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Adela Gabriela DUMITRU 
Irina Maria POPESCU 
 

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE  
A DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE PE ŞANTIER 

 
Cercetarea arheologică este o activitate complexă, de mare importanţă, 

care contribuie la îmbogăţirea patrimoniului, an de an, cu noi piese şi care 
furnizează, în absenţa unor izvoare scrise, date exacte privind evoluţia societăţii 
din cele mai vechi timpuri.  

Bunurile arheologice se clasifică în trei clase1: 
1. clasa materialelor de natură organică foarte afectate de contactul prelungit 

cu mediul de zacere (ex: lemn, piele); 
2. clasa materialelor de natură anorganică (ex: ceramică, metal, marmură, 

piatră); 
3. clasa materialelor de natură organică în stare relativ bună de conservare. 

 
În momentul decopertării, dacă obiectul nu este protejat în mod adecvat se 

declanşează un proces foarte rapid de modificare a stării de sănătate a acestuia. 
De obicei, materialele de natură organică, cu excepţia oaselor, dispar înainte de a 
fi descoperite, mai ales dacă au fost îngropate în soluri acide, dar pot fi însă 
descoperite în soluri neacide. 

Piatra sau ceramica nu suferă deteriorări mari fie că solul este uscat sau 
umed. Dacă apare o puternică presiune sau dacă structura este saturată cu săruri 
este nevoie de un tratament pe o durată lungă de timp, deşi obiectul nu suportă 
nici o pierdere substanţială. 

Sticla este mai sensibilă. Suprafaţa ei se desface uşor în straturi subţiri 
care produc caracteristica irizaţie la vasele antice din sticlă. 

Dintre toate obiectele arheologice, obiectele metalice sunt, fără îndoială, 
cel mai dificil abordabile în momentul săpăturilor2.  

Argintul, cuprul şi bronzul cunosc un mare risc dacă se află în solurile 
deşertice cu concentraţie mare de săruri decât în cele umede caracteristice climei 
temperate deoarece se transformă uşor în cloruri. În timp ce acestea distrug 
numai suprafaţa obictelor mai mult sau mai puţin masive, piesele fragile pot fi cu 
uşurinţă complet corodate. 

Fierul se transformă foarte repede în rugină într-un mediu umed, astfel că, 
unele obiecte găsite în săpătură nu mai păstrează decât un miez metalic mai mic 
sau mai mare.  

De la elaborarea sa (obţinere) metalul se corodează. După fabricare 
obiectul metalic suferă sub acţiunea mediului atmosferic, formându-se produşi de 
coroziune specifici (carbonaţi de cupru, oxizi de fier, sulfuri de argint).  

Conservarea preventivă a descoperirilor arheologice prezintă o mare 
importanţă dată fiind valoarea acestora. 
                                                 

1 A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturii. Ediţia a II-a, 
Bucureşti, 2003, p. 299 

2 Conservarea în arheologie. Metode şi practici ale conservării – restaurării vestigiilor 
arheologice, Editura Massar, Paris, 1990, p. 2 
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Momentul decopertării este considerat un moment critic şi este determinat 
de un ansamblu de cauze şi factori3 care accelerează procesul de degradare: 

 starea precară a obiectului în mometul decopertării; 
 virulenţa factorilor noului mediu ambiant (temperatura şi radiaţiile 

incidente); 
 modul şi durata activităţii cu obiectul în perioada imediat următoare 

descoperirii cum sunt: întocmirea documentaţiei, fotografierea, prelevarea, 
mânuirea şi depozitarea obiectului. 

Perioada critică începe odată cu decopertarea şi sfârşeşte doar atunci 
când materialul arheologic descoperit  a ajuns în laboratorul de restaurare. 
 Majoritatea obiectelor metalice scoase din siturile arheologice sunt, 
adesea, într-o stare avansată de degradare şi de deteriorare. Această stare este 
dată de reacţia dintre obiect şi mediul său înconjurător.  
 Alterarea metalelor şi a altor materiale sub influenţa unor procese chimice 
şi microbiologice poartă numele de coroziune4. 
 Coroziunea poate fi considerată ca un proces invers, care face ca obiectul 
finit (agrafe, cercei, chei etc.) să se reîntoarcă la unul sau mai multe tipuri de 
minereu, starea minerală fiind cea mai stabilă pentru metal.   
 Sub acţiunea apelor de infiltraţie, respectiv a umidităţii solului, a oxigenului 
şi a diverselor săruri chimice, cumulată cu efectul microbiologic, obiectul 
arheologic abandonat în sol se va coroda în timp, trecând în diverşi compuşi 
chimici, reîntorcându-se astfel la starea de minereu. 

O piesă metalică abandonată, într-o anumită stare de conservare, mai mult 
sau mai puţin precară, va suferi în timp diverse efecte de deteriorare sub influenţa 
unor procese fizico-chimice de destrucţie (eroziune, fisurare, aplatizare/turtire) şi 
de degradare sub influenţa unor procese chimice şi microbiologice de alterare. 
 În studiul condiţiilor de stabilitate, respectiv al condiţiilor optime de 
păstrare, pentru sistemul obiect – mediu, se iau toţi factorii posibili, în mod 
obişnuit, aşa-numiţii factori externi, care se grupează în factorii de mediu 
(umiditatea, temperatura, pH-ul sistemelor lichide, presiunea, lumina şi radiaţiile, 
vântul) şi factorii de risc, induşi de activităţi domestice (de exemplu diversele 
forme de poluare, defrişări, alunecări de teren sau tasări), calamităţi, dezastre şi 
altele, cum ar fi: cutremurele, exploziile, inundaţiile, incendiile5. Agresivitatea 
acestor factori se resimte prin modificări fizico-structurale, chimice sau 
microbiologice.  

În general, la prelungirea durabilităţii metalelor vechi pot contribui două 
grupe de factori : factori endogeni, legaţi de natura materialului şi de tehnologiile 
de elaborare şi de prelucrare şi apoi, factorii exogeni sau externi6. 

Înainte ca cercetarea arheologică să înceapă, este necesară amenajarea 
unui spaţiu de aclimatizare şi de păstrare, unde urmează să fie depozitate 
temporar obiectele descoperite. 

                                                 
3 A. Moldoveanu, op. cit., p. 319 
4 Conservarea în arheologie, p. 10 
5 I. Sandu, I.G. Sandu, A. Dima, Restaurarea şi conservarea obiectelor metalice, Editura 

Corson, Iaşi, 2002, p. 606 
6 Ibidem, p. 608 
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Decopertarea (dezvelirea) reprezintă operaţia de îndepărtare a straturilor 
de pământ superficial sau profund care acoperă un monument sau un obiect 
arheologic. 

Decopertarea are două faze7: 
 decopertarea primară, prin îndepărtarea pământului până aproape de 

suprafaţa obiectului, folosindu-se unelte de forţă: târnăcoape (cazuri rare), lopeţi; 
 decopertarea secundară, când se îndepărtează solul de pe suprafaţa 

obiectului, operaţiunea continuând până la baza acestuia. În funcţie de natura 
obiectului sunt folosite unelte mai fine: perii, pensule, instrumente din lemn (pentru 
îndepărtarea eventualelor depuneri vegetale, a grăunţelor de nisip sau a altor 
depuneri de pe suprafaţa obiectelor arheologice), şpacluri, pensule mari. 

Când datorită dimensiunilor obiectului sau din alte motive decopertarea 
necesită o perioadă mai îndelungată de intervenţie pentru îndepărtarea 
pământului de pe întreaga suprafaţă a obiectului, atunci, pentru prevenirea 
deshidratării, partea decopertată a obiectului se acoperă cu o pânză umedă sau 
cu o folie de polietilenă sau chiar pământ. 

Pentru fiecare obiect care trebuie scos trebuie făcută o dublă analiză: a 
stării obiectului precum şi cea necesară stabilirii celor mai potrivite tehnici de 
ridicare – apucare, poziţionare. Un obiect poate avea aparent o stare bună, dar, în 
realitate, el fiind foarte fragil (decorul lui poate fi estompat de coroziune sau de 
depunerile de concreţiuni calcaroase).  

De obicei, pe şantierul arheologic nu este posibil să se realizeze un 
tratament de urgenţă şi deci, în 99% dintre cazuri, trebuie să se recurgă la o 
stabilizare şi consolidare preventivă a obiectelor, în aşteptarea unui tratament 
ulterior. 
 Stabilizarea şi/sau consolidarea se poate face, teoretic, în două moduri: 
prin intervenţie asupra obiectului sau prin modificarea mediului din jurul său, 
respectiv prin climatizare şi grijă deosebită în manipularea şi transportul lor în 
laborator. Pe şantier doar ultima metodă se poate aplica deoarece este cea mai 
simplă8. 
 Pe şantier nu trebuie să se efectueze intervenţii pe obiect decât dacă 
absenţa acestora ar pune în pericol sănătatea obiectului. Trebuie întrunite anumite 
condiţii: specialişti (restauratori de profil), substanţe, materiale, condiţii adecvate 
de aplicare.  
 Odată efectuată decopertarea şi prelevarea, se face depozitarea 
descoperirilor pe şantier. Provizorie sau de durată, depozitarea în condiţiile oferite 
de un şantier arheologic trebuie tratată cu multă atenţie deoarece supravieţuirea 
obiectului depinde de aceste condiţii9.  
 Pentru obiectele găsite în mediu uscat sau foarte puţin umed este suficient 
să punem piesele într-un sac etanş de polietilenă, în care se introduce o cantitate 
de aproximativ 6-8 ori volumul piesei de silicagel, cu indicator de saturaţie. 

                                                 
7 A. Moldoveanu, op. cit., p. 323 
8 William Mourey, Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, Editura 

Tehnică, Bucureşti, 1998, p. 91  
9 Din momentul decopertării, pentru obiect începe un fel de numărătoare inversă care va 

înceta doar atunci când acestuia i s-a asigurat stabilitatea stării prin tratamente efectuate în 
laboratorul de profil. 
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Silicagelul are scopul de a face să scadă umiditatea la un procentaj mai mic de 
40%, ceea ce are ca efect stoparea întregii coroziuni10.     
 Silicagelul este albastru când este uscat şi devine roz când este saturat (în 
proporţie de aproape 20% din greutatea sa).  
 Obiectele găsite în mediu foarte umed sau apos, imediat după extracţia lor 
din sit, trebuie introduse în apă deionizată şi niciodată în apă de la robinet sau de 
la izvor11. Apa deionizată trebuie schimbată cu regularitate.  
 Există două excepţii de la această regulă: obiectele din plumb, pe care le 
vom usca imediat, şi obiectele din fier, pentru care trebuie să adăugăm 2 g de 
azotit de sodiu (o jumătate de linguriţă) la un litru de apă deionizată12 (se poate 
utiliza apa distilată sau apă de ploaie). 

În funcţie de starea de conservare, începând cu faza de sortare/clasificare, 
se va acorda o atenţie deosebită manipulării, ambalării şi transportului în laborator, 
unde este indicat să se execute şi curăţarea lor13. 

Trebuie să se evite curăţarea coroziunii sau concreţiunii calcaroase de pe 
obiecte, întrucât această operaţie, făcută fără cunoştinţe, aptitudini sau 
instrumente speciale, poate afecta iremediabil piesa, pierzându-se şi informaţii 
importante. Este mai bine, de asemenea, să nu se aplice ceară, aracet sau lac 
întrucât aplicarea incorectă poate face mai mult rău decât bine. 

Dacă totuşi se va dori o curăţare a piesei de ceramică, marmură sau piatră 
ar fi de preferat să se testeze mai întâi o zonă curată care se va tampona cu apă 
apoi se va lăsa să se usuce. Dacă există pierderi de material în urma acestei 
tamponări procesul se va întrerupe. Nu se scufundă obiectul în întregime în apă. 

Manipularea greşită şi ambalarea necorespunzătoare sunt cele mai 
comune ameninţări în ceea ce priveşte protecţia şi conservarea descoperirilor 
arheologice. 

Operaţiunile de manipulare, ambalare şi transport a descoperirilor 
arheologice sunt dificile şi ele trebuie să fie efectuate în anumite condiţii14. 
Manipularea se face de obicei utilizând mănuşi din mătase sau din fir de nylon, iar 
în lipsa acestora, cu mănuşi chirurgicale. Piesele foarte deteriorate, cu risc mare 
de dezmembrare, rupere sau fisurare, vor fi manipulate pe suporturi sau platforme 
speciale. Obiectul se manipulează nu numai potrivit formei, proprietăţilor fizico-
mecanice şi naturii materialului, ci și în funcţie de starea lui de conservare; nu se 
manevrează mai multe obiecte în acelaşi timp. 

Ambalarea trebuie să ţină cont de starea de conservare şi de mărimea 
obiectului. 
 Obiectele mici se ambalează în plicuri sau în pungi din hârtie neutră sau 
din material plastic, iar obiectele mari în cutii sau containere (după caz) din carton, 
lemn sau aluminiu. 

Ambalajul are două funcţii esenţiale de protecţie15: 
 împotriva mediului înconjurător; 
 contra unor eventuale şocuri, loviri etc. în manipulare şi transport. 

                                                 
10 William Mourey, op. cit., p.91 
11 I. Sandu, I.G. Sandu, A. Dima, op. cit., p. 619 
12 William Mourey, op. cit., p. 92  
13 Conservarea în arheologie, p. 29 
14 A. Moldoveanu, op. cit., p. 342 
15 William Mourey, op. cit., p. 93  
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Ambalajul trebuie să protejeze obiectul de praf, umiditate, variaţii de 
temperatură (care sunt în corelaţie cu umiditatea), lumină şi de alte obiecte ce se 
găsesc în vecinătatea lui, precum şi contra manipulărilor neadecvate. Ambalajul 
trebuie să fie fabricat dintr-un material inert care să nu activeze coroziunea16 şi să 
confere conţinutului protecţie împotriva factorilor care pot provoca degradări 
mecanice (loviri, şocuri, trepidaţii) sau împotriva oricăror altor forme de alterare. 
Acesta va fi făcut din materiale rigide – lemn, în special – deşi în destul de multe 
cazuri se poate accepta şi cartonul presat sau cartonul cu straturi cu goluri 
intermediare de aer.  

În măsura în care este posibil, ambalarea se va efectua în condiţii climatice 
bune, adică pe timp uscat şi destul de rece (temperaturi cuprinse între 5 şi 10ºC).  

Separarea pieselor în moduli de ambalare este obligatorie, iar aşezarea 
trebuie să răspundă principiului potrivit căruia niciunul dintre obiecte să nu 
constituie o sursă de deteriorare pentru celălalt. Pentru obiectele foarte fragile se 
va proceda la ambalări separate, în cutii separate. Apoi aceste cutii pot fi introduse 
în alte cutii mai mari.  

După sosirea la destinaţie, piesele vor fi dezambalate şi manipulate cu 
aceeaşi grijă ca la ambalare, urmând ca ele să fie restaurate. Scoaterea din 
ambalajele în care au fost transportate va fi efectuată într-un spaţiu închis. 

Dacă obiectele, pentru păstrarea cărora se impune menţinerea intactă a 
conţinutului de umiditate, nu intră în lucru în laborator, atunci vor fi duse cu 
ambalajele în care au fost ţinute pe şantier, într-un spaţiu cu temperatură şi 
umiditate constante.  

Protecţia siturilor arheologice reprezintă o problemă importantă. 
Anumite descoperiri arheologice trebuie protejate, valorificate şi conservate 

ca punct de interes muzeal. Rămăşiţele arheologice imobile prezintă probleme din 
punct de vedere al păstrării lor. Multe dintre ele sunt din piatră şi aceasta este 
rezistentă, dar îmbinarea pietrelor (cărămizilor) este făcută cu mortar, care nu mai 
este în stare bună, zidurile riscând astfel să se surpe. 

Modalităţile de protejare a unui sit arheologic depind de natura şi starea 
materialelor din care sunt construite monumentele respective. Există tehnici de 
protecţie locală şi generală. Pericolul major îl prezintă intemperiile (ploile, căldura, 
îngheţul, dezgheţul, apariţia şi dezvoltarea vegetaţiei, vântul). Fiecare dintre 
procedeele de protecţie a sitului arheologic prezintă avantaje şi dezavantaje. 
Alegerea tehnicii de protecţie trebuie făcută numai pe baza unei cercetări atente a 
naturii materialului, a stării de conservare, a climatului din zona respectivă etc. 

Situl arheologic de la Oraşul de Floci (Giurgeni, judeţul Ialomiţa) este 
înscris pe lista celor 12 situri arheologice naţionale prioritare ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi printre cele 40-45 de monumente istorice din Europa, fiind 
astăzi inclus în circuitul cultural turistic european. Construcţiile din acest sit au fost 
descoperite şi cercetate cu aproximativ 30 de ani în urmă, după care au fost 
acoperite, deoarece, la vremea respectivă, nu existau programe de conservare, de 
reabilitare şi de punere în valoare. În vara lui 2008, arheologii au extins numărul 
obiectivelor istorice conservate în baza de cercetare special amenajată în 
apropierea sitului. În primul rând obiectivele au fost împrejmuite pentru a limita 
accesul localnicilor. Monumentele au fost apoi protejate de casete din plexiglass, 

                                                 
16 I. Sandu, I.G. Sandu, A. Dima, op. cit., p. 622 
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care însă nu obturează privirea. Turiştii pot vedea în zonă ruinele a două biserici, 
una în formă de navă şi cea de-a doua în plan treflat, de cruce greacă, alături de 
temelia unui depozit de grâne şi câteva spaţii de locuit. 

Întrucât nu toate descoperirile arheologice imobile pot fi amenajate 
corespunzător pentru a putea fi conservate in situ sau incluse în circuitul turistic 
cultural o altă metodă de păstrare a acestora este îngroparea lor după dezvelire, 
fotografiere, punere în plan etc. Toate rămăşiţele arheologice supravieţuiesc mai 
mult în mediul ambiant constant asigurat de mediul înconjurător decât cele expuse 
în aer liber, neprotejate. „Un fapt fundamental în ceea ce priveşte conservarea 
unui sit arheologic este acela că reîngroparea rămăşiţelor arheologice expuse 
pare a fi cea mai bună soluţie de păstrare”17. 
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Ion ŢURCANU 

DIMITRIE CANTEMIR DESPE BASARABIA ŞI BASARABENI 

 Una din problemele care poate fi considerată o serioasă restanţă a 
cercetărilor istorice asupra evului mediu timpuriu în Ţările Române este originea 
numelui Basarabia. Nu că chestiunea aceasta ar fi rămas în afara atenţiei 
istoricilor, ci pentru că soluţia care s-a găsit cu mai multă vreme în urmă şi care 
mai domină şi astăzi nu este nici pe departe satisfăcătoare. În pofida faptului că 
numeroşi cercetători, cu începere de la B.P. Hasdeu, A.D. Xenopol, D. Onciul şi 
N. Iorga şi terminând cu o întreagă pleiadă de buni istorici din zilele noastre, au 
afirmat cu toată tăria că teritoriul dintre Prut şi Nistru şi-a luat numele de la 
dinastia Basarabilor din Ţara Românească, drept urmare a faptului că aceasta ar 
fi stăpânit o vreme acest pământ, problema a rămas tot deschisă, deoarece 
această părere nu dispune de minimul necesar de fapte care să o confirme. 

