, strângeau
nervos coastele calului. Căciulița de astrahan da drumul unui val neregulat, creț, de păr
luciu, și punea o umbră ușoară pe ochii întunecoși, în care plutea lumina unui râmnic
adânc într-o zi cu soare.”45, fiind la fel de viteaz și de doritor în a stabili dreptatea
precum fratele său, Ion Vodă cel Cumplit: „Potcoavă intră în foc, cosind: pala îi vâjâia
în mână și, în răcnetele oștilor, Murguț îl ducea ca un vârtej; sabia se încovoia,
strălucea, cădea ca un fulger; în urmă rămânea șanț printre dușmani”46. În cea de-a
doua operă întâlnim un Nicoară asemănător lui Ferid cel din Divanul persian. El este
mai întâi discipol, ucenic, ca mai apoi, deprinzând atât tainele înțelepciunii, cât și cele
ale sabiei, să devină un cugetător umanist, un om cu valori etice și morale. Supus unor
probe, acestea îi vor confirma propria filosofie: viața omului este pieritoare, dar prin
existența în slujba celorlalți, a dreptății și a respectării unui cod etic, va rămâne ceva în
urma lui: „Să știți, oameni buni, că pierea mea e poruncită de turci; și ne aflăm într-o
vreme când păgânii sunt mai tari decât craiul, iar craiul doboară pe un luptător al
creștinătății. Oare va mai putea ridica fruntea Ștefan-crai de subt asemenea rușine?
Făcutu-mi-am datoria ce aveam, a mai zis mări-sa; acum pot să mor. Din sângele meu
va crește răscumpărarea cum crește grâul dintr-o sămânță. Nu voi pieri întreg.
Rămâneți cu bine și aduceți-vă aminte de mine!”47, ipostaziind astfel formula
horațiană: Non omnis moriar. Itinerariul său către desăvârșire cuprinde mai multe
episoade cu semnificații aparte: mai întâi este ucenic în casa lui Mati Harian, apoi la
Praguri deprinde învățătura sabiei și a călăriei, iar la Bar reușește să asimileze limba
greacă și latina, precum și ideile filosofice ale lui Platon și Aristotel. Acest Nicoară din
1952 nu este un individ oarecare. Tot el este și cel care se va întoarce la Zidul Negru
pentru a-și continua lectura cărții rămasă încă deschisă, a lui Heliodor de la Emesia,
Theagen și Haricleea. El este cel care a reușit să dobândească după trecerea anilor
înțelepciunea, toleranța, conștiința jertfei, fapt pentru care căpitanul negrean Cozmuț
propune un portret de-al lui Nicoară: „Acest bărbat domnesc a lepădat de la sine
44

Mihail Sadoveanu, Șoimii, p. 78-79.
Ibidem, p. 11.
46
Ibidem, p. 183.
47
Ibidem, p. 427.

45

56

bucuriile trecătoare, și în el stă mai presus de toate lumina cea fără de amurg a unei
iubiri către cei pe care răposatul vodă Ion i-a numit «sarea pământului»”48. Este descris
ca un om al onoarei prin răzbunarea fratelui, dar și a unei comunități întregi, un frate
responsabil prin educarea mezinului Alexandru cu ajutorul pildelor și al poveștilor, un
prieten desăvârșit prin salvarea prietenului său din copilărie, evreul Cubi, un bun
samaritean prin protejarea robilor aduși de tătari tocmai din India și cedarea unor
pământuri, un cititor al semnelor vremii prin prevestirea unei vremi potrivnice, dar și
un domnitor al norodului, care, la divanul judecății convoacă întreaga comunitate:
babe, moșnegi, negustori, meșteri, țăranii trimiși de Tadeus, ascultându-le fiecăruia
nemulțumirile.
Iașii, locuri ale memoriei din (re)scrierile sadoveniene, reprezintă nu doar
spații geografice modificate de o trecere zadarnică a timpurilor, ci tablouri în care
trecutul și prezentul etern au aceleași nuanțe în orizontul decupajului spațio-temporal.

Summary
Building on the statement of the French historian Pierre Nora, according to whom the
collective memory of a group crystallizes around certain places, the present paper
goes beyond the Sadovenian (re)writing through the (re)confirmation of a truth that
could never be challenged: history repeates itself. Mihail Sadoveanu, who is tormented
by the obsession of transformation, does not ignore the images of Iași, through the
transition from individual memory to collective memory, places of memory.
Keywords:
Mihail Sadoveanu, (re)writing, lieux de mémoire, collective memory, individual
memory, cultural memory.
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Bojdeuca „Ion Creangă”.
Din istoria primului muzeu literar din România
Iulian Pruteanu-Isăcescu

Bojdeuca „e mai interesantă ca ruină la privit”1...
Cu mai bine de zece ani înainte să devină primul muzeu literar din România,
opinia publică românească era interesată de starea de dărăpănare a bojdeucii în care șia trăit ultimii ani scriitorul Ion Creangă.
Octavian Goga, semnatarul Cronicii din revista literară „Luceafărul”, în
numărul din 1 ianuarie 1907, nota: „Bujdeuca lui Creangă. Un prieten al revistei
noastre, dl. prof. Dr. I. Simionescu din Iași, a binevoit a ne pune la îndemână fotografia
casei, în care a locuit Creangă. În această modestă «bujdeaucă» din mahalaua Țicău, cu
două odăiți și o tindă, petreceau adesea cei doi buni prieteni: Eminescu și Creangă. –
Bujdeauca e aproape de ruină – ne-o spune și «Viața românească» – și înainte de a o
șterge de pe fața pământului indiferența și nerecunoștința noastră, îi tipărim aici
fotografia; măcar atât să lăsăm urmașilor!”2. Fotografia a fost publicată ca ilustrație la
un capitol dintr-un roman original al lui Horia Petra-Petrescu, la pagina 12, cu
explicația „Bujdeauca lui Creangă din Țicău (o mahala din Iași)”. Aceasta este cea mai
veche fotografie a bojdeucii. Informația referitoare la această fotografie, precum și la
starea de ruină a bojdeucii a fost preluată și de „Tribuna”3 din Arad.
Patru ani mai târziu, în ianuarie 1911, în paginile „Românului” arădean erau
publicate versurile de satiră ale profesorului Eugeniu Revent din Bacău care arătau o
stare de fapt: „Ca noi nimenea nu are un respect nemărginit./ Pentru oamenii de seamă
ce trăiesc, ori au murit./ Astfel chiar cu Ioan Creangă, marele povestitor,/ Ca unul care
fusese om de geniu, din popor,/ La mormântul lui o cruce simplă, ’n lemn, dacă i-am
pus,/ S-arătăm chiar și la groapă că n-a fost un om de sus!/ Germanii dacă păstrează
locuința din Weimar,/ Și noi «bojdeuca» lui Creangă o păstrăm ca lucru rar,/ Putrezită,
dărâmată, cu cerdacul irosit,/ Căci e mai interesantă ca ruină la privit”4. În același ziar,
1
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dar din iulie 1912, Horia Petra-Petrescu semnează un articol intitulat Un muzeu
Eminescu?, în care radiografiază starea jalnică a păstrării patrimoniului literar din
spațiul românesc, concluzionând: „Bojdeuca lui Creangă din Iași ne părăsește mâinepoimâne”5.
La sfârșitul anului 1911, învățătorul Mihai Lupescu semna articolul intitulat
Bujdeuca lui moș Ion Creangă, în care aflăm o descriere frumoasă a bojdeucii și a
împrejurimilor, dar și informații despre starea precară a acesteia: „Pentru a treia oară,
întovărășit de un admirator a lui Creangă, am mai răsuflat în căsuța în care a trăit
marele povestitor, căci de acuma, Dumnezeu știe, cine o va mai vedea așa cum a fost
ea odată! Vremea, care dărâmă cetăți cumplite și ziduri uriașe, va risipi mult mai ușor
casa de vălătuci, acoperită cu draniță, în care și-a sfârșit zilele, fără gălăgie, și în liniște,
acela care a întrupat firea țăranului moldovean.
Bujdeuca lui «moș Creangă» cum îi zicea el adeseori, se află în mahalaua
Țicăul de Sus, din Iași, în «valea plângerei», la colțul a două uliți, cu portiță veche de
scânduri, cu cărare petruită de la portiță până la cerdac, umbrită de niște ulmi bătrâni,
având fața principală spre apus, adăpostită sub umbra ulmilor, ca fața unei gospodine
de munte, ascunsă sub ștergarul alb cum îi zăpada, iar la câțiva pași de la portiți, la
colțul gardului și al ulițelor, este un izvoraș cu ghizdele de piatră și cu ulucul de țeavă
de fier, izvorașul, din care «moș Creangă» dădea musafirilor «apșoară rece». Înspre
partea de miază noapte, cam lângă zăplaz, se găsesc și acum ca «atenanse» două
poețele, acoperite cu scânduri vechi și dărăpănate, având același veleat ca și casa: una
menită de a face în ea bucate vara, pe vremea când în casă nu se mai putea face foc, în
alta se țineau ciuveie, putini, ciubere, coveți, polobocul de murat curechi ș.a.
Fețele despre apus, miază-noapte și amiază au un cerdac de lemn vechi ca și
casele, iar în dos, spre răsărit, este vestitul cerdăcuț, unde-l găseai adeseori vara pe
«moș Creangă» în halatul lui țărănesc, până în pământ, descins, cu prostire la gât ca să
scape de sudoare, înconjurat de hârțoage, unde adesea îl nimereau prietenii și
admiratorii lui.
Aici, în acest cerdăcuț, adesea, săptămâni întregi stătea Creangă cu prietenul său
Eminescu, rostogoliți pe paturi, discutând multe, multe de toate, unul închinându-se
geniului și admirându-l, altul sorbind curățenia de suflet și graiul limpede al țăranului și
amintindu-și fiecare zilele mândre din trecutul neamului și din copilăria lor. Aici
admirau ei și frumosul răsărit al diminețelor de vară, uitându-se cu ochiana – cum
spunea stăpâna – în depărtări mari, căci e adevărat, că un răsărit de soare mai mândru și
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mai poetic de cum se vede de pe creasta Sărăriei și coasta Țicăului, arareori este și în
alte părți.
În cerdăcuțul acesta se mai găsesc și astăzi un scrin, ce se spune că ar fi fost a
lui Eminescu, fără ca nimic să adeverească aceasta, niște hărți vechi, între care și
aceea a județului Iași de Creangă, niște icoane, care se spune să le avea Creangă de la
maică-sa ca dar, când s-a diaconit și o desăvârșită ruinare a cuibului unde a sălășluit
țăranul de la Humulești.
Bujdeuca are înfățișarea unei case țărănești, cum au și azi gospodarii din
Humulești, având de megieși tot niște bujdeuce vechi și ruinate.
Mai toți mahalagii din Țicău au pe lângă casă pomi, așa că privind această
parte a Iașului de pe dealul Sărăriei ori a Ciricului, ea dă priveliștea unui sat. Toți
locuitorii acestei mahalale sunt mai muncitori, unii având și arături în țarinele din jurul
orașului. Traiul aici e simplu și liniștit ca într-un sat și ești scutit de zgomotul orașului.
În loc de strade sunt uliți, care pe vremea ploilor sunt tot așa de glodoase ca și cele de
prin sate.
Aici și-a ales bârlogul acela, care deși a viețuit în Iași, totuși prin felul de trai nu
vroia, în ruptul capului să se depărteze de obârșie și a rămas până la moarte cu inima și
cu sufletul țăran desăvârșit.
Bujdeuca lui «moș Creangă» e alcătuită din două odăi cu o tindă pe la mijloc și
cu o cămăruță în fund, împărțire, ce mai toți țăranii de azi dau casei lor. Una din odăi,
cea despre miază zi e podită, iar alta, cea dinspre miază noapte, e dată pe jos cu lut.
– De ce odaia asta e dată cu lut pe jos? Tot așa era și pe vremea când trăia
Creangă? Am întrebat pe stăpâna de azi a caselor și care cunoaște bine felul de trai al
lui Creangă.
– Așa-i plăcea lui. De câte ori îi spuneam s-o podească, îmi răspundea că vrea
să aibă o odaie ca la Humulești.
Odăițele sunt cu ferestrele mici și cu cruce prin mijloc. Păretele de la odaia
despre amiază zi e spart, căzut și răzămat în niște pari. În această odaie se află așezat
într-un părete, ca o derâdere un portret al lui Creangă în culori, după cea din urmă
fotografie (Acest portret a fost cumpărat și dăruit de mine Academiei Române)6.
Cine a cunoscut căsuța lui Creangă și se duce azi s-o mai vadă, îl cuprinde o
mare jale! Nimenea nu și-ar putea închipui că cuibul unde a trăit un om de așa mare
valoare să ajungă în halul în care se găsește. Peste un an, cel mult doi, nici o urmă nu
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se va mai găsi din casa neprihănită, cu adevărat țărănească, a acelui care s-a numit Ion
Creangă. Bujdeucă, unde a sălășluit atâta iubirea de țară și neam și dragostea pentru
țărănime și pentru cel necăjit! Cerdacul unde neîntrecutul povestitor petrecea cu floarea
scriitorilor noștri și unde a înlănțuit pe «Harap Alb», când a venit împăratul rusesc și
i-a ieșit fum pe nas, odăițele lui, păreții, acoperișul, care astăzi e peticit cu câte o bucată
de tablă, ca pete de batjocură și necinste peste dranița, poate din Humulești, totul va fi
o ruină și cei ce au cunoscut acest cuibșor, vor jeli dărăpănarea și ruina lui.
Stăpâna de azi fiind femeie săracă, îmi spunea că n-are cu ce s-o repare și, de-a
cădea, s-a muta și ea în altă parte și-a vinde locul cui va putea.
La alte neamuri cuibul acelor ce fac fala țării se cinstește și se păstrează cu
mândrie. Cât nu țin nemții la casele scriitorilor lor mari! Dacă încep a se ruina le
înconjoară cu ziduri, le reînnoiesc, dar păstrează originalitatea clădirii cu multă
sfințenie.
La Suceava, de pildă, la cetatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, nemții au făcut
săpături și cercetări, dar nimic n-au schimbat din ceea ce au găsit; dimpotrivă, unde
zidul era slab, ei l-au întărit.
La noi, Cetatea Neamțului e și azi împrejmuită cu pustiu și acoperită cu fulgere
și se strică și se dărăpănă, și nimeni nu se gândește s-o împrejmuiască măcar cu un
gard de sârmă.
Cât nu țin ardelenii la casa lui Avram Iancu, eroul anului 1848! Iar la expoziția
din Sibiu din anul 1906, ei au așezat ca pe un odor sfânt între alte lucruri și ușa de la
casa lui Horia.
Oare la noi nu s-ar putea păstra în bună rânduială o căsuță țărănească în care a
locuit un scriitor ca acesta?
Creangă a avut o mulțime de prieteni printre oamenii politici și scriitorii din
trecut și de azi. Mulți din cei tineri au învățat clasa II primară la «Domnul Creangă»
care era profesor la școala din Păcurari. El ca scriitor mare a făcut cinste și Iașului,
«Cetatea Unirii», de unde au izvorât atâtea idei mărețe pentru neam și țară.
Cu câteva sute de lei strânse ori prin o listă de subscripție ori înscrise în bugetul
orașului, s-ar putea drege și păstra întreg și neștirbit acest cuib, care pentru iubitorii de
lucruri frumoase și românești ar putea fi un loc de pelerinaj cum pe vremea lui Creangă
era locul de întâlnire al multora din cei mai de seamă scriitori ai noștri de azi”7.
Numărul din 22 martie 1914 al revistei „Gazeta ilustrată” din București
semnala faptul că „«Bojdeuca» aceasta, cum își numea Creangă casa sa, e ca o căsuță
de țară, cu o ogrăjoară în față și cu cerdac de jur împrejur, o căsuță ce stă să cadă, în
7
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care vara plouă, iar iarna viscolul șuieră prin spărturile acoperișului. Azi căsuța se
dărâmă, o spune aceasta și povestitorul nostru de astăzi, d. Em. Gârleanu, în scrisoarea
către d. ministru I.G. Duca. La portiță se vede un lacăt, ne mai spune cu durere d.
Gârleanu, ca o pecete a vremii neîndurătoare, ce arată nepăsarea omenească”8. Tot de
aici aflăm că și ziaristul ieșean Gr. Stratin a cerut, pe lângă mulți alții, să se ia măsurile
necesare de cei în drept pentru conservarea acestui locaș9.
De altfel, Emil Gârleanu va publica în volumul Priveliști din țară. Schițe.
Însemnări, capitolul Casa lui Ion Creangă, în care își arăta bucuria că „În sfârșit! Casa
lui Ion Creangă va fi reparată și ținută de către Comuna Iași”10, continuând cu o
descriere a bojdeucii: „într-o hudiță gloduroasă în care mai să-ți rămâie ghetele, când
treci prin ea, în mocirla drumului, în hudița numită a Țicăului, la no. 4, printre rânduri
de copaci, în fund, e o căsuță, care încă de acum 10 ani când am fost la dânsa, se
măcina cu încetul, dărăpănându-și acoperământul de șindrilă prin care ploaia începea
să străbată. Pereții coșcoviți, hrențuiți, din vălătuci cădeau la pământ, podelile putrezite
lăsau țărâna să se împrăștie prin casă, și cele câteva lucruri rămase, posomorâte, parcă
se pregăteau și ele să-și ia rămas bun de la lumea aceasta. Cu glas potolit, dar cu o rară
istețime și cu un mare farmec la povestit, tovarășa lui Creangă îmi spunea prin câte
necazuri a trecut, câte i se pregătesc, câte griji îi năvălesc în suflet, când privește casa
povestitorului năruindu-se. Nici un ajutor, nici o vorbă bună de la nimeni.
Mai rămăsese în casă o ladă cu cărți, cercetate de către d-l Gh. TeodorescuKirileanu, un dulap pentru cărți dăruit povestitorului de către Eminescu, câteva
tablouri, un portret în ulei, o fotografie a scriitorului, – într-o familie, la Slănic – și
frumosul tablou al Junimii, în care Creangă e atât de bine. Printre curiozități: un cot,
făcut și încrestat de Creangă, o oală în care fierbea vinul, o lopățică cu care... se
scărpina pe spate, și alte câteva lucrușoare, păstrate de către aceea care îl îngrijise
atâția ani.
Casa, cu două odăiți în dreapta și în stânga unei săliți, are un cerdac în dos, de
după parmaclâcul căruia Creangă și cu Eminescu priveau până departe, spre malurile
verzi și rotunjite ale Ciricului...”11.
La sfârșitul anului 1914, academicianul Ion Simionescu semnala de la Iași, în
paginile revistei bucureștene „Flacăra”, starea proastă în care ajunsese casa lui Ion
Creangă: „Pe vremuri, erau două odăiți, lipite pe jos cu lut și despărțite printr-o tindă
îngustă. Acum nu a rămas decât odaia din stânga. Din cealaltă abia se mai țin doi
pereți; acoperișul, ca să nu cadă, e proptit cu furci. Iar din cerdacul de din dos, (…) azi
8
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nu au mai rămas decât câteva scânduri putrezite, pe care stau azvârlite grămadă, ceea
ce mizeria a găsit mai de preț în locurile cu gunoaie de la marginea orașului.
Drept păzitoare a locașului sfânt, o babă surdă, zdrențuită, îmi iese înainte, iar
în odaia unde ar fi trebuit să stea la locul lor toate odoarele evocatoare a celor doi
luceferi ai literaturii noastre, se găsesc: cuibarul câtorva găini, culcușul unui câine și
mindirul rufos pe care sărăcia se odihnește. Biata babă, speriată de venirea mea, începu
să plângă și să-mi spună cu vorbe repezite: «De la primărie, mamă, mi-a dat voie să
stau aici până-n primăvară, că-s săracă și n-am pe nimenea». «Cuconașul D. mi-a zis:
pune, babo, proptele la acoperiș, să nu-ți cadă-n cap. Și am pus, după cum vezi; și am
astupat tinda din fund, că intrau porcii; am pus clanță la poartă că intrau dracii de băieți
de furau cercevelile de la ferestre. O îngrijesc și eu, că poate m-o strânge Dumnezeu și
n-oi mai ajunge până-n primăvară»”12.
În această „bojdeucă de căsuță” a locuit Ion Creangă din 1872 până în
decembrie 1889. Căsuța „cu trei odăi, coperită cu stuh, și în ogradă fântână”13 a fost
construită în anul 1842 de Constantin Vasiliu, ajungând, apoi, de la proprietar la
proprietar, la Maria Ștefăniu. Aceasta, nelocuind-o, a închiriat-o familiei Vartic, iar
la 10 iulie 1872, Ion Creangă împreună cu fiul său, Constantin, s-au mutat la
Bojdeucă, ocupând camera din dreapta. În vara anului 1879, Ion Creangă a
cumpărat Bojdeuca printr-un Act de vecinică vânzare, de la Maria Ștefăniu
(căsătorită Ciogole), pe 50 de galbeni austrieci, pe numele Tincăi Vartic, el
semnând doar ca martor la tranzacție14. După moartea sa, în casă a rămas Tinca
Vartic, femeia mai tânără cu vreo 15-16 ani decât el, care l-a îngrijit cu devotament
și care a stat la căpătâiul său până în ultima clipă15.
La jumătatea anului 1890, Tinca Vartic s-a căsătorit cu Constantin Deliu,
megieș din Țicău, și a locuit în casa soțului, din strada Dochia nr. 11, la distanță de
câteva ulițe. Bojdeuca rămâne nelocuită începând cu 1890, ajungând într-o stare de
totală ruinare. După moartea Tincăi Vartic, petrecută la 3 septembrie 1912, bojdeuca
rămâne lui Constantin Deliu, care propune, în 1915, Primăriei ieșene să cumpere casa.
Bojdeuca a fost cumpărată la 20 noiembrie 1917, de către Comitetul „Ion Creangă”, în
aceeași zi făcându-se donația imobilului către Universitatea din Iași16.
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Primul muzeu literar din România a costat 11.331,95 lei
În „Gazeta Transilvaniei” din iulie 1915, citim că „s-a luat inițiativa de a se
restaura faimosul bordei din dealul Scăricicăi, în care a sălășluit pe vremuri marele
povestitor”, iar „meritul îi revine d-lui I. Mitru, directorul Școlii Normale «Vasile
Lupu», care vizitând cu profesorii și elevii școlii, bordeiul lui Creangă, a avut
inspirația de a aduna un fond de o mie lei, cu care să se poată restaura bojdeuca.
Odată restaurată se va consolida și terenul, pe care se află clădită bojdeuca, în așa fel
ca apele ce se scurg să nu o surpe din nou. În același timp, se va pune și o placă
comemorativă care să arate generațiilor viitoare că în acest palat țărănesc a locuit
minunatul povestitor Ion Creangă”17.
Aceste fonduri au fost predate Comitetului „Ion Creangă”, înființat la 29
octombrie 1917, care avea „de scop, în primul loc, reclădirea bujdeucei lui Creangă,
cum apoi alte măsuri, pentru perpetuarea numelui și a operei sale”18.
Din acest Comitet făceau parte A.C. Cuza (profesor universitar și deputat), dr.
N. Leon (profesor universitar), dr. Corneliu Șumuleanu (profesor universitar), dr. N.
Racoviță (primarul orașului Iași), Alexandru Alimăneștianu (bancher și mare
proprietar), C. Ionescu-Olt (avocat și publicist), N.A. Bogdan (publicist), Ion Mitru
(directorul Școlii Normale „Vasile Lupu” Iași), Gh. Popescu (inginer-inspector) și G.T.
Kirileanu (publicist, bibliotecar al Palatului Regal). Comitetul l-a ales ca președinte pe
A.C. Cuza, casier pe Alexandru Alimăneștianu și secretar pe N.A. Bogdan19.
A intervenit și Primăria Orașului Iași, „ca să execute ea această lucrare, dând
astfel exemplul rar, dacă nu unic, al unei administrații comunale, stăpânită nu numai de
griji edilitare, ci și de preocupări literare”20.
Darea de seamă21 a încasărilor și a cheltuielilor făcute de Comitetul „Ion
Creangă” cu ocazia restaurării Bojdeucii ne arată principalii contributori și cheltuielile
făcute:
Încasări de la: Banca Națională din București (5.000 lei), elevii Școlii Normale
„Vasile Lupu” din Iași, prin Ion Mitru (1.433,90 lei), Creditul Rural din București
(1.000 lei), N. Iorga (1.000 lei), Primăria Iași (500 lei), Banca Agricolă, Sucursala Iași
(500 lei), Reg. 25 p.a. prin maiorul Zelea Codreanu (154 lei), Iacob Negruzzi (100 lei),
V.G. Morțun (100 lei), A.C. Cuza (100 lei), C. Șumuleanu (100 lei), N. Leon (100 lei),
Al. Alimăneștianu (200 lei), Gh. Popescu (100 lei), G.T. Kirileanu (100 lei), Ion Mitru
17