Cum se ştie, Dimitrie Cantemir, care era pasionat de studiile istorice, nu  
s-a arătat interesat în mod deosebit de trecutul spaţiului dintre Prut şi Nistru, dar 
în munca sa de pregătire a celebrei monografii Descrierea Moldovei nu a putut să 
nu se arate preocupat şi de acest subiect, ceea ce a făcut ca atât în lucrarea 
respectivă, cât şi în scrierile legate genetic de aceasta sau apropiate tematic de 
ea să găsim o serie de date şi reflecţii care pot vărsa oarecare lumină asupra 
chestiunii nerezolvate privind originea numelui Basarabia şi al basarabenilor. 
Ceea ce se cunoaşte cel mai bine asupra acestui subiect sunt referinţele sale din 
Descrierea Moldovei la partea sudică a teritoriului pruto-nistrean, pe care o 
numeşte cea de-a treia ţară a Moldovei. „În vremurile de demult, zice el, Moldova 
era împărţită în trei părţi: cea de jos, cea de sus şi Basarabia, în care se 
numărau, luate la un loc, 23 de ţinuturi mai mici. Dar în vremurile care au trecut, 
când Basarabia căzu sub stăpânirea turcilor şi, prin trădarea voievodului Hero 
sau Aron, Benderul cu patru ţinuturi le fură date la mână, voievozilor Moldovei nu 
le-au rămas decât 19 ţinuturi şi încă nici acestea întregi”1. Această frântură de 
text este foarte interesantă, dar dacă faptele invocate în ea nu sunt examinate cu 
toată atenţia şi nu sunt puse faţă în faţă, ea se arată confuză şi contradictorie. 
Astfel, evocarea momentului ocupării Benderului în 1538, fără ca povestea cu 
„voievodul Aron” să aibă vreo relevanţă pentru producerea acestui fenomen2, ca 
început al istoriei Basarabiei turceşti (dacă facem abstracţie de faptul că 
administraţia militară otomană era prezentă la Chilia şi Cetatea Albă cu mai bine 
de o jumătate de secol în urmă), parcă ar vrea să arate că despre teritoriul cu un 
astfel de nume se poate vorbi doar cu începere de la această dată. Pe de altă 
parte însă, Cantemir spune cât se poate de răspicat că Basarabia, ca teritoriu cu 
acest nume, existase încă până la data respectivă, alături de cealaltă parte a 
Moldovei, care era împărţită în Ţara de Sus şi Ţara de Jos. Ştim însă că pe 
atunci o astfel de împărţire a Moldovei încă nu exista, ea urma să apară doar pe 

                                                            

1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău, 1992, p. 20 
2 N. Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. II. Ediția a II-a, adăugită, Bucureşti, 1928, p. 

143; v. şi T. Gemil, În faţa impactului otoman, în „Petru Rareş”, coord. Leon Şimanschi, Bucureşti, 
1978, p. 150; idem, Agresiunea otomano-tătaro-poloneză şi căderea lui Petru Rareş, în ibidem, p.151,158 
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la mijlocul secolului al XVI-lea3; în momentul când va apare, Ţara de Jos va 
cuprinde aproape toată Basarabia, cu excepţia ţinutului Hotin. Dar Cantemir 
spune răspicat că Basarabia de până la ocupaţia otomană, pe care uneori el o 
numeşte ţară (principatus), alterori parte de ţară (regio)4, deşi considerată parte a 
Moldovei, era totuşi separată teritorial (probabil, într-un anume fel, şi 
administrativ) de celelalte două părţi ale acesteia. Traducătorul român a tălmăcit 
corect cuvântul latin olim din textul original al cărţii5 prin sintagma „în vremurile de 
demult”, expresie care sugerează în ambele limbi ideea unei epoci istorice 
îndepărtate şi care, în cazul menţionat de Cantemir, am văzut că vizează 
perioada anterioară începutului secolului al XVI-lea. Sunt şi alte menţiuni în 
Descrierea Moldovei care arată că sursele de care s-a folosit Cantemir pentru 
scrierea acestei cărţi – pentru că este în afara oricărei îndoieli că aceasta este o 
carte alcătuită în special în temeiul cercetării altor scrieri şi foarte puţin în baza 
observaţiilor la faţa locului – i-au sugerat mereu ideea că Basarabia era tot 
teritoriul pruto-nistrean, mai mult sau mai puţin detaşat de Moldova din dreapta 
Prutului. Astfel, într-un loc el vorbeşte de Basaraba ca parte a Moldovei „dinspre 
Ucraina leşească”6, ceea ce arată clar că nu se referea doar la extremitatea 
sudică a acestui teritoriu. În altă parte, menţionează Bârladul ca centru 
administrativ al Ţării de Jos7, iar acest fapt, amintindu-ne observaţia sa 
semnalată mai sus privind împărţirea Moldovei, trimite şi el, indirect, la tradiţia 
separării teritorial-politice a pământurilor despărţite de râul Prut. Constatăm, 
aşadar, că şi aceste referinţe susţin ipoteza unei Basarabii foarte vechi, în mod 
cert anterioară aceleia care de la 1538 avea să fie toată partea sudică a 
teritoriului pruto-nistrean, aflată sub control direct otoman, de la râul Botna spre 
sud până la Dunăre şi până la Marea Neagră. Numai că, fie din lipsă de date 
suficiente, fie pentru că în acel momen învăţatul principe nu-şi punea o astfel de 
sarcină de cercetare8, această ipoteză nu a fost formulată tranşant, rămânând să 
arate în Descrierea Moldovei mai degrabă ca o sugestie, decât ca un lucru 
absolut sigur. Ba mai mult, atunci când purcede la caracterizarea Basarabiei ca 
cea de-a treia parte a Moldovei, el porneşte de la realităţi târzii, din vremea sa ori 
din timpurile mai mult sau mai puţin apropiate de momentul descrierii, altfel spus, 
din vremea când numele Basarabia îl avea doar partea de jos a teritoriului pruto-
nistrean, stăpânită de turci şi locuită în cea mai mare parte de tătari. „Această 
parte de ţară, precizează el, a fost luată de turci mai înainte ca ţara întreagă să le 
fie închinată şi, din această pricină, nu se mai află sub stăpânire moldovenească, 

                                                            

3 D. Ciurea, Organizarea administrativă a statuluiu feudal Moldova (sec. XIV-XVIII), în 
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol»” din Iaşi, II, 1965; v. şi D. Moldovanu, 
Toponimia Moldovei în cartografia europeană veche (cca. 1395-1789), în Tezaurul toponimic al 
României. Moldova, vol. I, partea a 4-a, Iaşi, 2005, p. XXVII 

4 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, în Operele principelui Demetriu Cantemiru, tomul 
I, Bucureşti, 1872, p. 19 

5 În textul original avem frazele „Tota Moldavia tribus olim absolvebatur partibus, inferiore, 
superiore et Bassarabia” şi „Bassarabia, quae tertia olim erat Moldavia pars”, Ibidem, p. 10, 19 

6 Ibidem, p. 14 
7 Ibidem, p. 22 
8 Într-adevăr, el avea de gând să revină la problema Basarabiei străvechi, ca şi la multe 

altele, odată ce anunţa că „despre toate acestea vom vorbi mai pe larg când vom avea prilej să 
descriem istoriceşte soarta ţării noastre de la început şi până în vremile de astăzi, Ibidem, p. 55. 
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cu toate că şi astăzi târguşoarele şi satele aşezate pe malurile Dunării sunt pline 
de moldoveni care ţin de legea creştinească şi rabdă stăpânirea silnică a turcilor 
şi tătarilor”9. Urmează apoi, cum se ştie, o descriere amănunţită a întregii regiuni 
şi a fiecăruia din cele patru ţinuturi ale acesteia. Constatăm, astfel, că ceea ce îşi 
propunea autorul nu era realizarea unui studiu istoric asupra „Ţării Basarabiei”, 
adică a întregului teritoriu pruto-nistrean din cele mai vechi timpuri şi până la 
vremea sa, ci o descriere multilaterală, în special geografică, etnografică şi 
economică, a Moldovei contemporane, şi respectiv, în cazul de faţă, a Basarabiei 
turceşti, aşa cum îi solicitase Academia din Berlin, al cărei membru devenise de 
curând. Tocmai de aceea a fost şi firesc ca ipoteza străvechii „Ţări a Basarabiei”, 
formulată în Descrierea Moldovei oarecum ezitant, în temeni vagi, să treacă 
neobservată nu numai de numeroşii ei cititori de rând, ci chiar şi de cercetători, 
destul de mulţi şi ei. 
 Dacă nu ar exista scrieri cantemiriene cu caracter istoric mai pronunţat 
decât Descrierea Moldovei, ideea învăţatului principe despre o Ţară a Basarabiei 
cu mult anterioară cuceririi otomane ar fi rămas pentru totdeauna neobservată. 
Monografia solicitată de Academia berlineză a fost rodul unei munci îndelungate 
şi intense. Pentru a da cursul dorit solicitării, Cantemir a cercetat un număr mare 
de scrieri de variat gen, mai cu seamă lucrări istorice şi geografice, printre care 
pe primul loc s-au aflat operele istoricilor şi scriitorilor bizantini, apoi cele 
germane, polone, ungureşti, italiene, turceşti etc. Materialele astfel adunate s-au 
convertit, sub pana lui, în câteva lucrări compilative de sine stătătoare, care au 
stat la baza Descrierii Moldovei şi care nu sunt lipsite de o anumită valoare 
ştiinţifică aparte. Din ele putem afla mai multe despre viziunea savantului asupra 
istoriei timpurii a Basarabiei. Astfel, în lucrarea Despre numele antice şi de astăzi 
ale Moldovei, rămasă multă vreme în manuscris, reţinem observaţia că „întregul 
neam romano-valah se găseşte astăzi împrăştiat în şase ţinuturi: în Moldova, 
Muntenia, Basarabia, Transilvania, Mysia şi Epirul din Grecia”10. Uneori autorul 
vorbeşte chiar de basarabeni, bineînţeles ca parte a poporului român, întrucât 
„moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii şi epiroţii se 
numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător nu «vlahi», ci «români», iar limbii 
lor neaoşe îi spun «limbă română»”11. Va încerca să precizeze, în altă parte, că 
Basarabia era alcătuită din fostele ţinuturi ale geţilor dintre râurile Hierassus şi 
Tyras12. O formulă asemănătoare întâlnim şi în Istoria moldo-vlahică, altă scriere 
istorică ce a zăcut îndelung în anonimat în care putem citi că „ţinutul care se 
întinde într-un unghi prelung între Hierassus şi Tyras către Pont poartă astăzi în 
popor numele de «Basarabia», iar pentru locuitorii tătari de «Bugeac»”13. Hronicul 
vechimei a romano-moldo-vlahilor, cea de-a treia lucrare istorică a lui Cantemir 
care, după ce a servit, împreună cu celelalte două, drept fundament pentru 
Descrierea Moldovei şi avea să devină ulterior un important studiu de sine 
stătător, publicat de autor în limba română, repetă oarecum aceste formule: 

                                                            

9 Ibidem, p. 29 
10 Idem, De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus şi Historia moldo-vlachica. Ediție 

critică, trad., introd., note şi indici de Dan Sluşanschi, în Opere complete, IX, tomul I, Bucureşti, 1983, p. 421 
11 Ibidem, p. 415 
12 Ibidem, p. 277, 399 
13 Idem, Historia moldo-valachica, în Opere complete, vol. IX, tomul I, p. 143 
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„Basarabia sau precum noi acmu cu nume tătărăsc îi dzicem Bugiacul” ori 
„Bugeacul odată s-au fost chemând Basarabia”14. Trec peste confuzia din aceste 
scrieri, care induce ideea greşită a similarităţii horonimelor Basarabia şi Bugeac, 
de vreme ce, aşa cum am văzut, Descrierea Moldovei, tot aşa ca şi harta 
întocmită de autor pentru această carte15, dimpotrivă, afirmă cât se poate de 
desluşit deosebirea categorică dintre aceste nume. Reţinem doar ceea ce este 
esenţial pentru subiectul de faţă, şi anume că, în viziunea lui Cantemir, numele 
Basarabia – cu referinţă, bineînţeles, nu doar la partea sudică a teritoriului pruto-
nistrean – este vechiul nume al acestui pământ rămas în conştiinţa „poporului”, 
adică a băştinaşilor, din timpuri imemoriale.  
 Putem constata în unele scrieri cantemiriene şi încercarea temerară de a 
desluşi chestiunea originii horonimului Basarabia şi a etnonimului basarabeni. 
Hronicul conţine următoarea relatare, deosebit de interesantă: „Iară de vreme ce 
Leunclavie cu Cureus, secretariul, amândoi în ciata istoricească vestiţi bărbaţi 
mărturisesc precum acel nărod ce s-au fost chemând băsărabi: n-au fost de alt 
niam, nici de aiurea vinit, ce tot din neamul românesc; iată că fără greş putem  
socoti că o samă de români şi mai denainte şi mai pre urmă de prada lui Batâe 
să fie fost rămas neclătiţi pre locurile sale şi ales prin cetăţile de la Cetatea Albă, 
precum am şi mai dzis, pănă la Severin; şi precum acel nărod băsăгăbăsc, 
sculându-să de pe câmpii Bassarabiii, să fie tras spre pădurile Oltului şi acolo de 
ciia să fie rămas locaşi; de la carii şi astădzi familia băsărăbeştilor în Ţara 
Românească să trage, luând adecă stăpânitoriul sau banul lor de atuncea nume 
de pe numele nărodului, din care familie şi domni vestiţi au ieşit în Ţara 
Muntenească, precum cursul istoriii înainte la locul său va arăta”16. În  alt loc al 
aceleiaşi lucrări Cantemir repetă această relatare, adăugându-i detalii noi: 
„Basarabia, a căriia lăcuitori, pre vremea năpădzii lui Batie, prin cetăţi 
neîncăpând, s-au tras spre Severin şi peste Olt, unde şi la stăpâniia băniască unii 
dintr-înşii au agiuns, precum puţin mai gios să va videa. Deci ori de pe aceşti 
băsărăbeşti, ori de pe banii carii stăpâniia Severinul, şi pănă astădzi, banii în 
Ţara Muntenească, măcar că supt ascultarea şi voia domnului sunt, însă după 
privileghiile poate fi carile dinceput au fost având şi la boierie sint mai de frunte şi 
altă putere au peste Olt...”17 Astfel, făcând trimitere la surse cunoscute şi 
credibile, Cantemir arată, mai întâi, că, în ajunul invaziei tătare, locuitorii dintre 
Prut şi Nistru se numeau „băsărabi”, iar pământul lor, Basarabia. Menţionează 
apoi faptul că atunci când se produse invazia, o mare parte a „băsărabilor” se 
refugiase spre Oltenia. În sfârşit, spune clar că familia băsărăbeştilor din Ţara 
Românească, asta însemnând, bineînţeles, viitoarea familie domnitoare a 
Basarabilor munteni, se trage din basarabii pruto-nistreni. Trebuie să reţinem 
însă că în viziunea lui Cantemir „nărodul băsărăbăsc” era alcătuit numai din 

                                                            

14 Idem, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, în vol. Dimitrie Cantemir, Opere, 
Bucureşti, 2003, p. 1.420-1.421; v. şi p. 1.048-1.049. Această idee, formulată variat, se întâlneşte 
repetat şi în altă lucrare a sa, Istoria Imperiului Otoman (trad. I. Hodoş), I, Bucureşti, 1876: 
„Basarabia numită astăzi Bugeac”, „Bugeac care este Basarabia anticilor”, „Basarabia numită la turci 
Budgeak” (p. 62, 187, 273). 

15 Idem, Descriptio Moldaviae, planşa 
16 Idem, Hronicul..., p. 1.423 
17 Ibidem, p. 1.421 
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români, ceea ce, văzut prin prisma patosului patriotic al Hronicului se arată firesc, 
dar nu corespunde rezultatelor cercetărilor istorice de mai târziu, care vor 
constata că numele Basarab este de origine cumană18 şi, deci, prin basarabenii 
dintre Prut şi Nistru trebuie să înţelegem nu doar români, cum credea Cantemir, 
şi nu doar cumani, cum vor zice alţii, ci un amestec de populaţie cumano-română 
sau româno-cumană. Părerea lui Cantemir că numele Basarabilor din Ţara 
Românească îşi are originile în spaţiul pruto-nistrean avea să fie respinsă 
categoric de istoriografia românească când aceasta avea să se constituie ca 
atare. Primul critic, şi cel mai intransigent, dar şi cel mai părtinitor şi deci mai 
puţin convingător, avea să fie B.P. Hasdeu. În cunoscuta sa Istorie ‹ne›critică a 
românilor, animată de un patriotism exacerbat, care l-a îndemnat să 
schimonosească multe pagini importante ale istoriei Ţărilor Române, el îi 
reproşează pe nedrept lui Cantemir două lucruri, şi anume că acesta nu ar fi ştiut 
că până la invazia mongolă din 1240 (de fapt, 1241) între Prut şi Nistru români nu 
se aflau, teritoriul fiind locuit doar de cumani19. Bineînţeles că principele ştia prea 
bine de prezenţa cumanilor la răsărit de Prut, pe care îi menţionează repetat în 
scrierile sale, tot aşa cum avea ştire şi de aflarea neîntreruptă a românilor aici, 
spre deosebire de criticul său, care nu voia să admită acest fapt sigur. Ceea ce 
nu cunoştea nici unul, nici altul era originea cumană a numelui Basarab, fapt 
care, obiectiv, avea să confirme părerea lui Cantemir despre originea numelui 
Basarabilor din Ţara Românească, dând peste cap numeroasele combinaţii 
sterile ale lui Hasdeu asupra acestui subiect. Această situaţie a făcut ca 
aprecierea pe care Hasdeu o va face, în final, părerii lui Cantemir să se situeze în 
afara realităţii istorice: „...ipoteza lui e nu numai nereală, dar şi neprobabilă. El 
simţea foarte bine că termenul topic Basarabie nu poate a nu fi în cea mai 
strânsă înrudire cu numele gentiliţiu al Basarabilor, dar, din nenorocire, 
puţinătatea izvoarelor sale l-a împins la o eroare de procedură, aducând pe 
Basarab din Basarabie, în loc de a deduce Basarabia de la Basarabi”20. Trebuie 
totuşi să reţinem că, în polemica sa cu Cantemir, Hasdeu face o observaţie de 
bun-simţ, când zice că pentru populaţia care la 1241 a fost forţată să se refugieze 
din Basarabia „nimic nu putea fi mai lesne decât a trece Dunărea, adăpostindu-
se în Balcani, precum o şi obicnuiau în secolul XIII cumanii cei mărginaşi, de câte 
ori îi ameninţa mai de aproape vro urgie tătărească”21. Dar această observaţie nu 
prejudiciază în nici un chip ipoteza lui Cantemir, de vreme ce se ştia că româno-
cumanii au putut trece foarte uşor înapoi peste Dunăre, oprindu-se între acest 
fluviu şi Carpaţi, cât timp teritoriile estice se aflau sub stăpânire mongolă. 

                                                            

18 N. Iorga, Imperiul cumanilor şi domnia lui Băsărabă. Un capitol din colaboraţia româno-
barbară în evul mediu, în „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii istoice”, ser. III, VIII, 
1927-1928; v. şi idem, Studii asupra evului mediu românesc, sub îngrij. lui Ş. Papacostea, Bucureşti, 
1984, p. 68-69; L. Rásonyi-Nagy, Contributions à l’histoire des premières cristallisations d’État des 
Roumains. L’origine des Basaraba, în „Archivum Europae Centro-Orientalis”, Budapesta, I, 1935, p. 
221 sqq.; A. Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978,  p. 193 şi urm.; idem, La Horde d’Or et 
les Pays Roumains aux XIII et XIV siècles selon les historiens arabs contemporains, în „Romano-
arabica”, II, 1976, p. 62 

19 B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, în vol. B.P. Hasdeu, Scrieri, vol. 8, Chişinău, 
2008, p. 128 

20 Ibidem, p. 129 
21 Ibidem, p. 128 
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Această evoluţie a evenimentelor anterioară fondării Ţării Româneşti o aflăm din 
scrierile mai multor scriitori de istorie şi cercetători români. Letopiseţul 
cantacuzinesc consemnează evenimentul astfel: „Basarabeştii erau veniţi la sud 
de Carpaţi, trecând apa Dunării, au domnit o vreme până a coborât Radu-Vodă 
din Ţara Ungurească, mare herţeg pre Amlaş şi pre Făgăraş... Atunce şi 
Băsărăbeştii cu toată boierimea ce era mai nainte preste Olt s-au sculat cu toţii 
de au venit la Radul-vodă, închinându-se să fie supt porunca lui şi numai el să fie 
preste toţi”22. În fond, această viziune asupra întemeierii Ţării Româneşti este 
admisă şi de D. Onciul, care ţinea să sublinieze că Basarabii într-adevăr ar fi 
venit de peste Dunăre, dar încă nu ca dinastie, ci doar ca organizatori ai Olteniei, 
ca o clasă stăpânitoare23. De fapt, ideea aceasta e cea a letopiseţului şi, în fond, 
acelaşi lucru susţinea şi Cantemir când zicea că banii basarabeşti erau „supt 
ascultarea şi voia domnului”. Ideea admigrării românilor sau a româno-cumanilor 
de peste Dunăre, ca mişcare de mari proporţii, nu doar ca deplasare a unui grup 
ce urma să devină dominator în noul teritoriu, este argumentată consistent de un 
alt mare cercetător al originii românilor, Al. Philippide, care era destul de informat 
asupra „simbiozei româno-cumane”, cum o numise Iorga24, ştiiind, între altele, 
prea bine că numele Basarab, ca şi multe alte nume şi termeni din limba română, 
era de origine cumană25. Aşadar, ipoteza cantemiriană privind originea pruto-
nistreană a Basarabilor din Muntenia, indiferent dacă aceştia ar fi venit aici direct 
de la răsărit de Prut, cum credea el, sau s-ar fi retras pentru o vreme la sud de 
Dunăre pentru a trece apoi râul îndărăt, de astă dată în Oltenia, cum au gândit 
alţii, nu are contraargumente serioase. Părerea lui Cantemir că „nărodul 
băsăгăbăsc s-a tras spre pădurile Oltului şi acolo”  basarabenii au „rămas locaşi” 
pare a fie cât se poate de plauzibilă, întrucât se ştie că în momenul invaziei 
mongole o mare parte a cumanilor, dacă nu cei mai mulţi, s-au refugiat, împreună 
desigur cu românii în mediul cărora trăiau, spre vest ocolind curbura Carpaţilor 
dinspre sud, de vreme ce mai târziu pe mulţi din ei îi vom găsi pe Tisa 
inferioară26. Se ştie că una din căile principale urmate de nomazii asiatici spre 
Europa trecea pe la sud de Carpaţi, cum a fost şi în timpul marii invazii mongole 
din 124127. Luând act de prezenţa pe un spaţiu relativ întins a numelui Basarab, 
sub variate forme, la sud de Carpaţi şi pe ambele laturi ale aripei sudice a arcului 
carpatic28, Iorga avea să demonstreze că răspândirea acestui nume în zonele 

                                                            

22 Letopiseţul cantacuzinesc (Istoria Ţării Rumâneşti de când au descălecat pravoslavnicii 
creştini), în „Cronicari munteni”, vol. I, Bucureşti, 1961, p. 83-84 

23 D. Onciul, Originile Principatelor Române, în Scrieri istorice, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 574 
24 N. Iorga, Istoria românilor, ed. a 2-a, vol. III, Bucureşti, 1993, p. 45-49, 134 
25 Al. Philippide, Originea românilor, vol. 1, Iaşi, 1923, p. 727; vol. II, Iaşi, 1927, p. 350-360 şi urm. 
26 N. Djuvara, Thocomerus – Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile Ţării 

Româneşti. Ediția a III-a, Bucureşti, 2009, p. 31 
27 Vezi de ex. C. M. d’Ohsson, Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-Khan jusqu' a 

Timour Bey ou Tamerlan, tome 2, Adamant Media Corporation, 2006 (reprintare a ediţiei La Haye et 
Amsterdam, 1834), p. 128 & sqq. 

28 N. Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti, 
1933, p. 520-550; I. Conea, Basarabii de la Argeş. Despre originea lor teritorială şi etnică, Bucureşti, 
1935; S. Oţa, Populaţii nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii şi cumanii, în 
Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu şi Marian Neagu, 
Brăila, 2004, p. 494 
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vestice ale teritoriului românesc s-a datorat colonizării masive de cumani în 
secolul al XIII-lea: „Originea lui cumană se cunoaşte; ea e incontestabilă. Dacă 
se întâlneşte acolo..., ea s-ar explica printr-o aşezare compactă de cumani după 
trecerea lor în Ungaria...”29, fapt parţial confirmat, parţial corectat de cercetările 
ulterioare, care au demonstrat că aşezarea nomazilor pe aceste pământuri s-a 
realizat succesiv, în principal în două etape, prima în secolele XI-XII, colonizarea 
zonei respective vizându-i numai pe pecenegi, şi a doua în preajma şi mai cu 
seamă în prima jumătate a secolului al XIII-lea, când a fost posibilă şi o masivă 
colonizare cumană. Astăzi se ştie prea bine că numele de origine pecenego-
cumană s-au răspândit la sud de Carpaţi şi în Transilvania în urma invaziilor 
succesive ale cumanilor şi tătarilor, care au forţat deplasarea spre aceste regiuni, 
mai întâi, la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea, a unui 
mare val de pecenegi, iar în ajunul invaziei mongole, a unui val şi mai mare al 
cumanilor. 
 „Eroarea de procedură”, pe care Hasdeu i-o reproşează lui Cantemir, în 
sensul că acesta nu ar fi ştiut de părerea că numele Basarabiei ar fi apărut de la 
acela al Basarabilor din Ţara Românească era superfluă, deoarece în Istoria 
creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman autorul critică această părere atunci 
când observă că în unele hărţi ungureşti Basarabia este arătată ca parte a 
Munteniei, pe motivul uşor de înţeles că aceasta din urmă era vasală a Ungariei, 
ceea ce vroia să spună că autoritatea regilor unguri se întindea şi asupra acestui 
teritoriu. „De câte ori arunc ochii asupra chartei Ungariei, observa el, totdeauna 
mă prinde mirarea cât de absurd şi eronat se vede acolo delimitate limitele 
Romaniei (Ţării Româneşti – n. n., I. Ţ.) şi Moldovei; şi n-am văzut chartă nici 
veche şi nici modernă, care în privinţa aceasta să nu fie plină de cele mai groase 
erori. Aşa p.e. cetăţile Kilia şi Akkerman se pun în Romania, pre când ele 
niciodată nu i-au aparţinut; ele se ţin de Moldova şi sunt în distanţă de mai bine 
de trei sute de mile de la confinele Romaniei”30. 
 Referinţele din Hronicul la retragerea Basarabilor pruto-nistreni în 
Muntenia şi implantarea acestui nume în noul teritoriu nu sunt singurele mărturii 
întâlnite la Cantemir despre basarabenii dintre Prut şi Nistru. Într-un comentariu 
asupra lui Nicetas Choniates despre invazia hunilor dincoace de Nistru, el 
interpolează un citat dintr-o lucrare puţin cunoscută, De rebus Hungariae, a unui 
istoric italian la fel de obscur, napolitanul Michele Riccio: „Hunii au cotropit mai 
întâi ţinuturile goţilor (geţilor – n. n., I. Ţ.), apoi pe bessi (numiţi de alţii 
«basarabeni»), pe sudali şi amândouă Cumaniile, adică cea Albă şi cea Neagră, 
care se numeşte acum Moldova”31. Dincolo de confuziile privind besii şi sudalii, 

                                                            

29 N. Iorga, [Recenzie: I. Conea, Basarabii din Argeş, despre originea lor teritorială şi etnică, 
Bucureşti, 1835], în „Revista de Istorie”, XX, 1936, 1, p. 84 

30 Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, p. 177 
31 Idem, Historia moldo-vlachica, p. 363. Din voia autorului sau din vina traducătorului, 

relaţia citatului cu contextul în varianta în limba română a acestei scrieri nu este destul de clară, de 
aceea reproduc în original contextul exact care cuprinde şi fraza citată în text: „Ad finitimos Scythas 
traiecerunt”. Sub Scythiarum nomine intelligit tum Scythas Comanos (qui sub illo tempore, ut in 
Corona de Ungariae historia(e) leginius, aut in parte, ‹aut› in tota Moldavia habitabant: „Hunni, inquit, 
primum Gothorum regiones occuparunt, deinde Bessis (Bessarabi allii‹s› dictos), Sudalos et 
utramque Cumaniam, scilicet albam et nigram, quae Moldavia nunc appellatur), tum reliquos 
transdanubianos Valachos.” 
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ca şi cea referitoare la amplasarea Cumaniei Albe, acest autor sugerează ideea, 
oarecum firească, după care cucerirea Cumaniei, înţelegându-se prin aceasta 
teritoriul viitoarei Moldove, a început cu supunerea locuitorilor din partea estică a 
acestui teritoriu, numiţi basarabeni. În Descrierea Moldovei se află o trimitere la 
istoricul polon M. Bielski, care zicea „că neamurile pecinicilor (pecenegilor – n. n., 
I. Ţ.) şi polovţilor erau lituanieni care, după ce ieşiră din părţile strâmtorii 
cimeriene, au legat mai întâi prietenie cu genovezii, care stăpâneau peninsula 
(Crimeii – n. n., I. Ţ.), şi că aceştia, împreună cu moldovenii şi basarabenii, au 
ridicat cetăţile Mangopa, Cherci, Azov, Caffa, Chilia sau Achilia, Moncastrum şi 
Târgovişte”32. Lăsând la o parte cele câteva inadvertenţe, ca originea 
pecenegilor, cumanilor şi lituanienilor, participarea moldovenilor la construirea 
cetăţilor de la Marea Neagră sau a Târgoviştei împreună cu genovezii, citatul 
conţine două elemente foarte importante pentru tema de faţă: referinţa la 
basarabeni, enunţ care vom vedea îndată că se potriveşte foarte bine cu 
mărturiile unor surse străine, şi – ceea ce este încă mai semnificativ – 
menţionarea acestora alături şi aparte de moldoveni. Aşadar, nu mai poate exista 
nici o îndoială că basarabenii menţionaţi în sursele medievale străine nu puteau fi 
alţii decât locuitorii din spaţiul pruto-nistrean, eventual şi de pe malul stâng al 
Nistrului. De aici vine şi numele de Basarabia pentru acest teritoriu. Astfel, 
constatăm că atunci când Cantemir vorbea despre Basarabia şi basarabeni ca 
despre nişte nume care luaseră naştere în realităţile pruto-nistrene anterioare 
invaziei mongole, el se baza pe fapte sigure, culese din surse ce meritau toată 
încrederea. Altfel spus, pe vremea când apăruseră aceste surse, fiind vorba în 
special de secolele XV-XVII, exista deja o tradiţie istoriografică cu privire la 
Basarabia, fie şi destul de firavă, după care, în timpurile foarte vechi aceasta, era 
concepută aparte, ca teritoriu şi comunitate umană. 
 Faptele invocate de Cantemir în favoarea unei Basarabii ce ar fi existat încă 
în ajunul invaziei mongole, precum şi a numelui de basarabeni pentru populaţia 
pruto-nistreană din acea vreme îşi are confirmarea în cronicile polone, acestea fiind 
cea mai informată şi, prin urmare, cea mai credibilă sursă asupra istoriei medievale 
timpurii a spaţiului est-carpatic. Materialele consultate de Cantemir, cum ar fi cronica 
lui Bielski, pe care o citează în Descrierea Moldovei, sau cea a lui Michele Ritius, 
menţionată în Istoria moldo-vlahică, fondată în acest loc tot pe surse polone, 
trimiteau, la rândul lor, la scrieri istorice şi mai vechi; anume acestea din urmă au pus 
începutul tradiţiei privind existenţa unei Ţări a Basarabiei pe vremea cumanilor. 
Printre ele, cea mai cunoscută este Cronica pe scurt a Poloniei, scrisă pe la 139533 
de un arhidiacon anonim din Gniezno34. Istoricul german F.W. Sommersberg 
                                                            

32 Idem, Descrierea Moldovei, p. 32. Nu am reuşit deocamdată să identific acest citat cu 
locul corespunzător din cronica lui M. Bielski. Există o referinţă la cumani privind legătura lor cu 
cetăţile genoveze din Crimeea (Marcin Bielski, Kronika polska, vol. 2, Warszawie, 1830, p. 80), dar 
nu şi la moldoveni şi basarabeni. Citatul corespunzător din originalul Descrierii Moldovei este 
următorul: Pieczinicow et Polowcow esse Lithvanos, qui postquam ex partibus Bosphori Cimmerici, 
prius amicitiam cum Genuensibus Chersonesum tenentibus iniisse, eosdemque Genuenses cum 
Moldavis et Bassarabis condidisse urbes Mancob, Kerkel, Krym, Azow, Kafam, Kiliam, sive 
Achilleam, Moncastrum et Tyrgaviscam etc.: idem, Descriptio Moldaviae, p. 23-24. Evident, 
Tyrgaviscam, indiferent că e sau nu un nume corupt, nu poate avea nici o legătură cu Târgovişte, 
cum i s-a părut traducătorului român, aceasta fiind o aşezare medievală târzie şi având nume slav.  

33 T. Hotnog, „Bersabeni” din Cronicele vechi poloneze, în „Arhiva”, XXXIV, 1927, 2, p. 76 
34 Chestiunea privind paternitatea acestei cronici, respectiv cum s-a numit acel arhidiacon, 
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semnala, în 1730, un fragment din această cronică referitor la anul 1259, în care 
erau relatate foarte pe scurt evenimentele legate de un nou atac al mongolilor, 
împreună cu câţiva aliaţi de-ai lor, asupra Poloniei: Tartari subjugatis Bessarebenis, 
Lithwanis, Ruthenis et aliis gentibus, Sandomirz castrum capiunt35. Aceasta nu este 
singura sursă referitoare la evenimentul din acel an, în care sunt menţionaţi 
basarabenii; bineînţeles că ea nu este o sursă primară, dat fiind momentul foarte 
îndepărtat al scrierii ei faţă de data consumării evenimentului, au existat alte mărturii 
scrise, mult mai vechi, pe care se fondează cronica din Gniezno, ca şi alte informaţii 
documentare din aceeaşi perioadă, cercetate nu numai de Sommersberg, ci şi de alţi 
istorici, în special polonezi şi germani, ca J. Lelewel36 sau J. S. Semler37. Anume 
aceste date constituie firava tradiţie istoriografică menţionată puţin mai sus. În alte 
surse polone din secolele XIV-XVl numele basarabenilor este redat uneori într-o 
ortografie mai mult sau mai puţin diferită. Astfel, o informaţie asemănătoare şi 
totodată parţial diferită se află într-o altă cronică poloneză, numită a Sf. Cruci:  Anno 
Domini 1259 Tartari subjugatis Bersabeis, Lithwanis, Ruthenis et aliis gentibus 
castrum Sandomiriense capiunt38. Prima idee sugerată de informaţiile de acest gen 
este relaţia strânsă a numelui cuman Basarab cu numele basarabeni 
(Bessarebenis/Bersabeis) din cronicile polone. Sugestia este confirmată fără putinţă 
de tăgadă de unele din aceste cronici, precum şi de anumite surse maghiare, în care 
numele de basarabeni este înlocuit de cel de cumani (numiţi în unele cazuri kipčiaki, 
iar în altele polowzer)39, asta însemnând că cele două nume erau sinonime. 
Observăm, astfel, la A. Naruszewicz, care îl citează pe Dlugosz: Ante festum sancti 
Andreae introierant Tartari cum Pruthenis, Rutenis, Comanis et aliis gentibus etc.40 

                                                                                                                                                                   

nu a fost, din păcate, studiată aproape deloc. Despre anonimul călugăr din Gniesen nu se cunosc 
decât doar câteva date contradictorii: v. de ex. F. Bentkowski, Historya literatury polskiey, II, 
Warsyawie/Wilnie, 1814, s. 708.  Nu se ştie deocamdată dacă nu cumva acest autor anonim a fost 
Janko din Czarnków, un destul de cunoscut arhiadiacon de Gniesen, care a scris o cronică ce 
cuprinde anii 1333-1384: J. J. Lerski, P. Wróbel, R. J. Kozicki, Historical dictionary of Poland, 966-
1945, Westport, 1996, p. 222; J. Krzyzanowski, A History of Polish Literarture, Warsaw, 1978, p. 7; 
A. Vauchez, R. B. Dobson, A. Walford, M. Lapidge. Encyclopedia of the Middle Ages, vol. 2, 3d. ed., 
Chicago, 2000, p. 303; A. Burguière, Diccionario de ciencias históricas, Madrid, 1991, p. 549. 
Argumentul forte care l-ar avantaja în mod sigur pe autorul cunoscut ar fi referinţele sale la unele 
fapte petrecute înainte de 1333, cum de altfel se practica în toată cronistica medievală. O mărturie în 
plus ar fi şi faptul că istoria sa se află în Monumenta Poloniae Historica/Pomniki Dziejowe Polski, tom 
II, Lwow, 1874, din care fac parte şi alte cronici din perioada respectivă. 

35 F. W. Sommersberg, Silesicarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, II, Lipsiae, 1730, 
p. 82. „Bessarabenis” este forma cea mai răspândită a acestui nume din cronica din Gniezno, în 
special în literatura istorică germană, dar şi în cea poloneză: v. de ex. A. Naruszewicz, Historia 
narodu polskiego, vol. VII, Lipska, 1836, c. 29 (notă). B.P. Hasdeu, care a cunoscut această lucrare, 
foloseşte aceeaşi formă: B. P. Hasdeu, Scrieri, vol. 8, Chişinău, 2008, p. 118. Cf. Arhiva (Iaşi), 
XXXIII, 1926, 1, p. 62. Ortografierile latine variate ale numelui „basarabeni”, atribuite cronicii din 
Gniezno, s-au explicat prin existenţa mai multor copii ale manuscrisului. 

36 J. Lelewel, Polska wieków średnich, I, Poznan, 1855, c. 69 & sqq. Sunt analizare aici şi 
cercetările lui Sommersberg şi ale lui Semler în această chestiune. 