Bojdeuca lui Ion Creangă, în „Gazeta Transilvaniei”, anul LXXVIII, nr. 153, Brașov, 16(29)
iulie 1915, p. 2.
18
Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă ..., p. 8.
19
Ibidem, p. 10.
20
Ibidem, p. 16.
21
Ibidem, p. 11-12.
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(100 lei), N. Racoviță (200 lei), C. Ionescu-Olt (50 lei), N.A. Bogdan (20 lei), G.
Trancu-Iași (40 lei), I.N. Motaș (30 lei), Maria Popa-Radu (20 lei), Gh. Popa-Radu (20
lei), Mihail Crudu (20 lei), Alistar Gheorghe (5 lei), un total de 10.982,90 lei; s-au
adăugat Direcția Baracamentelor (materiale în valoare de 1.776 lei), Direcția Geniului
(materiale în valoare de 400 lei), Direcția Spitalelor (tuburi în valoare de 500 lei),
Direcția Lemnelor (transporturi în valoare de 300 lei), Primăria Iași (lemne și
transporturi în valoare de 500 lei), Compania Telegrafiei fără fir (transporturi în
valoare de 300 lei), un total de 3.776 lei. Totalul primirilor: 14.758,90 lei.
Cheltuieli pentru: cumpărarea și restaurarea bojdeucii (8.223,75 lei), cumpărarea casei moștenitorilor Coca22 (3.108,20 lei), în total: 11.331,95 lei. Suma rămasă și
depusă la Banca Națională (3.426,95 lei).
În ziua de Florii, 15 aprilie 1918, în prezența unui număr important de cetățeni,
locuitori ai Iașului și studenți, a avut loc sfințirea de către preotul G.I. Niculea a clădirii
restaurate a bojdeucii lui Ion Creangă. Au luat cuvântul apoi A.C. Cuza, președintele
Comitetului, care a făcut o prezentare a activității de restaurare a bojdeucii, și dr. N.
Leon, rectorul Universității din Iași, care a acceptat „cu mare bucurie prețiosul dar”
făcut de Comitet.
În încheierea ceremoniei de predare a Bojdeucii către Universitate, vechiul
Comitet s-a constituit în Societatea „Ion Creangă”, cu scopul de a edita scrierile lui
Creangă și de a veghea asupra bunei întrețineri a Muzeului „Ion Creangă”, la care au
aderat și alte persoane prezente la eveniment: I. Simionescu, T.T. Burada, Elena
Burada, I.S. Ionescu, G.I. Niculea, B. Cojocaru, C. Vasiliu, C. Cehan-Racoviță, A.
Poitevin-Scheletti, P. Hette, Ion Colibaș, G.M. Simionescu, El. Turculeț, M.
Simionescu, Natalia Valeriu, Al. Valeriu și C. Grigorescu23.
Dintr-o mărturie a avocatului Ionel Hette, publicată de Constantin Parascan în
volumul Acasă la Ion Creangă, aflăm că la evenimentul din 15 aprilie 1918 au
participat și Iacob Negruzzi, Mihail Negruzzi, Gheorghe Mârzescu, Gheorghe I.
Brătianu, Maria Moruzi, Olga Sturdza, Paul Bujor, Constantin Stere, sculptorul
Richard Hette, fratele său ș.a.24.
După restaurarea din 1918, bojdeuca a devenit muzeu, în administrarea
Universității din Iași25, transformându-se într-un loc de pelerinaj pentru cei care doreau
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să vadă casa în care a locuit scriitorul. Din descrierile de presă aflăm că bojdeuca a fost
foarte vizitată în perioada interbelică.
La mijlocul anilor ’20, bojdeuca devenise o delectare pentru vizitatorii români,
întocmai cum nemții se bucurau de locuința lui Goethe din Weimar. Aflăm despre
aceasta în paginile Notelor și Amintirilor26 lui N. Leon, fost membru al Comitetului
„Ion Creangă”.
La 19 mai 1933 a luat ființă Asociația „Prietenii lui Creangă” cu scopul de a
restaura din nou Bojdeuca, după restaurare aceasta trecând în subordinea Primăriei
ieșene27. În august 1935 se ia decizia de a se construi o clădire în curtea Bojdeucii,
necesară îngrijitorului care locuia în muzeu28.
În aprilie 1936, în urma insistențelor deputatului liberal Emil Ceicovschi,
comitetul de inițiativă, format din mai multe personalități, între care A.C. Cuza și
Constantin Meissner (președinți de onoare), Osvald Racoviță (primarul orașului Iași),
Gh. Ghibănescu (istoric), N.A. Bogdan (publicist), Emil Serghie (directorul Teatrului
Național din Iași), C.R. Ghiulea (președintele Sindicatului Ziariștilor), Ionel
Teodoreanu (scriitor), C. Dumbravă (avocat), Ion Botez (avocat) ș.a. reușește să
restaureze bojdeuca și să construiască o locuință de serviciu pentru îngrijitorul acesteia,
pregătind, astfel, muzeul pentru Serbările de comemorare ale Junimii din 26-27 aprilie
193629 și Centenarul nașterii lui Ion Creangă, din martie 1937. Această a doua
restaurare a Bojdeucii, după cea din 1918, se datorează în mare măsură grijii lui Emil
Ceicovschi.
Spre finalul anului 1936, în paginile revistei „Ilustrațiunea română”, la rubrica
Aspecte ieșene, C.L. semnează articolul Pe unde a trăit Ion Creangă…, povestind o
vizită la „căsuța scundă, unde a trăit și a închegat atâtea fermecătoare povestiri
glumețul Ionică de la Humulești. (…) De cum ai deschis poarta și ai pășit pe cărăruia
pietruită ce se strecoară printre straturile de flori, un câine se repede, dând de veste
celui însărcinat cu paza acestei căsuțe declarată monument istoric, că au sosit vizitatori.
În fundul grădinei în vale, abia se distinge printre răzoarele de flori abundente, căsuța
joasă, acoperită cu șindrilă și cu ferestrele larg deschise. Cum ai intrat în această umilă
«bojdeucă» te cuprinde un sentiment nelămurit de evlavie și calci în vârful degetelor,
încet ca într-o biserică, cercetând cu ochii cele din jur. Aici a dormit Creangă, la
această masă a stat Eminescu, pe aici s-au preumblat Maiorescu, Panu sau alți maeștri
din nemuritoarea «Junime» de odinioară. În mijloc un antrețel (tindă) cu două uși. În
26
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stânga e camera ce servea de salon, și de unde te privește zâmbind un bust din ghips, al
autorului «Amintirilor din copilărie». De jur împrejurul pereților sunt înșirate toate
operele lui, fie în ediții vechi, fie postume; iar în camera din dreapta, un pat acoperit cu
lăicere de lână țărănești, în culori pale, presărate cu naftalină. Într-un colț, un dulăpior
simplu iar deasupra lui un sfeșnic de alamă, ce strălucește în bătăia soarelui, ce se
strecoară pe fereastră, ca o linie aurie. (…) Lângă pat o masă încărcată cu rechizitele de
scris: o călimară, o nisiparniță de lemn, cu care se așternea nisip pe slovele proaspăt
scrise, ținând loc de sugativă, o scrumieră și un sfeșnic de lemn cu lumânarea stinsă în
el. La marginea mesei un ceaslov cu litere chirilice și un volumaș subțirel: Metodă
nouă de scriere și citire, pentru uzul clasei I-a primară, alcătuită de I. Creangă și
tipărită la Iași în anul 1868; deasupra odihnesc o pereche de ochelari ieftini, iar alături,
cutia lor de carton. Sprijinit de masă, un scaun șubred stă gata să cadă parcă la cea mai
mică atingere. (…) Încolo totul e gol. În afară de o icoană și câteva litografii ale
scriitorului, sau câteva lucrări în peniță, reprezentând «bojdeuca», camerele sunt goale.
Aceste câteva simple obiecte e tot ce s-a mai păstrat de la cel ce a fost cel mai mare
povestitor al nostru. La plecare însoțitorul meu mă duse în fața unui registru
respectabil:
– Iscăliți și d-vs., vă rog.
– De ce?
– Toată lumea care vine aici e ținută să se iscălească în această condică. Așa e
obiceiul…
Am răsfoit din curiozitate: sunt mii de iscălituri ale vizitatorilor din toate
unghiurile țării. Profesori, preoți, studenți, ca și umili călători, au ținut să aducă astfel
omagiu postum, celui ce le-a încântat anii copilăriei cu basmele lui, vizitând locul unde
a trăit el”30.
În 1937, la aniversarea Centenarului nașterii lui Ion Creangă sunt publicate mai
multe articole de presă, care repun în circuitul public teme majore precum necesitatea
redactării unei monografii serioase. Șerban Cioculescu observa, pe bună dreptate, că
destinul lui Ion Creangă a fost „cuprins într-o cercetare mai întinsă, de un străin, d.
Jean Boutière”31, și păstrarea memoriei scriitorului așa cum se cuvine, mai ales că
„Bojdeuca din mahalaua Țicăului de la Iași, în care autorul Poveștilor a locuit ultimii
săi optsprezece ani de viață, a fost restaurată tocmai în 1918, din grija Universității
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ieșene. Încăperile ei începuseră a se prăbuși, potrivit tradiției mizerabile care a lăsat în
voia soartei, atâta vreme, conacul de la Mircești sau casa lui Cuza de la Galați”32.
În 1939, economul Dumitru Furtună, după ce vizitase bojdeuca, în vara anului
respectiv, afirma că aceasta „e un obiect de cult permanent pentru marele povestitor.
Megieșii se uită cu ochi mari la vizitatori, pelerinii păstrează o clipă de tăcere în fața
minunatului muzeu, în care lucruri puține spun mult și-i învață pe toți și mai mult. (…)
Binecuvântată va fi de-a pururi munca idealistă a Comitetului de inițiativă și a
Universității pentru restaurarea și întreținerea «bojdeucii». Cu cât vremea va trece, cu
atât mai mare se va socoti această faptă.
Iar «bojdeuca» va fi un permanent muzeu «Ion Creangă»”33.
Reprofilare, consolidări și amenajări
În urma cutremurului din 10 noiembrie 1940, Bojdeuca a avut mult de suferit;
abia în 1942 s-a aprobat material gratuit de la Mănăstirea Neamț pentru refacerea
acesteia. Doi ani mai târziu, aflăm că bojdeuca a scăpat de pe urma războiului, iar
lucrurile au fost ridicate de autorități și puse la loc sigur, deoarece Sărăria, cartierul
ieșean în care se găsea, a suferit mai mult decât celelalte34.
După instalarea regimului de democrație populară, Bojdeuca lui Ion Creangă
trece din administrarea Primăriei Iași în aceea a Complexului Muzeistic Județean, ca în
1972 să treacă în componența Complexului Muzeistic Iași, cu sediul la Palatul Culturii
(fostul Palat de Justiție și Administrație din Iași), organizat în anul 1955, complex din
care făceau parte mai multe muzee ieșene, Bojdeuca fiind subordonată Muzeului de
Literatură al Moldovei (mai apoi, Muzeului de Literatură Română). La 10 iunie 1966,
după închiderea amenajării documentare de la Mănăstirea Golia, unde exista un punct
muzeal dedicat memoriei lui Ion Creangă, în Bojdeuca din Țicău s-a constituit un
singur muzeu „Creangă” la Iași, căruia i s-au adăugat mai multe piese originale
(călimara de scris cu ștergătorul de penițe, sfeșnice, cuțitul de lemn de tăiat hârtie,
ceasul de buzunar al lui Creangă, tabachera cu inscripția posesorului, scrumiera, o
figurină ingenioasă, o cutie de epocă cu însemnul apartenenței pe ea, vase, tablouri –
portretul în ulei, din 1887, al Tincăi Vartic, realizat de V. Mușnețeanu, o icoană aflată
în chinovia de la Golia în care a locuit diaconul Creangă, cărți și manuale de școală ale
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D. Furtună, Un muzeu Eminescu-Creangă, în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), anul IV,
nr. 1-3, București, 27 iulie 1939, p. 45.
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George Putneanu, Scrisori din războiul din Iași. Înfloresc cireșii în Moldova, în „Universul
Literar”, anul LIII, nr. 15, București, 30 mai 1944, p. 3.
68

autorului, fotografii și altele)35, de puțin timp achiziționate și autentificate de conducerea Complexului Muzeistic Iași. Reprofilarea Bojdeucii36 a însemnat inaugurarea
unui „memorial de evocare a felului de viață și atmosfera în care crea scriitorul,
susținut prin etalarea obiectelor originale”37, precum și o serie de reconstituiri de
completare a interiorului și de întregire a ambianței.
În primăvara anului 1968, înainte de aniversarea semicentenarului Bojdeucii, a
avut loc o nouă reparare și reorganizare38. În urma cutremurului din 4 martie 1977,
casa a rămas în picioare, dar s-a lăsat „într-o rână, pe coasta dinspre sud, iar acoperișul
abia se mai sprijinea pe umerii șubrezi”39. Bojdeuca a ieșit din circuit pentru câțiva ani.
În anul 1984, în cadrul unui program național de consolidare versanți, s-a
intervenit și pe dealul Țicăului, prin introducerea unor coloane de beton, legate prin
ziduri-contraforți, în zona din fața și din spatele Bojdeucii40. În același an au fost
demarate și lucrările de restaurare a Bojdeucii. Acoperișul a fost decopertat și s-au
selectat materialele care se găseau într-o stare bună. S-a constatat că pereții din vălătuci
de lut nu aveau fundație și s-a turnat la temelie un strat de mortar din ciment. Furcile
din lemn au fost înlocuite cu stâlpi din beton, iar sub acoperiș s-a turnat o centură de
beton, pe care au fost sprijinite grinzile din material nou, rezistent. Pereții din lateral și
din spatele Bojdeucii au fost consolidați cu plase de sârmă. Acoperișul a fost înlocuit în
întregime cu căpriori noi și draniță nouă41. La 23 iunie 1985, după amenajarea
interiorului, în spiritul original, Bojdeuca a fost redeschisă, în prezența unui numeros
public, cu ocazia „Sărbătorii Bojdeucii”42.
În acest context a apărut ideea construirii unui complex cultural-muzeal, pe
locul căsuței îngrijitorului, ridicată în anii ’30. Arhitectul șef al Iașului, Virgiliu
Onofrei, a propus un proiect arhitectural care a fost realizat cu implicarea Primăriei și
cu concursul mai multor antreprize de construcții din Iași, și care a fost inaugurat la 11
iunie 1989. În noua clădire a fost organizată expoziția documentară „Viața și opera lui
Creangă”, Bojdeuca rămânând să păstreze doar bunurile memoriale în cele două
camere: a scriitorului (în dreapta) și bucătăria (în stânga)43. S-au amenajat și o
bibliotecă și o sală pentru evenimente culturale, iar în fața noii clădiri a fost construit și
35
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un amfiteatru în aer liber, destinat spectacolelor pentru copii, dar și evenimentelor care
păstrau vie memoria lui Ion Creangă.
„Sărbătoarea Bojdeucii” s-a desfășurat în prima duminică din luna iunie,
începând cu anul 1969, urmând ca din 1994 să se organizeze la 1 martie, de ziua de
naștere a lui Ion Creangă, evenimentul „Mărțișoare la Bojdeucă”, iar la 15 aprilie,
„Zilele Creangă”. Începând cu anul 1981, la final de decembrie se pun în mișcare
„Colindătorii la Bojdeucă”, cu spectacole de iarnă, care antrenează trupe și formații din
Iași și din județele învecinate.
Din 1994, în cadrul „Zilelor Creangă” se anunță și câștigătorii Concursului
Național de Creație Literară „Ion Creangă” – Povești. În completarea acestor activități
culturale, din anul 2010, la sfârșit de februarie și început de martie, se organizează, la
Iași, Humulești, Târgu Neamț și Chișinău, Festivalul Național de Literatură pentru
Copii „Ion Creangă”.
Din octombrie 1990, Bojdeuca lui Ion Creangă se află în subordinea Muzeului
Literaturii Române Iași (devenit, în anul 2015, Muzeul Național al Literaturii Române
Iași), instituție care s-a desprins din Complexul Muzeistic Iași (devenit, după 1990,
Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași), și care gestionează, în prezent, 12
muzee și colecții și 4 puncte muzeale în municipiul și județul Iași.
Astăzi, în preajma Centenarului, Bojdeuca lui Ion Creangă este cel mai vizitat
obiectiv al Muzeului Național al Literaturii Române, anual trecându-i pragul între
40.000 și 50.000 de vizitatori.
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Bojdeuca (Revista „Luceafărul”, nr. 1, 1907)

În cerdacul Bojdeucii: Octav Minar, Tinca Vartic (soția lui Ion Creangă) și Eugeniu Revent (1912)
(Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colecția „Octav Minar”)
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Bojdeuca înainte de restaurare (1914)
(Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colecția „Octav Minar”)

Bojdeuca după restaurare (1918)
(Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colecția „Octav Minar”)
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Carte poștală Bojdeuca (1940)
(Muzeul Național al Literaturii Române Iași)

În vizită la Bojdeucă (1964)
(Fototeca Muzeului Național al Literaturii Române Iași)
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Semicentenarul Bojdeucii (1968)
(Fototeca Muzeului Național al Literaturii Române Iași)

Bojdeuca (2004) – fotografie de Corneliu Grigoriu
(Fototeca Muzeului Național al Literaturii Române Iași)
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Summary
More than ten years before it became the first literary museum in Romania, the
Romanian public opinion was interested in the condition of the little cottage in which
the famous storyteller Ion Creangă spent his last years. The “Ion Creangă”
committee, founded in 1917, with the aim of rebuilding the writer’s cottage, managed
to complete the restoration process and so, on April 15th, 1918, the museum was
opened for the public. It thus became the first literary museum in Romania.
The cottage – “Bojdeuca”, as we call it – underwent other restorations, survived the
earthquake from 1940, the Second World War, the earthquake from 1977, multiple
consolidations and improvements. Now, on the verge of celebrating the Centenary, it is
the most visited site of the Iași National Museum of Romanian Literature, at a rough
estimate of 40,000 – 50,000 tourists each year.
Keywords:
Iași, museum, Ion Creangă, restoration, patrimony.
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Chișinăul interbelic sub zodia lui Proteu
Diana Vrabie

Deopotrivă optimist și resemnat, ambițios și descumpănit, cordial și circumspect, Chișinăul interbelic rămâne încă o necunoscută ce și-a trăit cu demnitate trista
izolare, marea singurătate și suferință, constituind, în același timp, un spațiu al
simbolurilor și al amintirii, al moștenirii și al conservării unui excepțional patrimoniu
identitar, prea puțin cunoscut și valorificat. Situat sub zodia zeului hibrid, Proteu,
Chișinăul urmează să-și completeze încă multiplele locuri albe ale memoriei.
În încercarea de decodificare a identității Chișinăului, de o reală utilitate ne pot
fi textele publicistice de odinioară ce vorbesc în numele orașului. În prezentul demers,
vom încerca să identificăm, în unele reportaje interbelice, coagulate în jurul acestui
topos, evoluția „orașului din amintire” (George Dorul Dumitrescu) și „scoaterea din
ascundere” a spiritului locului, surprinzându-i ipostazele în discursuri de diverse
registre profesionale.
În evoluția sa existențială, Chișinăul a cunoscut, în mod previzibil, mai multe
perioade, fiecare dintre acestea având propriile mărci simbolice, care, sub influența
discursului politic, definesc caracterul identitar al orașului, conferind peisajului urban
valențe unice. După o perioadă catastrofală, a surpării tuturor modelelor, a anihilării
spiritului şi a mutilării întregii culturi, perioada interbelică se impune, datorită
neprețuitelor valori ce le cuprinde, drept cea mai prolifică etapă a dezvoltării culturii
noastre naționale şi ideal al libertății umane. Astfel, Chișinăul, în debutul decisivului an
1918 mai trăiește clipe de derută generală, aflându-se sub autoritate dublă, până în data
de 24 ianuarie, când este proclamată independența Republicii Democratice Moldovenești. Momentul de primenire a orașului și a vectorului ideologic, pe un fundal al
derivei și nedumeririi generale, este surprins de Mihail Sadoveanu, într-un semnificativ
crochiu publicistic, Ziua de 24 ianuarie la Chișinău:
„Mi se pare că visez. Rostesc încet cuvintele. Îmi apar ca o stranie împerechere. În juru-mi se întinde un oraș mare, cu străzi largi şi drepte, cu firme străine. Pe
bulevardul din centru statuile vechiului țarism sunt acoperite. În turnul cel mare al
Mitropoliei bate clopotul, chemând poporul la serbarea națională a României. Drapelul
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tricolor fâlfâie în toate părțile.
În ziua senină și liniștită de iarnă goală, fără zăpadă, trec încet prin mulțimea
care se îmbulzește spre sunetul clopotului.
Ce s-a întâmplat în acest oraș, care un veac a stat pentru sufletul românesc ca
supt o negură? Ce chemare nouă a străbătut aici, ca şi-n întreaga ţară? Prutul nu mai
este un ocean de despărțire. Lanțurile românismului de aici au căzut cu mare sunet.
Acum câteva zile chiar, în capitala Basarabiei stăpânea teroarea. Domnia
soldaţilor anarhiei era tot aşa de cruntă ca şi vechiul ţarism. Şi, deodată, s-a făcut
lumină. Hotarul Prutului s-a deschis. Oastea românească a străbătut dincoace, aducând
liniştea. Lumea a răsuflat, ca după un vis rău. Ş-acum pretutindeni trec oameni cu
feţele luminate spre necontenitul zvon al arămii.
S-au luminat inimile. Fraţii au chemat pe fraţi. Suntem încă nedumeriţi, dar
simţim cu toţii, cu inimi calde şi cu ochii plini de lacrimi că se plinesc destinele
neamului nostru şi că vremea aduce, după grele încercări, şi pentru noi începutul
dreptelor răzbunări”1.
Mihail Sadoveanu tratează optimist intrarea unităților armatei române în
Chișinău, chemate să instaureze ordinea și să pregătească actul unirii: „La Casino, se
primesc felicitările. Se ţin cuvântări calde. Apoi, deodată, spontan, toată lumea iese
afară. Muzica intonează Hora unirii şi fraţi cu fraţi din Basarabia, din România şi în
celelalte ţări ale neamului românesc se prind de mână şi în şiraguri, în mijlocul
uralelor, încep danţul înfrăţirii. E o însufleţire de nedescris. Nimenea nu s-a aşteptat la
aceasta. Hora aspiraţiilor noastre seculare se întinde sub cerul senin al Chişinăului – şi
pretutindeni în juru-mi văd feţe strălucind de veselie și ochi plini de rouă”2. În același
timp, coexistă vechea rânduire cu cea nouă, simțirea românească cu spiritul rusificator,
teroarea cu jovialitatea, liturghiile cu scandările, într-un joc heteroclitic, ce se va
converti chiar în marca Chișinăului interbelic.
Instalându-se în vârsta ei efectiv modernă, cultura românească se va afirma
competitiv în toate registrele semnificative ale creației: artă, știință, medicină, filozofie
etc. Marea Unire din 1918, când are loc reapropierea spirituală dintre cele două maluri
și conștientizarea apartenenței la același neam, va fi urmată de o perioadă extrem de
benefică pentru întreg neamul românesc, în care era garantat dreptul la proprietate,
introdus votul universal, înființată Patriarhia Română etc. Chișinăul devine protagonistul multiplelor reforme și acțiuni culturale, fiind direct implicat în acele vremuri
de mari decizii, primenindu-și straiele și portul, deși își va menține încă multă vreme
aspectul de „capitală semi-rurală”: „Oricât m-ați crede de prevenit, vă spun totuși că
1
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Ibidem, p. 2.
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Chișinăul, la prima vedere, ți se înfățișează cu adevărat ca o Capitală semi-rurală a unei
țări rurale de mari proprietari și de guvernare absolută. Cine-l va vedea după 30 de ani
îmi va da dreptate tocmai prin schimbările ce va suferi orașul prin revenirea lui la o
viață liberă”, ne mărturisește într-un alt reportaj Ion C. Teodorescu3.
Profilul său se înnoiește începând cu luna martie 1918, când au loc o serie de
evenimente esențiale: Alexandru Marghiloman, prim-ministrul României, vizitează
Chișinăul însoțit de o delegație numeroasă; George Enescu organizează la Chișinău o
serie de concerte; artiști din Iași joacă pe scena Teatrului Național din Chișinău etc.,
acestea culminând cu istoricul 27 martie (9 aprilie stil vechi), când Sfatul Țării adoptă
unirea Basarabiei cu România, pe un fundal general al deplinei jubilații: „V-amintiți,
voi cititori bucureșteni, ce s-a petrecut în sufletele și-n mințile tuturora când, prin
aprilie 1918, negrul cer al vieții noastre cele ticăloase a fost brăzdat de știrea că
«Republica moldovenească s-a unit cu România»? Eu unul vă mărturisesc că mi-am
simțit inima tresărind ca zbuciumată de un curent electric și capul învârtindu-se de
amețeală. Uluit mi-am cuprins pieptul cu o mână și fruntea cu cealaltă, înțelegând
atunci pentru întâia oară cum e cu putință ca bucuria să te ucidă sau să te
înnebunească”4.
Perioadă de maximă efervescență culturală, anii 1918-1926 reprezintă o etapă
înălțătoare din istoria țării, când Basarabia revine la identitatea sa românească,
edificându-și clasa intelectualității naționale. La Chișinău și în alte localități basarabene
vin nu numai politicieni, ci și redutabili reprezentanți ai artelor din România Mare.
Celebra artistă Maria Filotti entuziasmează prin spectacolele sale publicul din capitala
basarabeană alături de numeroșii oameni de litere care impulsionează viața culturală a
Chișinăului. Intelectualii își conjugă forțele pentru a contribui la culturalizarea
societății. La 12 iulie 1918, la Chișinău, un grup de intelectuali pun bazele Societății de
Editură Luceafărul. La 15 iulie se inaugurează tipografia România nouă, întemeiată de
profesorul Onisifor Ghibu. La 1 septembrie apare revista „Răsăritul”, editată de I.
Manolescu, președinte al Caselor Naționale și de poetul I. Soricu, iar la 3 septembrie se
întemeiază prima școală primară de aplicație pe lângă Seminarul Teologic din
Chișinău. Chișinăul devine fanionul românismului, trăindu-și epoca de măreție,
reflectată cu atâta generozitate în presa vremii.
După 1918 se produc o serie de schimbări cruciale în sistemul învățământului
public din Basarabia, ideea școlii naționale fiind implementată constructiv de către
autoritățile statului. În afară de şcolile ruseşti, evreieşti, nemţeşti, sunt deschise şcoli
naţionale româneşti. Unul dintre compartimentele importante ale culturalizării îl
3

Ion C. Teodorescu, Impresii din Basarabia, în „Lumina”, anul II, nr. 425 și 433, București,
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constituie presa de expresie românească. Astfel, la 26 septembrie 1920, la Chișinău
apare cotidianul „Dreptatea”, condus de C. Noe și Hr. Dăscălescu, iar la 25 septembrie
1921 apare ziarul „Viața Basarabiei”.
Au loc, prin urmare, o serie de reforme benefice, cu un ritm de acțiune
impunător, care vor reanima avântul național. La 1 ianuarie 1919 este înființat
Conservatorul Unirea, căruia mai târziu i se vor asocia Conservatorul Național (1927)
și cel Municipal (1936). La 10 iulie 1919, la Chișinău este inaugurată editura și librăria
„Glasul Țării”, la 31 iulie Societatea muzicală „Graiul neamului”, sub conducerea
profesorului Traian Iustin Popovici, întemeiază o nouă secție pentru iubitorii de muzică
– Conservatorul Național, care a contribuit, timp de două decenii, la pregătirea cadrelor
în acest domeniu etc.
Un eveniment de importanță istorică se produce începând cu 16 mai 1920, când
regele Ferdinand I decide să facă o vizită în Basarabia, fiind însoțit de regina Maria,
principesa Elisabeta, prim-ministrul Alexandru Averescu și de directorul Poliției și
Siguranței Generale, Romulus P. Voinescu. Evenimentului i se va acorda o atenție
sporită din partea presei. Ziarul „Бессарабья” din Chișinău, la 19 mai 1920, publică
primele articole dedicate vizitei suveranului român la Chișinău: „La Chișinău sosește
familia Regală. Capitala Basarabiei românești sărbătorește bucuros și cu evlavie ziua
aceasta frumoasă de primăvară, când, pentru întâia oară, i s-a dat marea și mult
așteptata fericire de a putea primi în zidurile ei, pavate cu verdeață și flori, pe
adevărații ei suverani. Toată suflarea omenească a Chișinăului – de la cei bătrâni până
la copiii cei mai mici, de la cei bogați până la cerșetorii cei mai umili – saltă astăzi de
dorul nemăsurat de a-i putea vedea pe Cei Care au primit sub înalta și înțeleapta Lor
ocârmuire și oblăduire această mănoasă provincie moldovenească. Unirea cu ȚaraMumă, zămislită la Chișinău și tot aici înfăptuită de către cei mai vrednici fii ai
poporului basarabean, se încununează astăzi prin sosirea la noi a Suveranilor
democrați”5. Programul vizitei presupunea vizitarea mai multor instituții (Catedrala,
spitalul evreiesc, azilul de copii orfani ai militarilor „Regina Maria”, câteva instituții de
învățământ și cantina Soborului). Cu prilejul acestei vizite s-au făcut o serie de
pregătiri ce vor revigora profilul Chișinăului. Astfel, în drumul Majestății Lor au fost
construite tradiționale arcuri de triumf și două obeliscuri lângă Dumă și Uprava de
Zemstvă, înfrumusețate cu steaguri naționale și steme, iar străzile au fost decorate cu
scuturi cu inițialele regale. Seara, străzile, instituțiile publice și multe localuri
particulare erau iluminate feeric, toate contribuind la conturarea unei atmosfere
impresionante, dincolo de care străbate eterogenitatea administrației. „Adevărul este,
5

Ziua Mare, în „Бессарабья”, nr. 111, Chișinău, 19 mai 1920, p. 2.
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mărturisește în acest sens Regina Maria în jurnalul său, că noua administrație fusese
instalată după un program incredibil de prost, se făcuse greșeli, se comiseseră
brutalități, dar toate s-au aranjat de la sine, asperitățile s-au netezit, inevitabilul a fost
acceptat, răul s-a îndreptat. Limba română se predă peste tot și situația haotică din
Rusia îi descurajează chiar și pe cei care au fost foarte înverșunați împotriva noastră”6.
Înlocuirea administrației ruse prin sistemul administrativ românesc și instalarea noii
realități statale au coincis cu criza economică de după Primul Război Mondial, dar, în
„pofida recesiunii economice, la începutul deceniului al treilea începe o activitate
constructivă cu schimbarea orientărilor stilistice”7. Peste un Chișinău hibrid, care „ți se
arată ca un oraș pitoresc, privit în masă; monoton în majoritatea locuințelor și în
aranjamentul străzilor; vesel și sănătos din pricina verdeții cu care-l împodobesc
bulevardele, grădinile și cele două imense parcuri publice din centru; curios, bizar,
dacă consideri unele clădiri publice, catedrala lui „Soborul”, cea mult aurită în gust
rusesc, curtea mitropolitană cu stilul ei de litografie populară; spațios până la imens;
regulat, drept, aliniat până la plictis”8, se vor așterne însemnele unui Chișinău cu
notabile eforturi de integrare spirituală și artistică. Noile tendințe arhitectonice se vor
releva în Clădirea Direcției Căilor Ferate în stil neoromânesc, Palatul culturii
(viitorul Teatru Național „Mihai Eminescu”), Clubul ofițerilor, în noile case de raport
etc., conturând peisajul urban al Chișinăului cu componenta sa biologică și
elementele antropice.
Pe acest fundal eterogen se proiectează un univers uman la fel de heteroclitic,
în care coabitează „ovrei în caftan unsuros, cu perciuni fluturători deasupra urechilor
clăpăuge”; lipoveni care sunt „cu totul roşii: bărbi, obrazuri, mustăţi, dinţi, cămăşi,
cizme, şepci”; ruși, „pasivi și ușor de tras pe sfoară”; „nemţi masivi şi taciturni”;
„bulgari în zeghe de dimie groasă de care nu se despart nici în iulie”; polonezi „subţiri
şi eleganţi, păşind ca la bal”; „țăranul nostru, mergând agale şi cuminte, cu femeia la
trei paşi în urmă”9.
E un Chişinău al epocii de tranziţie, „focar de cultură rusă, în mijlocul unei
populațiuni moldoveneşti, cu un funcţionărit crescut în şcoală şi suflet rusesc, cu o
nobilime şi o burghezie suprapusă, ori ruptă şi înstrăinată de la băştinaşi – mai
păstrează încă mult din mentalitatea slavă, mistică, străină de ceea ce în adevăr este,
6

Regina Maria a României, Însemnări zilnice, vol. II, București, 2006, p. 153.
Tamara Nesterov, Arhitectura perioadei interbelice din Chișinău în căutarea identității
artistice, în Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu (coord.), Identitățile Chișinăului. Ediția a III-a,
Chișinău, 2016, p. 159.
8
Ion C. Teodorescu, op. cit., p. 2.
9
George Dorul Dumitrescu, Chișinău, în „Universul literar”, anul XLVIII, nr. 17, București,
29 aprilie 1939, p. 5.
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care poate crede uneori că realitățile sunt idealuri şi care adeseori şi-a închipuit că
idealurile sunt realităţi”10.
La modelarea identității heteroclitice a Chișinăului interbelic au contribuit
prioritar evenimentele istorice, poziția autorităților locale, responsabile deopotrivă de
menținerea „urmelor trecutului”, dar și de imaginea viitoare a urbei, stratificarea
grupurilor sociale, mentalul colectiv, marcat de simbolurile puterii politice țariste etc.
Ca structură socială, Chișinăul reprezintă bilanțul construcțiilor istorice și culturale,
care s-au succedat, adesea suprapunându-se și generând, în consecință, imaginea unei
urbe aflate sub zodia lui Proteu, vizionară și convertibilă, în același timp.

Summary
The present study explores the projections of Chișinău from the interwar period, as
reflected in some reports between the two World Wars, signed by Mihail Sadoveanu,
Ion C. Teodorescu, George Dorul Dumitrescu, Eugen Dârzeu, in an attempt to
demonstrate the ontological heteroclitism of urban site. The historical events, the
position of the local authorities, the stratification of the social groups, the collective
mentality etc., have significantly contributed to the modelling of the heteroclite
identity of interwar Chișinău. As a social structure, Chișinău represents the balance
of historical and cultural constructions, which have succeeded themselves, revealing
a patriarchal space, touched by the signs of modernity. The image of Chișinău is
born from this game of images and counter-images, maintained in a sustained
oxymoronic relation.
The publicists seek to identify the effects of these representations on the collective
imaginary, on a particular social, cultural or communicative context by highlighting
certain national cultural stereotypes.
Keywords:
Chișinău, interwar, transition, identity, heteroclitism.

10

Eugen Dârzeu, Însemnări răzlețe. Chișinăul, în „Sfatul Țării”, anul III, nr. 655, Chișinău,
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Convergențe în perioada regimului totalitar comunist:
ideologia și propaganda
Iulian Cătălin Dănilă

Termenul ,,totalitarism”, utilizat pentru a defini anumite regimuri politice
apărute în secolul al XX-lea, cum ar fi comunismul marxist-leninist, fascismul şi
nazismul, reprezintă un regim al terorii totale1 sau, altfel spus, un regim cu o ideologie
totalitară, bazat pe un singur partid, pe limitarea drepturilor şi libertăţilor democratice,
pe exercitarea unei forţe de constrângere omniprezente, pe controlul politic asupra
tuturor domeniilor de activitate: ,,Totalitarismul este extrema vieţii noastre politice în
sensul în care Horaţiu spunea că moartea este limita extremă a lucrurilor, şi deci a
vieţii: o negare şi o respingere”2.
Regimul totalitar comunist, prin reprezentanţii săi, şi-a impus şi menţinut
ideologia prin forţă (de o natură violentă, mai ales la începuturile instaurării
regimurilor totalitare). Pentru a realiza acest control total, s-a făcut apel la mijloace de
constrângere şi intimidare, pentru ca masele de oameni să devină vulnerabile, cu
scopul de a le modifica structura mentală. Slăbirea capacităţii de rezistenţă psihică a
oamenilor a fost realizată prin uniformizare, prin lipsa/anularea motivaţiilor şi prin
nivelarea sistemelor de valori umane. În acest regim, statul controla aproape orice
aspect al vieţii unui individ prin utilizarea masivă a propagandei, bazată pe clişee,
mentalităţi, stereotipuri şi reprezentări sociale care urmăreau îndoctrinarea ideologică.
Dacă ţinem cont că „o ideologie este un set coerent şi comprehensiv de idei care
explică şi evaluează condiţiile sociale, ajută oamenii să-şi înţeleagă locul în societate şi
oferă un program pentru acţiune socială şi politică”3, se poate deduce intenţia
partidului unic de a transforma conştiinţele prin controlul asupra limbii, mai ales
plecând de la premisa că limba, „ca orice alt produs creat de om, poate deveni
1

Cf. Hannah Arendt, Originile totalitarismului. Traducere de Ion Dur şi Mircea Ivănescu,
Bucureşti, 2014.
2
Tzvetan Todorov, Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX. Traducere de
Traian Nica, Bucureşti, 1996, p. 272.
3
Terence Ball, Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic. Traducere de Monica
Marchiş, Romana Careja, Olivia Rusu-Toderean, Iaşi, 2000, p. 26.
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proprietatea Mişcării care o foloseşte. Este manipulată şi transformată în armă fără nici
un fel de scrupule” (t.n.)4.
Termenul de ,,ideologie” a fost introdus de Antoine Destutt de Tracy în
Éléments d’idéologie (lucrare în patru volume apărute între anii 1825-1827) și a
însemnat, iniţial, studiul originii ideilor. În timp, acest termen a dobândit noi valenţe,
începând cu Marx şi Mannheim şi până în prezent, dar a rezistat oricărei tentative de
definire unitară. Karl Marx şi Friederich Engels au pus bazele „socialismului ştiinţific”,
prin publicarea în 1848 a Manifestului Partidului Comunist. Ideologia lui Marx
conţinea un program politic în care trecerea la socialism şi comunism era văzută ca
tendinţă „obiectivă” a istoriei, revoluţia socialistă fiind considerată inevitabilă.
Fondatorul sociologiei cunoașterii, Karl Mannheim, în cartea sa Ideology and Utopia5,
redefineşte fiecare din aceşti doi termeni, opunând unul celuilalt prin prisma
reprezentărilor mentale ca forţe sociale6. Având originea în social, ideologia este
investigată ca un sistem de gândire care se bazează pe valori și norme interpretative,
care sunt stabilite și valabile în interiorul unui sistem unic. Din acest motiv, autorul
citat consideră că ideologia exprimă un sistem de credințe cu răspândire aproape
universală.
Echivalenţa dintre conceptele de ideologie şi sistem de credinţe s-a păstrat şi în
încercările ulterioare de definire a acestui concept (cu aplicaţie în politic). Ideologia a
fost definită şi drept ,,un ansamblu de convingeri şi de expresii cu caracter simbolic, ce
permit prezentarea, evaluarea şi interpretarea lumii în funcţie de un anumit nivel,
preferat de către un gânditor, o clasă socială, un regim, o cultură sau o epocă istorică”7.
Definiţia de mai sus conţine două cuvinte-cheie: ,,credinţe” şi ,,simbol”, care fac
trimitere la teritoriul imaginarului, individual sau colectiv. Sunt relevate totodată
funcţiile principale îndeplinite de o ideologie: prezentarea, evaluarea şi interpretarea
lumii. Conform altor autori8, acestor funcţii li se mai poate adăuga şi funcţia
programatică; aceasta, prin nuanţa sa praxiologică, ar deosebi ideologia de doctrina
politică9. Diferenţa dintre ideologie şi doctrină (acesteia din urmă lipsindu-i, deci,
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Robert Jay Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of Brainswashing
in China, New York, 1989, p. 429.
5
Karl Mannheim, Ideology and Utopia. An introduction to the Sociology of Knowledge,
London, 1991, p. 49-53.
6
Karl Mannheim, Ideology and Utopia. An introduction to the Sociology of Knowledge, apud
Sorin Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Bucureşti, 1991, p. 45-46.
7
Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Tratat de ştiinţa politicului, Iaşi, 1998, p. 100.
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Terence Ball, Richard Dagger, op. cit., p. 22.
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Doru Tompea, Daniel Şandru, Tudor Pitulac, Concepte şi modele în ştiinţa politică, Iaşi, 2001,
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componenta militantă) ar putea duce la confuzia dintre ideologie și teorie politică (între
care s-ar putea spune că este doar o diferenţă de „intensitate”, de „gradualitate”)10.
Prin intermediul formelor specifice de manifestare – doctrină, ideologie,
propagandă, publicitate etc. –, discursul politic legitimează puterea politică. În acest
sens, discursul politic propagandistic urmăreşte să justifice acţiunile puterii şi să
impună, prin propagandă, doctrina politică la nivelul maselor. Analizând raportul
dintre discursul politic şi cel ideologic, Reboul11 demonstrează că discursul politic are
un pronunţat caracter ideologic. Tipul de legitimare ideologică este specific regimurilor
totalitare, iar acţiunea politică prin care se realizează este propaganda.
Prezentată ca o „modalitate culturală permanentă cu scop practic, propaganda
aparţine secolului al XX-lea, epoca în care preluarea puterii, rămânerea la putere şi
exercitarea puterii nu mai pot fi concepute în absenţa influenţării conştiente a
maselor”12. Termenul de ,,propagandă”, în accepţiunea lui Volkoff, presupune „transmiterea unei informaţii către public, informaţie care trebuie să fie salutară pentru acesta
şi care nu e percepută de informator ca mincinoasă ci, dimpotrivă, ca expresie a
singurului adevăr existent”13. Propaganda poate fi definită și ca un act informativ
persuasiv, dar, în această variantă de definiție, trebuie ținut totuși cont de faptul că nu
întotdeauna informația are un efect persuasiv în intenție14. Actul comunicării însă are
mereu o finalitate: „Scopul propagandei este de a ne schimba ideile. Ea urmăreşte să
ne impună noi convingeri, aspiraţii, pilde de credinţă, care ne vor modifica atitudinea şi
comportamentul. Originea cuvântului este religioasă: ea vine de la «De propaganda
Fide» – evocând răspândirea credinţei, propaganda trebuie să lupte împotriva esenţei
prejudecăţilor noastre şi a ideilor venite de-a gata, de aceea se mişcă pe un teren
greu”15.
Propaganda a deţinut un rol major în instaurarea şi consolidarea regimului
comunist din România. În regimurile comuniste, comunicarea politică – propaganda –
se bazează pe două funcţii esenţiale: educaţia – misiunea de formare a maselor în
spiritul principiilor ideologiei comuniste, cu scopul de a făuri „omul nou” şi controlul –
realizat prin cenzura sistematică16 a informaţiilor în cadrul presei înregimentate politic.
Prin prezentarea unei versiuni unice asupra evoluţiei istorice, politice, sociale,
10
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economice şi culturale a României, regimul totalitar comunist realizează un sistem de
manipulare în care propaganda, alături de cenzură, sunt mecanisme importante în
funcţionarea acestuia.
Pentru a-și susține propriul cult și a-și exercita controlul, prin propagandă,
asupra întregii societăți, regimul totalitar comunist din România a sprijinit dezvoltarea
tehnică a mijloacelor de comunicare în masă. Pentru a arăta rolul mijloacelor de
comunicare în masă în sistemul comunist şi tendinţa ideologizantă a informaţiei
transmisă prin intermediul acestora, exemplificăm prin câteva afirmaţii din studiul
despre evoluţia mesajului publicistic, Valori lexicale şi stilistice în publicistica literară
românească, apărut în anul 1981, în care autorul Victor Vişinescu preciza: „Presa,
radioul şi televiziunea au cunoscut o mare dezvoltare (...). Conducerea superioară de
partid acordă o mare importanţă tuturor mesajelor de presă. Fiind o presă a oamenilor
şi despre oameni, ea îşi justifică raţiunea de a fi şi de a acţiona în virtutea intereselor
vitale ale oamenilor. Aceştia sunt constructorii unei orânduiri care nu s-a mai ivit
niciodată pe pământul României, şi în consecinţă, presa este ecoul direct constructiv
naţional (...). Izvorul plin al scrisului publicistic de calitate este izvorul culturii proprii,
generale şi profesionale, al unui orizont filosofic marxist şi al bunului simţ al limbii în
stadiul ei actual”17.
În regimurile politice totalitare, mijloacele de comunicare în masă sunt folosite
în trei modalităţi diferite: pentru difuzarea informaţiilor cenzurate de putere; pentru
mobilizarea maselor care trebuie să se conformeze dispoziţiilor puterii; pentru
îndoctrinarea maselor şi modificarea profilului psihologic al oamenilor, conform
ideologiei promovate. Într-un sistem totalitar, principiul esenţial de informare, afirmă
Piotr Wierzbicki în cartea sa Structura minciunii18, are forma următoarelor două
directive: ce trebuie să ştie poporul şi ce trebuie să nu ştie poporul.
Regimul totalitar comunist transformă jurnalistul în propagandist şi presa într-o
maşină de propagandă care are drept unic scop legitimarea puterii şi promovarea
discursului totalitar; de altfel, Lenin afirma că jurnalistul este cureaua de transmisie a
discursului propagandistic. Formarea valorilor comuniste se fundamenta pe propaganda realizată de mijloacele de comunicare în masă, care transpuneau în practică
„lupta ideologică”, directivele şi orientările partidului, prin intermediul limbii de lemn:
„Înainte de 1989, în România exista un singur editor (controlat de secţia de propagandă
a partidului unic), întrucât se dorea un singur receptor («omul muncii, înrolat cu
entuziasm în înfăptuirea, în făurirea măreţului program de dezvoltare a societăţii
17
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socialiste multilateral dezvoltate»), consecinţa era că nu răzbea decât un singur – şi
unic – discurs (al singurului – şi unicului – om politic)”19.
Propaganda a fost foarte des utilizată de-a lungul secolului al XX-lea pentru că
„se sprijină pe metode sistematice pentru a constrânge mulţimile. Aceste metode
exercită o violenţă mentală incontestabilă” (t.n.)20. De aceea, propaganda a fost una
dintre tehnicile cele mai utilizate de regimurile totalitare pentru a se menţine la putere
şi pentru a-şi îndeplini scopurile ideologice.

Summary
Propaganda has been one of the techniques most widely used by the totalitarian
regimes to take over and exercise power and to achieve their idelogical goals.
Through its representatives, the Communist totalitarian regime in Romania ruled and
maintained its ideology through force; propaganda had a major role in instituting and
consolidating this regime. By presenting one version of historical, political, social,
economic and cultural evolution of Romania, the totalitarian regime established a
system where manipulation, as well as censorship, were important mechanisms that
helped the regime function.
Keywords:
Propaganda, ideology, Communist totalitarian regime, censorship, ideological discourse.
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Aspecte privind restaurarea unor documente-manuscris
din secolele XVII-XX
Consuela Cioboteanu

Muzeul Național al Literaturii Române din București deține un tezaur autentic
literar format din manuscrise, cărți vechi și rare, documente istorico-literare, obiecte
personale și piese de mobilier care au aparținut scriitorilor români, obiecte de artă
plastică (pictură, grafică, sculptură), periodice, fotografii, înregistrări audio-video care
redau într-o imagine de ansamblu profunzimea și complexitatea întregii arte a
cuvântului în literatura română, plasată în context național și universal deopotrivă.
Colecțiile de manuscrise reprezintă mărturii ale înaintașilor care ajută la reconstituirea
istoriei literare, documentele istorico-literare dezvăluie actul de creație al scriitorilor,
iar fotografiile ilustrează istoria literaturii române. În cadrul Muzeului Național al
Literaturii Române București se acordă un loc deosebit conservării și restaurării,
acestea fiind activități absolut necesare pentru redarea funcționalității și valorificarea
patrimoniului literar așternut pe hârtie sau pergament, materiale instabile chimic.
Voi prezenta în continuare starea de conservare, rezultatul investigațiilor, etapele
restaurării și descrierea unor documente din secole diferite, respectiv un document
Ceptura din secolul al XVII-lea, o scrisoare oficială emisă de Cabinetul Prefectului de
Bolgrad și adresată domnului Kogălniceanu (secolul al XIX-lea) și o scrisoare
manuscris din secolul al XX-lea a poetului Șt.O. Iosif adresată Nataliei Negru.
1. Document-manuscris 1697, Ceptura, județul Prahova
Descriere
Manuscrisul reprezintă un document oficial care face parte dintr-o serie de 44
de documente prahovene din colecția Documentele moșiei Ceptura din județul
Prahova și este constituit din două file de dimensiuni 28/20,9 cm. Cele două file au
rezultat prin plierea unei coli de hârtie pe lățimea acesteia. Textul în pagină este scris
pe o singură coloană, folosind cerneală caligrafică pe bază de carbon, neagră, fiind
acoperită doar jumătate din prima filă (14 rânduri). Textul este redactat în limba
română cu caractere chirilice. Sub text se află cinci semnături, fiecare fiind însoțită de
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câte o amprentă digitală, pagina încheindu-se cu două înscrisuri cu aceeași cerneală
neagră și tot cu litere chirilice. Pe prima filă, în marginea stângă, se află un ex-libris –
Mischa Anastassievits Bucarest – ștampilă ovală cu cerneală albastră. Pe fața celei de-a
doua file, spre colțul din dreapta, marginea inferioară, sunt caligrafiate două înscrisuri,
ambele cu cerneală neagră. Pe verso-ul celei de-a doua file sunt caligrafiate cu diverse
tipuri de cerneluri negre semnături și înscrisuri, precum și datarea documentului, 7180.
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Stare de conservare
Degradări fizico-mecanice:
Documentul-manuscris prezintă cutări și fisuri atât pe liniile de pliere transversale, cât și pe cea longitudinală;
O treime din fila a doua este fisurată pe linia de pliere verticală și este desprinsă
în totalitate de document;
Lacunele în materialul suport sunt prezente atât în zonele de intersecție pe
liniile de pliere, cât și în zonele marginale și la colțurile documentului;
Ambele file prezintă două plieri pe verticală și una pe orizontală, rezultate în
urma împăturirii acestora, ceea ce a dus la deteriorări care au fragilizat structura suportului grafic.
Degradări fizico-chimice:
Îngălbenirea suportului grafic cauzată de procesele de îmbătrânire;
Patina vulgară, urme de praf și murdărie aderentă, mai pregnant pe verso-ul
celei de-a doua file;
Mici pete de cerneală sub formă de stropi;
Pete punctiforme roșii-cărămizii, pete brune și pete de naturi necunoscute;
Pe liniile de pliere sunt vizibile urme de materii grase, impurități, precum și o
îngălbenire accentuată a suportului grafic pe ductul acestora.
Degradări sociale:
Deteriorări cauzate de manipularea necorespunzătoare a documentului.
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Rezultatul investigațiilor fizico-chimice
Hârtia suport este fabricată manual, verjé, cu linii de apă verticale și filigran cu
motiv floral; grosimea filei este 0,13/0,17 mm., pH-ul hârtiei este 6,87/6,56, iar agentul
de încleiere folosit este gelatina. Hârtia este slab încleiată. Textul este scris cu cerneală
caligrafică neagră pe bază de carbon.
Numărul de inventar este scris deasupra primei file a documentului cu creion pe
bază de grafit.

Diagnostic
În urma analizei degradărilor fizico-mecanice, fizico-chimice și sociale ale
documentului, a buletinelor de investigații, precum și a fișei analitice de evidență,
comisia de restaurare întrunită în data de 26.02.2018 a aprobat tratamentul de
restaurare integrală propus, care implică o curățare uscată și umedă și completarea
zonelor lacunare ale suportului papetar.
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Tratament de restaurare
Nr. crt.

Operații efectuate

1.

3.

Fotografierea documentului
Curățarea uscată:
desprăfuirea, îndepărtarea depozitelor
de praf, curățare mecanică
Testarea solubilității cernelurilor

4.

Protejarea cernelurilor solubile

5.

Pulverizarea documentului cu soluție
hidroalcoolică 30%,
urmată de sugativări cu filtre

6.

Curățare umedă prin imersia filelor
în apă caldă, 30-35o C

2.

7.
8.
9.
10.

Uscare liberă a filelor spălate
Îndepărtarea parafinei
de pe suprafața hârtiei
Presarea intermediară
a filei spălate și uscate
Ancorarea părții fisurate (1/3 din fila 2)
cu ajutorul unor bride din văl japonez

11.

Consolidarea fisurilor și a zonelor
fragilizate cu văl japonez

12.

Completarea lipsurilor suportului grafic
cu hârtie japoneză prin tehnica la dublu

13.

Curățarea surplusului de hârtie

14.

Tăierea documentului la format

15.

Presare finală

Materiale și echipamente
folosite
Aparat foto digital
Pensulă lată și moale, mască
și mănuși de protecție
Apă distilată, hârtie de filtru
Parafină histolică topită
la 60-70o C
Alcool etilic, apă distilată,
pulverizator, hârtie de filtru
Apă distilată, plase de
protecție din nailon,
hârtie de filtru
Hârtie de filtru, rastel
White spirit, hârtii de filtru
Presă verticală cu șurub,
platane de lemn, hârtii de filtru
Văl japonez, Klucel G,
pensulă, fălţuitor
Văl japonez, Klucel G: 1,8-2%,
pensulă, bisturiu, fălţuitor,
hârtie de filtru
Hârtie și văl japonez, foarfecă,
fălțuitor, pensulă, Klucel G
Bisturiu, Klucel,
pensulă, fălţuitor
Linie, cutter,
suport plastic, foarfecă
Platane, hârtie de filtru, presă

Observații: Buletinul de analiză fizico-chimică, tratamentul de protejare a cernelurilor solubile
și îndepărtarea parafinei au fost efectuate de către d-na Mirela Leahu, chimist-investigator.
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2. Scrisoare oficială emisă de Cabinetul Prefectului de Bolgradu și adresată
domnului Kogălniceanu, 2 decembrie 1879, Bolgrad
Descriere
Manuscrisul este constituit din două file de dimensiuni 29/22,8 cm., obținute
prin plierea unei coli de hârtie pe lățimea acesteia. Textul în pagină este scris pe o
singură coloană, folosind cerneală neagră ferogalică, doar pe prima filă (22 rânduri
recto și 7 rânduri verso). Textul este redactat în limba română cu caractere latine.
Documentul reprezintă o scrisoare oficială emisă de Cabinetul Prefectului de Bolgradu
și adresată domnului M. Kogălniceanu, datată și semnată. Pe prima filă, în partea
stângă sus, se află sigla instituției emițătoare, cu cerneală tipografică neagră. Ștampila
instituției deținătoare MLR, împreună cu nr. de inventar scris deasupra acesteia, se află
aplicată pe fața primei file a manuscrisului.
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Starea de conservare
Degradări fizico-mecanice:
Documentul-manuscris prezintă cutări și fisuri atât pe liniile de pliere transversale, cât și pe cea longitudinală;
Sunt prezente plieri și fisuri marginale, mici lacune în material;
Prima filă are colțul din dreapta fisurat și pliat, cu mici lacune marginale;
Colțul din dreapta-jos al celei de-a doua file lipsește, aproximativ 3 cm.2;
Documentul a fost șifonat, ceea ce a dus la deformări care au fragilizat structura suportului grafic.
Degradări fizico-chimice:
Îngălbenirea suportului grafic cauzată de procesele de îmbătrânire a materialelor componente;
Patina vulgară, urme de praf și murdărie aderentă;
La nivelul verso-ului celei de-a doua file este prezentă o pată de cerneală albastru-violet de aproximativ 0,5 cm.2;
Pete de materii grase, pete brune și pete de naturi necunoscute.

Degradări sociale:
 Deteriorări cauzate de manipularea necorespunzătoare a documentului.
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Rezultatul investigațiilor
Hârtie fabricată industrial din pastă de lemn parțial delignificată;
Grosime filă: 0,07 mm., grosime uniformă;
pH bloc file: 6,58;
Metoda de încleiere: în masă;
Agent de încleiere: colofoniu;
Tipuri de cerneluri: caligrafică neagră, cerneală ferogalică;
Depunerea stratului cromatic: absorbție;
Coerență și priză de suport: fermă;
Solubilitate cerneluri: cerneala neagră este insolubilă în apă distilată și alcool
etilic 96%;
Ștampila pătrată a instituției deținătoare – cerneală roșie solubilă în apă distilată
și insolubilă în alcool etilic 96%;
Numărul de inventar 24142 scris deasupra ștampilei pătrate a instituției deținătoare: cerneală neagră insolubilă în apă distilată și alcool etilic 96%;
Numărul 092 scris pe fața filei 1, zona superioară: mină de grafit insolubil în
apă distilată și alcool etilic 96%;
Pată de cerneală localizată pe verso-ul filei 2: foarte solubilă în apă și solubilă
în alcool etilic 96%;

Aspectul vizual al cernelii folosite la scriere și al suportului grafic – lumină albă
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Diagnostic
În urma analizei degradărilor mecanice, fizico-chimice și sociale ale documentului și a buletinului de analize fizico-chimice, comisia de restaurare întrunită în
data de 12.02.2018 a aprobat tratamentul de restaurare integrală propus.











Tratament de restaurare
Fotografierea documentului;
Curățare uscată: desprăfuirea, îndepărtarea depozitelor de praf, curățare mecanică;
Curățare umedă prin pulverizări uniforme cu alcool etilic 96% și sugativări pe
hârtii de filtru;
Presarea intermediară a filei spălate și uscate;
Consolidarea fisurilor cu văl japonez și ancorarea colțului fisurat cu ajutorul
unor bride din văl japonez;
Completarea lipsurilor suportului grafic cu hârtie japoneză prin tehnica la dublu;
Curățarea surplusului de hârtie;
Tăierea documentului la format;
Presare finală.
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Documentul se păstrează în depozitul de manuscrise, protejat în foiță neacidă,
în cutie de carton așezată în poziție orizontală.
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3. Manuscris scrisoare Ștefan Octavian Iosif către Natalia Negru, 1904
Descriere
Documentul reprezintă o scrisoare în limba română adresată domnișoarei
Lilian (Natalia Negru) de către poetul Ștefan Octavian Iosif (1875-1913), fără dată și
semnătură. Manuscrisul este constituit din două file de dimensiuni 20,7/12,9 cm.
Textul în pagină este scris pe o singură coloană, folosind un amestec de cerneală
ferogalică și cerneală de carbon, pe toate cele patru pagini.
Pe prima filă, în partea superioară se găsesc două însemnări, una cu creion roșu
,,XXV” și alta cu creion cu mină de culoare albastră („57”), iar pe marginea textului,
de la paginile 2 și 3 sunt prezente acolade executate cu mină de creion negru pe bază
de grafit. Cele două file au rezultat prin plierea unei coli de hârtie pe lățimea acesteia.
Pe fila 1, în partea de jos a paginii și pe fila 2, lateral-stânga, este prezentă ștampila
pătrată a instituției deținătoare, iar deasupra este scris numărul de inventar.

Stare de conservare

Degradări mecanice:
 Manuscrisul prezintă cutări și sfâșieri atât pe liniile de pliere transversale, cât și
pe cea longitudinală. Sunt prezente ușoare plieri marginale, precum și mici
lacune în materialul suport.
Degradări chimice:
 Îngălbenirea suportului grafic cauzată de procesele de îmbătrânire a materialelor componente. Patina vulgară și urme de praf și murdărie.
 Cerneala folosită la scriere, absorbită în substratul hârtiei suport, prezintă un
fenomen de virare a culorii de la negru către roșu cărămiziu, foarte vizibil pe
verso-ul ductului grafic, fiind vorba de un proces de maturație chimică, specific
cernelurilor ferogalice, ale cărui cauze sunt de natură endogenă.
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Tot pe verso-ul ductului grafic sunt prezente halouri în jurul acestuia, ca
rezultat al unor degradări cauzate atât de factorii endogeni, cât și de cei exogeni.






Rezultatul investigațiilor fizico-chimice
Hârtia folosită este cea fabricată industrial din pastă de lemn parțial delignificată; grosimea filei este 0,07 mm., grosime uniformă;
pH-ul hârtiei este 5,25 (fila 1) și 5,30 (fila 2);
Încleiere medie, agentul de încleiere folosit fiind colofoniul;
Cerneala ferogalică în amestec cu cerneală de carbon este solubilă în apă
distilată și insolubilă în alcool etilic 96%;

Aspectul vizual al cernelii depuse
pe suportul de scriere
și halourile formate în jurul
ductului grafic – lumină albă
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Tratamentul de restaurare
Nr. crt.

Operații efectuate

1.

Fotografierea documentului
Curățarea uscată: desprăfuirea,
îndepărtarea depozitelor de praf
Curățare umedă și neutralizarea filelor
manuscrisului prin pulverizări
uniforme cu alcool etilic 96%
și sugativări cu hârtii de filtru
Presarea intermediară
a filelor spălate și uscate

2.

3.

4.
5.

Consolidarea fisurilor cu văl japonez

6.

Completarea lipsurilor suportului
grafic cu hârtie japoneză

7.

Curățarea surplusului de hârtie

8.
9.

Tăierea documentului la format
Presare finală
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Materiale și echipamente
folosite
Aparat foto digital
Pensulă lată și moale,
mască și mănuși de protecție
Alcool etilic, plase de protecție
din nailon, hârtie de filtru
Presă verticală cu șurub,
platane de lemn, hârtii de filtru
Văl japonez, Klucel G: 2%,
pensulă, bisturiu, fălţuitor,
hârtie de filtru
Hârtie și văl japonez, Klucel G
Bisturiu, Klucel G,
pensulă, fălţuitor
Linie, cutter, suport plastic
Platane, hârtie de filtru, presă
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Concluzii
Prin restaurare, am redat funcționalitatea și integritatea acestor documente manuscris, păstrând nealterate elementele lor originale, fără a modifica mesajul istoric și
documentar al acestora. Intervențiile de restaurare au avut rolul de a stagna procesele
evolutive de degradare în timp a documentelor-manuscris care au fost reintroduse în
circuitul expozițional și documentar. Valoarea lor literară, istorică și documentară
impune asigurarea unor condiții de păstrare şi microclimat optime, pentru a împiedica
declanşarea unor noi procese de degradare.

Bibliografie
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patologie a cărții, București, 1976;
Oprea, Florea, Conservarea și restaurarea documentelor de arhivă, București, 2008;
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cărții”, anul V, nr. 5, București, 2012.

Summary
Bucharest National Museum of Romanian Literature holds a number of manuscript
collections, confessions of the ancestors, which can help restore our literary history,
historical documents which unveil the writers’ creative process, rare ancient books
and periodicals, photos illustrating the Romanian literary history, negatives, and
photo-copies. An important place amongst the valuables harbored by the museum is
held by manuscripts. This paper presents the stage of preservation, the conclusions of
investigation, the stages of restoration and the description of various documents from
different centuries, precisely a Ceptura document from the 17th century, an official
letter issued by the Cabinet of Bolgradʼs Prefect, addressed to Mr. Kogălniceanu (19th
century) and the handwritten letter from the 20th century sent by the Romanian poet
Șt.O. Iosif to Natalia Negru.
Keywords:
Manuscript, document, Ceptura, Șt.O. Iosif, restoration.
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Restaurarea și conservarea Liturghierului de la București, 1797
Oana Păcurariu

Biroul Conservare-Restaurare al Muzeului Național al Literaturii Române
București are ca principală atribuţie restaurarea documentelor de patrimoniu – cărți
vechi și rare, documente istorico-literare, periodice, fotografii.
Restaurarea de carte veche și documente presupune proceduri științifice bazate
pe documentare și cercetare prealabilă, atât pentru restituirea cât mai aproape de
original a unui manuscris, document de arhivă sau a unei tipărituri vechi, hărți, cât și
pentru stoparea proceselor distructive și a degradărilor suferite de acestea, prin
folosirea unei metodologii adecvate.
Restauratorii au prilejul de a descoperi adevărate valori create de om de-a
lungul istoriei. O astfel de valoare este şi Liturghierul, apărut la București în anul 1797,
tipăritura fiind executată la Mitropolia Bucureștiului de tipograful Dimitrie Mihailovici
(Tipograful Râmniceanul). Volumul conține cele trei Sfinte Liturghii ale ritului
răsăritean: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și
cea a Sfântului Grigore Dialogul. De asemenea, în acest Liturghier găsim rânduiala
Vecerniei, Utreniei și rugăciuni la diverse trebuințe.
Înainte de intrarea obiectului în laborator spre restaurare, starea de conservare a
acestuia prezenta degradări fizice și chimice atât la corpul cărții, cât și la legătură.
Hârtia folosită este cea manuală preparată din fibre vegetale, linii de apă
dispuse orizontal; grosimea filei este 0,22-0,27; 0,13-0,18 mm. pH-ul hârtiei este 4,81,
iar agentul de încleiere folosit este gelatina.
Textul este scris pe o singură coloană, folosind cerneală tipografică neagră pe
bază de carbon și cerneală tipografică roșie pe bază de cinabru. Pe tot parcursul cărții
întâlnim toată bogăția de ornamente: frontispicii, letrine, vignete (f. 1 recto/verso; 2; 3;
27 verso; 40; 50 verso; 51; 82 verso; 83, 112 verso; 113; etc.).
Corpul cărții era deteriorat, filele fiind desprinse. Hârtia era fragilizată şi
prezenta rupturi, sfâşieri, lacune ale materialului suport, cerneală și rugină, pete de
ceară, apă și ulei.
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Degradări mecanice:
Volumul prezintă o ondulare a filelor în zona purtătoare de text (la unele file
mai pronunțată);
Franjurarea tranșei frontale a primelor 37 de file;
Sfâșieri: tranșa inferioară (zona scrisă);
Plieri ale colțului inferior f. 109-115;
Lipsă suport grafic de-a lungul tranșei frontale, a colțului superior și inferior;
Pete de murdărie.
Degradări fizico-chimice:
Îngălbenirea suportului grafic cauzată de procesele de îmbătrânire;
Patina vulgară: f. 15-22; f. 36-38; f. 54; f. 62; f. 81;
Pete de culoare brun-închis: f. 1 centru; f. 56-57 (de-a lungul tranșei frontale și
inferioare);
Urme de praf și murdărie;
Depozite și pete de ceară;
Forzațul posterior fix și mobil prezintă pe cca. 50% din suprafață posibil pată
de grăsime, ducând la îngălbenirea suportului grafic.
Liturghier, București, 1797 – volum înainte de restaurare

Foto 1 – Forzațul anterior fix
Foaia de titlu
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Foto 2 – Din cauza cusăturii rupte volumul și-a pierdut unitatea

Foto 4 – Forzațul posterior mobil

Foto 3

Foto 5 – Filele 112 (verso) și 113 (recto) prezentau depuneri aderente de pulberi fine
și aglomerări de ceară minerală (parafină) împreună cu halourile specifice acestora
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Cusătura volumului a suferit degradări fizico-mecanice. Aţa de coasere a cedat,
iar capetele nervurilor s-au rupt, atât la scoarţa anterioară, cât și la cea posterioară,
volumul pierzându-și unitatea. Capitalband-ul lipsea, scoarța posterioară prezenta
lipsuri de material, iar colțul inferior era ars.