37 Aceste cercetări i-au fost cunoscute şi lui B.P. Hasdeu: v. op. cit., p. 115-116, 238. 
38 Apud T. Hotnog, op. cit., p. 69. Este citată sursa Monumenta Poloniae historica/Pomniki 

dziejowe Polski, tom III, Lwow, 1878, p. 73 
39 Ibidem, p. 72; L. A. Gebhardi, Geschichte des Reichs Ungarn und der damit verbundenen 

Staaten, II, Pest, 1802, p. 112; I. A. Fessler, Die Geschichte der Ungarn, II, Leipzig, 1848, p. 603 
40  A. Naruszewicz, Historya narodu Polskiego, IV, wyd. K. J. Turowskiego, Krakow, 1860, p. 49 
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 Constatăm, aşadar, că în cronicile care povestesc despre evenimentele din 
secolul al XIII-lea, numele basarabeni şi cumani erau sinonime. Această identificare 
se explică prin faptul că, aşa cum am văzut mai sus, Basarab este un nume de 
origine cumană. Nu se cunoaşte vreo ramură a cumanilor care să fi avut un astfel de 
nume, de aceea trebuie să acceptăm că la început acesta a fost numele propriu al 
unei căpetenii cumane, poate chiar al unei întregi dinastii, de vreme ce specialiştii au 
tălmăcit numele Basarab drept tată dominator sau, altfel, cel care subjugă, 
stăpâneşte41. Acest nume, cu timpul, s-a putut transfera, aşa cum s-a întâmplat 
adeseori în istorie, asupra întregii comunităţi cumane sau, în orice caz, asupra 
aceleia care se afla în vecinătatea sudică şi sud-vestică a Poloniei, odată ce 
basarabenii sunt menţionaţi în sursele medievale polone timpurii. Al doilea lucru pe 
care referinţele din cronici la basarabeni cer să fie lămurit este legătura acestui nume 
cu Basarabia pruto-nistreană. Se cunoaşte de mai multă vreme că într-o serie de 
surse din secolul al XIII-lea, ca însemnările unor călători sau documente ale curiei 
papale ori ale cancelariei regale a Ungariei, Moldova este numită Cumania. 
Documente de mai târziu referitoare la  episcopatul Milcoviei, din prima jumătate a 
secolului al XIII-lea, foloseau curent expresia Moldavia olim Cumania dicta42, adică 
Moldova care odinioară se numea Cumania. Evocând tradiţia istoriografică polonă 
referitoare la teritoriul est-carpatic, Cronica Moldovei de la Cracovia, scrisă pe la 
începutul secolului al XVII-lea, spune clar că, înainte de a se numi Moldova, aceasta 
avea numele de Cumania43. Era şi firesc ca trăitorii în acest spaţiu, inclusiv românii, 
să poarte numele de cumani, deci şi de basarabeni. Acest fapt ne face să înţelegem 
de ce Gh. Şincai, care consultase variate scrieri despre realităţile din spaţiul est-
carpatic în primele secole ale mileniului II, îi numeşte pe românii care locuiau aici 
cumani44. Din aceste constatări rezultă cu toată claritatea că între Basarabia şi 
Cumania, ca nume şi realităţi istorice, există o legătură foarte strânsă, ceea ce 
înseamnă că numele de Basarabia este un rezultat al dominaţiei cumane în spaţiul 
care poartă acest nume. Trebuie însă să ne aducem aminte că, aşa cum observa 
Cantemir, citându-l pe M. Bielski, cel puţin unele cronici polone făceau deosebirea 
dintre moldoveni şi basarabeni; cei din urmă nu se puteau afla decât în partea estică 
a Moldovei, cum se vede, între altele, la fel de bine şi din unele scrieri cantemiriene. 
 Toate datele acestea demonstrează că referinţele disparate ale lui Cantemir 
la Basarabia şi la basarabenii din timpurile foarte vechi, cu mult anterioare ocupaţiei 
otomane a Ţărilor Române, nu sunt deloc întâmplătoare. Ele sunt confirmate de 
unele surse pe care el le-a consultat şi de altele care nu i-au fost cunoscute. Tocmai 
de aceea observaţia lui că Basarabii din Ţara Românească sunt orginari din ţinuturile 
pruto-nistrene, şi nu invres, cum se încăpăţinează să susţină o bună parte a 
istoriografiei, fără să aibă pentru asta nici un argument credibil, nu mai poate fi 
trecută cu vederea sau tratată, în cel mai bun caz, cu condescendenţă.    

                                                            

41 L. Rásonyi-Nagy, op. cit., p. 221 sqq. 
42 J. Benko, Transilvania, sive magnus Transilvaniae principatus, olim Dacia Mediterranea 

dictus..., Viena, 1781, p. 32 & sqq. 
43 Cronica Moldovei de la Cracovia (secolul XIII – începutul secolului XVII). Textul inedit al 

unui autor polon anonim. Studiu introductiv, ediţie, note şi bibliografie de Constantin Rezachevici, 
Bucureşti, 2006, p. 129 

44 Gh. Şincai, Opere I. Hronica românilor, tom I, Bucureşti, 1967, p. 340, 343, 350, 361, 380, 
381, 395-397, 405, 418, 428, 434, 437 
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Emanuil BRIHUNEŢ 
 

UN BOIER IEŞEAN – CTITOR AL BISERICII  
SFINŢII PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA DIN CHIŞINĂU  

(CONTRIBUŢII LA VIAŢA ŞI FAPTELE SERDARULUI VASILE MĂZĂRACHE) 
 
Despre bisericile vechi ale Chişinăului s-au scris mai multe lucrări, atât 

ştiinţifice, cât şi de popularizare, mai puţin însă s-a vorbit despre ctitorii acestor 
vechi aşezăminte parohiale.  

Biserica Naşterea Maicii Domnului, numită în popor Măzărache, după 
numele ctitorului, serdarul Vasile Măzărache, nu face excepţie în această ordine 
de idei.  

Deşi ctitorul acestei biserici este în general un personaj destul de cunoscut, 
numele fiindu-i conservat ca atare în tradiţia populară, dar şi într-o serie de 
menţiuni documentare, până în prezent, personalitatea şi activitatea personajului 
respectiv nu au constituit subiectul unui studiu aprofundat. 

Unul din primii autori care a scris despre Vasile Măzărache în calitatea lui 
de ctitor al bisericii Naşterea Maicii Domnului este istoricul rus Pompei Batiuşkov 
care, într-o lucrare consacrată Basarabiei, publică o legendă preluată de la preotul 
Mihail Ceachir, acesta, la rândul său, înregistrând-o de la un bătrân locuitor al 
Chişinăului. Astfel, conform legendei notate de părintele Ceachir, biserica a fost 
zidită în anul 1752 sau în 1772 de către „serdarul turcesc” Măzărache. Acesta, 
aflându-se într-o mare încurcătură, deoarece fusese denunţat sultanului pentru 
oarecare vină, reală sau imaginară, înaltul demnitar a ordonat ca Măzărache să fie 
judecat. Înainte de a pleca la Tighina, unde se afla comandamentul militar turcesc, 
Măzărache s-a rugat lui Dumnezeu să fie salvat de primejdie, angajându-se ca, în 
cazul în care scapă cu viaţă, să construiască o biserică pe dealul unde se aflau 
fântânile, întru cinstirea sărbătorii Naşterii Maicii Domnului. Un caz asemănător 
este atestat documentar şi la Hotin1. Prezentându-se la Tighina, serdarul a fost 
găsit nevinovat şi achitat pe deplin. Drept care, întorcându-se la Chişinău, 
Măzărache a zidit locaşul în cauză. După spusele bătrânului, legenda ar fi fost 
scrisă pe o piatră mare de lângă porţile bisericii. 

Elemente de legendă regăsim şi într-un articol special dedicat lui Vasile 
Măzărache, scris de Theodor Râşcanu, un autor care, în baza datelor ce le avea 
la dispoziţie, a încercat să elaboreze o genealogie a neamului din care descindea 
ctitorul bisericii chişinăuiene.  

Pentru prima dată, problema ce ne interesează este abordată de pe poziţii 
ştiinţifice într-un articol relativ recent al cercetătorului Sergius Ciocanu, articol în 
care este sistematizată şi adusă la zi întreaga informaţie de ordin istoriografic 
despre biserica Naşterea Maicii Domnului din Chişinău, precum şi despre ctitorul 
locaşului. Vorbind despre Vasile Măzărache, autorul îşi exprimă regretul că „nu 
                                                           
 1 Ion Gumenâi, Istoria ţinutului Hotin, de la origini până la 1806, Chişinău, 2002, p. 194. 
Cităm: „Lipcanii, din cauza cărora ţinutul a fost transformat în raia, îl denunţă la Poartă pe fostul 
pârcălab, precum că ar fi colaborat cu ruşii. Ei obţin câştig de cauză şi, la 10 decembrie 1741, 
Mahmud I emite firmanul, prin care porunceşte lui Constantin Mavrocordat şi unor dregători turci de 
la Hotin să-l prindă şi să-l închidă pe creştinul Lupul Anastasia, fost pârcălab de Hotin, care trădase 
interesele imperiului în folosul Rusiei (Documente turceşti, p. 235, nr. 227). Lupu Anastasia a fost 
prins, dar a scăpat de moarte, cheltuindu-şi toată averea”. 
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dispunem de date suficiente despre viaţa şi activitatea” ctitorului şi nici de 
„documente care ar reflecta în vreun fel construirea de către acesta a bisericii”2. 

În cele ce urmează, punând în valoare datele extrase din sursele 
documentare consultate, ne propunem să reconstituim firul vieţii şi activităţii celui 
care a fost Vasile Măzărache – boier originar din Iaşi ajuns edil al oraşului 
Chişinău şi ctitor al celui mai vechi aşezământ de cult din această localitate.  

Despre originea ieşeană a lui Vasile Măzărache şi a familiei sale aflăm 
dintr-o serie de acte de vânzare-cumpărare începând cu anul 16853, acte din care 
rezultă că tatăl protagonistului nostru, numit „Madzarache”, era „negustor bogat” în 
capitala Ţării Moldovei. Din păcate, documentele nu ne spun care era prenumele 
lui (numele de persoană), în schimb, aflăm că, anterior, acesta fusese staroste de 
negustori şi că, împreună cu familia sa, locuia în Mahalaua de Jos, pe Uliţa 
Rusească.  

Tot în aceste documente, apare pentru prima dată şi numele lui Vasile 
Măzărache. Astfel, în actul de vânzare din 20 februarie 1724, împreună cu tatăl 
său „Madzarache”, sunt menţionaţi şi fraţii săi, Toma şi Dumitru, care vând lui 
Năstase, cămăraş, două dughene pe Uliţa Tărbujenească din Iaşi4. Din cele 
menţionate rezultă, deci, că la această dată, Vasile Măzărache locuia în târgul 
Ieşilor, alături de tatăl şi fraţii săi.  

Peste zece ani, îl aflăm pe Măzărache deja în calitate de dregător la 
Chişinău, aşa cum rezultă din porunca din 30 iulie 1734 a lui Constantin Neculai 
Vodă Mavrocordat, prin care se porunceşte pârcălabului de Chişinău, Vasilache 
Măzărache, fost al doilea jitnicer, să nu dijmuiască moşia Chirca, a lui Pavăl din 
Păşcani5. Se vede că, între timp, devenise o persoană importantă, preocupată 
între altele şi de sporirea propriei bunăstări, deoarece, în perioada imediat 
următoare (1734–1738), documentele îl arată a fi implicat în nişte litigii privind 
dijmuirea moşiei Chirca, aşezată pe malul stâng al Bâcului6.  

În anul 1739, Vasilache Măzărache, fost al doilea vistiernic, este 
împuternicit de domnitorul Grigore Ghica să meargă la Chişinău, împreună cu 
serdarul Lupul Năstase, pentru a cere târgoveţilor aşezaţi pe moşia Buiucani să 
achite „bezmănul” pentru mănăstirea Galata, căreia îi aparţinea moşia cu pricina7. 
Tot în acelaşi an, i se porunceşte ca, împreună cu Postolache Donici, să 
hotărnicească târgul Chişinău din partea Buiucanilor şi din alte părţi, acţiune care 
a durat până în anul 17408. 

La 21 octombrie anul 1741, Vasile Măzărache este atestat în actele 
cancelariei domneşti ca fost pârcălab de Chişinău, Constantin Vodă Mavrocordat 
poruncind să se cerceteze jaloba lui Moisă pentru dijma pe care Vasilache 
Măzărache continuă să o ia de pe moşia sa Chirca9.  

Pe de altă parte, în aceiaşi perioadă (1741-1742), i se porunceşte de la 
domnie să cerceteze şi să se implice în lichidarea unor mori construite neautorizat 

                                                           
 2 Sergius Ciocanu, Biserica Naşterea Maicii Domnului (Mazarachi) din Chişinău, în „Arta”, 
Chişinău, 2002, p. 39-43 
 3 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. III, Iaşi, 2000, p. 45 
 4 Ibidem, p. 556 
 5 Gheorghe Ghibănescu, Impresii și note din Basarabia, Chișinău, 2001, p. 316 
 6 Ibidem, p. 316-317 
 7 Moldova în timpul feudalismului, vol. VIII, Chișinău, 1998, p. 142 
 8 Ibidem, p. 143, 156, 160 
 9 Gheorghe Ghibănescu, op. cit., p. 318 
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de tătari pe moşia Chirca10. Se vede că pârcălabul nu întotdeauna acţiona în 
strictă conformitate cu legea, mai ales că, pe de o parte, avea de executat 
poruncile venite de la curtea domnească iar, pe de altă parte, avea de gestionat 
raporturile cu căpeteniile aşezărilor tătăreşti din Bugeac şi cu administraţia raialei 
Bender.  

Probabil, în aceste relaţii ale sale, complexe şi în parte obscure, cu unii 
proprietari de moşii şi cu tătarii ce arendau pământuri în acea parte a Moldovei, 
trebuie căutate motivele pentru care situaţia sa în calitate de dregător al statului 
era nesigură, el însuşi fiind ameninţat cu moartea, dacă e să dăm crezare 
legendei înregistrate de Pompei Batiuşkov.  

Cert este faptul că, în scurt timp, Vasile Măzărache revine în forţă la 
activitatea sa pe tărâm administrativ, fapt confirmat de documentul din 27 ianuarie 
anul 1743, prin care este împuternicit să strângă pâinea şi orzul de uşor din satele 
Cimişeni, Şerpeni şi Puhăceni, proprietăţi ale marelui vistiernic Toader Paladi11. 

Către anul 1744, îl atestăm deja în calitate de jitnicer, aşa cum rezultă 
dintr-un zapis de la Lupa, jupâneasa medelnicerului Mogăldea, care vinde lui 
Vasile Măzărache jumătate din moşia Gheţăoanii, cu jumătate de moară, cealaltă 
parte a moşiei aparţinând fratelui Lupei, postelnicul Grigoraş Hâncu, feciorul lui 
Dumitraşcu Hâncu12. Tranzacţia este întărită de către domnul ţării Ioan Neculai 
Voievod, în luna noiembrie a aceluiaşi an13. Dar, peste doi ani, în anul 1746, din 
cauza afacerii respective, este adus în faţa domniei de către fratele Lupei, Miron 
Hâncu, care îl învinuieşte că a procurat moşia prin înşelăciune, instanţa de 
judecată dând, totuşi, câştig de cauză lui Măzărache14. 

Ultima atestare în documentele oficiale a serdarului Vasilache Mazărache 
datează din 20 august 1754, când Matei Ghica, domnul Ţării Moldovei, îi 
porunceşte să cerceteze pricina dintre răzeşii satului Lăureni din ţinutul Orhei15.  

Din relatările citate mai sus, constatăm că, o perioada îndelungată de timp 
(1734-1754), Vasile Măzărache şi-a desfăşurat activitatea cu precădere în 
jumătatea de est a Moldovei, deţinând diverse dregătorii, între care şi cea de 
pârcălab al Chişinăului, târg al cărui locuitor, de bună seamă, era şi, deci, nu 
întâmplător s-a produs în calitate de ctitor al uneia dintre bisericile urbei.  

O altă problemă care ar trebui să ne preocupe în legătură cu viaţa şi 
activitatea lui Vasile Măzărache şi care nu şi-a găsit soluţionarea în menţiunile 
documentare şi puţinele cercetări care i-au fost consacrate până acum, ţine de 
anul morţii şi locul înhumării sale.  

În abordarea acestei chestiuni, o primă piatră de încercare ar fi datele ce 
se conţin într-un articol al cercetătorului Ştefan Berechet care, studiind cărţile 
vechi găsite la biserica „Buna Vestire” din Chişinău, a descoperit şi publicat 
următoarea inscripţie marginală din 4 aprilie 1755: „Să să ştie de cându s-au 
săvârşit acestu om a lui Dumnezău Mihalachi Mazarachi biv vel serdar…”16.  

                                                           
 10 Ibidem, p. 319-320 
 11 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. V, Iaşi, 2001, p. 194, 196 
 12 Andrei Eșanu, Chișinău, file de istorie, Chișinău, 1988, p. 205 
 13 Ibidem, p. 206 
 14 Ibidem 
 15 Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1751-1774), Secţia 
din Basarabia, Chişinău, 1928, p. 138 
 16 Ibidem 
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Întrebarea firească pe care ne-o punem în legătură cu textul citat mai sus 
este, dacă nu cumva persoana menţionată aici („Mihalachi Mazarache”) este una 
şi aceiaşi cu Vasile (zis şi Vasilache) Măzărache, ctitorul bisericii Naşterea Maicii 
Domnului din Chişinău? Este greu de admis că, în aceiaşi perioadă, la Chişinău, 
în afară de Vasile Măzărache, a mai activat un personaj cu acelaşi nume şi cu 
aceiaşi personalitate recunoscută de „om al lui Dumnezeu”, „biv vel serdar”. Nu 
excludem faptul că, pur şi simplu, dintr-o banală neatenţie, la transcrierea 
respectivului nume s-a comis o eroare evidentă.  

În cazul în care admitem că, în documentul citat mai sus, este vorba de 
una şi aceiaşi persoană, data de 4 aprilie 1755 trebuie considerată drept ziua şi 
anul morţii17 serdarului Vasile Măzărache, ctitorul bisericii Naşterea Maicii 
Domnului, iar mormântul trebuie să îl căutăm în interiorul sau în preajma locaşului 
de cult zidit prin osârdia şi cu cheltuiala sa. 

Biserica Măzărache este unanim recunoscută drept cel mai vechi edificiu 
de cult din Chişinău, fapt ca atare demonstrat atât de numeroasele mărturii ale 
înaintaşilor, cât şi de dovezile de ordin arhitectonic şi arheologic atestate în urma 
investigaţiilor. Cercetările întreprinse recent în situl pe care e amplasat locaşul au 
confirmat şi veridicitatea informaţiilor vehiculate de sursele documentare  despre 
faptul că aici e amplasată cea mai veche necropolă a urbei. 

Analiza comparată a materialelor descoperite a arătat că aici au fost 
efectuate înmormântări începând cu secolul al XVI-lea. Au fost scoase la iveală 
circa 50 de morminte, cele mai timpurii datând din prima jumătate a secolului al 
XVI-lea, iar vestigii ale unor pietre de mormânt pot fi văzute şi acum pe teritoriul 
vechiului cimitir şi chiar în incinta sfântului locaş. 

Din acest cimitir provine, bunăoară, stâlpul funerar, datat cu anul 1676, 
august 23, prezent în expoziţia permanentă a Muzeului Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală din Chişinău, unde a fost adus şi depozitat la începutul secolului al 
XX-lea18. 

Pe lângă biserica Măzărache, a existat şi una din cele mai vechi şcoli 
publice din Chişinău atestate în documente19. 