Foto 6

Învelitoarea era desprinsă de corpul cărţii şi prezenta exfolieri ale grenului
(ceea ce face ca ornamentele să fie mai puțin vizibile), lipsuri de material, perforaţii,
galerii produse de insecte.

Foto 7

După ce cartea a fost atent analizată în laboratorul de investigaţii fizicochimice şi biologice de către dna. chimist investigator Mirela Leahu, au fost începute
operațiunile de restaurare.
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După consultarea buletinelor de analize fizico-chimice, s-a stabilit diagnosticul
şi s-a întocmit tratamentul de restaurare, care a fost apoi prezentat Comisiei de
Restaurare a M.N.L.R. București şi avizat în unanimitate de membrii acesteia.
Date fiind multiplele degradări ale legăturii, s-a ales soluția restaurării pe
volum desfăcut.
Tratamentul propus și efectuat:
1. Fotografierea volumului;
2. Îndepărtarea cu pensula uscată a depozitelor de praf și îndepărtarea depozitelor de ceară cu ajutorul bisturiului;
3. Numerotarea cu mină moale a filelor;
4. Notarea modului de îmbinare a fascicolelor;
5. Sortarea filelor în vederea protejării ştampilelor şi a numărului de inventar,
solubile în apă;
6. Protejarea ştampilelor şi a numărului de inventar cu parafină, la temperatura
de 55-60º C;
7. Spălarea filelor prin imersie în apă, la temperatura de 30º C, până când apa
de spălare a rămas incoloră;
8. Uscarea liberă la raft a filelor;
9. Presarea filelor între hârtii de filtru, în vederea realizării completării părţilor
lipsă cu hârtie japoneză;
10. Completarea zonelor lacunare, prezente pe suprafaţa filelor, cu ajutorul
hârtiei şi vălului japonez;
11. Curăţarea surplusului de hârtie japoneză şi presarea intermediară a filelor;
12. Recompunerea fascicolelor și constituirea corpului cărții;
13. Fotografierea finală a corpului cărţii.
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Liturghier, București, 1797 – volum după restaurare

Foto 9

Foto 8

Foto 12

Foto 13

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13
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Foto 14

Foto 15

Această lucrare importantă a fost readusă la forma sa iniţială, putând fi din nou
valorificată prin expunere sau prin cercetare.
Valoarea documentară a lucrării impune asigurarea unor condiţii de păstrare şi
microclimat optime, pentru a împiedica declanşarea unor noi procese de degradare.
Volumul va fi păstrat într-o cutie de protecţie confecţionată din carton, dimensionată
după obiect şi căptuşită cu hârtie cu pH neutru.
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Summary
A recently restored work from the collections of the Bucharest National Museum of
Romanian Literature, “Ion Minulescu” Memorial House, is the Liturgikon printed in
Bucharest, in 1797, in Romanian written with Cyrillic script. The volume presented
physico-mechanical and physico-chemical damage. The restoring operations included
dry cleaning the volume, numbering the pages, taking apart the volume and producing
the mirror of the pages, applying wet treatments, drying the leaves, filling the lacking
portions with Japanese paper and veil, cutting the leaves to the format, grouping them
into fascicles, and pressing them to the book block. After restoring the book block, the
following operations were performed: sewing of the fascicles, lining the spine with
cotton cloth and paper, strengthening the cracks with Japanese veil and attaching the
restored endpaper to the book body; the restoration of the covers, attaching the boards
to the book body, reconstituting the exterior spine and the metal fasteners.
Keywords:
Restoration, old books, restoration methods, restoration case study.
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Problematica restaurării unei icoane prăznicar de secol XIX
Diana Mirea

Scurtă prezentare
Odată cu începutul secolului al XIX-lea, în Țara Românească, putem discuta
despre o laicizare a picturii şi adoptarea picturii de șevalet. Încă din perioada
postbrâncovenească, o parte a picturii bisericești pătrunsese în sfera artelor populare1.
Din această ultimă categorie face parte și icoana prăznicară „Schimbarea la
2
față” , o lucrare în tempera pe panou de tei, pictată de un autor anonim, foarte probabil
din zona Vâlcii. Acesta a respectat doar parțial recomandările erminiei3. Iisus este
reprezentat pe muntele Tabor, central, ușor supradimensionat, îmbrăcat într-o tunică
albă și o mantie roșie, înconjurat de mandorla și de razele de lumină, binecuvântând cu
dreapta și ținând un rotulus în mâna stângă. El este flancat de proroci, Moise ținând
tablele Legii în stânga Sa și Ilie aflându-se în dreapta, pe norișori. La poalele muntelui
doi dintre apostoli, în genunchi, se minunează și nu înțeleg ce s-a întâmplat.
Starea de conservare
În momentul intrării în restaurare, suportul prezenta orificii de zbor rezultate în
urma unui atac xilofag în prezent inactiv, pete de diferite proveniențe sau depuneri slab
aderente și aderente. Pe suprafața picturală fragilă se puteau observa lacune datorate
fluctuațiilor de microclimat și fenomenului de decoeziune, precum și lacune cauzate de
factorul uman (manipulări neglijente), exfolieri, ridicături ale stratului pictural sub
formă de acoperiș, desprinderi, eroziuni, depuneri slab aderente sau aderente, pete de
diverse proveniențe datorate utilizării în cult, depozite de ceară sau zgârieturi.

1

Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în
imagini, București, 1976, p. 123-124, 127.
2
Dimensiuni: L: 45 cm, l: 30 cm, g: 2 cm.
3
Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, București, 2000, p. 109.
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Detaliu înainte de restaurare

Descrierea operațiunilor de restaurare
Pe baza rezultatelor mai multor analize și teste efectuate, a fost stabilită
metodologia de restaurare. În prima etapă de lucru operațiunile au fost menite să
stabilizeze structural suportul și decorația pictată. A fost efectuată operațiunea de
îndepărtare a depunerilor slab aderente cu o pensulă moale. Intervenția de profilaxie,
ce a constat în aplicarea foiței japoneze pe fața lucrării, a stabilizat piesa pentru
etapele următoare. Pe verso, preventiv, a fost realizat un tratament de biocidare cu
spectru de acțiune destinat insectelor xilofage, tratament ce a fost repetat după 10
zile. Orificiile de zbor au fost obturate cu chit de rumeguș (amestec de rumeguș și
clei de pește 9%), apoi finisate prin șlefuire umedă. Solubilizarea fizico-chimică a
depunerilor aderente s-a realizat cu tampoane de vată îmbibate într-o soluție apoasă
(apă alcoolizată – 20%).
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Detaliu din timpul finisării chiturilor

Detaliu din timpul curățării

Pe fața lucrării, pentru consolidarea stratului pictural s-a folosit metoda la rece
în zonele cu exfolieri sau ridicături sub formă de acoperiș, utilizându-se clei de pește
fierbinte, presându-se ușor cu spatula, apoi aplicându-se presa rece.
După o curățare cu apă alcoolizată (20%) completarea stratificată a lacunelor a
continuat cu aplicarea fluidă a unui lapte de chit (clei de pește 9%, carbonat de calciu
micronizat) și a chitului (aceeași compoziție cu adaos de carbonat de calciu).
Rezultatul a fost finisat prin șlefuire umedă.
În urma testelor de îndepărtare a depunerilor aderente cu agenți tensioactivi
(hidroxid de potasiu 4%) și alte soluții de curățare, cele mai bune rezultate s-au obținut
cu o soluție cunoscută în restaurare, formată din 50 ml alcool și 200 ml esențe. Toate
aceste operațiuni au dus la dezvăluirea a noi lacune care au fost completate conform
operațiunii descrise.

Detaliu din timpul îndepărtării
depunerilor aderente

Detaliu din timpul operațiunii
de completare stratificată a lacunelor
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Prezența lacunelor ce îngreunau perceperea estetică a imaginii a impus
efectuarea unor diverse intervenții de integrare cromatică, în funcție de tipul lacunei.
Eroziunile și lacunele mici au fost integrate cromatic în tehnicile velatura și rittocco,
iar lacunele mai mari în tehnica tratteggio. Zonele lacunare deschise valoric s-au retras,
pictura redobândindu-și continuitatea și profunzimea4. Protejarea finală a icoanei s-a
făcut cu vernis de damar aplicat prin pensulare și egalizat îndelung.

Detalii din timpul integrării cromatice

Icoana „Schimbarea la față”
înainte de restaurare

4

Icoana „Schimbarea la față” după restaurare

Cezare Brandi, Teoria restaurării, București, 1996, p. 45.
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Concluzii
Prin prezentarea acestei lucrări am dorit să scoatem în evidență un caz specific,
detaliind modul în care pot fi rezolvate problemele de degradare întâlnite la icoane.
Foarte importante pe viitor se dovedesc a fi condițiile în care va fi păstrată. Se
recomandă un mediu sănătos și stabil, fără variații mari de temperatură și umiditate.
Manipularea se va face cu mănuși, fără a provoca tensiuni suplimentare. Expunerea se
va face la verticală iar depozitarea la orizontală, fără a suprapune ceva peste ea.

Summary
This study describes the methodology of conservation-restoration interventions on the
icon “Transfiguration of Jesus”, painted in the 19th century by an unknown artist. The
paper contributes to a better assessment and remedying of the main forms of
degradation often found on wood paintings in tempera.
Keywords:
Icon, 19th century, restoration, conservation, painting.
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Harta Districtului Vaslui la anul 1864.
Restaurare – conservare
Cristina Maria Cîmpianu

În patrimoniul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui se găseşte o hartă a
districtului Vaslui tipărită în anul 1864 de locotenent-colonelul Dimitrie Papazoglu.
Acesta s-a născut în Bucureşti, în mahalaua Zlătari, de lângă podul Mogoşoaiei, la 28
martie 1811, fiind „fiul unui comersant de clasa întâi şi boier de neam din Slatina”1. A
slujit vreme de 25 de ani în armata munteană, fiind implicat în diferite acţiuni militare,
inclusiv în timpul Revoluţiei de la 1848 sau în stingerea marelui incendiu din Bucureşti
din martie 18472. Pensionarea sa în anul 1855 nu a însemnat încheierea carierei sale, ci
începutul unei activităţi vaste pe tărâmul ştiinţei şi culturii: a desenat şi publicat
tablouri istorice, chipuri de domnitori, vederi ale monumentelor vechi ale ţării. Tot el a
publicat prima hartă a Principatelor Române Unite. Maiorul Papazoglu a încetat din
viaţă în anul 1892 şi a fost înmormântat la mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti.

Locotenent-colonelul Dimitrie Papazoglu
1

1972, p. 7.
2

Ioan Strujan, Constantin Căzănişteanu, Locotenet-colonelul Dimitrie Papazoglu, Bucureşti,
Ibidem, p. 7-12.
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Colecţionar pasionat, depozitar al vestigiilor trecutului, istoric al Bucureştilor,
autor şi editor de litografii, locotenent colonelul Dimitrie Papazoglu a dat dovadă de
incontestabile aptitudini în colecţionarea obiectelor de o reală valoare. Este autorul a
35 de hărţi şi planuri ce redau elemente geografice atât din ţară, cât şi din străinătate.
Prima sa lucrare cartografică a fost Harta României, publicată în 1859. Între 18631868, Papazoglu realizează hărţile districtuale sau judeţene, extrase fiind şi mărite la
scara 1/420000 „după harta austriacă cea mai exactă”3. Pentru această lucrare,
Papazoglu a fost distins de nepotul lui Napoleon Bonaparte, Ieronim Napoleon, cu
inelul de aur şi cifrul său în diamante. De asemeni, domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
prin decretul nr. 617 din 1 iulie 1863, îi acordă dreptul „de-a purta epoletele gradului
său la uniformă, pentru lucrări folositoare ţării şi armatei”4. Hărţile au fost publicate de
către Papazoglu în câte 500 de exemplare fiecare, 400 de exemplare fiind împărţite
şcolilor şi primăriilor, atât la oraşe cât şi la sate, iar cele 100 de hărţi rămase ale fiecărui
district fiind folosite pentru alcătuirea, în 1866 a unor Atlase geografice a toată
România. Deoarece hărţile deţineau informaţii şi asupra locurilor şi anilor celor mai
importante bătălii ale poporului român, atlasele lui Papazoglu pot fi considerate a fi
primele atlase istorice ale României5. Pe fiecare hartă sunt marcate: legenda, scara,
stema districtului, numele editorului și gravorului, dar și personalitatea căreia îi era
dedicată harta respectivă. Numărul mic de atlase ce a rezultat din compilarea celor 100
de hărţi ale fiecărui district face să crească valoarea acestora.

Stema districtului Vaslui
3

Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 115-117.
5
Ibidem, p. 117-118.
4
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Harta districtului Vaslui a fost realizată în 1864 şi gravată de H. Bar. În colţul
din partea stângă superioară apare stema districtului Vaslui: un stup de albine sub
coroană, încadrat de ornamente florale; lângă aceasta se menţionează numele
gravorului, al editorului: maiorul D. Papazoglu, precum şi anul tipăririi. Mai jos se
găseşte numele celui căruia i-a fost dedicată lucrarea: „d-lui D. Colonelu D. Miclescu
actualu prefectu de districtu”, prefect al Vasluiului între 30 septembrie 1816 – 10 mai
1884. Mai jos, tot în partea stângă, se găseşte legenda hărţii. De aici aflăm că la anul
1864 districtul Vaslui era alcătuit din: 5 târguri cu 7.223 suflete, 212 comune locuite, 5
ocoale sau plăşi, 161 biserici ortodoxe, 12 stații de poște, 1 stație telegrafică, 166.732
fălci 52... prăjini pătrate, 54.546 fălci şi 540..., 90.328 suflete în tot districtul, 10.746
populaţie cultivatoare, 2.692 tagma clerului.

Harta districtului Vaslui

Harta este tipărită pe hârtie industrială cu cerneală tipografică neagră, cu
dimensiunile de 55x45 cm. Natura materialului fibros folosit la fabricarea hârtiei are o
influenţă majoră în procesul de degradare a documentelor pe suport papetar. Până la
jumătatea secolului al XIX-lea, materia primă utilizată la obţinerea hârtiei era alcătuită
predominant din fibre textile: in, cânepă şi bumbac, ce se tratau în lapte de var, după
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care se defibrau mecanic în mediu de apă dură. Se obţinea, astfel, o hârtie cu un
conţinut ridicat de celuloză. Creşterea cererii de hârtie a dus la utilizarea unor surse
alternative de materii prime pentru obţinerea pastelor fibroase. După 1840, materia
principală de obţinere a sursei de fibre celulozice este lemnul6.

Degradări cauzate de utilizarea benzilor adezive tip scotch

Harta a fost expusă timp de mai mulţi ani în expoziţia de bază a muzeului,
condiţiile de expunere fiind de-a lungul timpului improprii, cu variaţii de temperatură
şi umiditate şi valori ale luminii mai mari decât cele recomandate de literatura de
specialitate. Toate acestea au dus, cumulativ, la numeroase deteriorări de natură fizicomecanică şi chimică a hârtiei. În momentul intrării în laboratorul de restaurare, harta
prezenta depuneri de praf şi murdărie, pierderea agentului de încleiere ce a dus la
scăderea gradului de încleiere în zonele afectate de infiltraţiile de apă, pierderi de
material suport; fisuri şi rupturi ale materialului suport. Din cauza oxidării lanţurilor
celulozice sub acţiunea luminii şi a acizilor s-a produs o îngălbenire şi fragilizare a
hârtiei, ducând la creşterea acidităţii hârtiei (pH=5,5).

6

Nicoleta Melniciuc Puică, Elena Ardelean, Aspecte ale degradării materialelor celulozice –
lemnul și hârtia, Iași, 2010, p. 120-121.
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Detalii ale degradărilor

Toate hărţile, deşi prezintă probleme de restaurare specifice şi proprii, au un
numitor comun: majoritatea sunt caşerate pe un suport (textile, carton, hârtie), pentru
a putea fi manipulate şi expuse mai uşor, după ce în prealabil sunt lipite benzi
adezive de-a lungul liniilor de pliere ale hărţilor. Aceste benzi adezive sunt mediu
propice pentru dezvoltarea şi proliferarea fungilor şi insectelor7. Documentul
prezenta urmele unor intervenţii empirice de restaurare, prin ataşarea unor benzi
adezive tip scotch de-a lungul liniilor de pliere ale hărţii; de asemenea, verso-ul
acesteia era dublat cu o hârtie albă, acidă. Benzile adezive au fost lipite pe faţa
lucrării, iar prin procesul de degradare a adezivului, acesta a pătruns în structura
hârtiei, ducând totodată şi la o degradare estetică a hărţii. Documentul mai prezenta
urme de însemnări cu creion chimic negru şi roşu.

7

José Vergara, Conservación y restauración de material cultural enarchivos y bibliotecas,
Valencia, 2002, p. 63-65.
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Curăţirea apoasă prin imersie a hărţii

Uscarea liberă pe hârtii de filtru
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S-a efectuat desprăfuirea hărţii, cu o pensulă moale, pentru a îndepărta particulele de praf şi murdărie de pe suprafaţa acesteia, operaţie necesară pentru a evita
pătrunderea acestora în structura hârtiei şi fixarea pe fibrele de celuloză în timpul
operaţiilor de curăţire umedă. A urmat apoi spălarea apoasă prin imersie, operaţie ce a
favorizat şi îndepărtarea hârtiei ce dubla verso-ul hărţii. S-au efectuat trei băi de
spălare, la o temperatură a apei de aproximativ 37 C. În apă s-a observat eliminarea
produşilor de degradare acidă prin colorarea acesteia. Aciditatea insolubilă din hârtie a
fost neutralizată prin imersarea hărţii într-o baie de Ca(OH)2 ce a urmat imediat după
băile de spălare, fără uscare intermediară. În urma procesului de deacidifiere, hârtia a
dobândit un pH 8, ceea ce asigură rezerva alcalină necesară. A urmat uscarea liberă, pe
hârtie de filtru şi reîncleierea documentului pe ambele fețe ale acestuia cu carboximetilceluloză (CMC) 1,5%.

Operaţii de consolidare realizate la masa cu lumină

Reîncleierea, ca tratament de restaurare, contribuie la redarea caracteristicilor
pierdute ale hârtiei prin degradare sau tratamente de restaurare, ajutând la
îmbunătățirea rezistenței la abraziune și a stabilității dimensionale, la controlarea
calităților de permeabilitate ale hârtiei. A urmat completarea zonelor lipsă prin
tehnica „la simplu” cu hârtie japoneză – 22 g/m2 și CMC 4% și consolidarea cu benzi
de văl japonez – 6 g/m2 și CMC 1,5%. S-a realizat dublarea verso-ului hărţii cu hârtie
japoneză – 22 g/m2 şi CMC 2%.
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Carboximetilceluloza este un derivat celulozic cu utilizări multiple. CMC-ul se
dispersează slab în apă, este insolubil în apă şi alcool şi alţi derivaţi organici, fiind
capabil să formeze o peliculă transparentă, elastică şi rezistentă în timp8.

Completări cu hârtie japoneză

Dacă se dorește expunerea obiectelor pe suport papetar este important să fie
luate în considerare următoarele recomandări:
- menținerea unui nivel scăzut al luminii, de 50-80 lux;
- evitarea fluctuațiilor temperaturii și umidității relative UR, nivelurile recomandate fiind de 18ºC și UR de 50-65%;
- documentele pe suport papetar trebuie protejate de razele UV. Sunt
recomandate filtrele UV pentru sistemul de iluminat sau alte materiale de filtrare UV,
componenta UV emisă de sursele de iluminat nu trebuie să depășească 75 W/lm;
- pentru expunerea hârtiei pe o suprafață plană trebuie să se folosească un
material suport, putându-se utiliza un carton neutru. Când se dorește expunerea în
poziție verticală, hârtia poate fi introdusă într-un passe-partout cu balamale din hârtie
8

Nicoleta Melniciuc Puică, Elena Ardelean, op. cit., p. 142.
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japoneză şi adeziv pe bază de amidon. Spatele şi rama sunt confecționate din carton
neutru, ce poate fi plasat sub o sticlă cu filtru UV. Este important ca hârtia să nu atingă
geamul pentru a se evita producerea condensării.

Harta după restaurare

Summary
In the patrimony of “Ştefan cel Mare” Vaslui County Museum there is a map of the
Vaslui district printed in 1864 by Lieutenant Colonel Dimitrie Papazoglu. The map
is printed on wood pulp paper with black typographic ink. The map has been
exposed for many years in the museumʼs main exhibition, the exposure conditions
being inadequate over time, with variations in temperature, relative humidity and
light values. All of these led, cumulatively, to numerous physical, mechanical and
chemical damage to the paper.
Keywords:
Map, Vaslui, paper, conservation, restoration.
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Mihail Sadoveanu. Secvențe centenare
Lăcrămioara Agrigoroaiei

Iașul de astăzi poartă urmele Iașului de acum un secol, când a fost capitala de
război a țării, vreme de doi ani. Străzile și clădirile vechi au, încă, povești nescrise
despre acea perioadă plină de tragism din trecutul nu foarte îndepărtat.
În anul Centenarului Marii Uniri, se împlinesc 100 de ani de la mutarea la Iași
a scriitorului Mihail Sadoveanu. Clădirea cu turn pătrat din capătul de sus al Copoului,
în care familia Sadoveanu a locuit timp de 18 ani și care astăzi adăpostește Muzeul
„Mihail Sadoveanu”, are ea însăși o istorie bogată, ce încă ni se dezvăluie.
Pentru a ilustra câteva secvențe centenare din această bogată istorie, am pornit
de la trei documente existente în patrimoniul Colecției „Istoria teatrului românesc”,
filială a Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Documentele prezentate în
lucrare au făcut parte din arhiva Teatrului Național ieșean, iar în anul 1976, când s-a
înființat Muzeul Teatrului, în casa copilăriei lui Vasile Alecsandri la Iași (astăzi
reorganizat în alt spațiu, sub denumirea Colecția „Istoria teatrului românesc”), ele
s-au aflat printre bunurile culturale transferate la muzeul nou creat.
Deși sunt din ani diferiți, cu autori diferiți, documentele prezentate în
lucrarea de față au un numitor comun: Mihail Sadoveanu, director al Teatrului
Național din Iași.
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I. Documente
1.

Recto

Verso
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Dispoziție1
Pe tot timpul concentrării și mobilizării armatei, cât voi lipsi, dau delegație de
director domnului G. Ibrăileanu, membru în Consiliul de administrație al Teatrului
Național.
Director al Teatrului Național din Iași,
ss. Mihail Sadoveanu
7 August 1914
Mihail Sadoveanu fusese numit director al Teatrului Național din Iași la data
de 3 aprilie 1910, scriitorul „preluând conducerea alături de N. Gane și Anton Naum”,
după ce fusese membru în Comitetul de lectură (ca delegat al Societății Scriitorilor) al
instituției2.
Mihail Sadoveanu locuia la Fălticeni, când i-a urmat lui Haralamb Lecca la
conducerea Naționalului ieșean.
În 1914 izbucnește Primul Război Mondial. Până în anul 1916, Regatul
României își declară neutralitatea. În acești primi doi ani ai conflagrației, rezerviștii fac
dese concentrări, cu perioade mai scurte sau mai lungi de instrucție. Mihail Sadoveanu
se afla printre rezerviștii concentrați, avea gradul de locotenent și trebuia să desemneze
un înlocuitor la conducerea Teatrului, pentru perioada înregimentării sale.
Despre dispoziția prezentată mai sus Mihail Sadoveanu îl informează pe
G. Ibrăileanu în scrisoarea trimisă din Fălticeni, în data de 7 august 1914: Iubite
prietine,/ Am trimis astăzi la teatru o delegație pentru d-ta; să mă înlocuiești ca
director pe tot timpul mobilizării și al războiului3.
Odată cu intrarea țării noastre, la 15 august 1916, în vâltoarea celui dintâi
război mondial, Mihail Sadoveanu lucrează la „Cenzură”, în București, apoi, între 2
februarie 1917 și 23 martie 1918, este numit la conducerea ziarului România – Organ
al apărării naționale, scris și tipărit la Iași, „pentru a ridica moralul soldaților și al
populației civile, căutând a risipi infiltrațiile veninoase ale spionilor și colportorilor de
știri false, a răspândi ideea biruinței noastre, combaterea propagandei germane etc.”4.
Chiar dacă Mihail Sadoveanu era participant direct la desfășurarea războiului, el se
Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași, nr. inv.: 34.07.1.01241.
Aurel Leon, Mihail Sadoveanu, Director al Teatrului Național din Iași, în „Ateneu. Revistă de
cultură”, nr. 10 (87), anul VIII, Bacău, octombrie 1971, p. 16.
3
Scrisori către Ibrăileanu. Ediție îngrijită de M. Bordeianu, Gr. Botez, I. Lăzărescu, Dan
Mănucă și Al. Teodorescu. Cu o prefață de Al. Dima și N.I. Popa, București, 1966, p. 250.
4
Ionel Bostan, Căpitanul Sadoveanu și Marele Cartier General, în „Curierul Armatei”, nr. 36,
27 iunie 2016, articol accesibil online la adresa www.curierul.forte.ro/06cult/02htm, consultat în data de
23 iunie 2017.
1

2
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preocupa, în continuare și de la distanță, de activitatea Teatrului Național, cerând
informații de la directorul interimar și sfătuindu-l când credea de cuviință.
În data de 31 mai 1918, Mihail Sadoveanu și-a încetat misiunea militară și a
fost lăsat la vatră cu gradul de căpitan, revenind la conducerea Naționalului ieșean și la
celelalte activități și îndatoriri de civil.
2.
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Iași, 17 august 19185
Domnule Director,
Subsemnata, artistă fostă angajată la Teatrul Național din Craiova, dorind
să-mi continui activitatea artistică aici, în Iași, și năzuind ca – pe cât modestele mele
mijloace o vor îngădui – să continui și eu, cât de cât la propășirea instituției condusă
de Domnia-voastră, vă rog să binevoiți a mă angaja în condițiile stabilite de Dvs, în
înțelegere cu Dl. Șt. Braborescu societar al Teatrului Național, – cu începere de la
1 august a.c. – Totodată vă rog să binevoiți a-mi oferi și un ajutor, oricare pentru
procurarea și confecționarea toaletelor – dat fiind enorma scumpete ce stăruie mereu –
pe deasupra beneficiind și eu de sporirea salariilor în proporția fixată de D-voastră.
Cu deosebită stimă,
Sorana Toppa6.
D-sale
D-lui Director al Teatrului Național Iași
Rezoluția a fost favorabilă, Mihail Sadoveanu notând pe cerere:
20 august 1918
Dșoara Sorana Țopa e angajată cu începere de la 1 August cu un salariu de 450 lei
lunar – stat o parte – de la „neprevăzute”.
ss. Sadoveanu
În calitate de director al Teatrului Național Iași, Mihail Sadoveanu a organizat
un schimb de reprezentații cu Teatrul Național Craiova, timp de o lună, în stagiunea
1913-1914, în urma căruia a adus la instituția din urbea moldavă pe actorii Ștefan și
Lucia Braborescu, primul fiind numit și director de scenă.
Cunoscut pentru ridicarea nivelului actului artistic de la Naționalul ieșean prin
îmbogățirea repertoriului și încurajarea artiștilor de a aborda roluri noi, atipice, pentru
deschiderea și pentru grija față de actorii de toate vârstele, pe scenă și în afara ei, în
viața privată, Mihail Sadoveanu a primit în rândurile trupei ieșene personaje care și-au
câștigat un renume în teatrul românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea, cum a
fost Sorana Țopa.
Prin angajarea tinerei Sorana Țopa ca actriță stagiară, directorul-scriitor își
manifesta susținerea pentru talentul în devenire, mai ales că avea recomandare din
Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași, nr. inv.: 34.07.1.07744.
Sorana Țopa (1898-1986), actriță la Teatrul Național Iași, între 1918-1926; între 1926-1949,
actriță și societară la Teatrul Național București.
5

6
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partea unui artist de talia lui Ștefan Braborescu, oferind, prin contractul semnat, sprijinul material atât de util după un război răvășitor și începutului unei cariere, precum și
stabilitatea financiară necesară continuării studiilor la Conservatorul de Artă Dramatică
din Iași.
Parcursul artistic al Soranei Țopa care, după opt stagiuni la Iași, va deveni societară a Naționalului bucureștean, demonstrează că Mihail Sadoveanu a făcut o alegere corectă.
3.
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Nr. 515/ 28.XI.9187
Domnule Director,
Vă rog să binevoiți a-mi acorda seara de Miercuri 12 Decembrie,
pentru a da un Concert.
Primiți stima mea,
ss. George Enescu
Domniei-Sale
Domnului Director al Teatrului Național Iași
Rezoluția: A se vedea rezolvarea [procesului] verbal nr. 513/28/XI. 918.
Multă vreme după încheierea armistițiului și încetarea focului pe câmpurile de
luptă, în țară au continuat dezordinea și lipsurile, iar răniții, orfanii, văduvele aveau, în
continuare, nevoie de ajutor. Deși se încheiase pacea, George Enescu, nelipsit din lupta
pentru susținerea moralului trupelor, încă organiza concerte caritabile pe scena
Teatrului Național din Iași, orașul în care se retrăsese și el, după intrarea țării în război.
Deși rezoluția de pe cererea adresată de marele muzician directorului Teatrului
nu este scrisă de Mihail Sadoveanu, este sigur că scriitorul a avut cunoștință de ea,
știindu-se cum urmărea îndeaproape tot ce se întâmpla la instituția de care răspundea.
La scurt timp după această solicitare, Mihail Sadoveanu s-a retras de la
conducerea Teatrului Național ieșean, în ianuarie 1919, dorind să se dedice exclusiv
scrisului8.
II. Mutarea lui Mihail Sadoveanu în casa cu turn pătrat din dealul Copoului
1. Factorii determinanți
Obligațiile sociale pe care le avea Mihail Sadoveanu în Iași (colaborator, încă
de la primul număr, al revistei „Viața românească”, director la Teatrul Național) l-au
determinat pe scriitor să se mute cu familia la Iași.
În scrisoarea din 6 aprilie 1918, trimisă de la Iași lui G. Ibrăileanu, Mihail
Sadoveanu îi spunea acestuia că „am umblat prin Iași căutând o casă”9.
Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași, nr. inv.: 34.07.1.00160.
Cf. N. Barbu, Mihail Sadoveanu și teatrul, în „România liberă”, anul XXIV, nr. 6902,
București, 25 decembrie 1966, p. 5.
9
Scrisori către Ibrăileanu..., p. 253.
7

8
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În luna următoare, mai 1918, frații Mihail și Vasile Sadoveanu deja găsiseră
proprietatea care li se potrivea.
„După terminarea primului război mondial, în 1918, fratele meu s-a hotărât să
lichideze gospodăria de la Fălticeni și să se mute la Iași chiar în toamna aceluiași an. [...]
Sfătuindu-ne cum să procedăm, am stabilit ca, împreună, să cumpărăm o
proprietate cât mai convenabilă din punct de vedere economic [...] sorțul a căzut pe o
proprietate din dealul Copoului, fostă pe vremuri în stăpânirea familiei Kogălniceanu.
Acum era proprietar profesorul I. Pereț din București, care nu știa cum să scape de ea,
întrucât chiriașii ce-i avea erau de rea credință și se eschivau de la plata impozitelor și a
reparațiilor, ca obligație a lor în contul chiriei”10.
Contractul de vânzare-cumpărare stipula că noii proprietari „vor intra în
stăpânirea imobilului fie la expirarea contractului de arendă, fie prin bună înțelegere cu
arendașii sau, eventual, prin judecată”11.
2. Contextul
La momentul cumpărării proprietății de către cei doi frați Sadoveanu, Ana
Tătaru (sora lui Ioan Peretz, n.n.) închiriase casa pe 5 ani, începând cu 1916, avocatului
V. Bușilă și lt. C. Apostolescu12.
Evoluția Primului Război Mondial, numărul mare de refugiați din București,
dar mai ales posibilitatea unui câștig financiar au determinat chiriașii să subînchirieze
camerele, mai întâi familiei Antonescu și apoi Mariei Cantacuzino.
În vara anului 1917, când situația pe front devenise critică și exista pericolul ca
armata germană să ajungă la Iași, Casa Regală și membrii guvernului (printre care se
afla și Mihai Cantacuzino, ministrul de Justiție) trebuiau să plece în Rusia, țară aliată.
Maruca (soția lui Mihai Cantacuzino și viitoarea soție a lui George Enescu, n.n.) refuză
să plece și decide să se separe de soț și de copii: „Cât despre mine, eu îngrămădesc
într-un cufăr și câteva valize tot ce am putut salva din dezastrul din Buna-Vestire (unde
se refugiase familia Cantacuzino în toamna anului 1916; azi, str. Grigore Vieru, n.n.):
haine de toate zilele și obiecte personale pe care le voi lua cu mine, în inima pădurii din
Copou, la Vila Neuschatz, închiriată pentru mine, de la familia Antonescu (Victor

10

p. 161-162.

Vasile Sadoveanu, Toamna 1936, în idem, Bădia Mihai. Amintiri și evocări, București, 1968,

Arhivele Naționale Iași, Fond Tribunalul Iași, Secțiunea III, Transcripțiuni, dos. 687/1918,
apud Sorin Iftimi, Casa M. Kogălniceanu/M. Sadoveanu din Copou. Documentație istorică, în
Monumentul, XVIII. Volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim, Iași, 2017, p. 257.
12
Cf. Certificatul nr. inv.: 34.08.1.00792/11, Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române
Iași (Muzeul „Mihail Sadoveanu”).
11
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Antonescu, fost director al Băncii Naționale, trimis ca ambasador la Paris, în iunie
1917, n.n.13), locatarii de dinaintea mea care, foarte isteți, fugiseră la Paris”14.
La 17 iunie 1917, Maruca era în vila Neuschatz de câteva clipe: „Deschid
cufărul și îmbrac cele patru încăperi în care voi locui aici. […] George Enescu 15
trebuie să vină de îndată, să inaugurăm împreună casa”16.
În timpul refugiului de la Iași, muzicianul era o prezență constantă în casa din
dealul Copoului, deși el își închiriase locuință în altă zonă a orașului, după cum aflăm
din Memoriile Mariei Cantacuzino-Enescu.
În data de 10 septembrie [1917], după o plimbare prin apropierile Iașului,
Maruca și Enescu se întorc în oraș cu mașina: „oprire în fața casei în care stă
muzicianul, strada Vovedenie. ... El ... își ia nelipsita umbrelă și pălăria mare din fetru
negru, rugându-mă să-l iert că rămâne acasă la el în seara aceea”17.
În camerele închiriate de Maruca în fosta casă a lui Kogălniceanu, George
Enescu va compune, va susține recitaluri și va încânta oaspeții prințesei.
„Vila Neuschatz
2 decembrie [1917]
[...] George Enescu, cu capul lui leonin aplecat sub lampă, face neobosit semne
hieroglifice pe hârtia de note ...”18.
Maruca prefera să primească vizite, să organizeze serate, decât să iasă ea din
tihna locuinței de la Copou.
„În perioada tristă a războiului, 1917-1918, când Bucureștiul era ocupat de
trupele germane iar guvernul, Curtea regală, armata s-au retras în Moldova și războiul
adusese toate nenorocirile [...] viața continua cu recepții, dineuri oficiale și reuniuni
muzicale. Acestea au loc, bineînțeles, la Maruca, cu Enescu, care, la vioară și pian,
oferea oaspeților neuitatele sale interpretări. Maruca închiriase o vilă care aparținuse
lui Mihail Kogălniceanu. Nu ieșea din casă decât arareori, dar primea multă lume”19.
Membri ai guvernului, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și ai misiunilor
umanitare ale țărilor aliate, regina Maria cu doamnele ei de onoare au fost deseori
oaspeții casei cu turn pătrat din dealul Copoului.
13

Cf. Sorin Iftimi, op. cit., p. 256.
Maria Cantacuzino-Enescu, Umbre și lumini. Amintirile unei prințese moldave. Ediția a II-a,
revăzută. Traducere din limba franceză de Elena Bulai. Ediție, prefață, note, tabel cronologic și indice
de C.Th. Ciobanu, Onești, 2005, p. 342.
15
În anul 1907, la Sinaia, George Enescu o cunoscuse pe Maria Cantacuzino, de care s-a
îndrăgostit și cu care se va căsători în anul 1937.
16
Maria Cantacuzino-Enescu, op. cit., p. 344, 346.
17
Ibidem, p. 351.
18
Ibidem, p. 374.
19
Ilie Kogălniceanu, Destăinuiri despre George Enescu, București, 1996, p. 50.
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I.G. Duca își aduce aminte „...două serbări aproape vesele în acele zile cumplit
de triste. Prima a fost aniversarea la 28 decembrie a celor 25 de ani de căsătorie a
Regelui și a Reginei și a doua, Revelionul în seara de 31 decembrie spre 1 ianuarie
1918 cu Familia Regală la Mișu Cantacuzino [...] sau mai bine zis de la Maruca
Cantacuzino, căci dânsul era ca și noi un oaspete în casa soției sale. El locuia în strada
Păcurari lângă mine, pe când ea închiriase la Copou, în mijlocul unor vii, o vilă care pe
vremuri aparținuse lui Mihail Kogălniceanu... un neînvins optimism pusese stăpânire
pe sufletele noastre și am petrecut o seară de iluzii și de visuri, după ce Enescu ne-a
fermecat cu arcușul său”20.
Mărturia Reginei Maria este mai intimă, dovadă a prieteniei care se legase între
ea și principesa Maria, soția ministrului Mihai Cantacuzino.
„Iași, duminică, 31 decembrie 1917/ 13 ianuarie 1918
[...] în cele din urmă, ne-am dus să încheiem anul vechi și să-l începem pe cel
nou acasă la Maruka, în sunetul celei mai mărețe muzici a lui Pynx21. Nando a făcut o
excepție și a venit și el”22.
După semnarea armistițiului, când refugiații au luat drumul întoarcerii spre
casă, Maria Cantacuzino refuză, din nou, să părăsească Iașul, după cum ea însăși
mărturisește:
„26 martie [1918]
Curtea și Guvernul, inclusiv Mihai, și-au făcut bagajele, la rândul lor, și au
plecat alaltăieri la București. Cu toată mirarea unora, consternarea și resentimentul
altora, nu mă mișc de aici. ... și eu mă voi ascunde, cel puțin încă un an, în singurătatea
mea prețioasă din Copou. ...”23.
Ascunziș care va mai dura încă un an de la data consemnată de prințesă.
3. Mutarea propriu-zisă
Profira Sadoveanu, una dintre fiicele scriitorului, își amintește că mutarea de la
Fălticeni la Iași, în toamna anului 1918, „o făcuse singură cucoana Catincuța – soața
lui (a lui Mihail Sadoveanu, n.n.) – care […] izbutise să se aburce cu toți cei nouă copii
în tren și mai cu seamă să facă schimbarea la Dolhasca urcând copiii pe geam…”24,

I.G. Duca, Memorii, volum IV, Războiul, partea a II-a (1917-1919). Ediție și indice de
Stelian Neagoe, București, 1994, p. 72.
21
Nume primit de George Enescu de la regina Elisabeta. Vezi Maria, Regina României, Jurnal
de război, 1917-1918. Traducere din engleză de Anca Bărbulescu. Ediție îngrijită și prefață de Lucian
Boia, București, 2015, p. 423.
22
Ibidem, p. 344.
23
Maria Cantacuzino-Enescu, op. cit., p. 389.
24
Profira Sadoveanu, Note, în Mihail Sadoveanu, Opere, vol. VII, București, 1956, p. 757.
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într-atât de mare era haosul creat după semnarea armistițiului, când gările și trenurile
erau luate cu asalt, în vreme de pace, când toți veneau de undeva sau plecau încotrova.
„Era a doua zi de Sfântul Mihail și căzuse ninsoare îmbielșugată […]. Veniseră
săniile în zorii albi și luaseră pe cei nouă copii, pe mamă și pe bunică, – în vreme ce
Teofil, argatul bucovinean, plecase cu încărcătura de bagaje înainte, ca să vie cu trenul
de marfă. […] Aici fuseseră… găzduiți de bunul prieten Iancu Profir, în cele patru
odăiți din clădirea Uzinei Teatrului Național, – până avea să se elibereze o parte din
locuința de la Copou, încă ocupată de refugiații de la București. Locuind numai două
odăi din casă și pavilionul alăturat, abia în primăvara anului 1919 avea să se instaleze
definitiv Sadoveanu în dealul Copoului…”25.
Într-o scrisoare către Artur Gorovei, datată 5 februarie 1919, Copou26, Mihail
Sadoveanu îi spune bunului și mai vârstnicului său prieten de la Fălticeni că „[...] Abia
pe la sfârșitul lui noiembrie am avut aici camere. Ne-am așezat cum am putut, între
tristele epave ale naufragiului nostru. Și încă, pe vreo lună de zile, tot mai avem o
rămășiță de la d. Bușilă: pe d-na Maria Mișu Cantacuzino, care încă n-a plecat la
București”27.
Până la plecarea, în primăvara anului 1919, a celebrilor vecini-chiriași din casa
recent cumpărată, membrii familiei Sadoveanu au avut numeroase ocazii de a-i întâlni
pe Maria Cantacuzino și George Enescu, în parcul casei sau în interiorul acesteia.
Tot Profira Sadoveanu, care în anul mutării de la Fălticeni la Iași avea 12 ani,
mărturisește:
„Zărisem într-o zi o doamnă naltă, ciolănoasă, c-un cap mic, lungăreț, înfășurat
în voaluri violete, care ieșise la plimbare c-un câne mare, alb, ce-i semăna.
În altă zi mă întâlnisem pe scările subsolului cu altă doamnă, care purta mănuși
de cauciuc.
– Cine e asta, mamă?
– E guvernanta Marucăi Cantacuzino.
[...] Dar cea mai uimitoare întâlnire a fost într-un amurg.
Ieșisem în grădinița din curtea casei și mă țineam de tata, ce se plimba cu
mâinile la spate printre boschetele de lilieci. Atunci, deodată am văzut pe cineva care
intra, pe furiș, pe poarta de la loja de din dos. [...]
Zărind pe tata, a tresărit ca prins asupra unui fapt urât.
– A! Bună seara.
– De ce nu intri pe poarta de din față, domnule Enescu?
25

Ibidem, p. 758.
Scrisori către Artur Gorovei. Ediție îngrijită și introducere de Maria Luiza Ungureanu,
București, 1970, p. 327.
27
Ibidem, p. 328.
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Așadar, el era! Enescu! De care auzisem atât vorbindu-se de când venisem la
Copou! Pe care-l auzeam de multe ori prin vata zidurilor ce ne despărțea de jumătatea
casei încă locuită de principesa Cantacuzino”28.
Întâlnirile cu George Enescu și viețuirea în aceeași casă cu maestrul o
marchează definitiv pe această fiică a lui Sadoveanu, care, la maturitate fiind, își
amintește cu emoție și nostalgie de începutul șederii la Iași. „Pe George Enescu îl
cunoșteam de mult, încă din 1918, după ce ne mutasem de la Fălticeni la Copou, pe
când marele maestru al viorii locuia, ca invitat, la Maruca Cantacuzino, refugiată de
război, care închiriase o mare parte din Vila Kogălniceanu, pe care tocmai o cumpărase
tata. Întâlnisem de mai multe ori umbra lui discretă ce se strecura, la înserat, cu
vioara subsuoară și fața lui plină de nobleță și modestie, în care ochii întunecați de
culoarea cafelei puneau o neobișnuită căldură omenească [...] Pe blândul Maestru al
muzicii îl auzeam în fiecare seară cântând la vioară ori la pian; [...] Nu-mi mai
trebuia atunci nimic pe lume, toate păleau, se ștergeau, nu mai exista casă, Copou, nu
mai aveam părinți, frați și surori, peste întreaga lume se așternea numai strigătul
acela focos al viorii ori glasul serafic al pianului intonând cu predilecție Sonata
Kreutzer de Beethoven”29.
Odată cu plecarea maestrului și a prințesei din Vila Kogălniceanu, la Iași, în
casa cu turn pătrat din dealul Copoului, se instalează, în toată deplinătatea, gospodăria
patriarhală a lui Sadoveanu.
Concluzii
Documentele de la care a pornit demersul nostru sunt o dovadă a faptului că
viața cotidiană și războiul și-au urmat cursul, influențându-se reciproc, iar marii
oameni de cultură, scriitori, muzicieni, actori, care nu luptau în tranșee, susțineau
efortul de război prin talanții proprii.
Lucrarea de față este un fragment din istoria casei cu turn din dealul Copoului,
o istorie bogată în fapte și întâmplări, care merită aprofundată și dezvăluită spre a
menține treaz interesul contemporanilor pentru cele aproape două secole care s-au
adunat peste clădirea construită de Mihail Kogălniceanu, primul proprietar, și care
astăzi adăpostește o filială a Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Muzeul
„Mihail Sadoveanu”, amintind de ultimul proprietar.

Profira Sadoveanu, Troiene în târgul Ieșilor, în eadem, Planeta părăsită, București, 1987,
p. 118-119.
29
Eadem, Un ceai la George Enescu, în eadem, Destăinuiri, București, 1989, p. 47-48.
28
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Résumé
À partir de trois documents qui se trouvent dans l’archive de la Collection „Histoire
du théâtre roumain” au sein du Musée National de la Littérature Roumaine de Iași et
qui font référence à l’écrivain Mihail Sadoveanu en tant que directeur du Théâtre
National de Iași pendant la Première Guerre Mondiale, l’article présente un fragment
de la riche histoire d’un bâtiment de patrimoine emblématique pour la ville de Iași,
une brève succession d’événements qui rappellent la relation de trois personnalités, la
princesse Maria Cantacuzino, le musicien Georges Enesco et l’écrivain Mihail
Sadoveanu avec un bâtiment unique: la maison à tour de Copou.
Mots-clés:
La maison à tour de Copou, la Première Guerre Mondiale, la princesse Maria
Cantacuzino, le musicien Georges Enesco, l’écrivain Mihail Sadoveanu.
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Biblioteca Răniților din Galați: 1916-1918.
Mărturii documentare din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”
Camelia Bejenaru

În anul declanșării Primului Război Mondial, Galațiul a jucat un rol aparte în
desfășurarea ostilităților, remarcându-se ca oraș-erou prin implicarea în luptele
desfășurate pe toate fronturile, prin tratarea răniților și a refugiaților, dar și prin
apărarea identității sale.
Port de importanță strategică, punct de frontieră între Dobrogea, Muntenia și
Moldova, situat foarte aproape de granița cu Basarabia alipită Imperiului Rus, dar și un
mare centru comercial și industrial, cu o puternică reprezentare diplomatică, Galațiul
s-a implicat profund în susţinerea războiului, iar militarii și civilii au contribuit la
apărarea orașului în fața militarilor ruși dezertați din unitățile Armatei Imperiale Ruse
care intenționau să distrugă orașul în retragerea lor spre Rusia.
Sacrificiile gălățenilor au fost recunoscute și răsplătite după război cu două
înalte decorații primite de la Italia, care şi-a trimis reprezentantul, eroul general
Badoglio, pe 25 mai 1921, cu medalia „Crucea de Război” și Franța care, în data de 21
octombrie 1922, l-a trimis pe marele general Berthelot să decoreze Galațiul, „orașul
nobililor suferinți de odinioară”1 cu medalia „Croix de la Guerre”.
O operă cu un țel nobil și umanitar a realizat, în timpul Primului Război
Mondial, Societatea Națională „Crucea Roșie”, Filiala Galați, pregătind spitalele de
răniți ce vor funcționa în anii 1916-1918. Principalul animator al acestei acțiuni a fost
doctorul Alexandru Carnabel, personalitate marcantă a urbei gălățene, savant clinician
și mare dascăl, membru corespondent al Societății de Chirurgie de la Paris, principalul
inițiator al acțiunilor organizate de „Societatea pentru profilaxia tuberculozei”, „Crucea
Roșie” și „Asistența Publică” și membru fondator al „Cercului Cultural din Galați”,
înființat la 14 ianuarie 1907, alături de alte personalități marcante ale Galaților, printre
care: I.C. Atanasiu, Corneliu Botez, C.Z. Buzdugan, Ion Cetățianu, N. Longinescu,
G. Orleanu, Deodat Țăranu2.
1
2

D. Faur, Galațiul nostru: Însemnări istorice și culturale, Galați, [1924], p. 109.
Paul Păltănea, Istoria orașului Galați. De la origini până la 1918, vol. II, Galați, 1995, p. 344.
139

O sală a spitalului Crucii Roșii de la Liceul „Vasile Alecsandri”
(după Dimitrie Faur, Galațiul nostru: însemnări istorice și culturale,
Galați, Editura Autorului, [1924], p. 80, cota: F.G. III 14.164)

Cu sprijinul populației, la 14 august 1916, s-au înființat, la Galați, două noi
spitale ale Crucii Roșii: Spitalul nr. 191 în localul Liceului „Vasile Alecsandri” și
Spitalul nr. 192, în localul Școlilor primare de băieți nr. 2 și de fete nr. 4. În luna
noiembrie au fost instalate spitale pentru răniți în toate școlile secundare din oraș.
Din cauza numărului foarte mare de răniți sosiți cu trenurile la Galați, în
contextul retragerii spre Iași, s-a recurs la improvizații, înființându-se, conform
posibilităților, spitale provizorii în magaziile din docuri și chiar în biserici și sinagogi.
Sute de ostași și ofițeri grav răniți au beneficiat în aceste spitale de îngrijirea
chirurgului Al. Carnabel3.
Pentru administrarea spitalelor de răniți a fost constituit Comitetul regional
sanitar, sub președinția lui Corneliu Botez4, magistrat, poet și publicist, cel care a fost
principalul promotor al acțiunilor de omagiere a poetului Mihai Eminescu la București,
în 1889 și la Galați, în 1909, 1911 și 1914. Corneliu Botez a fost inițiatorul ridicării
3
4

Ibidem, p. 351.
Zanfir Ilie (coord.), Oameni în memoria Galațiului: Aniversări 2010, Galați, p. 254.
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statuii lui Mihai Eminescu de la Galați, inaugurată la 16 octombrie 1911, și editorul
primului album eminescian (Omagiu lui Mihai Eminescu cu prilejul a 20 de ani de la
moartea sa, București, Atelierele Socec et Co., 1909). Între anii 1916-1918, a condus,
alături de Z. Filotti, C. Rășcanu, M.G. Orleanu, Constantin Z. Buzdugan, „Comitetul
pentru ajutorarea refugiaților”, constituit la Galați în data de 11 octombrie 1916.
În spiritul mesajului formulat de istoricul Vasile Alexandrescu Urechia,
fondator al bibliotecii ce-i poartă numele: „Cartea este și dânsa o armă puternică. La
lumina și învățătura cărții se deșteaptă conștiința națională, iar deșteptăciunea
conștiinței naționale este singura cetate care n-o răpune dușmanul”, Corneliu Botez a
inițiat înființarea unei biblioteci pentru răniții de război. Pentru aceasta și pentru munca
și neobosita activitate depusă în organizarea, conducerea și administrarea spitalelor de
răniți din Galați, precum și pentru zelul depus în colectarea de fonduri, din donații, pe
care le-a întrebuințat la înzestrarea spitalelor cu tot ce era necesar, a fost decorat prin
decret regal cu ordinul „Crucea Regina Maria”5.
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, înființată prin decret regal la 7 decembrie
1899 și inaugurată pentru public la 11 noiembrie 1890, păstrătoare a unui inestimabil
tezaur cultural şi informațional, conservă câteva documente inedite referitoare la
activitatea Bibliotecii Răniților a Crucii Roșii între anii 1916-1918. Unul dintre aceste
documente este un comunicat oficial emis de Prefectura Județului Covurlui în data de
28 octombrie 1916, cu scopul de a informa populația despre situația frontului de nord
și nord-vest. Pe verso-ul comunicatului sunt prezentate informații despre operele de
asistență socială din Galați, printre care și un anunț care aduce la cunoștință publicului
faptul că a fost înființată o bibliotecă în sediul Prefecturii de județ, de către Consiliul de
Administrație și aprovizionare al spitalelor, cu un fond de 3463 de cărți și reviste
provenite din donații, „pe care le dă pe la spitale răniților, schimbându-le de la spital la
spital”6. Publicul este îndemnat să continue să doneze cărți, în special cu subiect
patriotic și literar. Această Bibliotecă, se arăta în continuare în anunț, va funcționa ca
bibliotecă populară după război, sub numele de Biblioteca Răniților, iar numele
donatorilor vor fi publicate.

Grigore Trancu-Iași, Idei – Oameni – Fapte: Corneliu Botez, în „Orizonturi”, anul II, nr. 6-8,
Galați, septembrie – octombrie 1939, p. 560.
6
Comunicat oficial, nr. 75, 28 octombrie 1916, în Biblioteca „V.A. Urechia”, cota BVAU: P.G. III 77.
5
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Comunicat oficial nr. 75 din 28 octombrie 1916 (recto și verso).
(Mapă cu comunicate oficiale din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”, cota: P.G. III 77)

Într-un alt comunicat al Prefecturii, emis în data de 4 noiembrie 19167,
Consiliul de Administrație și aprovizionare a spitalelor publica listele cu donatorii de
cărți pentru Biblioteca Răniților, până la data de 2 noiembrie 1916. Sunt prezentate
trei liste: lista domnilor E. Mazilu și Al. Vasiliu, lista Corpului didactic și lista
domnului C. Apostoliu, cea din urmă datată 10 septembrie 19168, regăsindu-se, în
original, în fondul Colecțiilor speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”, într-o stare
foarte bună de conservare.

Comunicat oficial, nr. 82, 4 noiembrie 1916, în Biblioteca „V.A. Urechia”, cota BVAU:
P.G. III 77.
8
Donații de cărți din Războiul de Întregire, în Arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”, dos. VIII, 1916.
7
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Comunicat oficial nr. 82 din 4 noiembrie 1916,
Galați, Institutul grafic „Galații Noi”, 1916 (recto și verso).
(Mapă cu comunicate oficiale din colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”, cota: P.G. III 77)

Printre numeroșii donatori figurează atât personalități ale orașului Galați, cât și
simpli cetățeni: profesorul N.G. Longinescu (38 de cărți noi), profesorul Moise Pacu
(40 de cărți), C. Apostoliu (12 cărți noi și 60 vechi), Alex Gheorghiu (232 de cărți și
reviste vechi), profesorul și publicistul Moise Pacu, fost deputat și senator, director al
unor periodice gălățene (40 de volume), avocatul Zamfir Filotti (107 volume),
Olimpiade Eliza (14 cărți vechi), A. Dunea (128 de cărți și reviste vechi), dna Ionescu
(177 de volume), Mircea, friser (75) și alții. În listă se regăsesc și gălățenii care au
donat direct la sediul Bibliotecii, precum: Paul Pașa, director al Școlii de băieți nr. 6
din Galați și fondator al primului muzeu de istorie gălățean (359 de volume), Gheorghe
Munteanu-Bârlad, publicist și istoric literar (119 volume), pastorul Gisle Johnson (50
de volume), profesorul Dimitrie V. Cerchez (45 de volume), profesorul Augenstreich
Isidor (26 de volume). Au mai donat pentru răniți Ion Burbea, filantrop, director și
proprietar al ziarului „Galații-Noi”, care a dus prin ziarul său în timpul războiului o
intensă muncă de ajutorare a populației și a refugiaților (7.000 de broșuri) și poetul
Constantin Z. Buzdugan – 500 de broșuri. Tot din acest comunicat aflăm că cei care au
asigurat şi administrat această Bibliotecă, în primele trei luni de funcționare, au fost
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studenții Alexandru Vasiliu și Nicu Alexandrescu9.
Nu s-au păstrat inventarele sau alte documente ce ar fi permis o analiză a
cantității exacte și componenței colecției Bibliotecii Răniților, dar s-au păstrat în
schimb, în Arhiva istorică a Bibliotecii, mai multe documente redactate de
bibliotecarul Valeriu Surdu, cel care a fost însărcinat de Delegatul „Crucii Roșii”
București, Corneliu Botez, să preia în gestiune, în luna decembrie 1916, această
colecție. Trebuie menționat faptul că Biblioteca „Urechia” a funcționat în localul
Liceului „Vasile Alecsandri” de la deschiderea sa oficială, din data de 11 noiembrie
1890, până la mutarea sa în Palatul cultural „V.A. Urechia”, mutare produsă în
intervalul de timp noiembrie 1940 – martie 1941, iar primul său bibliotecar a fost
Valeriu Surdu, cel care, timp de 29 de ani, s-a străduit cu nobilă dăruire să împlinească
personalitatea instituției în viața culturală a Galaților.
Unul dintre documentele relevante păstrate în arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”
este un raport pe care Valeriu Surdu îl înaintează Delegatului „Crucii Roșii”10. Aici se
precizează că Biblioteca Răniților și colecțiile sale au fost transferate, după desființarea
unor spitale temporare, de la sediul Palatului Administrativ, în localul Spitalului
numărul 191 al „Crucii Roșii” de la Liceul „Vasile Alecsandri” și instalate în sala de
lectură a Bibliotecii „Urechia”. Conform dispoziției Delegatului „Crucii Roșii”, Valeriu
Surdu, ajutat de cercetașul Alex Munteanu, a efectuat controlul cărților din Biblioteca
Răniților în baza chitanțelor de împrumut primite de la Delegat și a constatat lipsa
mai multor volume, în special a celor mai însemnate. Din tabelul anexat în raport
reiese că, din totalul de 898 de volume împrumutate spitalelor temporare de răniți
(Spitalul israelit, Institutul Tilarianos, Azilul de bolnavi, Școala de fete, Spitalul
Elisabeta Doamna, Școala de agenți sanitari, Liceul „Vasile Alecsandri”, Spitalul Sf.
Spiridon, Spitalul Izolarea, Azilul de confecțiuni Weinrauch, Școala Germană) au
fost restituite doar 363.

Comunicat oficial, nr. 82...
Valeriu Surdu, Raport către delegatul „Crucii Roşii”, în Arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”,
dos. XLVI, 1916, f. 21.
9

10
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Sala de lectură a Bibliotecii „V.A. Urechia” de la Liceul „Vasile Alecsandri”, unde a funcţionat Biblioteca
(Fotografie din Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”, cota: F III 526)

Raport întocmit de Valeriu Surdu cu privire la situația Bibliotecii Răniților din Galați
(Arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”, dos. XLVI, 1916, f. 22.
Documente din Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”, cota: Arhiva XLVI)
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Trebuie subliniat faptul că 170 de volume împrumutate spitalelor Sf. Spiridon,
Izolarea și Azilul de confecțiuni Weinrach au fost arse, în aceste spitale fiind internați
pacienții cu boli molipsitoare.
În urma verificării colecțiilor Bibliotecii Răniților, Valeriu Surdu a cerut
Delegatului să aprobe anularea cărților găsite lipsă din inventar „spre a nu se mai trece
prin condice documente fictive”11. La sfârșitul registrului inventar, Valeriu Surdu
identifică mai multe „jocuri de distracție” și constată că doar două jocuri de table și
două jocuri de loto se mai regăsesc fizic în colecții. Referindu-se la conținutul colecției
Bibliotecii Răniților, Valeriu Surdu arată că aceasta se compune în cea mai mare parte
din broșuri, numere de reviste și ziare „stinghere” și prea puține opere de valoare, astfel
că aceasta nu corespunde scopului și cerințelor pentru care a fost înființată, oferind
prea puțină lectură interesantă și folositoare. Însă, în tot acest timp de când spitalul
„Crucea Roșie” a fost instalat în localul Liceului „Vasile Alecsandri”, cărțile Bibliotecii
„Urechia” au fost puse la dispoziția răniților din diferite saloane, astfel că la acest spital
se compensează lipsurile Bibliotecii Răniților până când și aceasta, prin donații sau alte
mijloace, va ajunge să fie la înălțimea menirii ei12. În colecțiile Bibliotecii „V.A.
Urechia” se păstrează un raport din 6 februarie 191713 adresat Delegatului „Crucii
Roșii”, Secția Galați, de către Valeriu Surdu, în care îi cere să intervină pe lângă
Medicul Șef al Spitalului de boli contagioase Sf. Spiridon pentru ca acesta să avizeze
restituirea celor 36 de cărți și broșuri împrumutate spitalului, în cazul în care ele mai
pot fi date fără pericol în lectură altor bolnavi. În 13 februarie14 i se răspunde că
volumele au fost infectate și nu mai pot fi restituite și, în consecință, el se poate
considera descărcat de cele 36 de volume.