Faptul că biserica Naşterea Maicii Domnului a fost zidită, mai corect spus, 
rezidită de Vasile Măzărache o demonstrează şi inscripţia marginală de pe o 
evanghelie, ce a aparţinut bisericii din Visterniceni: „Această sfântă Evanghelie au 
cumpărat-o ficiorii din mahalaua din gios să fie la Biserica răposatului Măzărachi 
pentru pomenirea lor şi a părinţilor şi să stea la biserică în veci, iar de s-ar 
întâmpla ca să o fure cineva şi ar mistui-o să fie blestemat de sfinţii părinţi. 1786, 
april 6.”20. 

Tradiţia orală despre ctitorul bisericii – Biserica răposatului Măzărachi – 
este atestată, astfel, şi de tradiţia scrisă. 

Nu încape nici o îndoială că serdarul Vasile Măzărache a zidit biserica în 
anii de vârf ai puterii sale politico-administrative şi economice, anume în răstimpul 

                                                           
 17 Ibidem, p. 139. „Sei stâlp sătvori i ocrasî Ursul svoemu sânu Gligoraşu zdesi zagib ot 
tatarov / pri dni Dumitraşco Vodă / liat 7184 (1676) avgusta 23” şi care se traduce astfel: „Acest stâlp 
l-a făcut şi înfrumuseţat Ursul fiului său Gligoraş; aici a murit, ucis de tătari, în zilele lui Dumitraşcu 
Vodă, anul 1676, august 23”. 
 18 Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, Chişinău, 1992, p. 28 
 19 Gheorghe Ghibănescu, op. cit., p. 89 
 20 Ibidem 
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când era pârcălab al târgului (1738-1741), pe locul unei unui edificiu mai vechi. 
Precum se ştie, ctitorii se înhumau în incinta lăcaşelor edificate de ei. 

Faptul că autorul inscripţiei marginale21, arată cu atâta certitudine, după 31 
de ani de la moartea lui Măzărache, că este răposat şi că el este ctitor al bisericii, 
ne face să credem că acesta s-a folosit de textul epitafului pietrei de mormânt, 
unde erau incizate datele cu privire la evenimentele în cauză. 

Istoria preotului Mihail Ciachir vine şi ea să ne demonstreze această 
ipoteză, adică existenţa unei pietre cu text cioplit, în care se scrie istoria ctitoriei 
bisericii Măzărachi. Asemenea informaţii erau înscrise pe pisaniile bisericilor sau 
pe pietrele de mormânt.  

Luând în consideraţie că pisania, de obicei, era plasată pe una din faţadele 
bisericii, iar piatra descrisă era mare şi amplasată în apropierea porţii, putem 
afirma că este vorba de piatra de mormânt a ctitorului Vasile Măzărache. 

Rămâne pe seama investigaţiilor ulterioare să se clarifice, din ce motiv 
această piatră de mormânt se afla în afara bisericii, căci, de obicei, ctitorul era 
înhumat în interiorul bisericii. 
 

                                                           
 21 P.N. Batiuşcov, Basarabia, p. 80-81; V. Curdinovschi, Cele mai vechi biserici din 
Basarabia, partea a II-a, în „RSIAB”, nr. 16, Chişinău, 1925, p. 29 
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Vasile CHISELIŢĂ 
 

PATRIMONIU EUROPEAN ŞI TRADIŢIE LOCALĂ:  
POLCA ÎN MUZICA TRADIŢIONALĂ DE DANS DIN MOLDOVA  

(BASARABIA) ŞI BUCOVINA 
        
 În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult despre importanţa studierii 
contactelor, schimburilor şi comunicării dintre popoare. Specialiştii consideră acest 
subiect ca fiind unul deosebit de relevant în cunoaşterea proceselor de evoluţie a 
patrimoniului cultural imaterial. De o mare amploare în epoca modernă, mai cu 
seamă începând cu secolul al XIX-lea, contactele au favorizat o intensificare fără 
precedent a fluxului de valori culturale pe arii geografice tot mai extinse. „Marşul 
civilizaţiei occidentale”, industrializarea, urbanizarea, progresul tehnologic, 
capitalizarea ascendentă a pieţelor şi a schimburilor de bunuri materiale şi 
imateriale, dezvoltarea reţelelor de comunicaţii şi de transport etc. au constituit 
premisele unor mutaţii majore în infrastructura întregii vieţi publice. Sub imboldul 
marilor interese economice şi politice, tendinţa internaţionalizării şi sincronizării 
dialogului cultural a determinat o adevărată expansiune a paradigmelor culturale 
occidentale spre diferite zone ale lumii şi, în primul rând, spre regiunea Europei de 
est şi de sud-est. Pentru ţările şi popoarele din această regiune, modernizarea a 
însemnat, în fapt, procesul occidentalizării treptate a sistemului de valori culturale 
autohtone.  
          Zonele etnografice ale Bucovinei şi Basarabiei, regiuni istorice importante 
ale spaţiului cultural românesc, nu vor rămâne în afara modernizării. Lupta pentru 
hegemonia geopolitică în zona Europei Centrale şi de Est, soldată cu anexarea 
politică a Bucovinei la imperiul habsburgic (în 1775) şi a Basarabiei la cel ţarist (în 
1812), va determina însă o evoluţie europeană bipolară a acestor două regiuni. Pe 
parcursul secolului al XIX-lea şi începutului celui de-al XX-lea, procesul 
modernizării patrimoniului cultural imaterial va lua, ca să spunem aşa, aspectul 
unei „europenizări culturale bicentrate”. Bucovina va fi conectată, preponderent, la 
dialogul cultural pan-european prin filiera austriacă (germanofilă), iar Basarabia – 
prin cea rusească (slavofilă). 
          Un rol substanţial în procesul schimburilor culturale dintre Est şi Vest îi va 
reveni artei muzicale, în special, genurilor populare şi celor ce reprezintă muzica 
tradiţională de dans. Domeniu privilegiat al comunicării interumane, favorizată de 
caracterul democratic, accesibil şi interactiv al limbajului său, arta muzical-
coregrafică de tradiţie orală s-a impus dintotdeauna ca factor de unitate şi 
coeziune socială, de regulă, canalizând aportul creator al mai multor comunităţi 
culturale aflate în contact istoric. Beneficiind de o deschidere fenomenală către 
dialogul intercultural, nelimitată de obstacolele de natură lingvistică şi socială, 
muzica de dans va stimula un autentic proces de înnoire şi transformare a 
tradiţiilor culturale locale, proces ce poate fi numit convenţional „occidentalizare 
culturală” sau „continentalizare culturală”, un fel de anticameră a „globalizării 
culturale” din zilele noastre. În plus, „marile descoperiri europene”, precum 
misionarismul politic şi spiritual, imperialismul şi naţionalismul, vor stimula şi ele 
începutul unei „deschideri dominate”. Civilizaţiile se vor deschide „prin 
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constrângere unele altora”1, inclusiv cu contribuţia oamenilor de artă: muzicienii 
profesionişti, interpreţii, pictorii, actorii, scriitorii, dansatorii, lăutarii etc. Tendinţele 
pluriculturale ce au marcat pregnant viaţa oraşelor şi orăşelelor în curs de 
dezvoltare, cosmopolitismul vieţii publice din epoca modernă îşi vor lăsa amprenta 
în structura repertoriilor muzicale, în special, în cele legate de dans.    
          În limitele restrânse ale prezentului demers ne vom rezuma la punctarea 
unor aspecte ce ţin de evoluţia, statutul funcţional şi trăsăturile genului de polcă, 
unul din cele mai reprezentative şi prolifice simboluri ale influenţelor occidentale în 
muzica tradiţională de dans din Moldova de la est de Prut (Basarabia) şi din nordul 
Bucovinei (regiunea Cernăuţi, actuala Ucraina).     
        După cum se cunoaşte, istoria dansului polca îşi are originea în cultura 
populară cehă. Numele său derivă din cuvântul „půlka”, ceea ce înseamnă 
„jumătate de pas”, sensul dat făcând trimitere la elementul morfologic de bază al 
dansului. Opiniile specialiştilor converg în ideea că polca a fost inventată în una 
din localităţile rurale din Boemia Orientală, în jurul anilor 1830-1834. Bazat pe 
succesiunea unor figuri de cuplu închis, la origine acompaniat şi de cântec vocal, 
acest dans era destinat divertismentului şi amuzamentului. Polca debuta cu o 
singură pereche, căreia i se alăturau, rând pe rând, şi altele2. În anul 1835, acest 
dans folcloric a fost descoperit de muzicianul ceh Josef Neruda, care-l va 
introduce în saloanele din Praga3. În virtutea caracterului său exuberant, vioi şi 
săltăreţ, axat pe melodii vesele şi impulsive, articulate în măsura de 2/4, graţie 
afinităţilor stilistice cu vechiul contradans şi cu legendarul cadril european, polca 
va dobândi o popularitate fulminantă. Primul creator de polci a fost compozitorul 
Franz Hilmar. În anul 1840, coregraful praghez Raab „exportă” modelul ceh de 
polcă, prezentându-l la Teatrul Odeon din Paris, unde obține un succes răsunător. 
Dansul este preluat cu entuziasm de maeştrii parizieni, Cellarius şi Coralli, 
reprezentanţii a două mari şcoli rivale de coregrafie, în baza căruia aceştia vor 
dezvolta o serie întreagă de specii „franceze” ale polcii. Astfel, prin anii 1840-1850, 
începe marşul triumfal al acestui dans. Polca se va răspândi cu repeziciune în mai 
toată Europa, în marile centre culturale, la Londra, Paris, Viena, Stuttgart, Sankt-
Petersburg ş.a., animând atmosfera ludică a saloanelor burgheze, a sălilor de 
dans, parcurilor, restaurantelor, localurilor de petrecere şi loisir, de unde va iradia 
cu întreaga sa forţă de seducţie în toate direcţiile lumii, ajungând până dincolo de 
ocean, la New-York şi în alte oraşe ale SUA, Canadei şi Americii Latine.  
          Deja pe la mijlocul secolului al XIX-lea, societatea occidentală este 
dominată de moda polcii. Simbolul ei pătrunde în diferite sfere ale vieţii publice. 
Numele de polca este atribuit, spre exemplu, hotelurilor, ediţiilor de presă, 
modelelor de coafură, bucatelor de restaurant etc. Burghezia va practica frenetic 
un adevărat cult pentru formele de distracţie şi delectare cu dans, printre care 
cadrilul, grossfather, tampeta, ecoseza, cotillonul, lanţeta, galopul, mazurca ş.a. 
Valsului şi, în special, polcii îi va reveni însă un loc aparte printre preferinţele 
publicului dansant, aceste modele simbolizând o adevărată revoluţie în arta 
coreică şi muzicală occidentală. Ele au consfinţit o nouă filozofie a dansului 

                                                 
1 Gerard Leclerc, Mondializarea culturală. Civilizaţiile puse la încercare, Ştiinţa, Chişinău, 

2003, p. 27 
2 Ивановский, Н.П. Бальный танец  XVI-XIX веков [Dansul de salon din secolele XVI-

XIX]. Leningrad, 1948, p. 142 
3 Школьников Л. Рассказы о танцах [Istorii despre dans]. Моscovа, 1966, p. 13 
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modern de societate, detaşându-se clar de rigiditatea şi formalitatea vechilor 
dansuri de salut, de promenadă sau „de curtoazie” aristocratică. Polca  simboliza 
deschiderea romantică spre comunicarea liberă, sinceră şi directă între parteneri, 
punând în prim plan naturaleţea şi spontaneitatea mişcărilor de cuplu închis. 
         O motivaţie de prim ordin în procesul difuzării polcii a constituit-o afacerea 
capitalistă. Polca, precum valsul la vremea sa, a devenit marfă. Chiar şi cei mai 
mari compozitori ai secolului al XIX-lea au contribuit la satisfacerea cererii enorme, 
lăsând mândria la o parte4. Precedentul se crease demult. Haydn, Mozart, 
Schubert, Weber ş.a. au scris multă muzică de dans la modă. Această tradiţie au 
dezvoltat-o şi compozitorii din renumita dinastie Strauss (Johann tatăl, fiii Johann 
şi Joseph), ei înscriind o filă de aur în crearea şi popularizarea melodiilor de vals şi 
de polcă. Recordul absolut în promovarea muzicii populare de dans l-a deţinut 
însă Johann Strauss-fiul, conducătorul celebrei orchestre de la Redoutensaal şi 
Sperlsaal din Viena, în palmaresul componistic al căruia sunt nu mai puţin de 163 
de polci. Aşa după cum valsul şi carnavalul erau la modă la Viena, polca şi 
cancanul făceau furori la Paris. Napoleon Musard, conducătorul vestitei orchestre 
pariziene de dans, protagonistul unei arte dirijorale şi actoriceşti fenomenale, şi-a 
căpătat faima de erou al polcii, cadrilului şi al cancanului. Diferiţi agenţi culturali, 
compozitorii, dirijorii, editorii, operatorii de săli se întreceau în promovarea genului 
de polcă, tocmai din motivul rentabilităţii sale economice. La opera răspândirii 
acestui dans au contribuit din plin şi fanfarele militare şi cele municipale, instituţiile 
de cultură, de distracţii şi agrement, diversele trupe de artişti ambulanţi, formaţiile 
muzicale de local, reprezentaţiile cu muzică, industria tiparului şi distribuţiei 
comerciale a muzicii, magazinele specializate în vânzarea instrumentelor şi a 
ediţiilor de note, maeştrii de „dans modern”, deveniţi „coregrafi”, cu funcţii speciale 
în organizarea şi gestionarea seratelor de dans, albumele muzicale şi manualele 
de dans „de salon” etc. Spectacolele teatrale de largă audienţă socială (vodevilul, 
comedia, teatrul de revistă, opereta) vor promova şi ele dansul epocii, mai cu 
seamă, ca element de satiră şi parodie socială. Favorizată de factorii de natură 
socială, economică şi culturală, polca a eclipsat oarecum marşul victorios al 
valsului, de care acesta se bucura încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Pentru 
a face faţă concurenţei acerbe pe piaţa culturală a timpului, multe dansuri noi, 
create pe parcursul secolului al XIX-lea, au apelat la diverse forme stilistice 
intermediare, unele incluzând parţial sau total modelul de polcă, printre care 
speciile hibride de cotillon, polcă-galop (sau schnell-polka germană), polcă-
mazurcă şi polcă-vals.   
       În diverse zone geografice ale Europei şi Americii, sub umbrela populară a 
polcii, devenită între timp simbolul identităţii claselor sociale de mijloc, s-au 
dezvoltat o multitudine de specii locale sau regionale. Modelul de polcă a intrat în 
folclorul diferitor popoare. El s-a modificat, s-a ajustat tradiţiilor locale şi s-a colorat 
etnic. Literatura de specialitate pune în evidenţă o largă varietate de creaţii de 
polcă, a căror titulatură revendică deseori o anumită origine naţională: franceză, 
poloneză, germană, suedeză, finlandeză, americană, braziliană, peruană, 
mexicană etc. În Ţările Baltice, spre exemplu, majoritatea dansurilor folclorice se 
axează pe melodii de polcă. În categoria acestora intră Ianka belorusă, Subatele 

                                                 
4 Harold C. Schonberg, Vieţile marilor compozitori. Traducere de A.I. Ionescu, Editura Lider, 

Bucureşti, 1997, p. 207 
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letonă şi Sudmalinas lituaniană. Alături de schottis, rheinlander, twostep şi foxtrot, 
polca reprezintă o categorie distinctă în folclorul instrumental suedez 
contemporan, cunoscută sub denumirea de „bonnjazz”, termen cu conotaţii 
culturale rurale, având sensul de „jazz al fermierilor”5. Sub titulaturi ca Hamborgar, 
Skotsk,  Hoppvals şi Galop, polca a pătruns adânc în folclorul norvegian6, iar sub 
numele german Schottische, a fost asimilată, prin anii 1870-1880, şi în folclorul 
finlandez7. Muzica tradiţională austriacă cunoaşte o mare diversitate de specii de 
polcă, vehiculate, cu predilecţie, de formaţiile de fanfară şi de muzica de 
acordeon. Unele din ele poartă  titulaturi speciale, precum Krebspolka (polca 
racilor), Kreuzpolka (polca-în-cruce), Kuckuckspolka (polca cucilor), 
Studentenpolka (polca studenţilor) ş.a. În cultura populară a Statelor Unite, 
cercetătorul Ch. Keil evidenţiază importanţa antologică a şase stiluri diferite de 
polcă: două „slave” (polca poloneză şi slovenă), două „germane” (polca germană 
şi cehă) şi două „sud-vestice” (mexicană şi papago-pimană), toate tinzând să 
exprime „anumite calităţi persistente ale identităţii etnice”8 şi sociale.  
         Din cele relatate putem conchide, că, pe parcursul secolelor XIX-XX, polca 
a avut o răspândire geografică transnaţională şi transcontinentală, ea fiind 
adoptată de multe popoare şi culturi ale lumii. Dintr-un fenomen local, tradiţional şi 
naţional ceh, polca s-a transformat într-un fenomen global, modern şi universal. 
Acest proces nu putea să ocolească spaţiul cultural românesc şi să nu aibă nicio 
influenţă asupra muzicilor de patrimoniu, inclusiv asupra celor din Bucovina şi 
Basarabia, zone tradiţionale de contact intercultural. Analiza surselor documentare 
vine să aducă dovezi concludente în acest sens. 
        Astfel, opiniile coreologilor converg în ideea că geneza dansurilor de cuplu 
(de doi, de perechi) se datorează tocmai evoluţiei comune, în context european, a 
culturii populare româneşti, de-a lungul a cel puţin trei secole9. A. Bucşan, spre 
exemplu, relevă importanţa principială a categoriei speciale de dansuri „româno-
central-europene”, reprezentate de tipurile Polca dreaptă, Învârtita dreaptă, Hora-
polcă, a căror pondere, deloc neglijabilă în economia întregului repertoriu, 
constituie circa 12,7%10. Autorul notează frecvenţa sporită a polcii în zonele 
etnografice ale Moldovei şi Bucovinei, unde ea circulă în paralel cu tipurile 
coregrafice mai vechi, de provenienţă locală, ţărănească, precum Ciobănaşul, 
Aţica, Baraboiul, Polca şchioapă ş. a11. Istoria, evoluţia şi circulaţia jocurilor de doi, 
în general, şi a polcii, în particular, este examinată în lucrările lui Const. Costea12, 

                                                 
5 Olle Edström, From Schottis to Bonnjazz – some remarks of the construction of 

swedishness, în „The Yearbook for Traditional Music”, Vol. 30, 1999, p. 27-41 
6 Egil Bakka, The Polka before and after Polka, în „The Yearbook for Traditional Music”, Vol. 