Oeuvres complètes de Victor Hugo: Drame: [Tom. 1]: Cromwell, Paris,
Alexandre Houssiaux, Libraire-Éditeur, 1856, cota: III 9.344(1).
Pagina de titlu a volumului – carte din colecțiile Bibliotecii,
care a fost împrumutată Bibliotecii Răniților
Ibidem.
Ibidem.
13
Valeriu Surdu, Raport către delegatul „Crucii Roşii”, în Arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”,
dos. XLVII, 1917, f. 3.
14
Ibidem, f. 4.
11
12
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Listă donații de cărți pentru răniții din Războiul de Întregire
(Arhiva Bibliotecii „V.A. Urechia”, dos. VIII, 1916, f. 1)
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În Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia” se păstrează și un registru
în care sunt înscrise cu cerneală neagră volumele împrumutate spitalelor 191, 192 și
193 pentru răniți, în primele luni ale anului 191715. Parcurgând paginile îngălbenite ale
registrului, am remarcat faptul că predomină cărțile din domeniul literaturii române,
istoriei moderne și religiei. Amintim aici câteva cărți din domeniul literaturii române,
ce se regăsesc în registru: Octavian Goga, Strigăte din pustiu; Mihai Eminescu, Proză;
Costache Negruzzi, Proză; Radu Rosetti, Poezii; Petre Ispirescu, Legende; Mihail
Sadoveanu, Cântecul amintirii; Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri; Duiliu
Zamfirescu, Viața la țară, În război; Ion Luca Caragiale, Schițe; Victor Eftimiu,
Poveștile focului; Carmen Sylva, Pe Dunăre, Memoriile Regelui Carol I; Nicolae
Gane, Nuvele; Nicolae Rădulescu-Niger, Pentru patrie, N.N. Beldiceanu, Fetița
doctorului; Anton Pann, Povestea vorbii.
Din domeniul istoriei amintim lucrările: Nicolae Iorga, Istoria românilor din
Ardeal și Ungaria, Istoria lui Ștefan cel Mare, Pomenirea lui Ștefan cel Mare, Sate și
mănăstiri din România, Istoria românilor în chipuri și icoane; George Murnu, Istoria
românilor din Pind: Vlahia Mare; N.D. Popescu, Istoria războiului româno-ruso-turc,
iar din cel al religiei Cele patru Evanghelii, Din istoria vieții monahale, Biblia,
Catehismul religiei creștine, Viețile Sfinților, Noul Testament, Călătoria creștinească,
Fericitul Augustin. Printre documentele împrumutate răniților se află și numeroase
publicații periodice românești și străine, precum: „Săptămâna Războiului”, „Războiul
popoarelor”, „Pentru Patrie”, „Flacăra”, „Calendarul neamului românesc”, „ASTRA”,
„Calendarul Minervei”, „Almanahul Adevărului”, „LʼIllustration”, „The Graphic”,
„Ziarul călătoriilor”, „Căminul”, „Ziarul științelor populare”, „Calendar Aromânesc”.
În registru sunt înscrise și câteva opere aparținând literaturii universale: H.
Sienkiewicz, Potopul; Guy de Maupassant, O viață; Victor Hugo, Oeuvres complète:
Drame; Selma Lagerloff, Nuvele alese. Cu toate că în registrul întocmit de Valeriu Surdu
lipsesc unele informații bibliografice, am identificat câteva lucrări care se păstrează încă
în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare: Povestită neamului românesc, Bucureşti, Minerva, 1904; Victor Hugo, Oeuvres complètes.
Tom. 1, Tom 2, Paris, Alexandre Houssiaux, Libraire-Éditeur, 1856; Ion Ghica, Scrieri,
vol. 4, Bucureşti, Minerva, 1914; M.I. Chirițescu, Răsaduri: Novele, Bucureşti,
Minerva, 1914. La sfârșitul volumului lui Mihail Sadoveanu, Amintirile Căprarului
Gheorghiță, București, Minerva, 1906, am descoperit o însemnare cu creionul ce
aparține unui soldat rănit internat în Spitalul nr. 191, din localul Liceului „Vasile
Alecsandri”: „Citită de mine sold. Munteanu Ion din Focșani, strada Verde nr. 17”.
Registrul cărților împrumutate din „Biblioteca Răniților” din Galați, în Arhiva Bibliotecii
„V.A. Urechia”, dos. VII, 1916-1918.
15
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Mihail Sadoveanu, Amintirile căprarului Gheorghiță, București, Minerva, 1906, p. 280
(cota: II 8.166. Pagină pe care apar însemnările unui rănit, volum din colecțiile Bibliotecii,
care a fost împrumutat Bibliotecii Răniților)

Cu toate că i-au fost luate două încăperi pentru instalarea Spitalului „Crucea
Roșie”, iar fondul său principal a fost evacuat la Iași, Biblioteca „Urechia” nu și-a
încetat activitatea în timpul războiului. Bibliotecarul Valeriu Surdu s-a implicat direct
în asigurarea lecturii pentru răniți, organizând, în colaborare cu Crucea Roșie, puncte
de împrumut în saloanele spitalului din clădirea Liceului „Vasile Alecsandri” și
biblioteci mobile în spitalele din Galați pentru răniții din război. Li s-au oferit răniților,
spre alinarea suferințelor fizice și morale, cărți și broșuri atât din colecția Bibliotecii
Răniților, cât și din colecțiile Bibliotecii „Urechia”, dovedindu-se astfel că Biblioteca,
în condiții extreme, poate îndeplini și o funcție social-umanitară, caritabilă.
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Résumé
Pendant les années de la Première Guerre Mondiale, Galaţi a joué un rôle particulier
dans les hostilités, en devenant une ville héroïque grâce au patriotisme et au
dévouement impliqués dans les combats sur tous les fronts, dans le traitement des
blessés et des réfugiés, mais aussi dans la défense de son identité.
La Société nationale de la Croix-Rouge, filiale Galați, a mené un travail avec un
objectif noble et profondément humanitaire, pendant la Grande Guerre, et une intense
activité de formation pour les hôpitaux des blessés qui fonctionneront en 1916-1918.
Pour lʼadministration de ces hôpitaux, le Comité régional de santé a été créé sous la
présidence de Corneliu Botez, magistrat, poète et journaliste.
Corneliu Botez a initié la création d'une bibliothèque pour les blessés de guerre dans
la préfecture du département. De nombreuses personnalités de Galați, ainsi que de
citoyens ordinaires, ont fait don de livres et de brochures à cette bibliothèque.
En décembre 1916, la Bibliothèque des Blessés a été transférée au Lycée «Vasile
Alecsandri», dans les deux salles de la bibliothèque «Urechia», où il y avait également
l'hôpital no. 191 de la «Croix-Rouge». Le bibliothécaire Valeriu Surdu a été chargé
par le représentant de la Croix-Rouge de Bucarest, Corneliu Botez, de reprendre les
collections de la bibliothèque des blessés. Valeriu Surdu s’est directement impliqué
dans la lecture pour les blessés. Des points dʼemprunt ont été organisés dans les salons
de lʼhôpital du lycée et des bibliothèques mobiles ont été organisées dans les hôpitaux
de Galați pour des blessés de guerre à lʼaide de livres de la bibliothèque de la «CroixRouge» et des collections de la Bibliothèque «Urechia».
Mots-clés:
Bibliothèque des Blessés; bibliothèque «Urechia»; donations; Galați; la «Croix-Rouge»,
Valeriu Surdu.
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Monumente vrâncene dedicate eroilor din Primul Război Mondial
Grina-Mihaela Rafailă

Țara Vrancei, ale cărei începuturi se pierd în negura istoriei, a constituit un
exemplu de curaj și vitejie grație oamenilor săi, care, în momente grele, s-au opus
cotropitorului străin atunci când acesta amenința ființa statului. Din acest punct de
vedere, este bine-cunoscută legenda în care Tudora Vrâncioaia l-a îmbărbătat pe Ștefan
cel Mare și i-a dăruit cei șapte fii ai săi, alături de care să-și refacă armata și să lupte
împotriva dușmanului.
Peste secole, exemplul legendar de eroism, spirit de sacrificiu și dragoste de
țară s-a manifestat din nou în timpul Primului Război Mondial, când locuitorii Vrancei
au luptat împotriva armatei germane.
Mausoleul de la Mărășești a fost ridicat pentru comemorarea celor care și-au
dat viața pentru apărarea pământului strămoșesc în eroicul august 1917, în timpul
luptelor cu trupele germane (Fig. 1). Sacrificiul uman suprem a fost dat de cei 450 de
ofițeri și cei peste 21.000 de soldați români, ale căror nume sunt gravate în interiorul
edificiului1. Iar pentru cei cărora nu li s-a mai putut afla identitatea, a fost amplasat, în
fața mausoleului, mormântul eroului necunoscut, unde, pe o lespede albă de marmură,
este gravată pentru eternitate următoarea inscripție: „Aici doarme fericit ostașul
necunoscut… Pe oasele lui se odihnește pământul României” 2.
Inițiativa ridicării unei Biserici a Neamului Românesc a aparținut Societății
Ortodoxe a Femeilor din România, condusă de către Alexandrina G. Cantacuzino. Cu
prilejul Congresului acestei Societăți, desfășurat în sala Senatului din București, la 8
iunie 1919, a fost citit actul de întemeiere de către Mitropolitul Pimen al Moldovei și
Sucevei3. De asemenea, terenul pe care a fost edificat acest monument a fost donat de
către George Ulise Negropontes, descendent dintr-o veche familie boierească, de
origine greacă, provenită din insula Eubeea4. Pe lângă faptul că în timpul războiului
1

p. 495.

Vasile Cucu, Marian Ștefan, România. Ghid Atlas al monumentelor istorice, București, 1979,

Florian Tucă, Mircea Cociu, Monumente ale anilor de luptă și jertfă, București, 1983, p. 259-261.
Maria Mihăilescu, Societatea „Mormintele Eroilor – Cultul Eroilor”, în „Cronica Vrancei”,
vol. I, Focșani, 2000, p. 190.
4
Eadem, George Ulise Negropontes, în „Cronica Vrancei”, vol. II, Focșani, 2001, p. 213.
2

3
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acesta a permis bombardarea Comandamentului german încartiruit pe proprietatea sa,
contribuind, astfel, la marea victorie din 6 august 1917, Negropontes era și socrul
generalului Eremia Grigorescu. Prin actul de donație din 14 iulie 1921, George Ulise
Negropontes dăruiește Societății Ortodoxe a Femeilor Române suprafața de 20 ha. de
viță indigenă, evaluată la suma de 200.000 de lei, pentru ridicarea Mausoleului de la
Mărășești5.
La 8 octombrie 1919 este fixat locul pe care urma a se edifica monumentul,
conform tradiției, printr-o cruce de fier, adusă de la Mitropolia Moldovei și Sucevei6.
Pentru construcția mausoleului a fost organizat un concurs de proiecte ce a fost
câștigat de către arhitecții George Cristinel și Constantin Pomponiu. Cum valoarea
estimativă de construcție a edificiului era foarte mare pentru acea vreme, s-a renunțat la
acest proiect, care a fost refăcut, ulterior, doar de către arhitectul George Cristinel.
Construcția s-a dorit a fi o replică peste veacuri a Columnei Împăratului Traian
și a Monumentului triumfal de la Adamclisi, fiind la vremea respectivă cel mai
impunător edificiu din țară și printre cele mai maiestuoase din Europa. Pe frontispiciu
este înscris pentru vecie: „Întru slava eroilor neamului”, după care sunt menționate
principalele localități unde s-au dat lupte în timpul Primului Război Mondial: Jiu, Olt,
Sibiu, Coșna, Cireșoaia, Robănești, Neajlov, Dragoslavele, Predeal, Câmpulung,
Panciu, Răzoare, Brașov, Porumbacu, Mărășești, Mărăști, Oituz, Doaga, Mușcel,
Arabagi, Bărcuț, Amzacea, Prunuaru, Cerna, Cașin, Valea Uzului, Sticlăria.
Edificiul a fost construit în două etape, respectiv între anii 1923-1934 și între
1936-1938, iar inaugurarea sa a avut loc la 18 septembrie 1938.
Încercând să imite planul unui turn de cetate, monumentul se prezintă drept o
construcție austeră, viguroasă, la care s-a folosit beton armat placat cu blocuri de
andezit de Deva. Are o formă circulară, cu o înălțime de 30 m. și un diametru de 40
m. Partea superioară a mausoleului este terminată cu o cupolă numită „Cupola
gloriei”, a cărei bază este flancată de patru vulturi din granit de Deva, înconjurată de
o imensă friză în basorelief, cu o suprafață totală de 100 m2, realizată de către
sculptorii Ion Jalea și Cornel Medrea (Fig. 7). Trei terase suprapuse conduc spre
intrarea în cupolă, care este decorată în interior cu o pictură în frescă datorată
pictorului Eduard Săulescu (Fig. 6).
La parterul mausoleului se află criptele care adăpostesc osemintele a 6.000 de
soldați și ofițeri români (Fig. 4). În centrul monumentului este depus sarcofagul
generalului Eremia Grigorescu, comandantul Armatei I române pe frontul Mărășești,
supranumit comandantul Diviziei de fier, care a trecut în lumea celor drepți la 21 iulie
Eadem, Mausoleul Eroilor de la Mărășești (1919-1938). Inițiativă și inaugurare, în „Cronica
Vrancei”, vol. IV, Focșani, 2003, p. 189.
6
Valeria Bălescu, Mausoleul de la Mărășești, București, 1993, p. 11.
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1919. În timpul vieții, acesta și-a exprimat dorința de a fi înmormântat alături de bravii
săi ostași, pe care i-a comandat și i-a iubit.
Abia la 29 august 1924 dorința i-a fost îndeplinită, după finalizarea
osuarului Mausoleului de la Mărășești (Fig. 5). Tot aici își mai odihnesc somnul de
veci fetița Maria (Măriuca) Ion Zaharia, sublocotenentul Gabriel Pruncu și
căpitanul Grigore Ignat.
În fața Mausoleului există un parc, delimitat de două alei străjuite de câte cinci
busturi; astfel, în stânga se află sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, general Henri
Cihoski, general Constantin Cristescu, general Henri Mathias Berthelot și mareșal
Alexandru Averescu (Fig. 2), iar în dreapta – mareșal Constantin Prezan, general
Eremia Grigorescu, general Ion Dragalina, general Gheorghe Mărdărescu și căpitan
Grigore Ignat (Fig. 3).
Mausoleul eroilor din Primul Război Mondial de la Mărăști este amplasat pe o
coamă de deal, pe locul unde s-a desfășurat bătălia din zilele de 9-17 iulie 1917.
Accesul în complexul de la Mărăști, desfășurat pe o suprafață de circa 5.000 m2, se
face printr-un mic portal, un fel de Arc de triumf în miniatură, pe care stă scris:
,,Câmpul istoric Mărăști. 1916-1919”.
Ideea construirii viitorului monument memorial s-a născut încă din timpul
războiului, din inițiativa unor ofițeri și generali ai Armatei a II-a, care au fondat
Societatea „Mărăști” în anul 1917, în al cărei statut, la art. 13, pct. b, se stipula că:
„Monumentul se va înălța la cota 536, în cinstea eroilor căzuți, și va purta inscripțiile
comemorative ale bătăliei”7. Președintele acestei Societăți a fost generalul Alexandru
Mărgineanu. Societatea a beneficiat din plin de sprijin material din partea foștilor
luptători ai Armatei a II-a române, a locuitorilor din Mărăști și din alte așezări ale țării,
dar și prin organizarea unor diverse acțiuni cultural-artistice – baluri, invitații, bilete de
intrare ș.a.
La realizarea acestui proiect și-au dat din plin concursul și arhitectul Pandele
Șerbănescu, precum și sculptorul Aurel Bordenache. Piatra fundamentală a fost așezată
la 10 iunie 1928, după care s-a trecut la construcția efectivă a monumentului.
Porțile de la intrarea în incinta mausoleului sunt străjuite de doi vulturi uriași,
cu aripile larg întinse, simboluri ale curajului.
Edificiul de la suprafață al mausoleului este compus din doi mari piloni de
secțiune dreptunghiulară, din beton, pe fiecare fiind montată câte o urnă de bronz.
Pilonii sunt legați printr-un perete mare de beton, placat cu 15 plăci de marmură albă,
pe care sunt înscrise regimentele ce au participat la lupte, precum și numele militarilor
români căzuți la datorie – peste 1700 de oameni. Pilonii edificiului sunt decorați, pe
7

Col. Florian Tucă, Câmpul istoric de la Mărăști, București, 1973, p. 33-34.
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fațada principală, cu ample altoreliefuri din bronz, datorate sculptorului Aurel
Bordenache, care reprezintă trecerea unui țăran român peste linia frontului cu
informații despre inamic, în partea dreaptă, și respectiv, primirea făcută unui general
român de către locuitorii din zonă, în partea stângă (Fig. 8).
În centrul incintei exterioare a mausoleului este amplasat bustul generalului
Alexandru Averescu, comandantul Armatei a II-a, o operă a sculptorului Oscar
Späethe, realizată în anul 1938 (Fig.10), care este precedată de un grup statuar din
bronz, ce reprezintă un soldat rănit întinzând unui tânăr făclia victoriei (Fig. 9).
În interiorul mausoleului, la subsol, se află osuarul ostașilor și gradaților,
criptele ofițerilor români căzuți pe câmpul de luptă. În centru, au fost așezate ulterior
sarcofagul mareșalului Alexandru Averescu, comandantul Armatei a II-a care a condus
bătălia de la Mărăști (Fig. 10) și criptele generalilor Arthur Văitoianu și Alexandru
Mărgineanu, precum și locul de veci al generalului Nicolae Arghirescu, comandantul
Diviziei a VI-a (Fig. 11).
Un alt mausoleu închinat eroilor căzuți la datorie pe câmpul de luptă a fost
ridicat la marginea localității Soveja, pe malul stâng al râului Dragomirna (Fig. 12). A
fost construit din inițiativă locală, între anii 1923-1928, cu sprijinul activ al Societății
„Cultul eroilor”. Proiectul ansamblului se datorează arhitectului George Cristinel și a
fost inaugurat în anul 1929. Mausoleul, care s-a vrut reconstituirea unei cetăți de piatră,
are planul în formă de cruce și acoperișul conceput ca o cupolă. Accesul spre
monument se face printr-o scară monumentală, străjuită la bază de două tunuri, ce sunt,
de fapt, trofee de război8. Pe fronton, deasupra intrării, este montată o placă de
marmură albă pe care stă scris: „Aici odihnesc ostașii căzuți pe aceste plaiuri în
războiul 1916-1918”. Pe frontonul de nord este dăltuită în marmură următoarea
inscripție: „Cei ce căzut-au pentru țară / Pe lanul câmpului bogat / jertfind o’ntreagă
primăvară / nu au murit ci-au înviat!”, iar pe frontonul de sud se găseşte următoarea
mărturie: „Ostași ce-ați căzut pentru țară, / Viteji ai credinței soldați / Ori unde’n
morminte voi stați, / Vă fie țărâna ușoară!”.
Osuarul mausoleului adăpostește osemintele a 2.140 de militari români căzuți
eroic în luptele din vara anului 1917. După marea victorie de la Mărăști din iulie 1917,
repurtată de către Armata a II-a condusă de generalul Alexandru Averescu, s-a început
înaintarea spre Țara Vrancei, în vederea alungării dușmanului cotropitor. Astfel, la 20
iulie/3 august 1917, generalul Alexandru Averescu a organizat un parastas la Soveja

8

Vasile Cucu, Marian Ștefan, op. cit., p. 495.
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pentru veșnica odihnă a celor care și-au dat viața în apriga încrâncenare de la Mărăști,
la care a participat și prințul Carol, viitorul rege Carol al II-lea9.
Mausoleul eroilor din Focșani a fost construit din inițiativa Societății
„Mormintele Eroilor”, iar lucrările au început efectiv în anul 1927, după planurile
arhitectului Ștefan Balosin (Fig. 13). De inspirație bizantină, monumentul adăpostește,
la subsol, doar trei cripte, în care își odihnesc somnul de veci cei 1.745 de ostași,
cunoscuți și necunoscuți, căzuți în zonele vrâncene ale localităților Panciu, Ruginești și
Nănești (Fig. 14).
La întretăierea drumurilor ce conduc spre Focșani, Panciu, Tecuci și Mărășești
a fost inaugurată, la 21 septembrie 1934, statuia intitulată „Victoria” sau „Victoria de
la Mărășești”10, creația sculptorului Oscar Han (Fig. 15). Prin acest monument,
sculptorul a dorit să cinstească memoria celor pieriți în luptele din timpul Războiului
Reîntregirii naționale. Printre eroii căzuți la datorie în campaniile din anii 1916-1918 și
care sunt elogiați prin monumentul de la Tișița se numără un frate al artistului plastic,
sergentul Constantin Han, care a luptat în cadrul Regimentului 50 Infanterie Putna,
căzut la datorie în încleștările din zona Dragoslavele de Muscel11.
Monumentul de la Tișița impresionează atât prin dimensiuni (circa 8 m.
înălțime), cât și prin realizarea sa artistică. Pe un soclu din piatră albă, surmontat de un
volum în formă de trunchi de piramidă, se înalță o statuie turnată în bronz, rondebosse, înaltă de 2,5 m., care reprezintă o femeie ce ține cu ambele mâini, deasupra
capului, o spadă gata de a lovi inamicul ivit. Personajul simbolizează PATRIA
luptătoare și victoria repurtată de ea. Spre baza soclului, pe latura din față, este fixată o
placă din marmură pe care se află înscrisă deviza-jurământ ce i-a însuflețit în luptele de
la Mărășești pe eroii armatei române: „Pe aici nu se trece! 1917”.
Pe fațadele laterale, din stânga și dreapta, sunt dispuse alte două plăci pe care
sunt înscrise un citat aparținând Regelui Carol al II-lea: ,,De dincolo de viață fulgeră
porunca lor. Iubirea de patrie” și un altul aparținând lingvistului Sextil Pușcariu:
„Umbrelor sacre închinarea noastră”.
Prima conflagrație mondială a lăsat grele și adânci urme asupra fostului târg
Panciu închegat la începutul veacului al XIX-lea. Aici, în anii 1916 și 1917, s-a stabilit
unul dintre fronturi, pe Valea Șușiței. În iulie 1917, orașul Panciu a fost cucerit de către
germani.

9

p. 281.