33, 2002, p. 37-47 
7 Ilmar Talve, Finnish Folk Culture, Helsinki, Finnish Literature Society, 1997, p. 262 
8 Keil Charles and Angeliki V. Keil, Polka happiness (Visual studies), Philadelphia, Temple 

University Press, 1992, p. 3 
9 Zamfir Dejeu, Dansuri tradiţionale din Transilvania, Tipologie, Clusium, Cluj-Napoca, 2000, 

p. 355-356 
10 Andrei Bucşan, Specificul dansului popular românesc, Editura Academiei, Bucureşti, 

1971, p. 79 
11 Idem, Clasificarea morfologică a dansurilor populare, în „Revista de Etnografie şi Folclor”, 

tom 12, nr. 3, Bucureşti, 1967, p. 181 
12 Constantin Costea, Geneza şi evoluţia dansului de perechi în spaţiul folcloric 

transilvănean, în „Memoriile Comisiei de Folclor”, tomul III, 1988, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 1992 
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A. Ciornei şi Mureş Gh. Rădăşanu13 şi a altor cercetători. Ca o categorie distinctă 
a folclorului coregrafic, Polca roată figurează şi în volumul special, apărut în anul 
2009, dedicat repertoriului patrimoniului cultural imaterial din România14. 
Dicţionarul lui Niculescu-Varone pune în valoare existenţa unei mari diversităţi de 
termeni populari referitori la speciile locale de polcă, fapt ce denotă 
funcţionalitatea socială şi circulaţia sporită a acestui fenomen muzical-coreic în 
mediul folcloric15. La rândul lor, muzicologii relevă prezenţa în arta lăutărească a 
unor formule speciale de acompaniament instrumental, codificate dihotomic şi 
funcţionând după principiul „binomului cultural”, numite „ţiituri ţărăneşti” şi „ţiituri 
nemţeşti”. Acest din urmă termen simbolizează tocmai influenţa şi adoptarea 
stilului occidental de polcă şi de vals ca „loc cultural autonom” în muzica 
tradiţională de dans autohtonă16. Toate aceste elemente probează statutul ferm pe 
care şi l-a dobândit polca în cultura populară românească. 
         De altfel, fenomenul alternanţelor culturale era cunoscut mediului princiar 
românesc încă de la răspântia secolelor XVII-XVIII, epoca primelor deschideri 
către influenţele din Apus. Dascălii de muzică „din Nemţie”, formaţiile „nemţeşti” 
sau „evropeneşti”, constituite din „trâmbiţe şi alte instrumente nemţeşti”, făceau 
parte din ceremonialul de la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-
1714). Ele erau menite să dea fast recepţiilor oficiale, banchetelor şi petrecerilor 
nobiliare, de regulă, alternând cu muzica orientală (turcească şi grecească) şi cea 
locală (lăutărească)17. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, numele de „neamţ” 
avea semnificaţii economice. El desemna noua categorie socio-profesională a 
meseriaşilor, întreprinzătorilor, industriaşilor, specialiştilor în tehnică18, majoritatea 
veniţi din ţările Europei centrale şi occidentale (Austria, Germania, Franţa), ei 
constituind factorul principal al modernizării şi primenirii vieţii sociale.  
        La răspândirea polcii în Bucovina au contribuit mai mulţi factori istorici. Primii 
mesageri ai culturii occidentale au fost funcţionarii austrieci şi, îndeosebi, fanfarele 
militare (capelle)19, cel mai eficient factor de popularizare muzicală printre 
localnici. Serbările şi procesiunile publice, unele prilejuite de vizitele oficiale, 
balurile nobilimii din Cernăuţi, seratele muzicale în casele boierilor locali 
(Musteaţă, Hurmuzachi, Petrino, Stârcea ş. a.), delectarea cu muzică în localurile 
de petrecere, restaurante, cafenele, terase, au prilejuit contexte favorabile pentru 
interpretarea unor marşuri şi dansuri la modă, de unde nu puteau să lipsească, 
fireşte, şi renumitele valsuri, polci sau galopuri vieneze, multe ieşite de sub pana 
celebrilor compozitori din dinastia Strauss. Gustul pentru muzica occidentală va 

                                                 
13 Aurelian Ciornei, Mureş Gh. Rădăşanu, Jocuri populare bucovinene, CJCES, Suceava, 1981 
14 Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu. I, CIMEC – Institutul de Memorie 

Culturală, Bucureşti, 2009, p. 62-77 
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16 Ghizela Suliţeanu, Muzica dansurilor populare din Muscel-Argeş, Editura Muzicală, 
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17 Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului român, E.S.P.L.A., Bucureşti, 
1956, p. 16 

18 Dumitru Vitcu, Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc, Modernizare şi construcţie naţională în 
România. Rolul factorului alogen, 1832-1918, Junimea, Iaşi, 2002, p. 28 

19 Liviu Rusu, Muzica în Bucovina, în Muzica românească de azi, Cartea Sindicatului 
Artiştilor instrumentişti din Români, Bucureşti, 1939, p. 799 
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creşte odată cu începerea, în jurul anului 1807, a importului de instrumente 
muzicale clasice, fapt ce va stimula dezvoltarea învăţământului muzical particular, 
organizarea turneelor şi concertelor, comercializarea ediţiilor muzicale, oferirea 
serviciilor specializate de pedagogie muzicală. Oraşul Cernăuţi devine treptat un 
important centru economic, cultural şi artistic. Tipul construcţiilor edilitare, formele 
de administrare publică şi de organizare a vieţii culturale în capitala Bucovinei tind 
să imite ţinuta metropolei. Nu întâmplător, oraşului Cernăuţi îi va fi atribuit cu 
timpul apelativul de „mica Vienă”. Trupe de actori, muzicieni şi profesori din 
Occident îşi vor etala aici măiestria. Printre aceştia, renumitul virtuoz al pianului 
Franz Liszt  (1847), violonistul Karl Lipinski, profesorii de pian Knapp, Konopasek, 
Rowinski, Skral ş. a.  Fondarea, în anul 1862, a Societăţii filarmonice şi a Teatrului 
Muzical-Dramatic din Cernăuţi a oferit un nou imbold pentru difuzarea formelor de 
cultură occidentală. Muzica la modă, cea care suna în spectacolele teatrale, de 
vodevil, comedie şi operetă, tot mai frecvente în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, inclusiv melodiile de dans, interpretate de fanfare, vor fi preluate de 
lăutarii bucovineni şi vor fi introduse în repertoriul local. Astfel vor fi asimilate 
speciile austriece şi germane foarte populare de Şnel-polca, Craiţ-polca, Clazir, 
Ziben, Şotişă, Oira şi alte dansuri ale vremii. Procesul va fi favorizat şi de factorul 
demografic, de contactele cu comunităţile coloniştilor germani (şvabi), polonezi şi 
slovaci, aduşi în valuri succesive, după anul 1800, de către autorităţile austriece. 
       Documentele referitoare la Basarabia evocă şi ele intensificarea circulaţiei 
formelor occidentale, mai cu seamă, începând cu deceniile doi-trei ale secolului 
XIX. Se remarcă importanţa concertelor şi reprezentaţiilor cu fanfarele militare 
ruseşti, al căror repertoriu se axa, în principal, pe genurile muzicii populare 
occidentale. Un rol deosebit în cultivarea gustului pentru noile forme de cultură l-
au avut balurile, aşa-numitele spectacole cu „dansuri costumate”, petrecerile de la 
Clubul nobilimii din Chişinău, dar şi seratele particulare duminicale, organizate cu 
regularitate în casele boierilor locali Catargi, Cantacuzino, Kesso, Krupenski, 
Moruzi, Donici, Katacazi, Râşcanu-Derojinski, Cristi, Suruceanu, Russo ş.a20. 
Alături de vals, poloneză, mazurcă, cadril şi lancier, de o popularitate furibundă pe 
la petrecerile din capitala provinciei se bucura şi polca. Deschiderea, în anul 1877, 
a Teatrului Grossman din Chişinău a favorizat organizarea spectacolelor, 
concertelor şi reprezentaţiilor cu dans modern. Cu timpul, a devenit un obicei 
monden, ca, după fiecare spectacol, în holul sălilor de teatru, publicul să fie 
delectat cu muzică de fanfară, serate de dans, „serpantine”, „confetti”, cu diverse 
scenete comice de mare atracţie („lupta florilor”, „poşta” ş.a.)21. Lăutarii locali au 
fost foarte receptivi la noutăţile muzicale ale vremii. În virtutea interesului 
comercial al meseriei lor, lăutarii au căutat să-şi pună mereu în acord oferta 
muzicală cu preferinţele estetice ale noii societăţi, astfel încât să satisfacă pe toţi, 
să fie pe placul tuturor, apelând la un „demers globalizant”22. În calitate de agenţi 
culturali, intermediari ai schimburilor dintre diverse pături sociale, ei au preluat în 
repertoriu cele mai populare dansuri occidentale (valsul, polca, mazurca, 
vengherca) şi le-au introdus pe la petreceri, chefuri, nunţi, jocuri, mai întâi, în 
mediul urban al Basarabiei, apoi şi în cel rural. Deja pe la 1862, ofiţerul rus A. 
Zaşciuk  semnalează pătrunderea, „în forme caricaturale”, a polcii şi valsului pe la 
                                                 

20 Gh. Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi, Bucureşti, 1943, p. 237 
21 Cf.: Бессарабская жизнь [„Viaţa basarabeană”], Nr. 38, 16 februarie, p. 1 
22 Speranţa Rădulescu, Taifasuri despre muzica ţigănească, Paideia, Bucureşti, 2004, p. 42-43  
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horele săteşti din regiune23. Relatări în acest sens sunt prezente şi în paginile 
Buletinului eparhial din Chişinău. Într-un articol din anul 1878, spre exemplu, 
preotul parohial din satul Isacova-Orhei consemnează faptul că la jocul duminical 
tinerii preferă nu numai dansurile vechi moldoveneşti, executate în grup şi în cerc, 
ci şi pe cele ce sunt „la păturile civilizate” ale societăţii, făcând aluzie la dansurile 
moderne24.  
       Cercetările renumitei şcoli sociologice de la Bucureşti, conduse de Dimitrie 
Gusti, efectuate în comuna Cornova-Orhei, în anul 1931, au relevat faptul că, 
după o perioadă de peste 70 de ani de circulaţie, polca deja se folclorizase. Ea 
intrase profund în sfera culturii rurale indigene. Polca nu făcea obiectul unei 
segregări, neutralizări, delimitări, marginalizări sau respingeri culturale. Ca inovaţie 
occidentală, polca a fost „internalizată” şi a devenit un element indispensabil al 
tradiţiei. Ea s-a conformat normelor tradiţionale de creaţie25. Polca era percepută 
de localnici ca fiind un model „vechi”, moştenit „din bătrâni”, aidoma celor din 
categoria dansurilor de grup, precum Jocul mare, Sârba sau Bulgăreasca, 
Chiperul, Sâsâiacul ş.a.26 O mare diversitate de polci şi alte dansuri de perechi 
sunt atestate în Basarabia de G.T. Niculescu-Varone27. Observaţiile lui P. 
Ştefănucă28 şi V. Popovici29, vizând repertoriul horelor duminicale rurale din 
perioada interbelică, vin şi ele să pună în evidenţă frecvenţa ridicată a polcilor, 
aceasta ajungând uneori să depăşească cota în 20-23% din totalul pieselor 
interpretate la joc. Alternanţa dansurilor de perechi cu cele de grup a devenit un 
principiu al desfăşurării horelor duminicale. Investigaţiile actuale de teren relevă 
faptul că oamenii de la sate îşi clasifică repertoriul general de dans pe criteriul 
opoziţiei dintre forma desfăşurării mişcărilor. Astfel, de cele mai multe ori ei disting 
două categorii principale de dansuri. Prima o constituie „horele”, incluzând toate 
dansurile locale, tradiţionale, de grup, executate în formă de cerc (Hora, Sârba, 
Bătuta ş. a.), iar a doua – „polcile”, cuprinzând toate dansurile de perechi, de 
influenţă europeană (Polca, Vengherca, Cracoveac, Vals, Mazurca etc.)30.  
      Cercetările noastre de teren, efectuate în diverse localităţi ale Republicii 
Moldova (Basarabia) şi ale raioanelor cu populaţie românească (Storojineţ, 
Hliboca, Herţa şi Noua Suliţă)  din nordul Bucovinei (regiunea Cernăuţi), începând 
cu anii ’80, demonstrează viabilitatea şi diversitatea deosebită a melodiilor de 
polcă în repertoriul lăutarilor. Sub aspect cantitativ, polcile contrabalansează 
uneori chiar melodiile de horă, sârbă şi bătută. Genul de polcă a dezvoltat o mare 
varietate de expresie, codificând în structura muzicală a creaţiilor diverse impulsuri 
şi particularităţi coregrafice, influenţe şi tendinţe estetice, venite atât din interiorul, 
cât şi din afara tradiţiei culturale româneşti.  

                                                 
23 Защук А. Материалы для географии и статистики России.Бессарабская область 

[Materiale pentru geografia şi statistica Rusiei. Regiunea Basarabiei], Sankt-Petersburg, 1862, p. 489 
24 Кишинёвские епархиальные ведомости [„Buletinul Eparhiei Chişinăului”], Nr. 12, 15-30 

iunie 1878, p. 490 
25 Gerard Leclerc, op. cit., p. 250 
26 Cornova (coord. V. Şoimaru), Museum, Chişinău, 2000, p. 192 
27 G.T.Niculescu-Varone, Folklor român coregrafic. Material inedit, Bucureşti, 1932, p. 12-26  
28 P.Ştefănucă, Hora în regiunea Iurcenilor,  în „Sociologie Românească”, anul III, nr. 10-12, 

Bucureşti, 1938, p. 534-547 
29  V.Popovici, Cântecul popular la Copanca, Tiparul moldovenesc, Chişinău, 1939, p. 7-9  
30  Din datele investigaţiilor personale de teren în com. Ţaganca, raionul Cantemir, efectuate 

la 22.08.2010 
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        Astfel, luând ca bază criteriile de ordin structural, precum caracterul 
melodiei, ritmul şi tempoul, putem evidenţia patru categorii principale de polcă. 
Prima, cea mai ponderabilă categorie, o constituie polcile axate pe melodica 
originală occidentală, de regulă, de structură simpla bi- sau trifrazală, brodată pe 
moduri preponderent majore şi pe modulaţii directe de dominantă şi subdominată. 
A doua categorie reprezintă acele melodii de polcă, ce se interpretează în 
tempouri şi cu figuri coregrafice speciale, precum Oira, Ziben, Clazir, Şnel-polca, 
Craiţ-polca, Hora pe schimbate, Hora pe furate etc. A treia categorie este formată 
din melodiile cu caracter mai liniştit, de promenadă, amintind oarecum de vechiul 
cadril, unele având şi titulaturi speciale: Ceredinca, Trei lemne sau Hora în trei. 
Categoria a patra, foarte prolifică şi dinamică, cuprinde melodiile hibride de polcă-
bătută, rezultate din simbioza dintre limbajul occidental şi cel local, fenomen 
emblematic pentru evoluţia tradiţiei muzicale autohtone.  
       În procesul interpretării, lăutarii au tratat polca sub semnul similitudinii cu 
trăsăturile stilistice ale bătutei, fapt ce a condus la îmbogăţirea arsenalului său de 
expresie cu diverse formule sincopate şi accente specifice în contratimp. Imaginea 
polcii s-a înrădăcinat atât de puternic în tradiţia băştinaşilor, încât a ajuns să fie 
invocată cu apelative ce trimit la identitatea culturală locală, precum „polca din 
bătrâni”, „polca veche”, „polca bătrânească” sau „polca moldovenească”. Toate 
aceste fenomene ilustrează rolul important al polcii în evoluţia culturii muzicale a 
românilor. Ca element al tradiţiei, polca a intrat „într-un joc hermeneutic, al 
interpretărilor şi evaluărilor succesive”, dând naştere unui amplu proces de variaţie 
şi creaţie. S-a produs absorbţia, integrarea şi valorificarea acestui gen muzical pe 
plan local. Polca a devenit „obiectul circulaţiei, funcţionării şi negocierii 
contextuale”31. Putem spune că suntem la etapa când s-a realizat omologarea 
culturală a acestui tip de dans european. 
         Deşi, la origine, o inovaţie de import european, pe parcursul ultimilor 150 
de ani, polca s-a „legitimat” şi s-a „naturalizat” ca produs al culturii muzicale 
autohtone, procurând astfel semnificaţia unui element indispensabil al 
patrimoniului cultural naţional.  
 

                                                 
31 Mona Mamulea, Dialectica închiderii şi deschiderii în cultura română modernă, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 14 
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Dinu POŞTARENCU 
 

DATE INEDITE DIN BIOGRAFIA LUI CONSTANTIN STERE 
 

Viaţa agitată a marelui patriot român Constantin Stere este redată 
multilateral de Zigu Ornea, care i-a consacrat o operă biografică monumentală1.  

Deşi este elaborată în urma unei documentări serioase, exhaustive, pe cât 
se pare, lucrarea lui Zigu Ornea poate fi totuşi completată pe alocuri, iar unele 
detalii – precizate. Ne-am asumat această misiune, propunându-ne să efectuăm 
unele investigaţii în acest sens. 

Părinţii. În anul 1831, fraţii Ştefanache şi Iorgu Steri erau arendaşi ai 
moşiei Pârliţa din judeţul Iaşi2. 

La 9 decembrie 1832, căminarul Mihalache, Ştefanache, Costache şi 
Gheorghe Steri, fiii paharnicului Steri, care locuiau în judeţul Iaşi, au înaintat 
Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia o cerere, prin care au solicitat să fie 
trecuţi în registrul genealogic. Ei au specificat în cerere că primul dintre fraţi, 
Mihalache, are 30 de ani, este căsătorit şi are doi copii: Iancu, de 5 ani, şi 
Costache, de 3 ani; Ştefan avea 25 de ani, era căsătorit şi avea o fiică pe nume 
Maria, de şase luni; Costache – 17 ani şi Iordache – 12 ani. Nu dispuneau de 
proprietate funciară3. Drept dovadă a apartenenţei lor la treapta nobilimii, ei au 
prezentat: poruncă dată în scris de către domnul Moldovei, Scarlat Callimachi, la 
20 mai 1813, prin care tatăl lor a fost ridicat la rangul de clucer; două dispoziţii – 
una din 13 noiembrie 1816, semnată de mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, 
şi alta din 29 februarie 1817, emisă de Vistieria Principatului Moldovei – în care se 
menţiona că tatăl lor, ulterior, a avut rangul de paharnic4. 

La 14 decembrie 1832, în virtutea acestor acte doveditoare, Adunarea 
Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a adoptat decizia de a-i înscrie pe cei patru fraţi 
Steri în tagma nobilimii basarabene5. 

În ziua de 29 aprilie 1855, Poliţia oraşului Chişinău a prezentat Tribunalului 
din judeţele Chişinău şi Orhei dosarul cu privire la deţinerea sub stare de arest în 
Penitenciarul din Chişinău a nobilului Ştefan Steri, acuzat de comiterea unui furt. 
Prin adresa din 25 iunie 1855, expediată Adunării Deputaţilor Nobilimii din 
Basarabia, Tribunalul din judeţele Chişinău şi Orhei s-a interesat dacă Ştefan Steri 
cu adevărat face parte din rândul nobilimii6. Pe data de 7 iulie 1855, Adunarea 
Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a răspuns că în anul 1832, fraţii Steri au fost 
recunoscuţi ca nobili, în temeiul provenienţei de la tatăl lor, care a deţinut rangul 
boieresc de clucer, apoi de paharnic, dar „în dosar lipsesc actele originale, pe care 
s-a bazat decizia Adunării. Din acest motiv, dosarul privind apartenenţa la nobilime 

                                           
1 Z. Ornea, Viaţa lui Constantin Stere, Cartea Românească, Bucureşti, 1989. Reeditată: 

Chişinău, 2005 
2 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F. 205, inv. 1, d. 6916, f. 1 
3 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 620, f. 1; d. 2295, f. 39; Basarabia, 1991, nr. 12, p. 122-123. De 

notat că în anul 1829, în oraşul Chişinău locuia Tanase Steri, grec, supus Turciei. El venise în 
Basarabia, împreună cu fiul său, Constantin, în 1821, prin carantina de la Reni (ANRM, F. 6, inv. 2, 
d. 307, f. 313). 

4 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 620, f. 2; d. 2295, f. 39-40 
5 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 620, f. 3; d. 2295, f. 40 
6 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 620, f. 7 
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a neamului Steri nu a fost încă examinat de către Departamentul de Heraldică”7. În 
1876, Ştefan al lui Ştefan Steri locuia în satul Mereni din judeţul Chişinău8. 

Într-o cerere înaintată, la 1 martie 1857, guvernatorului militar al 
Basarabiei, Egor (Gheorghe, Iordache) Steri a menţionat că este căsătorit cu 
Porfira, fiica moşieresei Caceaunova din judeţul Iaşi, şi a primit pentru ea, drept 
zestre, o parte din moşia Boroseni9. 

Potrivit dispoziţiei existente, persoanele, care aveau intenţia să plece peste 
hotarele imperiului, trebuiau să anunţe publicul despre plecarea sa prin intermediul 
organului oficial al administraţiei basarabene „Monitorul regiunii Basarabia”. 
Anunţul era publicat în trei numere consecutive ale organului respectiv. La 8 
decembrie 1856, acest ziar chişinăuean anunţa a treia oară despre plecarea peste 
hotare a nobilului Egor Ştefan Steri, posesor (arendaş) al moşiei satului Beşeni şi 
al unei pătrimi din moşia Glodeni, judeţul Iaşi10, iar în numărul din 15 decembrie 
1856 a fost publicat primul anunţ despre plecarea Porfirei Steri, soţia nobilului 
Egor Ştefan Steri, împreună cu vizitiul şi doctorul11. 

Prin cererea din 7 mai 1881, adresată Adunării Deputaţilor Nobilimii din 
Basarabia, Gheorghe al lui Ştefan Steri a rugat ca fiii săi, Constantin şi Victor, să 
fie trecuţi la nobilime12. Din certificatele de naştere anexate la cerere aflăm că 
Victor, fiul lui Gheorghe Ştefan Steri şi a soţiei acestuia, Profira a lui Teodor, s-a 
născut pe data de 1 ianuarie 1867, fiind botezat la biserica Sf. Treime din satul 
Horodişte, judeţul Soroca, de către preotul Andrei Captarenco şi dascălul Nicolae 
Corbul. Naşi i-au fost: moşierul din satul Voloşcova, judeţul Hotin, porucicul 
Spiridon Efim Bejenuţă, şi moşiereasa din satul Boroseni, judeţul Soroca, Ana 
Alexandru Namesnicu13. 

Examinând, la 8 mai 1881, cererea depusă de Gheorghe Şt. Steri, 
Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a hotărât ca fiii acestuia, fiind 
consideraţi drept membri ai neamului de nobili al tatălui lor, să fie incluşi în prima 
parte a registrului genealogic al judeţului Iaşi14. La 7 ianuarie 1884, Adunarea 
Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a decis ca şi Profira Teodor Steri să fie socotită 
printre reprezentanţii neamului nobiliar al soţului ei, Gheorghe Şt. Steri15. 

Pentru a intra în vigoare, decizia Adunării Deputaţilor Nobilimii din 
Basarabia trebuia să fie validată de către Departamentul de Heraldică al Senatului 
Rusiei. În legătură cu această procedură, Gheorghe Şt. Steri a anunţat, la 1 aprilie 
1891, Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia că mareşalul nobilimii din 
judeţul Soroca i-a cerut să prezinte Adunării, în termen de şase luni, începând cu 
data de 1 ianuarie 1891, actele care să-i confirme originea nobiliară. Acestea urma 
să fie expediate spre aprobare Senatului. Gh. Steri asigura Adunarea că a 
intervenit deja pe lângă instituţiile autorizate să elibereze asemenea acte şi că, în 
scurt timp, le va prezenta16. După toate probabilităţile, el nu a depus actele 

                                           
7 Ibidem, f. 8 
8 Ibidem, f. 22 
9 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 6612, f. 1 
10 Бессарабские областные ведомости, nr. 49 din 8 decembrie 1856, p. 261 
11 Бессарабские областные ведомости, nr. 50 din 15 decembrie 1856, p. 262 
12 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 620, f. 26 
13 Ibidem, f. 29 
14 Ibidem, f. 30 
15 Ibidem, f. 32 
16 Ibidem, f. 33 
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solicitate, din moment ce ele lipsesc din dosarul cu privire la nobleţea familiei 
Steri. 

La 19 ianuarie 1896, Departamentul de Heraldică a dat aviz nefavorabil 
referitor la deciziile Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia, prin care 
membrilor familiei Steri li s-a acordat titlul de nobil17. 

În virtutea actului de donaţie, legalizat pe data de 5 iunie 1895, la un 
notariat din oraşul Soroca, nobilul Gheorghe Ştefan Steri a dăruit fiicelor sale, 
văduvei Ecaterina Meleghi şi soţiei minore a porucicului Sigismund Vladislav 
Olşevski, născute Steri, moşia cu suprafaţa de 1.153 de desetine şi 1.600 stânjeni 
pătraţi din trupul moşiei Ciripcău, judeţul Soroca, fiecăreia revenindu-i câte o 
jumătate din ea. Această moşie, împreună cu o altă moşie, pe care nu o mai avea 
în proprietate, Gh. Steri le-a cumpărat de la Constantin Mihail Bazili, prin actul de 
vânzare-cumpărare confirmat la 15 martie 1873 de Tribunalul Chişinău18. În actul 
notarial respectiv prenumele soţiei lui Gh. Steri este ortografiat deosebit faţă de 
cazurile precedente: Pulheria. 

Data şi locul naşterii. Zigu Ornea a informat cititorul că personajul cărţii 
sale, Constantin Stere, s-a ivit pe lume la 16 noiembrie 186519. Această dată a 
naşterii lui C. Stere – incorectă, în realitate, – este reiterată în paginile unui 
dicţionar biografic de istorie a României, apărut recent20. 

Istoricul literar Mihai Cimpoi a menţionat că basarabeanul C. Stere s-a 
născut la 1 iunie 1865, în Ciripcău (sau Horodişte – Soroca)21. În Calendar 
naţional al Bibliotecii Naţionale din Chişinău este indicat referitor la Constantin 
Stere: s-a născut la 1 iunie 1865 (după alte surse – 14 noiembrie), în satul 
Cerepcău22. Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia, editat la Chişinău, îl 
derutează pe cititor în privinţa datei şi locul naşterii lui C. Stere: 8 noiembrie 1865, 
Ciripcău, după alte izvoare 1 iunie 1865, Horodişte, judeţul Soroca23. 

Pentru a aduce lumină asupra începutului de biografie a lui Constantin 
Stere, reproducem din condica de stare civilă pe anul 1865 a bisericii Sf. Treime 
din satul Horodişte, judeţul Soroca, textul în limba română, împestriţat cu rusisme, 
scris cu prilejul naşterii viitorului scriitor şi om politic: „1 iunie. S-a născut 
Constantin. Botezat la 16 iunie. Treapta născătorilor, numele lor şi a taţilor lor, 
porecla şi de ce lege sânt: dvoreaninul24 Gheorghe Stefanov Steri, ci este 
posesoru întru acest sat Gorodişte, şi legiuita soţie a lui Prohira Fiodorova, 
amândoi de credinţă pravoslavnică. Treapta naşilor: dvoreaninul supus Moldavii 
Constantin Stefanov Steri, care trăieşte în Basarabia, cu paşport, în satul 
Gorodişte, uiezdu25 Sorocii, şi văduva Ana Alexandrova, pomeşciţă26 din satul 
Borosenii, uiezdu Sorocii, fiica lui Namesnicu. A săvârşit taina botezului acestei 

                                           
17 Ibidem, f. 40 
18 ANRM, F. 36, inv. 3, d. 2.710, f. 4-7 
19 Z. Ornea, op. cit., vol. I, p. 28 
20 Dicţionar biografic de istorie a României, Editura Meronia, Bucureşti, 2008, p. 500 
21 M. Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura Arc, Chişinău, 

1997, p. 113 
22 Calendar naţional. 2005, Chişinău, 2004, p. 161 
23 Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia. 1812-2006, Edituara Prut-Internaţional, 

Chişinău, 2007, p. 418 
24 Dvoreanin (rusism) – nobil 
25 Uiezdu (rusism) – judeţ 
26 Pomeşciţă (rusism) – moşiereasă 
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biserici preot Andrei Captarenco, cu dascăl Nicolai Corbul şi ponomariu Gheorghe 
Ghiorghiţă”27.  

Naşii Constantin Steri şi văduva Ana, fiica lui Namesnicu, sunt, fără 
îndoială, prototipurile celor doi naşi ai nou-născutului Vania (Ion) Răutu din 
romanul autobiografic În preajma revoluţiei: „conul Ioniţă Răutu, fratele mai mare 
al lui Iorgu, stabilit după răpirea Basarabiei la Botoşani şi sosit anume pentru 
aceasta de peste graniţă”, şi „coana Anica Mesnicu din Corbeni”. 

În registrul de stare civilă mai este notat că la 27 martie 1876, în baza 
înscrierii despre naşterea lui C. Stere, a fost eliberat un certificat. Evident, 
certificatul a fost eliberat în legătură cu înmatricularea lui C. Stere la Liceul 
Gubernial din Chişinău. 

Aşadar, Constantin Stere s-a născut la 1 iunie (stil vechi) 1865, în satul 
Horodişte, tatăl său fiind posesor, adică arendaş al moşiei acestui sat din părţile 
Sorocii. În anul 1859, proprietară a Horodiştei era Elena Calmuţchi, soţia lui Vasile 
al lui Gheorghe Calmuţchi28, care o stăpânea şi în 186529. 

Constantin Stere, afirmă Z. Ornea, a venit pe lume nu la Cerepcău (sau 
Ciripcău), sat situat tot în judeţul Soroca, ci la Horodişte, „întrucât conacul de pe 
moşia principală se afla în reparaţie”30. El a ţinut să precizeze locul naşterii al 
protagonistului său, deoarece „Stere a declarat în toate actele că satul său de 
baştină s-a numit Cerepcău. L-a folosit astfel şi într-unul din pseudonimele sale: 
Cerepcoveanu”31. 

În primul rând, la 1865, Gheorghe Steri nu avea în proprietate nici una 
dintre moşiile acestor două sate. Moşia Horodiştei aparţinea moşierului Calmuţchi 
(2 925 de desetine), iar cea a Ciripcăului – unor doi proprietari: Bazili (3 200 de 
desetine) şi Moruzi (195 de desetine, teren nelocuit)32. Într-o listă de proprietari 
funciari din judeţul Soroca, întocmită în 1869, figurează nobilul Vasile Calmuţchi, 
stăpân al moşiei Horodişte, şi consilierul de taină Constantin Bazili, proprietar al 

                                           
27 ANRM, F. 211, inv. 6, d. 106, f. 429v-430. Publicat de noi: D. Poştarencu, Precizări şi 

completări la biografiile unor personalităţi basarabene, în „Cugetul”, Chişinău, 2002, nr. 1, p. 68. 
Cercetătorul Gh. D. Tulbure a publicat în original (ruseşte) textul certificatului de naştere al lui C. 
Stere, eliberat, la 31 mai 1876, de către Consistoriul Duhovnicesc din Chişinău, dar acest text nu 
este redat întru totul conform originalului, fiind omis numele naşei Ana Alexandrovna. Actul publicat 
de Gh. D. Tulbure este tradus în română de istoricul literar Pavel Balmuş (P. Balmuş, steRE 
CONStantin: RECONSiderări, RECONStituiri, în „Basarabia”, 1999, nr. 1, p. 10), cititorului nefiindu-i 
clar cine o fi acea enigmatică naşă, „fiică a rezidentului”. Cuvântul namesnic (namestnic) există atât 
în vocabularul limbii române, cu semnificaţia de locţiitor sau reprezentant al unui funcţionar într-o 
funcţie important (laică sau ecleziastică) din ţările române, cât şi în cel al limbii ruse, cu sensul de 
vicerege, rezident sau guvernator general. În cazul de faţă este vorba de numele de familie 
Namesnic(u). Gh. Bezviconi a scris în privinţa purtătorilor acestui nume de familie din Basarabia: 
„Namesnicu, români, urmaşii unui namesnic – locţiitor de ispravnic dintr-un ocol de pe malul 
Nistrului. Fraţii Constantin, ctitor al bisericii Liceului nr. 2 din Chişinău, şi Mihail, fiii lui Alexandru, 
moşieri în judeţul Soroca, la Boroseni, Mereşeuca, Lencăuţi, Niorcani, Teleşeuca, Sevirova şi 
Măgura. Sora lor, Anica Al. Cruşevan, a zidit o capelă la Boroseni” (Gh. Bezviconi, Boierimea 
Moldovei dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 1943, vol. II, p. 198). 

28 ANRM, F. 134, inv. 2, d. 420, f. 534 
29 Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета, Кишинев, 

1864, vоl II, p. 137 
30 Z. Ornea, op. cit., vol. I, p. 28 
31 Ibidem 
32 Записки Бессарабского Областного Статистического Комитета, p. 137, 143 
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moşiei Ciripcău, acestuia din urmă aparţinându-i şi moşia Pol-Ciripcău (jumătate 
din Ciripcău)33. 

În al doilea rând, toponimul Cerepcău, ortografiat în acest mod şi de C. 
Stere, poartă amprenta unei pronunţări ruseşti, oficialităţile ţariste ocupante 
consemnându-l astfel: Cerepcovo. În actele medievale, toponimul respectiv este 
atestat sub o altă formă: Ciripcău. Anume aşa este consemnat, bunăoară, într-un 
hrisov din 2 septembrie 1619, emis de cancelaria domnului Ţării Moldovei, Gaspar 
Graţiani34, sau în Condica liuzilor din 180335. Prin urmare, varianta corectă, 
autentică a toponimului este Ciripcău, fiind lipsită de temei afirmaţia precum că 
această denumire „norodnică” a localităţii este „greşită şi … primitivă”36. 

Asupra ortografierii acestui toponim a atras atenţia, încă în 1988, publicistul 
Alexandru Donos, care a menţionat: „În toate documentele vechi (satul este 
atestat pentru prima dată la 2 septembrie 1619) denumirea localităţii e scrisă 
astfel: Ciripcău (spre deosebire de varianta actuală – Cerepcău, care provine de la 
Cerepcovo – formă adaptată la limba rusă încă în secolul trecut)”37. 

Studiile liceale. Iniţial, după cum se relatează în evocarea sa sub formă 
de roman, timp de vreo trei ani, Constantin Stere a fost instruit în casa părintească 
de un perceptor, apoi şi-a continuat învăţătura la pensionul de băieţi al pastorului 
Faltin de pe lângă biserica luterană din Chişinău, frecventat, conform romanului, 
de „vreo patru elevi”. 

Într-o sursă din 1843 sunt enumerate instituţiile private de învăţământ din 
Chişinău, printre acestea figurând şi pensionul de băieţi al pastorului evanghelic-
luteran Helwich, deschis la 21 februarie 184238. În anii 1872-1876, funcţia de 
pastor al bisericii evanghelice-luterane Sf. Nicolae din Chişinău o exercita R. 
Faltin39. Dintr-un izvor cu date pe anul 1878 extragem informaţia că în şcoala cu 
patru clase de pe lângă biserica luterană Sf. Nicolae din Chişinău învăţau 85 de 
băieţi şi 32 de fete40. 

C. Stere povesteşte în roman că „predarea în pension avea loc în limba 
germană, afară de cursul de gramatică şi literatură rusească”. Întrucât Vania 
Răutu nu cunoştea limba germană, familia pastorului şi camarazii i-au uşurat mult 
„începuturile învăţăturii, până ce el însuşi îndeajuns limba germană, ca să poată 
urmări lecţiile”. Dacă realul Vania cu adevărat a învăţat în şcoala de pe lângă 
biserica luterană din Chişinău, atunci pare puţin probabil că el a însuşit suficient 
limba germană, aidoma celui imaginar din pânza epică. Drept dovadă servesc 
notele anuale mediocre pe care le-a avut la liceu la acest obiect. 

                                           
33 ANRM, F. 8, inv. 1, d. 46, f. 21, 37v; d. 61, f. 420v 
34 Documente privind istoria României. Veacul XVII. A. Moldova, Bucureşti, 1956, vol. IV, p. 399 
35 Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iaşi, 1886, vol. 

VIII, p. 282 
36 P. Balmuş, op. cit., p. 10 
37 A. Donos, Familia Stere la Ciripcău, în „Literatura şi arta”, Chişinău, nr. 42 din 13 

octombrie 1988, p. 8 
38 И. Михневич, Исторический взгляд на учебные заведения Новороссийского края и 

Бессарабии, Одесса, 1843, p. 19 
39 ANRM, F. 7, inv. 1, d. 17 (protocoale ale comunităţii bisericii luterane din anii 1872-1904, 

redactate în limba germană) 
40 ANRM, F. 151, inv. 1, d. 98, f. 11 
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Pe data de 8 iulie 1876, C. Stere este matriculat la Liceul Gubernial din 
Chişinău41 (inaugurat la 12 septembrie 1833), singura instituţie de învăţământ 
mediu pentru băieţi din Basarabia ţaristă (la 8 martie 1864, în Chişinău este 
deschis primul liceu de fete din provincie) până la 1 iulie 1884, când Gimnaziul de 
Băieţi din Chişinău, înfiinţat în 1871, este transformat în liceu, devenind Liceul de 
Băieţi nr. 2 din Chişinău. 

În anul de învăţământ 1876/1877, C. Stere a urmat cursul clasei a II-a, pe 
care l-a încheiat cu următoarele note anuale (în cadrul învăţământului din Imperiul 
Rus era aplicat sistemul de cinci baluri): religia – 5, limba rusă – 3¼, limba latină – 
2¾, aritmetica – 2¾, geografia – 4¼, limba germană – 3, caligrafia – 3, purtarea – 
542. Notele obţinute la examenele de promovare (limba rusă – 3, limba latină – 3, 
aritmetica – 3, limba germană – 343) i-au salvat situaţia şi el a fost trecut în clasa 
următoare. 

În darea de seamă pe anul şcolar 1876/1877, prezentată Consiliului 
Pedagogic al liceului, dirigintele clasei a doua a profilat structura etnică a elevilor. 
Astfel, din cei 38 de elevi câţi erau la sfârşitul anului de studiu, 19 erau ruşi, 6 – 
moldoveni (români), 6 – evrei, 3 – polonezi, un bulgar, un grec, un armean şi un 
georgian44. Din acest număr, în clasa a treia au fost promovaţi 25 de elevi. Elevul 
de etnie greacă era nu altcineva, decât Constantin Stere. Ca reprezentant al 
acestei etnii, el figurează în toate registrele matricole din perioada anilor săi de 
studii la liceu. 

Caracterizând, în mod sumar, fiecare elev în parte, dirigintele de clasă a 
menţionat în privinţa lui Stere: „Foarte mult a lipsit pe motiv de boală, dar este 
silitor şi există speranţa că el va reuşi să însuşească materia predată la orele 
absentate”45. 