Mihai Adafini, Manfred von Killinger la Soveja, în „Cronica Vrancei”, vol. II, Focșani, 2001,
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Altarele eroilor neamului. Monumente și însemne memoriale în aria de trăire românească.
Mic dicționar, București, 1995, p. 264.
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Astăzi, Monumentul eroilor din Primul Război Mondial se află amplasat în
centrul orașului, într-un rond (Fig. 16). S-a înălțat din inițiativa unui comitet local și
este creația sculptorului Constantin Dimitriu-Bârlad. A fost inaugurat la 27 mai 192812.
Pe un piedestal din beton, înalt de 2,75 m., de formă paralelipipedică, se înalță statuia
de bronz, ronde-bosse, de aproximativ 1,74 m. înălțime, a unui militar cu arma
pregătită pentru atac. Pe fața principală a piedestalului se află o placă din bronz, care
redă o scenă de luptă și următoarea inscripție: „Eroilor din Panciu. Războiul 19161917. Patria recunoscătoare”. Pe fațadele laterale ale ansamblului memorial sunt
gravate numele celor 55 de militari din localitate căzuți eroic la datorie în timpul
Primului Război Mondial, la care se adaugă numele altor 11 ostași decedați la vatră.
Într-un scuar din fața actualei gări a orașului Mărășești este amplasată în
prezent Statuia sublocotenentului Gabriel Grigore Pruncu, creația sculptorului
Gheorghe Constanda (Fig. 17). Eroul elogiat prin însemnul memorial a murit în luptă,
în cadrul Regimentului 50 Infanterie, în vara anului 1917, în zona Mărășești, la vârsta
de doar 21 de ani. Realizat în manieră clasică, din bronz, bustul eroului este așezat pe
un piedestal din beton, terminat în plan superior cu un capitel. Este înfățișat în
uniformă militară, cu capul descoperit. Pe fațada principală sunt înscrise câte o strofă
din partea fratelui și a mamei sale.
La circa 1 km. de localitatea Muncelu, în apropierea comunei Străoane, se află
monumentul dedicat sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, aproximativ pe locul în
care a căzut la datorie, în ziua de 22 august 1917, eroina de la Jiu și Mărășești, în vârstă
de doar 23 de ani, pe numele său oficial Cătălina Vasile Teodoroiu (Fig. 18).
Monumentul a fost ridicat în anul 1976. Pe o platformă de plan pătrat, în trei trepte, se
ridică o coloană prismatică, înaltă de 3,40 m., din beton, cu baza în forma unui trunchi
de piramidă. În partea superioară a monumentului este montată o placă sculptată de
către Octav Iliescu, în anul 1972, reprezentând bustul din profil al Ecaterinei
Teodoroiu. Sub această reprezentare este fixată o placă de marmură pe care este
gravată următoarea inscripție: „Pe aceste locuri a căzut eroic în luptele pentru apărarea
patriei, la 22 august 1917, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu”.
La ieșirea din municipiul Adjud, spre județul Bacău, se află amplasat un
monument închinat eroilor orașului Adjud, care comemorează atât pe cei căzuți în
timpul Războiului de Independență, cât și pe cei decedați în timpul Primului Război
Mondial (Fig. 19). Sunt înscrise pentru eternitate numele a 22 de persoane, care au
avut la momentul respectiv gradele de căpitan, plutonier, sergent, caporal sau au fost
simpli soldați. Se adaugă Placa memorială dedicată eroilor din Primul Război Mondial,
montată pe fațada Casei de Cultură, care a fost dezvelită la 9 iunie 1921. Prin grija
12
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Cercului cultural „Spre lumină”, pe marmura albă sunt înscrise următoarele cuvinte:
„Eroilor adjudeni jertfiți patriei, eternă glorie”, alături de numele a 35 de eroi căzuți la
datorie pe câmpul de luptă13.
În orașul Odobești a fost ridicat Monumentul eroilor din Primul Război
Mondial (1916-1918), opera sculptorului Theodor Burcă (Fig. 20). A fost construit la
inițiativa și prin subscripția localnicilor. Deși grupul statuar a fost turnat în anul 1920,
inaugurarea acestui monument a avut loc la 8 mai 192114. Pe o înălțime totală de 4 m.
se desfășoară un piedestal masiv și un grup statuar. Grupul statuar, ronde-bosse, turnat
în bronz, înfățișează trei personaje, respectiv o femeie în costum național, simbolizând
PATRIA, care sprijină un soldat rănit și un militar în poziție de atac. Piedestalul este
bogat ornamentat cu cornișe și colonete adosate. Pe laturile din dreapta și stânga ale
piedestalului, în partea superioară, se află montate două meplaturi din bronz care redau
scene din luptele desfășurate de ostașii români în vara anului 1917 pe Măgura
Odobeștilor. Pe frontispiciul piedestalului se află o placă de bronz cu inscripția:
„Onoare vouă, adevărați fii ai patriei”. Pe monument sunt dăltuite pentru eternitate
numele a 98 de militari din localitate căzuți pe câmpul de luptă.
În centrul localității Haret a fost dezvelit, în anul 1977, un monument dedicat
eroinei Maria (Măriuca) Ion Zaharia, a cărei scurtă viață s-a încheiat tragic la vârsta de
numai 12 ani. Elementul principal al compoziției îl reprezintă bustul de bronz al
copilului-erou, datorat sculptoriței Zoe Băicoianu, care este așezat pe un piedestal de
formă paralelipipedică, din beton, placat cu marmură. Întreaga lucrare are înălțimea de
2,60 m., iar pe piedestalul monumentului se află o placă cu următoarea inscripție: „Aici
a căzut alături de ostașii români, în luptele pentru apărarea patriei, la frageda vârstă de
12 ani, Maria Ion Zaharia”. În ziua de 6 august 1917, aflându-se cu vitele la păscut,
copila s-a oferit să ajute doi ostași români în observarea câmpului de luptă de la
Mărășești și să transmită informații comandantului unei unități române, cu ajutorul
unui telefon de campanie. Când îndeplinea, voluntar, temerara misiune a fost lovită
mortal de schijele unui proiectil15. Numele micuței și curajoasei fetițe-eroine se află
înscris și pe o placă de marmură aflată în incinta Mausoleului de la Mărășești16.
În comuna Bordești a fost inaugurat, din inițiativa locuitorilor, în anul 1988, un
monument închinat atât eroilor din Războiul de Independență, din Primul și cel de-al
Doilea Război Mondial, cât și celor care au pierit în timpul revoluției din decembrie
1989. Din timpul Primului Război Mondial sunt menționate numele a 76 de persoane
(Fig. 21).
13
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În centrul comunei Gugești a fost inaugurat în luna octombrie a anului 1996 un
monument întru „Slava Eroilor din Gugești”, la împlinirea a 78 de ani de la terminarea
primei conflagrații mondiale (Fig. 21).
În centrul comunei Obrejița este amplasat în prezent un monument închinat
eroilor comunei Obrejița în Războiul dintre 1916-1919. Pe placa de marmură sunt
înscrise numele a 36 de persoane, la care se adaugă și un erou necunoscut.
În centrul comunei Răstoaca se găseşte monumentul închinat eroilor căzuți pe
câmpul de luptă pentru întregirea neamului în anii 1916-1918, unde sunt înscrise
numele a 69 de soldați, sergenți și caporali.
În comuna Ruginești, în curtea actualei grădinițe, este amplasat Monumentul
eroilor din Războiul de Independență și din Primul Război Mondial, unde sunt înscrise,
pe fațada principală, numele a trei soldați care și-au jertfit viața în timpul Războiului de
Independență; din Primul Război Mondial sunt consemnate numele a 61 de persoane,
la care se adaugă alți 16 ostași decedați la vatră. Din inițiativă cetățenească s-a apelat la
sculptorul Gheorghe Constanda pentru realizarea acestui monument (Fig. 22).
Postamentul, în trei trepte, din beton, de plan dreptunghiular, este surmontat de
o coloană în forma unui obelisc, de secțiune dreptunghiulară, din beton mozaicat,
având în terminație o sferă pe care este fixat un vultur din bronz cu aripile întinse.
Întreg monumentul are 4 m. înălțime.
La Valea Sării, în anul 2000, a fost inaugurat un monument în „Cinstea eroilor
Comunei Valea Sării”. Pe lângă eroii din timpul Războiului de Independență și din
timpul celei de-a doua conflagrații mondiale, sunt dăltuite în marmură și numele a 28
de sergenți, caporali, fruntași și soldați, care au pierit în timpul Primului Război
Mondial.
Monumentul din fostul cimitir al ostașilor germani din comuna Țifești. Aici, în
punctul numit ,,Mal”, în imediata vecinătate a actualei biserici de parohie, a existat un
cimitir în care au fost depuși spre veșnica adormire soldații germani căzuți în luptele
din această zonă. Ulterior, cimitirul a fost dezafectat, iar rămășițele umane au fost
exhumate și depuse în actualul Cimitir de la Frunzoaia, cunoscut inițial ca Poiana lui
Frunză. Practic, aici își dorm împreună somnul de veci circa 14.000 de ostași germani,
alături de români, ruși, maghiari, depuși fie în gropi individuale, acolo unde se
cunoaște numele lor, fie în osuarul comun, pentru cei necunoscuți.
În satul Bătinești, care aparține de comuna Țifești, a fost ridicat de curând un
monument în cinstea eroilor martiri ai neamului românesc din toate timpurile, la care
au contribuit în calitate de donatori locuitori de vază din această parte de comună. Ca
atare, pentru Primul Război Mondial, sunt menționate numele a 44 de eroi care și-au
dat jertfa supremă pentru realizarea idealului național de reîntregire a țării.
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De asemenea, în localitatea Domnești a fost inaugurat un monument în cinstea
eroilor morți pentru patrie între anii 1916-1918, prin strădania unui comitet de
inițiativă.
Și în centrul comunei Homocea se află un „Monument închinat eroilor morți
pentru patrie în Războiul pentru întregirea neamului românesc între anii 1916-1919”,
unde sunt înscrise pentru posteritate numele a 64 de persoane (Fig. 22).
Monumentele eroilor din comuna Câmpineanca și satul Florești, care aparține
de aceeași localitate, au fost ridicate din inițiativă cetățenească pentru a cinsti memoria
celor care au luptat pentru împlinirea idealului național.
În comuna Garoafa este amplasat un monument închinat eroilor neamului din
satele Făurei și Precistanu căzuți la datorie în Primul și cel de-Al Doilea Război
Mondial, cât și în Revoluția din decembrie 1989. Monumentul este ridicat spre
„Veșnică recunoștință eroilor comunei Garoafa căzuți pe câmpurile de luptă pentru
apărarea gliei strămoșești și întregirea neamului românesc”.
În curtea bisericii parohiale din comuna Obrejița a fost ridicată în anul 1938 o
cruce în memoria eroilor căzuți în războiul 1916-1919. Sunt menționate 29 de nume de
sergenți, un caporal și mai mulți soldați. De asemenea, este menționat și un erou
necunoscut. În urma unei comparații, am constatat că unele nume menționate pe această
cruce sunt consemnate și pe monumentul din centrul comunei prezentat mai sus.
La Rădăcinești, preotul Focșăneanu a ridicat în anul 1926 un monument în
amintirea eroilor pieriți pe câmpul de luptă între anii 1916-1918. În satul Lehacea,
aparținător de aceeași comună, a fost ridicat de către văduve, orfani de război și
locuitorii satelor Lehacea, Bălănești și Sârbi, comuna Giurgiucana, din județul Tecuci,
Monumentul eroilor căzuți în Războiul din 1916-1919. Pe toate laturile monumentului
sunt înscrise numele celor care și-au jertfit viața în timpul războiului.
Și în comuna Tănăsoaia s-a păstrat un monument închinat eroilor căzuți la
datorie în timpul Primului Război Mondial, de pe care însă cu greu se mai poate
desluși ceva.
În comuna Unirea, care aparține de orașul Odobești, se află un monument
dedicat eroilor, precum și o piatră funerară sub care sunt depuse spre odihna veșnică
rămășițele umane ale celor care și-au dat viața în luptele de pe aceste meleaguri.
În curtea bisericii de parohie din comuna Popești există două cruci închinate
eroilor localității. Primul monument a fost ridicat în luna august a anului 1997 din
inițiativa preotului paroh Colesteanu Nicu și a altor membri ai comunității, cu
contribuția bănească a veteranilor și văduvelor veteranilor de război. Din păcate, de pe
cea de-a doua cruce se mai poate reconstitui doar cu dificultate numele celor înscriși.
În centrul comunei Vânători, respectiv în satul Jorăști, a fost inaugurat în anul
1996 un monument spre slava și cinstirea eroilor români. De asemenea, în curtea
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bisericii parohiale din aceeași localitate se află și astăzi un „Monument ridicat spre
pomenirea eroilor de piosul creștin Toader Butuceanu și soția sa Maria în anul
amintirei 1921. Eroi căzuți în războiul anului 1916-1918 pentru întregirea neamului”
(Fig. 23). Sunt consemnate și numele inițiatorilor: preotul și primarul satului din acea
vreme, precum și alte persoane de vază din localitate. Și nu în ultimul rând, sunt
gravate și numele celor demobilizați care au murit acasă.
În localitatea Varnița se găsesc două cruci: una ridicată în onoarea plutonierului
Dobre Gucum, mort la 16 septembrie 1917 și o alta în onoarea lui Richard Henry Jean,
soldat francez din Regimentul 62/70 Infanterie, mort la 22 martie 1917 (Fig. 24).
La intrarea în localitatea Vidra este amplasat, în apropiere de râul Putna,
Monumentul eroilor din Primul Război Mondial. A fost ridicat prin grija unui comitet
de inițiativă, fiind creația arhitectului Frederic Hamel și a colaboratorului său Osvaldo
Zulini17. A fost inaugurat la 14 iunie 1936. Având înălțimea de peste 5 m.,
monumentul omagiază patru patrioți vrânceni – Vasile Chilian, Toma Cotea,
Ștefănache Secăluș și Dumitrache Pantazică – condamnați de trupele germane de
ocupație la moarte prin împușcare pentru că au acționat în spatele frontului inamic în
sprijinul trupelor române18, precum și sutele de eroi din Țara Vrancei căzuți în luptele
din timpul Primului Război Mondial. Pe o placă de marmură așezată la baza
monumentului stă scris: „Slavă și sfântă amintire martirilor vrânceni: Vasile Chilian,
Toma Cotea, Ștefanache Secăluș, Dumitrache Pantazică și celor 1410 de eroi din satele
Vrancei morți pentru patrie în anul 1917”. Pe o altă placă montată pe însemnul
memorial se află înscris următorul text: „Pe aceste locuri, în anul 1917, a fost viforul
războiului. Pe acest deal al Vidrei se aflau oștile noastre. În față, peste apa Putnei, era
armata germană. În teritoriul ocupat rămăseseră, surprinși de năvala inamicului, mii de
ostași români. În zile și nopți de-a rândul, ei fură trecuți dincoace, prin locuri ascunse,
prin rețele și tranșee, sub focul aprig de obuze și mitralii, îndemnați și călăuziți de patru
vrânceni, locuitori din acele sate. În iunie 1917, aceștia au fost descoperiți, prinși și
judecați de comandamentul german și apoi uciși la Focșani în luna august 1917. Și s-a
ridicat acest monument, în anul 1936, la 14 iunie, întru amintirea acestor martiri și a
tuturor eroilor vrânceni morți în războiul pentru întregirea neamului”.
În anul Centenarului, de Praznicul Înălțării Domnului, când se comemorează și
Ziua Eroilor, în curtea bisericii parohiei Vidra a fost sfințită o Troiță în cinstea tuturor
celor care au participat la luptele purtate de-a lungul timpului, în Războiul de
Independență, precum și în timpul celor două conflagrații mondiale ce au avut loc în
17

Ibidem, p. 291-292.
Cornel Țucă, Iulian Boțoghină, Documente inedite privind restaurarea operelor comemorative de război din Vrancea, în „Cronica Vrancei”, vol. II, Focșani, 2001, p. 290-291.
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secolul trecut. Din Primul Război Mondial au rămas în memoria colectivă numele a 34
de locuitori care și-au dat viața pe câmpul de luptă (Fig. 25).
În comuna Cârligele se găseşte o troiţă pe care cu greu mai pot fi reconstituite
numele celor menționați la baza sa, întrucât acestea au fost acoperite cu un strat destul
de consistent de vopsea de culoare gri.
În curtea bisericii parohiale din comuna Dumbrăveni este amplasată o
Troiță în cinstea localnicilor care au pierit în timpul celor două războaie ce au avut
loc în secolul trecut.
În holul central al actualului Colegiu Național „Unirea”, din municipiul
Focșani, a fost dezvelită la 6 octombrie 1921 placa memorială în amintirea studenților
și elevilor putneni morți pentru desrobirea neamului onoare lor și patriei 1916-1918.
Ridicată din inițiativa și prin grija Societății studenților putneni, placa elogiază
eroismul și spiritul de jertfă de care au dat dovadă elevii și studenții din ținuturile
Putnei în campaniile din anii 1916-1918. Pe placa de bronz este gravată o inscripție și
patru versuri: „De-a pururi înfrățiți cu glia/ Am stat și noi odată strajă./ Ne-am apărat
viteaz moșia/ Al României grai și sfântă vrajă”. Pe însemnul memorial sunt înscrise
numele a 26 de tineri căzuți la datorie în timpul Primului Război Mondial (Fig. 26).
Practic, majoritatea monumentelor și troițelor din comunele și satele
vrâncene au fost ridicate din inițiativa unui comitet local, în frunte cu primarii de la
vremea respectivă și alți cetățeni. S-a dorit ca numele și jertfa supremă a acestor
oameni obișnuiți să nu fie uitate și, în același timp, să fie un exemplu pentru
generațiile viitoare.
Am încercat, atât cât am putut în acest stadiu, să adun la un loc atât
monumentele mai vechi, cât și cele de dată mai recentă, ridicate în cinstea tuturor
celor care au luptat pentru împlinirea unui ideal și, mai mult, și-au dat viața pentru
apărarea ţării.
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Fig. 1 – Mausoleul Mărășești – Întru slava eroilor neamului (1923-1924 și 1936-1938),
arhitect George Cristinel

Fig. 2 – Alee stânga – sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, general Henri Cihoski, general Constantin
Cristescu, general Henri Mathias Berthelot și mareșal Alexandru Averescu (de la stânga la dreapta)
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Fig. 3 – Alee dreapta – mareșal Constantin Prezan, general Eremia Grigorescu, general Ion Dragalina,
general Gheorghe Mărdărescu și căpitan Grigore Ignat (de la stânga la dreapta)
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Fig.4 – Pietrele funerare ale eroilor cunoscuți și necunoscuți căzuți la datorie
în diferite locuri ale județului Vrancea

Fig. 5 – Capela Mausoleului și Sarcofagul generalului Eremia Grigorescu
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Fig. 6 – „Cupola Gloriei” și fresca pictată de către Eduard Săulescu (interior)

Fig. 7 – „Cupola Gloriei” cu basoreliefuri sculptate de către Ion Jalea și Corneliu Medrea (exterior)
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Fig. 8 – Mausoleul Mărăști (1928), arhitect Pandele Ștefănescu

Fig. 9 – Soldat rănit transmițând flacăra, sculptor Aurel Bordenache
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Fig. 10 – Bustul Mareșalului României Alexandru Averescu, sculptor Oscar Späethe (1938)
și Sarcofagul Mareșalului Alexandru Averescu

Fig. 11 – Sarcofagele generalilor Arthur Văitoianu și Alexandru Mărgineanu,
precum și locul de veci al generalului Nicolae Arghirescu
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Fig. 12 – Mausoleul Soveja (1923-1928), arhitect George Cristinel

Fig. 13 – Mausoleul din Focșani (1927), arhitect Ștefan Balosin
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Fig. 14 – Criptele eroilor căzuți în regiunea Panciu și a celor 581 de ostași necunoscuți

Fig. 15 – Statuia Victoriei – Tișița (1934), sculptor Oscar Han
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Fig. 16 – Statuia Eroilor din Panciu (1928), sculptor Constantin Dimitriu-Bârlad
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Fig. 17 – Statuia sublocotenentului Gabriel Gr. Pruncu, Regimentul 50 Infanterie, Mărășești,
sculptor Gheorghe Costanda

171

Fig. 18 – Monumentul dedicat sublocotenentului Ecaterina (Cătălina) Teodoroiu, Muncelu
(Străoane, 1976)
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Fig. 19 – Monumentul eroilor orașului Adjud
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Fig. 20 – Monumentul eroilor din orașul Odobești, sculptor Nicolae Burcă (1920)
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Fig. 21 – Monumentele eroilor de la Bordești (1988) și din Gugești (1996)

Fig. 22 – Monumentele eroilor din comunele Ruginești și Homocea
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Fig. 23 – Monumentele eroilor din Vânători-Jorăști (centrul comunei și din curtea bisericii)

Fig. 24 – Monumentele eroilor din Varnița
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Fig. 25 – Monumentul și Troița din Vidra

Fig. 26 – Placa memorială a elevilor și studenților din ținuturile Putnei, Liceul Unirea, Focșani (1921)
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Summary
The country of Vrancea, with its beginnings lost in history’s mist, has been an example
of courage and bravery thanks to its people, who in times of difficulty opposed the
foreign invaders when they threatened the stateʼs being. From this point of view, a
well-known local legend is that in which Tudora Vrancioaia encouraged the ruler
Stephan the Great and gave him her seven sons in order to restore his army and fight
against the enemy.
Over the centuries, the legendary example of heroism, spirit of sacrifice and love for
the country manifested again during the First World War, when the inhabitants of
Vrancea fought fiercely against the German army and managed to stop their invasion
of Vrancea’s lands.
Keywords:
Vrancea, mausoleum, statues, troy, heroes.

178

Simboluri bucureștene de for public consacrate eroilor
din Primul Război Mondial
Gabriel Stelian Constantin

Capitala României a tezaurizat numeroase monumente de for public închinate
eroilor din Primul Război Mondial, în semn de recunoștință pentru cei care și-au dat
viața pe câmpul de luptă. Bucuria realizării unirii de la 1918 a fost marcată în
București, capitala României Mari, prin ridicarea unor monumente în cinstea acestui
eveniment.
Odată cu instalarea regimului comunist în România, unele monumente – care
aveau o simbolistică aflată în contradicție cu ideologia și propaganda Partidului
Comunist Român, ce încerca să rescrie istoria românilor conform ordinelor primite de
la Moscova – au fost demolate și înlocuite cu personalități ale mișcării comuniste. Din
fericire, unele dintre monumentele dispărute după anul 1945 au fost refăcute și
reamplasate dacă nu pe locul inițial, atunci în alte puncte centrale ale Bucureștilor,
după revoluția din decembrie 1989.

Arcul de Triumf
Primul monument din cadrul prezentării noastre este Arcul de Triumf (Fig. 1),
a cărui inițială versiune a fost realizată în anul 1878, pentru a permite defilarea trupelor
române victorioase în Războiul de Independență1. Ulterior, după Primul Război
Mondial, în cadrul programelor oficiale desfășurate cu ocazia încoronării regelui
Ferdinand2, s-a luat decizia construirii unor edificii noi la Alba Iulia și la București3,
astfel încât în capitala țării a fost ridicată o versiune provizorie a acestui monument, în
memoria victoriei obținute de armatele române în Primul Război Mondial. Timpul
limitat și dificultățile legate atât de forța de muncă, cât și de resursele financiare au
impus construirea Arcului de Triumf cu materiale din lemn și stuc, care s-au degradat
într-un timp scurt, ceea ce a condus la deteriorarea monumentului. Din acest motiv, în
1

Cristina Oprescu, Amintirea războiului pentru întregirea neamului în Capitala țării, în „Acta
Mvsei Porollisensis”, nr. XXII, Zalău, 1998, p. 561-578.
2
Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentele Marii Uniri, București, 2000, p. 18.
3
Cezar Petre Buiumaci, Ieri și azi în București, București, 2016, p. 77.
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anii 1935-1936, Arcul de Triumf a fost refăcut din beton armat și granit, după planurile
arhitectului Petre Antonescu. Elementele de decorație, basoreliefurile și inscripțiile
comemorative poartă semnătura sculptorilor Ion Jalea, Cornel Medrea, Dumitru
Paciurea, Frederic Storck, Oscar Späthe și Dumitru Mățăoanu4. După instaurarea
regimului comunist în România, când istoria trebuia rescrisă conform directivelor
impuse de la Moscova, astfel încât să fie eliminată orice referire la personalitățile vieții
politice românești și la monarhia românească, au fost șterse de pe Arcul de Triumf atât
inscripțiile, cât și medalioanele cu regele Ferdinand I și regina Maria și înlocuite de
motive florale5. Astăzi, efigiile regale au fost reamplasate pe locul inițial.
Monumentul redă, pe toate cele patru laturi ale sale, gândurile lui Nicolae
Iorga; astfel, pe latura de nord este trecut: ,,Liberator de neam și întregitor de hotare,
prin virtutea ostașilor săi, vrednici urmași ai eroilor creștinătății, Ferdinand I domn și
rege al românilor și-a făcut intrarea la 16 octombrie 1922 în cetatea sa de scaun a
Bucureștilor, după încoronarea de la Alba Iulia”; pe latura de sud: ,,După secole de
suferințe creștinește îndurate și lupte grele pentru păstrarea ființei naționale, după
apărarea plină de sacrificii a civilizației umane se îndeplini dreptatea și pentru poporul
român prin sabia regelui Ferdinand, cu ajutorul întregei națiuni și gândul reginei
Maria”; pe fațada de est: ,,Glorie celor ce prin lumina mintei și puterea sufletului au
pregătit unitatea națională”; iar pe fața de vest: ,,Glorie celor ce prin vitejia și prin jertfa
lor de sânge au înfăptuit unitatea națională”.
Monumentul Eroilor Francezi 1916-1918
Dezvelit în anul 1920, în memoria ostașilor francezi căzuți pe câmpul de luptă
din țara noastră în Primul Război Mondial, monumentul (Fig. 2), care poartă
semnătura sculptorului Ion Jalea, este lucrat în marmură de Carrara și înfățișează un
ostaș francez rănit pe care îl sprijină o soră de caritate6. Pe piedestal se află o inscripție
care exprimă cuvinte de recunoștință pentru eroismul militarilor francezi care și-au dat
viața pe pământul patriei noastre în timpul Primului Război Mondial: ,,Ostașilor
Franței căzuți pe câmpul de onoare al pământului românesc în timpul marelui război
1916-1918”.
Mormântul Ostașului Necunoscut
Cel de-al treilea monument din cadrul prezentării noastre este Mormântul
Ostașului Necunoscut (Fig. 3), ridicat în anul 1923 la inițiativa Societății ,,Mormintele
eroilor căzuți în război”, în semn de omagiu adus militarilor români care și-au pierdut
4

Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, Bucureștii de la A la Z, București, 1969, p. 26.
Virgiliu Z. Teodorescu, op. cit., p. 19.
6
Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, op. cit., p. 77.

5

180

viața în Războiul de Întregire a Neamului și conține rămășițele pământești ale unui
militar român neidentificat. Astfel, la Mărășești, unde s-au înregistrat dovezi exemplare
ale eroismului românesc, au fost aduse osemintele a zece eroi neidentificați, căzuți în
toate zonele țării unde s-au purtat lupte: Transilvania, Dobrogea, Valea Prahovei,
București, Oituz, Mărășești, Mărăști și Basarabia. Aceste oseminte au fost depuse în
zece sicrie identice, iar la 13 mai 1923, elevul Amilar Săndulescu, originar din
Craiova, a ales unul dintre sicrie, menționând: ,,Acesta este părintele meu”7. Restul de
nouă oseminte au fost înhumate, la 14 mai 1923, în cimitirul eroilor din Mărășești.
Sicriul ales a fost adus la București, iar la 17 mai 1923, de Ziua Eroilor, în prezența
familiei regale, a guvernului, a membrilor Parlamentului și a unui numeros public, a
avut loc reînhumarea osemintelor Soldatului Necunoscut într-o criptă amenajată în
Parcul Carol. Deasupra acesteia a fost așezată o lespede similară cu cea de pe
mormântul gol al lui Constantin Brâncoveanu de la Hurez, peste care este scris un
emoționant mesaj: ,,Aici doarme fericit întru Domnul Ostașul Necunoscut, săvârșit din
viață și jertfă pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul
României întregite 1916-1918”.
Monumentul Eroilor din 1916-1918
Realizat de sculptorul Vasile Ionescu-Varo și inaugurat la 22 iunie 19238, în
memoria eroilor căzuți pe front în Primul Război Mondial, Monumentul Eroilor din
1916-1918 (Fig. 4) redă o femeie îmbrăcată în costum național ținând drapelul țării și
sprijinind un ostaș rănit. Pe laturile monumentului sunt reprezentate o cupă de bronz,
precum și un basorelief cu scene de luptă.
Monumentul Eroilor Sanitari
Monumentul cinstește memoria personalului sanitar căzut pe frontul de luptă în
Primul Război Mondial (Fig. 5). Pe un piedestal masiv, înconjurat în partea superioară
de un basorelief în bronz cu scene din activitatea personalului sanitar pe front, se află
un suport de piatră care, susținut de patru coloane scunde, are pe suprafața sa un grup
statuar. O femeie, simbolizând Victoria, stă cu mâna dreaptă sprijinită pe o spadă, iar
cu stânga ține o cunună de lauri deasupra capului unui medic militar. La picioarele lor
este înfățișat un soldat rănit. Monumentul este înconjurat cu un brâu de altoreliefuri
reprezentând imagini din activitatea sanitarilor aflați în prima linie a frontului și în
spitalele de campanie. În aceste imagini apare regina Maria, înconjurată de trei copii,
într-o postură care sugerează grija față de soldați și sanitari. Dezvelit în anul 1932,
monumentul poartă semnătura sculptorului italian Rafaello Romanelli și a arhitectului
7
8

Cristina Oprescu, op. cit., p. 566.
Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, op. cit., p. 77.
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State Ciortan9. Rafaello Romanelli nu a mai apucat să își vadă opera terminată,
deoarece s-a stins din viață în anul 1929 la Florența.
Monumentul Eroilor C.F.R.
Opera lui Cornel Medrea și Ion Jalea, Monumentul Eroilor C.F.R. (Fig. 6)
aduce un prinos omagiu ceferiștilor care au asigurat transportul de oameni, armament
și alimente în timpul Primului Război Mondial10. Pe un piedestal de granit este redată o
femeie, simbolizând Victoria, care ține o cunună de lauri în mâna ridicată deasupra
capului unui muncitor ceferist. Pe laturile piedestalului se află alte două grupuri
alegorice de lucrători ceferiști11.
Statuia lui Take Ionescu
Statuia lui Take Ionescu (Fig. 7) a fost dezvelită la 21 iunie 1931 în prezența
regelui Carol al II-lea și a unor personalități: Nicolae Iorga, în calitate de președinte al
Consiliului de Miniștri, Gabriel Paux, ministrul Franței la București, contele Szembek,
ministrul Poloniei la București, Küuzl Jizersky, ministrul Cehoslovaciei la București,
Ciolec Antic, ministrul Iugoslaviei la București, membri ai guvernului și ai
parlamentului12. Părțile sculpturii au fost realizate de către Ernest Henri Dubois, iar
după moartea acestuia din urmă, opera sa a fost preluată de către fostul său elev,
sculptorul Dumitru Mățăoanu și încredințată spre turnare firmei ,,Vasile V.
Rășcanu”. Monumentul avea la bază două personaje feminine, ușor răsturnate pe
spate, ținând fiecare câte o amplă cupă înclinată, ce simbolizau apele Nistrului și
Tisei. Pe un piedestal decorat cu o serie de altoreliefuri, unde erau înfățișați soldați și
oameni din popor fluturând steaguri, era amplasată statuia lui Take Ionescu,
reprezentat în picioare, arătând cu mâna dreaptă spre nord, adică spre Transilvania. A
fost amplasat în apropierea Pieței Lascăr Catargiu, adică Piața Romană de astăzi și
demolat în anul 195713.
Statuia lui Ion I.C. Brătianu
Realizat de către sculptorul croat Ivan Meštrović în anul 1938 în atelierul său
de la Split, monumentul (Fig. 8) îl înfățișează pe ilustrul om politic român ,,așezat pe
un fotoliu scund, aproape culcat, într-o atitudine relaxată, cu mâna dreaptă ridicată ușor
pe reverul hainei, iar cu stânga odihnindu-se pe o carte ținută în poală, atitudine care
9
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1969, p. 185-186.
11
Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, op. cit., p. 76.
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sugerează forță, înțelepciune și calm”14. Statuia a rămas pe locul ei timp de un deceniu,
până în momentul în care autoritățile comuniste au dispus dislocarea și transportarea ei
în afara Bucureștilor, inițial la Mogoșoaia, iar ulterior la Golești15. Numai protestul
vehement al lui Meštrović, refugiat în S.U.A., a salvat monumentul de la distrugere,
așa cum s-a întâmplat, din păcate, cu celelalte două lucrări ale sale, statuia lui Carol I și
cea a lui Ferdinand I, care au fost topite. În locul statuii lui Ion I.C. Brătianu a apărut
statuia lui Ilie Pintilie, lider comunist din perioada interbelică, care a rezistat până la
revoluția din 1989. După anul 1990, Ioana Brătianu, fiica istoricului Gheorghe I.
Brătianu, a reușit să aducă și să repună statuia bunicului ei pe locul destinat inițial.
Monumentul Eroilor Patriei
Deși nu este legat în mod direct de Primul Război Mondial și amintește mai
degrabă de perioada comunistă, considerăm că Monumentul Eroilor Patriei (Fig. 9) nu
poate fi omis din seria monumentelor închinate Marelui Război. Opera sculptorilor
Marius Butunoiu, Zoe Băicoianu, Nicolae Ionescu și Ion Dămăceanu, a fost inaugurată
la 17 august 195716. Înfățișează un grup statuar compus din trei personaje: un
infanterist care ține în mâna dreaptă ridicată o ramură de stejar, un aviator în ținută de
zbor și un marinar, adică toate armele de bază ale armatei române. Piedestalul cuprinde
mai multe basoreliefuri care amintesc despre o serie de momente importante din istoria
poporului român: luptele de la Tapae (101), bătălia de la Rovine (1394), intrarea lui
Mihai Viteazul în Alba Iulia (1599), răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784),
cucerirea Griviței (1877), răscoala de la 1907, scene din bătălia de la Mărășești (1917),
greva muncitorilor C.F.R. (1933), scene de luptă din Al Doilea Război Mondial și
întoarcerea victorioasă a armatei române. Pe piedestal este trecută următoarea
inscripție: ,,Slavă ostașilor români moștenitori ai tradițiilor eroice străbune, luptători
neînfricați împotriva fascismului, pentru libertatea și independența patriei”.
Monumentul Generalului Ion Dragalina
Generalul Ion Dragalina a fost unul dintre primii ofițeri români ai armatei
române care și-a dat viața pe câmpul de luptă în Primul Război Mondial. Înrolat întâi
în armata austro-ungară, de unde demisionează în anul 1880, Dragalina se stabilește la
București, iar în anul 1887 se încadrează în armata română, primind gradul de
sublocotenent. După ce parcurge toate gradele militare, ajunge general și primește
comanda Diviziei 1 Infanterie, cu care participă la luptele de la Cerna, iar ulterior, trece
14

Victoria Dragu Dimitriu, Povești cu statui și fântâni din București, București, 2010, p. 120.
Ionel C. Ioniță, Bucureștii și statuile sale, I.I.C. Brătianu de Ivan Meštrović, în „București.
Materiale de Istorie și Muzeografie”, vol. XIII, București, 1999, p. 172-174.
16
Cristina Oprescu, op. cit., p. 573.
15
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la comanda Armatei I-a. Rănit grav în luptele de pe Valea Jiului, se stinge din viață la
24 octombrie 1916. Generalul Ion Dragalina este înmormântat în Cimitirul Bellu, iar în
memoria sa a fost ridicat un monument (Fig. 10), format din patru coloane mari din
piatră ce susțin o arcadă pe care se regăsesc, la partea superioară, câteva elemente
militare, precum un drapel de luptă, arme de epocă, o cască militară. Pe un fundal de
beton, sub arcadă, se află figura generalului Ion Dragalina într-un medalion de bronz,
încadrat de frunze de stejar și lauri.
Monumentul Geniului ,,Leul”
Amplasat lângă Palatul Cotroceni, monumentul Geniului (Fig. 11), supranumit
,,Leul”, este opera sculptorului Spiridon Georgescu17. A fost ridicat în anul 1926, în
cinstea ostașilor de geniu care și-au dat viața pe câmpul de luptă în Primul Război
Mondial și înfățișează un leu monumental, simbol al curajului. Leul stă cu picioarele
din față pe frântura unei țevi de tun pe care se află un drapel al armatelor învinse și o
cască militară germană. Piedestalul are la cele patru colțuri câte un ostaș de bronz, iar
pe fiecare latură sunt redate basoreliefuri cu scene de luptă18.
Monumentul Aviatorilor
Așezat pe bulevardul omonim, Monumentul Aviatorilor (Fig. 12) este opera
sculptoriței Lidia Kotzebu, fiind ridicat între anii 1930-193519. Pe un piedestal alcătuit
din patru prisme trapezoidale se înalță un obelisc de piatră, pe vârful căruia există un
Icar cu aripile larg deschise. La baza obeliscului se află o compoziție sculpturală care
înfățișează trei aviatori căzuți în luptă, căștile și aparatura lor. Treisprezece plăci fixate
pe piedestal amintesc numele aviatorilor căzuți la datorie între anii 1912 și 193820.
Statuia Infanteristului
Într-un scuar aflat la baza dealului Cotrocenilor se află Statuia Infanteristului
(Fig. 13), realizată de către sculptorul Spiridon Vrânceanu în anul 1930. Redă un ostaș
ținând pușca de țeavă într-o postură gata să atace cu patul ei. La baza monumentului se
află un vultur, simbolul vitejiei, cu aripile ridicate.
Monumentul Eroilor Companiei a II-a Sanitară
Aflat în curtea Spitalului Militar, monumentul (Fig. 14) este opera sculptorului
Theodor Burcă și e construit în forma unei cruci cu mai multe brațe, având aplicate
două basoreliefuri, unul care înfățișează vechea emblemă a medicilor, iar altul care
17

Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, op. cit., p. 79.
Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, București. Ghid turistic, București, 1978, p. 90.
19
Sebastian Bonifaciu, Emanuel Valeriu, op. cit., p. 76.
20
Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit., p. 85.
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reprezintă o cască de soldat, așezată pe o cunună de lauri. A fost ridicat în memoria
eroilor Companiei a II-a Sanitară, în anul 1924, cu ajutorul unui comitet de inițiativă.
Monumentul Avântul Țării
Realizat de către E.W. Becker și arhitectul Arghir Culina, monumentul (Fig.
15) este format dintr-un grup statuar așezat pe un piedestal, reprezentând o alegorie cu
două personaje: o femeie, simbolizând Patria, care flutură un drapel în mâna dreaptă și
un ostaș cu arma în mână, sugerând avântul atacului. La picioarele celor două
personaje se află un vultur cu aripile larg deschise21. Pe fața monumentului există un
medalion de bronz cu inscripția ,,Avântul țării”.
Monumentul Infanteriei 1936
Dedicat infanteriștilor din Primul Război Mondial, monumentul (Fig. 16) redă
mai mulți infanteriști porniți la atac, sunând din goarnă, cu sabia în mână și cu drapelul
desfășurat, trăgând cu mitraliera, ghemuiți în tranșee, urmărind inamicul. Această
operă de artă, inaugurată în anul 1936, în rondul de la Parcul Kiseleff, a fost creația
sculptorului Ion Jalea (el însuși combatant în Războiul de Întregire, în care a fost rănit)
și a arhitectului Nicolae Georgescu22. În viziunea artistului Ion Jalea, monumentul
înfățișa trei grupe de infanteriști: una care pleca la atac, alta care susținea atacul și cea
de-a treia, care era de comandă în jurul drapelului și al comandantului. În anul 1940,
când în Piața Victoriei a apărut statuia ecvestră a regelui Ferdinand, monumentul
Infanteriei a fost demontat. Există două legende legate de dispariția lui; una dintre ele
este că însuși Hitler s-ar fi simțit lezat de prezența unui monument prin care era
celebrată biruința împotriva Germaniei în capitala României. Cealaltă, mai aproape de
adevăr, este legată de amplasarea statuii regelui Ferdinand, în sensul că apropierea
dintre cele două monumente crea o situație nepotrivită, având în vedere că infanteriștii
își îndreptau armele spre regele lor.
Monumentul Infanteriei 2000
Actualul Monument al Infanteriei (Fig. 17) a fost ridicat în anul 2000, exact pe
locul în care s-a aflat monumentul realizat de către Ion Jalea în anul 1936. El poartă
semnătura sculptorului Ioan Bolborea. Constă dintr-o coloană de peste 10 m., ilustrând
jertfa artileriștilor români. Este interesant faptul că, pe acest loc, s-a aflat monumentul
dedicat Ostașului Sovietic, prima lucrare de acest gen ridicată la noi în țară după
instalarea trupelor de ocupație ale Armatei Roșii și mutată, după revoluția din
decembrie 1989, în cimitirul eroilor sovietici.
21
22

Cristina Oprescu, op. cit., p. 570.
Victoria Dragu Dimitriu, op. cit., p. 237.
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Monumentul Corpului Didactic
Monumentul Corpului Didactic (Fig. 18) a fost ridicat în anul 1930, în Piața
Victoriei, la capătul bulevardelor Kiseleff și Aviatorilor, în memoria membrilor
corpului didactic căzuți în Primul Război Mondial. Opera lui Ion Jalea și Arthur
Verona înfățișa trei legionari români care țineau pe un scut ridicat deasupra capului
corpul unui camarad căzut în luptă. Piedestalul avea în partea frontală un basorelief ce
reprezenta Victoria. A fost înlăturat în anul 1940 pentru a face loc monumentului
dedicat regelui Ferdinand I23.
Statuia regelui Ferdinand I
Statuia regelui Ferdinand I (Fig. 19) a fost inaugurată în septembrie 1940 și a
fost opera lui Ivan Meštrović. Locația aleasă pentru acest monument, respectiv Piața
Victoriei, mai exact locul unde se întâlneau șoselele Jianu și Kiseleff, a presupus
sacrificarea altor două statui, cea dedicată Corpului Didactic și cea închinată
artileriștilor. Monumentul reda statuia ecvestră a regelui Ferdinand, falnică, înălțată pe
un soclu robust și înconjurată de patru stâlpi cu alegorii feminine în vârf, reprezentând,
ca pe niște Victorii, cele patru provincii românești: Muntenia, Moldova, Transilvania și
Basarabia. A fost distrusă la scurt timp după instaurarea regimului comunist24.
Monumentul Eroilor Artileriști
Ultimul monument din cadrul prezentării noastre este cel dedicat eroilor
artileriști (Fig. 20) și poartă semnătura sculptorului Teodor Zamfirescu. Inaugurat în
anul 1993, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea artileriei române, acesta se
înfățișează sub forma unui tun de bronz cu țeava ridicată pe verticală. Înălțimea tunului
este de aproximativ 10 m., iar pe platforma pe care este fixat monumentul sunt așezate
patru bombe sferice de piatră, o reconstituire a ghiulelelor folosite de tunurile
voievodale, precum și două cópii după primul tun realizat în Țara Românească, la
Târgoviște, sub domnia lui Petru Cercel25. Pe partea din față a monumentului se află
inscripția ,,Artileriștilor României”.

23

Cezar Petre Buiumaci, op. cit., p. 129.
Victoria Dragu Dimitriu, op. cit., p. 241-242.
25
Cristina Oprescu, op. cit., p. 569-570.
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Fig. 1 – Arcul de Triumf

Fig. 2 – Monumentul Eroilor Francezi (1916-1918)
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Fig. 3 – Mormântul Ostașului Necunoscut
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Fig. 4 – Monumentul Eroilor din 1916-1918
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Fig. 5 – Monumentul Eroilor Sanitari
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Fig. 6 – Monumentul Eroilor C.F.R.
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Fig. 7 – Statuia lui Take Ionescu (Muzeul Municipiului București)

Fig. 8 – Statuia lui Ion I.C. Brătianu
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Fig. 9 – Monumentul Eroilor Patriei
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Fig. 10 – Monumentul Generalului Ion Dragalina
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Fig. 11 – Monumentul Geniului ,,Leul”
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Fig. 12 – Monumentul Aviatorilor
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Fig. 13 – Statuia Infanteristului
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Fig. 14 – Monumentul Eroilor Companiei a II-a Sanitară
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Fig. 15 – Monumentul Avântul Țării
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Fig. 16 – Monumentul Infanteriei (1936) (Muzeul Municipiului București)
200

Fig. 17 – Monumentul Infanteriei (2000)
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Fig. 18 – Monumentul Corpului Didactic (Muzeul Municipiului București)
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Fig. 19 – Statuia Regelui Ferdinand I
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Fig. 20 – Monumentul Eroilor Artileriști
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Summary
The capital of Romania has numerous public monuments dedicated to the heroes of the
First World War, as a sign of gratitude for those who died on the battlefield. The joy of
achieving the unification into one country was celebrated in Bucharest, the capital city
of the Greater Romania, by building monuments meant to serve as an example for
future generations and to send a message of unity over the centuries.
Once the communist regime was installed in Romania, some of the monuments – those
with a symbolism contradictory to the ideology and propaganda of the communist
party, which attempted to rewrite the history of Romanians according to the orders
received from Moscow – were demolished and replaced with personalities of the
communist movement. Fortunately, some of the monuments that disappeared after
1945 were rebuilt and relocated after the revolution of 1989, if not in their initial
location, then in other central points of Bucharest.
Keywords:
Romania, Bucharest, statues, monuments, heroes.
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Valori ale patrimoniului muzical folcloric bucovinean:
fluieraşul Vasile Ungureanu
Irina Zamfira Dănilă

Comuna Mălini din județul Suceava este o localitate de munte din Ținutul
Fălticenilor, renumită pentru frumusețile naturale și pentru oamenii ei harnici,
gospodari și iubitori de frumos. Ca așezare geografică, este situată în zona de contact
a Podișului Moldovei cu Munții Stânișoarei și Subcarpații Moldovei, fiind formată
din satele Mălini, Pâraie, Poiana Mărului, Văleni-Stânişoara, Iesle1. Pe aceste
meleaguri s-au născut personalități ale culturii românești, între care se distinge poetul
Nicolae Labiș (1935-1956). Comuna Mălini este renumită și pentru bogatele tradiții
populare românești care se păstrează și se practică până astăzi. Unul dintre acei
oameni rari, dăruiți cu talent și energie, care contribuie, prin activitatea lor neobosită,
la promovarea folclorului autentic țărănesc din Mălini în țară și peste hotare, este și
rapsodul Vasile Ungureanu.
Date biografice2
Vasile Ungureanu s-a născut pe 14 august 1952 în Mălini, într-o familie de
țărani români gospodari. Tatăl, Neculai, de profesie tâmplar și dulgher, era deosebit de
apreciat de consăteni pentru priceperea și hărnicia sa, iar mama – Maria, agricultoare,
era renumită în Mălini pentru veșmintele populare frumos împodobite cu motive
tradiționale pe care le țesea, cosea sau împletea, cu talent și îndemânare. Familia
Ungureanu a avut doi băieți, Ioan și Vasile. Dintre cei doi, Vasile a fost înzestrat cu
talent muzical nativ, de la vârsta de șase-șapte ani învățând singur să cânte la fluierul
mic fără dop. Cum a reușit acest lucru? Tatăl său găzduia la el acasă, adeseori, mai ales
iarna, întâlniri ale oamenilor din sat, care aveau de multe ori caracterul unor șezători.
La aceste seri, însoțite întotdeauna de cântece, basme și glume povestite cu haz,
1

Sorin Pantelimon, Monografia comunei Mălini, Jud. Suceava, monografie accesibilă online la
adresa www.sorin-pantelimon.blogspot.com/2011/12/monografia-comunei-malini-jud-suceava.html,
consultată în data de 15 noiembrie 2017.
2
Informațiile sunt obținute de la rapsodul Vasile Ungureanu în urma interviului pe care l-am
realizat cu acesta în data de 23 septembrie 2017, la locuința sa din satul Pâraie, comuna Mălini, jud.
Suceava.
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participa micul Vasile. Încet-încet, a învățat mai întâi să „sufle” în fluierul mic fără
dop, apoi să cânte la acest instrument melodiile pe care le-a auzit în jurul său; mai
târziu, a început să interpreteze și la caval – fluierul mare, păstoresc, precum și la
tilincă3. Vasile Ungureanu a urmat școala primară și gimnazială în satul natal, iar apoi
studiile liceale la Liceul Teoretic nr. 2 din Fălticeni. În timpul studiilor la liceu, unde
exista și o fanfară, a învățat să cânte și la saxofon, formând împreună cu alți tineri
talentați din sat o formație instrumentală cu care a cântat timp de aproximativ un
deceniu la baluri, nunți și sărbători.
Treptat, a dobândit o bogată experiență muzicală, participând activ la evenimentele satului, nunți, cumetrii și mai ales la joc4. Astfel, încă din adolescență, s-a
remarcat ca un virtuoz al fluierului fără dop, afirmându-se și ca lider de grup și
conducând, înainte de anul 1989, echipa de fluierași de la Căminul Cultural din Mălini.

Vasile Ungureanu (n.1952)
3

Fluierele fără dop sunt instrumente de suflat arhaice, folosite îndeosebi în zona Moldovei, mai
ales în mediul pastoral de deal și munte. Există trei varietăți deosebite de fluiere fără dop: tilinca, un tub
fără orificii, la care sunetul se obține prin obturarea și eliberarea orificiului capătului anterior, fluierul mic
de 20 cm și cel mare, pastoral, de 70-80 cm lungime, care se țin, ambele, în poziție semitraversieră, fiind
prevăzute cu câte 6 găuri.
4
Talentatul rapsod povestește, cu ușoară nostalgie, cum se desfășura jocul în tinerețea sa, cu
reguli sociale și morale clare, respectate cu strictețe de către tineri. Astfel, pentru joc, erau chemați și
plătiți fluierașul și dobașul (de obicei ciobani la stână, care știau bine să cânte) și pe imașul satului se
strângeau fetele și băieții, duminica după Sfânta Liturghie sau în zilele de sărbătoare. Se dansa în perechi
(nu doar sub formă de cerc cum se manifestă astăzi o tendință, mai ales la nunți), însă înainte de asfințitul
soarelui, la un semn, toate fetele plecau pentru că erau așteptate acasă de tată. Era interzis și „de rușine”
să rămână singure cu băieții după o anumită oră. Feciorii mai rămâneau un timp pe imaș, discutând și
glumind, după care fiecare se întorcea la casa lui. Nu se consumau băuturi alcoolice, doar se gusta, mai
mult în scop de socializare și de atmosferă, cu un „țoi” (pahar) minuscul cu țuică, astfel că o sticlă de o
jumătate de litru ajungea la douăzeci de flăcăi.
De asemenea, povesteşte şi despre buna organizare la muncă; tatăl familiei se trezea primul,
înainte de răsăritul soarelui și apoi își deștepta și băieții, care îl însoțeau la lucrările agricole sau la strâns
fânul. La fel proceda și mama cu fetele din casă, care aveau în grijă treburile casnice și pe cele de pe
lângă gospodărie (animale, grădină).
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Vasile Ungureanu la terminarea liceului, acompaniat de prof. Nicolae Creţu.
În fundal, formaţia de fluieraşi din Mălini, în 19725

Formația de nuntă din Mălini – 1983, cu Vasile Ungureanu la saxofon (primul din dreapta)6
5

Alese mulțumiri domnului Vasile Ungureanu și doamnei Constanța Cristescu pentru fotografiile de arhivă oferite și explicarea acestora.
6
Din formație mai făceau parte: Vasilovici Gheorghe – trompetă, Andreieş Ioan – acordeon,
Creţu Nicolae – flaut, Chiosa Constantin – acordeon, Ştefănoaia Petru – tobă. Fotografia face parte din
arhiva familiei Ungureanu.
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Având o memorie muzicală dezvoltată, Vasile Ungureanu a preluat și învățat,
după auz, repertoriul folcloric specific comunei Mălini, mai ales pe cel pastoral, pe
care l-a practicat din pasiune, în paralel cu profesia sa – cea de lucrător în domeniul
silvic. A fost mereu înțeles, încurajat și susținut în această frumoasă activitate de către
familia sa, în primul rând de către soție, Paraschiva Ungureanu, învățătoare în Mălini7.
Aceasta este apreciată în sat pentru vocația sa didactică și dragostea pentru cântecul și
jocul popular românesc pe care o insuflă micuților la școală, la ore și mai ales prin
serbările pe care le organizează cu aceștia, obișnuindu-i de mici să poarte cu mândrie
frumosul port popular bucovinean. Nu este de mirare dragostea pentru tradiții a
Paraschivei Ungureanu, întrucât o moștenește din familie, ca pe o zestre de mare preț8:
mama ei, Maria Ionescu, țesea și cosea cămăși și catrințe tradiționale, din materiale
naturale (pânză de casă de bumbac, lână) decorate cu mult bun gust, iar tatăl,
Gheorghe, se îmbrăca mereu în portul popular țărănesc, atât la muncă cât și la biserică.

Paraschiva și Vasile Ungureanu în costume tradiționale de Mălini9
7

Familia Ungureanu are un fiu, Daniel-Ioan și o fiică, Olivia-Mariana; Daniel este inginer silvic
la Brașov, urmând profesia tatălui, iar fiica este economist la București.
8
Paraschiva Ungureanu are o bogată colecție de cămăși și catrințe tradiționale țesute de mama
ei, Maria Ionescu. A se vedea în Anexa 3 fotografiile acestora.
9
Fotografia face parte din arhiva familiei Ungureanu. Mulțumiri doamnei Paraschiva
Ungureanu pentru amabilitatea de a-mi pune la dispoziție aceste documente.
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Cu formația de fluierași a Căminului Cultural din Mălini, Vasile Ungureanu a
participat, înainte de 1989, la numeroase festivaluri de folclor locale, fiind deosebit de
apreciat pentru talentul și capacitatea de a transmite colegilor de echipă repertoriul și
de a le insufla o reală pasiune pentru muzica folclorică autentic țărănească. Tot în
perioada menționată a obținut și Premiul I la etapa națională a Festivalului Național
Cântarea României, interpretând, pe scena Ateneului Român, o doină la fluier și
acompaniind-o pe solista bucovineană Margareta Clipa.

Formaţia de fluieraşi din Mălini în 1978, în costume tradiționale cu bundiță,
la o serbare de la Căminul Cultural din Mălini

După evenimentele din anul 1989, grupul de fluierași s-a restructurat, Vasile
Ungureanu punând bazele unui nou ansamblu folcloric, intitulat „Flori de mălini”.
Acesta era alcătuit din vechii săi colegi mai vârstnici, fluierași, dar și din tineri, pe care
a știut să îi atragă, stimuleze și formeze pe linia muzicii folclorice autentice. Din anul
2010, în formație au fost incluse și femeile, ceea ce a condus la o mai mare varietate a
cântecelor și dansurilor interpretate. În 2014, denumirea acesteia a fost schimbată în
„Grupul folcloric pastoral Obcina Stânișoarei”, cu participări la numeroase manifestări
folclorice din țară și din străinătate. Astfel, în Franța, la Consiliul Europei de la
Strassbourg au prezentat, în 1996, cu mare succes, obiceiurile de iarnă, iar în Polonia,
Ucraina, Ungaria au participat la diferite festivaluri folclorice internaționale10.
Ajuns astăzi la vârsta maturității, Vasile Ungureanu este conștient de reala
valoare a tezaurului de obiceiuri folclorice pastorale pe care le deține, și de asemenea,
10

Unul dintre festivalurile internaționale importante la care ansamblul „Obcina Stânișoarei”
participă în mod regulat este și „Întâlniri bucovinene”, aflat la a XXVIII-a ediție (în 2017) și care
reunește formații folclorice din România, Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Slovacia.
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de faptul că are misiunea de a le duce mai departe. Chiar dacă s-a pensionat recent, el
continuă să practice, cu aceeași energie și dăruire, împreună cu colegii săi de grup11,
activități folclorice valoroase, având grijă să le împărtășească și celor tineri12.

Grupul folcloric pastoral „Flori de Mălini” („Obcina Stânișoarei”)13

Repertoriu și stil de interpretare
Repertoriul practicat de rapsodul Vasile Ungureanu, alături de membrii
grupului său, este deosebit de valoros, de origine arhaică, țărănească, reprezentat de
genuri pastorale și ale obiceiurilor ocazionale de iarnă. Dintre melodiile pastorale
interpretate de grupul „Obcina Stânișoarei”14 fac parte: semnale de bucium (trâmbiță)

11

Menționez o parte din membrii Grupului pastoral „Obcina Stânișoarei”: Gavril Gușă – 81 de
ani, Neculai Buzdugan – 76 de ani, Constantin Guia (fluierași); Maganu Gheorghe (voce și dobă,
interpret de Plugușor și Capră); Vasile Târziu și fiul acestuia, Antoniu; Nicu Apostol (Irod și interpret la
Plugușor); Ionică Țăpuleasa, Toader Plăcintă, Marius Ștefănoaia (interpreți ai jocului Caprei); Răzvan
Zaharia, Antoniu Târziu (interpreți ai jocului Căiuților); Mihai Zaharia (la dobă, deosebit de talentat, din
păcate decedat prematur în septembrie 2017); Constantin Zaharia (vărul lui Mihai Zaharia, care îi
urmează acestuia la dobă); Ioana Gușă (soția lui Gavril Gușă), Paraschiva Ungureanu (soția lui Vasile
Ungureanu), Anișoara Târziu (soția lui Vasile Târziu).
12
De când s-a pensionat (în toamna anului 2017), Vasile Ungureanu se ocupă, în satul Pâraie în
care locuiește, de un grup de 12 elevi de la Școala generală din localitate, cu vârste între 7-14 ani, pe care
îi învață, cu răbdare și pricepere, mai întâi să „sufle” la fluierul fără dop și găuri, iar apoi, încet-încet, să și
cânte (după ce se practică cele 6 găuri în fluieraș).
Trebuie să precizez aici că tehnica interpretării la fluierul fără dop este una specifică, destul de
dificilă, de aceea se învață în etape. Cu toate că efortul este mare – spune Vasile Ungureanu – este foarte
important ca elevii să învețe să cânte la acest instrument popular tradițional specific nordului Moldovei,
și nu la fluierul obișnuit, cu dop.
13
Imagine preluată din video-ul Tradiții și obiceiuri – Ansamblul „Flori de mălin” la Filuța,
accesibil online la adresa www.youtube.com/watch?v=OQLud6DpKTE, consultat în data de 15 noiembrie 2017.
14
A se vedea înregistrări audio-video ale melodiilor din repertoriul păstoresc interpretate de
Grupul „Flori de Mălini” (Obcina Stânișoarei), accesibile online la adresele: www.youtube.com/
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utilizate în munca păstorilor la stână15, doine instrumentale16, cântece propriu-zis
vocale și rituale pastorale, precum și jocuri bărbătești specifice zonei, cum sunt
Bătrâneasca la stână, Corăgheasca în ușa stânii, Ciobănașul cu strigături sau Rusasca17.
Repertoriul obiceiurilor de iarnă al formației din Mălini constă în: colind de ceată,
Plugușor (însoțit de o melodie tărăgănată interpretată la fluierul mare fără dop și de
„mugetul” buhaiului) și o variantă originală și spectaculoasă a jocului Caprelor (însoțit
de fluier și dobă)18. Din repertoriul de trecere funebru, am cules de la Vasile
Ungureanu un bocet instrumental19 iar din cel de nuntă, textul orației de iertăciune. În
afara acestor melodii prin care grupul își afirmă apartenența la zona etnofolclorică a
Fălticenilor, conducătorul grupului „Obcina Stânișoarei” și membrii acestuia posedă în
practica muzicală un material folcloric vast, din zona Bucovinei dar și din alte provincii
ale țării, preluat de la diferiți interpreți sau ansambluri, cu care pot susține oricând un
program muzical amplu („cântăm toată noaptea și nu terminăm tot ce știm”).
Vasile Ungureanu cântă la fluier cu talent și măiestrie, caracterizată prin
acuratețe intonațională, precizie ritmică, ornamente executate „în stil” și cu lejeritate.
Remarcăm calitatea sonoră deosebită obținută în interpretarea la caval, sunetul cald,
vibrant, plăcut timbrat, calități evidențiate îndeosebi în melodiile în stil doinit sau în
doina instrumental-pastorală. În melodiile rapide de joc se disting mai ales precizia
intonațională și ritmică și virtuozitatea instrumentală.

Vasile Ungureanu cântând la tilincă

watch?v=ou0hVxt0SDU, www.youtube.com/watch?v=TRjeAsjAwUQ, consultate în data de 15 noiembrie 2017.
15
A se vedea exemplele muzicale nr. 1 și 6 din Anexa 1.
16
A se vedea exemplele muzicale nr. 4 și 5 din Anexa 1.
17
A se vedea exemplele muzicale nr. 1-3 din Anexa 1.
18
A se vedea filmarea video a unor obiceiuri de iarnă interpretate de Grupul „Flori de Mălini”
(Obcina Stânișoarei), accesibilă online la adresa www.youtube.com/watch?v=OQLud6DpKTE, consultată în data de 15 noiembrie 2017.
19
A se vedea exemplul muzical nr. 7.
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Membrii grupului folcloric, aflați sub îndrumarea lui Vasile Ungureanu, au
învățat să cânte la fluier și cu vocea, să interpreteze cu aplomb și expresivitate rolurile
din jocurile cu măști animaliere și texte savuroase de Plugușor. De asemenea, au
învățat să și danseze jocuri populare și să scandeze strigături. Din punct de vedere
coregrafic, se disting ca deosebit de valoroase jocurile bărbătești „de comandă” cu
specific pastoral, practicate de membrii grupului: Corăgheasca în ușa stânii, Rusasca,
combinația dintre Ciobănaș și Bătută, însoțită de strigături (specifică Podișului
Moldovei), Bătrâneasca la stână. Variante asemănătoare ale acestor dansuri există și în
alte localități din Moldova, deoarece sunt jocuri cu circulație generală (Rusasca) sau
zonală (Bătrâneasca, Ciobănașul, Corăgheasca).
Stilul de interpretare vocală al grupului se remarcă prin firesc, sinceritate,
spontaneitate, calități obținute printr-o emisie vocală naturală și curată din punct de
vedere intonațional, ceea ce conferă grupului o amprentă țărănească autentică. Toate
aceste deprinderi au fost formate de către conducătorul grupului, Vasile Ungureanu, în
cel mai adevărat stil folcloric bucovinean, departe de influențele mass-media, ale
diverselor mode și „gusturi” de moment, vulgare sau de tip „kitsch”.
Pentru talentul nativ și „zestrea spirituală” pe care Vasile Ungureanu o posedă
și promovează cu pasiune și dăruire, în anul 2015 i-a fost acordat, de către Comisia
Națională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial, înaltul titlu de „Tezaur
uman viu”. Astfel, i s-au recunoscut merite deosebite în păstrarea și promovarea
tradițiilor românești perene, în calitate de interpret practicant al instrumentelor
tradiționale pastorale. O altă distincție valoroasă acordată de însuși Președintele țării,
Klaus Iohannis, cu același prilej, a fost „Meritul cultural clasa a III-a”.

Vasile Ungureanu la ceremonia de acordare a titlului „Tezaur Uman Viu” (9 noiembrie 2015),
în prezența președintelui Klaus Iohannis
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Diplomă titlu „Tezaur uman viu” (2015)

Diplomă distincția „Meritul Cultural”, clasa a III-a (2015)

Prin întreaga activitate desfășurată în domeniul folclorului muzical și coregrafic bucovinean și prin bogatul repertoriu pe care îl dețin și promovează cu
responsabilitate și onestitate, Vasile Ungureanu și echipa sa reprezintă modele de trăire
și simțire autentic românească, demne de urmat de generațiile care vin.
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Anexa 1
Exemple muzicale culese și transcrise de Irina Zamfira Dănilă,
de la rapsodul Vasile Ungureanu

Exemplul muzical nr. 1
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Exemplul muzical nr. 2

216

Exemplul muzical nr. 3
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Exemplul muzical nr. 4

Exemplul muzical nr. 5
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Exemplul muzical nr. 6

Exemplul muzical nr. 7
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Anexa 2
Fotografii20

Pauză la nunta din Băişeşti (jud. Suceava), 1985; în formaţie sunt: trompetişti – Sânică, Georgică,
Mihai Bozonc, saxofon – Vasile Ungureanu, acordeon – fratele lui Sânică, tobă – Costică Bistriceanu

Grupul de fluieraşi din Mălini la Baia, festivalul „File de istorie”, ediția a XVIII-a, 1977
20

Fotografiile fac parte din arhiva familiei Paraschiva și Vasile Ungureanu. Explicațiile fotografiilor mi-au fost oferite de doamna etnomuzicolog dr. Constanța Cristescu.
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Grupul de fluieraşi din Mălini la „Întâlniri Bucovinene”,
Câmpulung Moldovenesc, una dintre primele ediţii

Grupul de fluieraşi din Mălini la Baia, festivalul „File de istorie”, ediția a XIII-a, 1973

Pe scena Casei de Cultură din Otopeni, în spectacolul intitulat „Cu strânsura la Mălini”,
condus de prof. Ion Ilişescu, în anul 1992
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Anexa 3
Colecția etnografică a familiei Paraschiva și Vasile Ungureanu21

Cămașă femeiască (vechime 60 de ani) pentru vârstă tânără,
cu ornamentație realizată prin cusătură în cruciulițe și broderie „spartă”

Cămașă femeiască pentru vârstă matură – ornamentație realizată prin țesere

21

Fotografiile colecției de costume le-am realizat acasă la rapsodul Vasile Ungureanu, cu
acordul acestuia. Îi mulțumesc și pe această cale pentru bunăvoința și amabilitatea cu care a colaborat în
cadrul interviului.
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Cămașă femeiască pentru vârstă tânără – ornamentație realizată prin țesere

Cămașă femeiască pentru vârstă matură – ornamentație realizată prin țesere
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Catrință de fată

Cămașă bărbătească (de mire) – ornamentație realizată prin coasere cu cruciulițe și broderie „spartă”
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Cămașă bărbătească (de mire) – ornamentație realizată prin coasere cu cruciulițe și broderie „spartă”

Cămașă bărbătească – pentru vârstă matură – ornamentație realizată prin țesere
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Chimir cu mărgele (din Bistrița-Năsăud)
Geantă cu inserție din piele de căprioară
(„geanta baciului”, vechime: 100 de ani)

Summary
Born in 1952 in Mălini village, Vasile Ungureanu is a famous shepherd’s pipe virtuoso
from the ethno-folklore area of Fălticeni. A natural talent, he started playing the
shepherd’s pipe at an young age, then he continued with the big pipe, as well as the
fipple flute (“tilinka”). He learned and adopted the folk repertoire specific to his native
village. As a young man he was remarked as a virtuoso of the shepherd’s pipe; he took
part at many local folklore festivals and before 1989 he was awarded first prize in the
National Festival “Singing Romania”. After the change of the regime in 1989, he
founded the Shepherds’ folklore group “Obcina Stânişoarei”; this ensemble took part
in numerous folklore music events at home and abroad.
Vasile Ungureanu and his ensemble’s repertoire is extremely valuable, consisting of
archaic, genuinely peasant folk music; it includes specific shepherd genres, as well as
pieces related to the winter traditions. He fully deserves the title of national and world
“living human heritage” that he was awarded in 2015 for his contribution to the
preservation and promotion of perennial Romanian traditions.
Keywords:
Rapsod, living human treasure, authentic peasant folklore, patrimony, Bukovina.
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