De notat că în anul şcolar 1876/1877, în liceu învăţa şi fratele lui 
Constantin Stere, Victor, înscris în clasa pregătitoare. În trimestrul al III-lea, fiind 
bolnav, el a lipsit şi, drept consecinţă, nu a obţinut note anuale, din care motiv a 
fost exmatriculat46. 

Profesorii care au activat în liceu în anul de învăţământ 1876/1877: Dimitrie 
Kollovici, director, profesor de istorie, preotul Aleksei Konski, absolvent al 
Academiei Teologice din Kiev, profesor de religie, preotul N. Vasilevski, profesor 
de religie, Gherasim Laşcov, profesor de limba greacă, Anton Manuilov, profesor 
de matematică şi fizică, Aleksandr Kozulkin, profesor de matematică şi fizică, 
Nicolae Piloni, profesor de matematică, Aleksandr Kazacinski, profesor de 
matematică, Grigore Komarniţki, profesor de caligrafie, matematică şi fizică şi 
limbile rusă şi slavă bisericească, Ivan Selovri, profesor de caligrafie, matematică 
şi fizică şi limbile rusă şi slavă bisericească, Ivan Simionovici Leviţki, profesor de 
limbile rusă şi latină şi logică, Climent Turceakovski, profesor de istorie şi 
geografie, Aleksandr Şimanovski, profesor de limba şi literatura rusă şi limba slavă 

                                           
41 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 519, f. 22v 
42 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.156, f. 114v 
43 Ibidem 
44 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 351, f. 89 
45 Ibidem, f. 93v 
46 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.156, f. 18 
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bisericească47 (în roman: Andrei Vasilevici Şimanski), Frantz Rebeţz, profesor de 
limbile latină şi greacă, Aleksandr Popov, profesor de limbile rusă şi latină, Ivan 
Kemritz, profesor de limbile franceză şi germană (în roman: Karl Karlovici 
Kemritz), Lavrentie Leskoveţ, profesor de limbile latină şi greacă, Grigore 
Makovski, profesor de limba latină, Adolf Winzengerode, profesor de limba 
germană (în roman: profesor de matematici)48. 

Gheorghe Bezviconi afirmă că profesorul de limba şi literatura rusă Ivan 
Simionovici Malcenco, menţionat în roman şi care i-a predat lui Ion Răutu doar în 
timpul studiilor făcute la pension, este profesorul Ivan Simionovici Leviţki, cunoscut 
scriitor ucrainean49. „Din nenorocire, relatează Stere în roman, iubitul său profesor 
de limbă şi gramatică rusă de la pensionat, Ivan Semeonovici Malcenco, nu preda 
în clasa lui”. L-a îndrăgit, cu siguranţă, din motivul că I. Leviţki manifesta un spirit 
democratic şi sentimente naţionale ucraineşti50. 

Anul şcolar 1877/1878 s-a dovedit a fi cu ghinion pentru liceanul clasei a 
treia Constantin Stere. Obţinând la câteva obiecte note anuale negative (religia – 
3¼, limba rusă – 3, limba latină – 1¾, limba greacă – 1½, matematica – 3, 
geografia – 3, istoria – 3, limba germană – 1¾, sârguinţa – 3, atenţia – 3, purtarea 
– 5), el a fost lăsat repetent51. Pe parcursul acestui an de studiu, C. Stere a locuit 
la gazdă, în casa proprietarului Kononenko, situată pe strada Seminarskaia 
(actualmente: strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni). 

Împreună cu el locuia şi fratele său, Victor, înmatriculat în 1877 în clasa 
întâi, cu instruire efectuată în condiţii de casă. Sfârşind cu bine anul şcolar, Victor 
a fost promovat în baza următoarelor note anuale: religia – 3½, limba rusă – 3, 
limba latină – 3, matematica – 3¼, geografia – 3¼, caligrafia – 3½, sârguinţa – 4, 
atenţia – 4, purtarea – 552. 

După ce a fost nevoit să înveţe încă un an în clasa a treia, cunoştinţele lui 
C. Stere au fost apreciate cu note anuale pozitive: religia – 3½, limba rusă – 4, 
limba latină – 3, limba greacă – 4, matematica – 5, geografia – 4¾, istoria – 5, 
limba germană – 4, purtarea – 553. 

În schimb, Victor a rămas repetent. În acest an de studiu (1878/1879), el a 
locuit în casa profesorului Franţ Iacob Rebeţ, cu o plată anuală de 400 de ruble54. 
Probabil, tot la această gazdă a stat şi C. Stere. 

                                           
47 Ulterior, A.N. Şimanovski a deţinut postul de vice-director al Băncii Oraşului din Chişinău 

(Gh. Bezviconi, Vania Răutu la Liceul Regional. Un capitol descifrat, în „Din trecutul nostru”, 1934, 
nr. 7-8, p. 35). 

48 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 326; d. 355 
49 Gh. Bezviconi, Vania Răutu la Liceul Regional. Un capitol descifrat, p. 35 
50 I.S. Neciui-Leviţki (1838-1918), prozator ucrainean (Neciui – pseudonimul său literar). 

Este originar din Ucraina, fiind fiul unui preot rural. Şi-a făcut studiile la Seminarul Teologic din Kiev 
(1853-1859) şi la Academia Teologică din Kiev (1861-1865). A predat limba şi literatura rusă, istoria 
şi geografia la Seminarul Teologic din Poltava (1865-1866) şi la liceele din Kaliş (1866-1867) şi 
Sedleţ (1867-1872). În perioada 1873-1885 a fost profesor de limba şi literatura rusă la Liceul de 
Băieţi din Chişinău. Aici a condus un cerc de cadre didactice cu viziuni progresiste. Pensionându-se, 
în 1885, pleacă la Kiev, unde a locuit până la sfârşitul vieţii sale. Opera sa literară este bogată. 
Creaţiile redactate la Chişinău poartă amprenta realităţilor basarabene. 

51 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.160, f. 168 
52 Ibidem, f. 73v 
53 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.158, f. 215v 
54 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 375, f. 33v 
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Prin decizia Consiliului Pedagogic al liceului, adoptată la sfârşitul anului de 
învăţământ 1879/1880, liceanul Victor Steri, după ce a învăţat timp de doi ani în 
clasa a doua, a fost declarat absolvent al acestei clase55. 

Acest an şcolar C. Stere l-a încheiat cu succese remarcabile, fiind notat 
astfel: religia – 4¼, limba rusă – 5, limba latină – 5, limba greacă – 5, matematica 
– 5, geografia – 5, istoria – 4¾, limba germană – 3¾. Având în vedere aceste 
rezultate anuale, Consiliul Pedagogic a decis în privinţa lui C. Stere: este 
promovat în clasa a cincia fără examene, cu distincţia de gradul I56. 

Colegii de clasă ai lui Constantin Stere pe parcursul anului de învăţământ 
1879/1880 (clasa a IV-a): Vasile Anghel, moldovean, fiu de nobil, înscris la liceu în 
1876, lăsat repetent; Grigore Arsenovici, sârb, promovat; Simion Boklukci, bulgar, 
promovat; Alexandru Varzari, moldovean, promovat; Nikolai Gaponov, rus, 
promovat; Dimitrie Doroşevski, rus, promovat; Piotr Doroşevski, rus, promovat; 
Nikolai Zubkovski, rus, promovat; Nicolae Iliadi, grec, promovat; Leonid 
Kramarenko, rus, promovat; Boris Koziulkin, rus, promovat; Iosif Kogan, evreu, 
promovat; Serghei Kirkorov, armean, promovat; Vladimir Kalendo, rus, promovat; 
Gheorghe Lazo, moldovean, promovat; Teodor Markarov, armean, lăsat repetent; 
Vladimir Malcenko, rus, promovat; Aleksandr Milevski, polonez, promovat; Maxim 
Petraşevski, rus, promovat; Matei Prestescu, moldovean, înscris la liceu în 1876, 
promovat; Gavril Romanenko, rus, lăsat repetent; Iulian Rogacevski, rus, 
promovat; Petru Stanevici, moldovean, promovat; Nikolai Smulski, rus, promovat; 
Grigore Stepanov, armean, lăsat repetent; Leonid Savoiski, rus, promovat; Grigore 
Tomuleţ, moldovean, promovat; Roman Faltin, german, promovat; Anton Uscat, 
armean, promovat; Piotr Cirkov, rus, promovat; Toma Ciorbă, moldovean, 
promovat; Ipolit Dolivo-Dobrovolski, rus (în realitate, era polonez de origine), lăsat 
repetent; Felidian Dunin-Juhovski, polonez, promovat57. Colegi de şcoală ai lui 
Constantin Stere din acest an de învăţământ: Vladimir Herţa, elev în clasa a treia; 
Gheorghe Grosu58 (moldovean, născut la 16 octombrie 1864, înscris la liceu în 
1872) şi Alexandru Grosu59 (moldovean, născut la 14 august 1865, înscris la liceu 
în 1873), elevi în clasa 4b, ambii fiind promovaţi. După Gh. Bezviconi, Saşa 
Lungu, colegul de liceu al lui Ion Răutu, este Gheorghe Constantin Grosu, 
venerabil notar, decedat în 193260. 

La finele anului de studiu 1880/1881, Constantin Stere s-a ales cu note 
puţin mai diminuate decât în anul precedent: limba rusă – 4, limba latină – 3½, 
matematica – 4, limba germană – 3¼, istoria – 5, limba greacă – 461. Totodată, şi 
Victor a fost trecut în clasa a patra. 

                                           
55 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.157, f. 8v. Pe coperta acestui registru matricol este indicat 

greşit anul şcolar 1877/1878, această datare fiind stabilită în perioada interbelică. 
56 Ibidem, f. 66 
57 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.157 
58 A obţinut studii universitare. În 1908 era membru al Tribunalului din Chişinău 

(Кишиневская Областная, впоследствии Губернская, ныне Первая Гимназия. Историко-
статистический очерк за 75 летие ее существования (1833 – 12 сентября – 1908 г.г.). 
Составлен законоучителем гимназии протоиереем Н.В. Лашковым при участии 
преподавателей П.Д. Колева и И.П. Зеленева, Кишинев, 1908, Приложения, р. 107). 

59 A absolvit Universitatea din Varşovia. În 1908 era medic militar (Кишиневская 
Областная, впоследствии Губернская, ныне Первая Гимназия… Приложения, р. 107). 

60 Gh. Bezviconi, Vania Răutu la Liceul Regional. Un capitol descifrat, p. 35 
61 ANRM, F. 1862, inv. 25, d. 1.161, f. 265 
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La 28 august 1881, postul de director al liceului i-a fost acordat lui V.L. 
Soloviov, profesor de limba latină, care l-a înlocuit pe D.V. Kollovici62. Din iulie 
1881, funcţia de inspector din cadrul liceului o deţinea L.M. Leskoveţ, absolvent al 
Universităţii din Kiev. 

În octombrie 1881, corpul didactic al liceului era constituit din următorii 
profesori: A.C. Konski, profesor de religie (din ianuarie 1876), A.N. Şimanovski, 
profesor de limba rusă (din 1875), absolvent al Universităţii din Sankt Petersburg, 
F.I. Rebetz, profesor de limba latină (din 1875), absolvent al Universităţii din 
Praga, Isidor Prodan63, profesor de limba latină, I.I. Siulk, profesor de limba latină 
(din 1879), absolvent al Universităţii din Moscova, V.P. Betkovski, profesor de 
limba latină (din 1880), absolvent al Universităţii din Kazan, A.N. Popov, profesor 
de limba latină (din 1876), absolvent al Institutului de Istorie şi Filologie din Sankt 
Petersburg, S.O. Bredihin, profesor de matematică şi limba rusă (din 1878), 
absolvent al Universităţii din Odesa, G.M. Komarniţki, I.S. Leviţki, profesor de 
limba rusă (din 1873), absolvent al Academiei Teologice din Kiev, Gherasim Ioan 
Laşcov, profesor de limba greacă (din 1871), absolvent al Universităţii Sf. Vladimir, 
I.F. Kemritz, profesor de limba franceză (din 1850)64. 

Cursul clasei a şasea C. Stere l-a terminat cu note relativ bune: religia – 5, 
limba rusă – 4, limba latină – 3¾, limba greacă – 4½, matematica – 5, fizica – 4¼, 
istoria – 5, limba germană – 4, purtarea – 5. Cu bine a trecut şi pragul examenelor 
de promovare, obţinând la limba rusă – 4, limba latină – 3, limba greacă – 4, 
matematica – 4 şi limba germană – 365. 

Din clasa a treia, C. Stere a fost coleg de clasă cu viitorul medic Toma 
Ciorbă (1864-1936), absolvent al Facultăţii de Medicină al Universităţii din Kiev, 
medic-şef (1896-1932) al Spitalului de Boli Infecţioase din Chişinău, al cărei 
întemeietor a fost. După clasa a şaptea ei au devenit colegi de liceu, întrucât T. 
Ciorbă a fost impus de situaţie să mai înveţe încă un an în această clasă. 

În anul de învăţământ 1883/1884, şi Victor Stere a avut nenorocul să 
urmeze al doilea an cursul clasei a cincia. În trimestrul al treilea el a lipsit din 
cauza bolii de la 23 de lecţii. Numele lui din registrul matricol este tăiat cu 
creionul66, deoarece, prin decizia Consiliului Pedagogic din 25 mai 1884, el a fost 
exmatriculat67. Aşadar, Victor Stere a studiat la liceu până în clasa a cincia, 
numele lui figurând în lista elevilor care nu au terminat cursul deplin al liceului, 
publicată Nicolae Laşcov în anul 190868. 
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Din conţinutul romanului În preajma revoluţiei cititorul află că Tosia Răutu, 
fratele mai mare al lui Ion (în realitate, singurul frate al lui C. Stere, Victor, era cu 
un an mai mic), sub a cărui autoritate şi supraveghere era pus, a decedat în timpul 
studiilor liceale, ştirea tristă fiindu-i comunicată lui Ion chiar de directorul liceului. În 
plus, Ion Răutu a participat, alături de părinţii săi, la înmormântarea lui Tosia, 
„oficiată cu mare pompă” la Chişinău, serviciul divin fiind „slujit de însuşi 
arhiepiscopul Basarabiei”. Pe de altă parte, C. Stere a declarat în timpul cuvântării 
sale din 4 martie 1921, rostită în Parlamentul României: „Am avut un frate, mai mic 
decât mine, al cărui mormânt fără cruce nici astăzi nu ştiu unde se află”69. 

Clasa a opta din anul şcolar 1883/1884 a fost numeroasă. În registrul 
matricol al acestei clase erau trecuţi 42 de elevi70, printre care şi C. Stere. 

După realizarea programei de învăţământ a acestei ultime clase liceale, C. 
Stere a fost apreciat cu următoarele note medii anuale: religia – 4, limba rusă – 3, 
logica – 4, limba latină – 3, limba greacă – 3, matematica – 4, fizica – 4, istoria – 3, 
geografia – 4, limba germană – 3, purtarea – 4, sârguinţa – 3, atenţia – 3. În timpul 
anului, el a lipsit cel mai mult dintre elevii clasei a opta: 155 de ore, dintre care 154 
pe motiv de boală, din 703 de ore prevăzute în programa de studiu71. 

Dând, după încheierea anului şcolar, o scurtă caracterizare fiecărui elev, 
dirigintele clasei a VIII-a a notat în privinţa lui Constantin Stere: are o purtare 
foarte bună; a absentat de la multe lecţii din cauza bolii; prepara temele pentru 
acasă suficient de satisfăcător; lucrările scrise le-a executat destul de mulţumitor; 
a fost suficient de atent în timpul lecţiilor; a manifestat acelaşi interes faţă de toate 
obiectele. În continuare sunt enumerate notele înfăţişate mai sus, cu deosebirea 
că în această sursă este indicată o altă notă la limba greacă, şi anume: nota 2. 
Astfel, media generală a notelor obţinute de C. Stere la obiectele obligatorii s-a 
dovedit a fi de 3 şi patru zecimi. În baza acestor indici, Consiliului Pedagogic a 
decis: este admis la examene, dar să se atragă o atenţie deosebită asupra 
cunoaşterii de către el a limbii greceşti, atât în cazul lucrărilor scrise, cât şi orale72. 

Colegii lui Constantin Stere din ultimul an liceal (între paranteze este 
indicată nota medie anuală): Vladimir Belicov, originar din satul Găleşti, fiu de 
porucic (3 2/10), Alexandru Abramov, luteran, originar din gubernia Ekaterinoslav, 
fiu de nobil (3 2/10), Ipolit Vasilevski, originar din gubernia Podolia, fiu de 
funcţionar (3 5/10), Alexandru Volfenzon, evreu din oraşul Bălţi (3 1/9), Volf Pleţer 
Benţion, evreu din oraşul Chişinău (3), Nicolae Gaponov, locuitor al oraşului 
Akkerman, fiu de funcţionar (3 3/10), Andrei Gheorghiu, fiu de negustor din oraşul 
Chişinău (3 6/10), Dimitrie Doroşevschi, fiu de nobil din târgul Gura Galbenei (4), 
Nicolae Ijiţki, fiu de nobil din oraşul Chişinău (3 4/10), Saia Gleazştein, evreu din 
oraşul Soroca (3 2/9), Avram Grinfeld, evreu din oraşul Chişinău (3 5/10), 
Alexandru Grosu, fiu de funcţionar din oraşul Chişinău (3 3/10), Egor (Gheorghe) 
Grosu, fiu de funcţionar din oraşul Chişinău (3 3/10), Iacob Gukovski, evreu din 
oraşul Bălţi (3 2/9), Israil Guhman, evreu din târgul Manzâr, judeţul Bender (3 
3/10), Leiba Goldenştein, evreu din oraşul Chişinău (3 2/9), Gheorghe Kalinkov, fiu 
de colonist din satul Tvardiţa, judeţul Bender (3 2/10), Mihail Kaner, evreu din 
oraşul Kiev (3 1/9), Serghei Kirkorov, de confesiune armeano-grigoriană, fiu de 
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negustor din târgul Hânceşti (3), Falik Kleiman, evreu din târgul Cimişlia, judeţul 
Bender (3 1/9), Gheorghe Kostiurin, fiu de funcţionar din satul Korneev, judeţul 
Tiraspol (3), Leonid Kramarenko, fiu de funcţionar din oraşul Chişinău (3 8/10), 
Alexandru Leventon, evreu din târgul Edineţ (4 3/10), Isaak Lebel, evreu din oraşul 
Bălţi, supus austriac (3 7/9), Alexandru Meriems, evreu din oraşul Chişinău, fiu de 
negustor (3 1/9), Gherş Monceak, evreu din oraşul Chişinău (3 8/9), Naum 
Mauermeister, evreu din oraşul Chişinău (3 7/9), Petru Onilov, fiu de funcţionar din 
oraşul Bălţi (media lipsă), Leonid Platiev, fiu de funcţionar din Novoseliţa (3 3/10), 
Isaak Pinş, evreu din oraşul Berdicev (3 6/9), Avram Polski, evreu din târgul 
Tuzora, judeţul Orhei (3 3/9), Constantin Peatin, fiu de funcţionar din oraşul Bar, 
gubernia Podolia (3 3/10), Iulian Rabinovici, evreu din oraşul Orhei (3 4/9), Gherş 
Râmalovski, evreu din oraşul Chişinău (3 2/9), Vladimir Sava, fiu de funcţionar din 
oraşul Chişinău (3 9/10), Avram Sagaidakovski, evreu din gubernia Herson (3 1/9), 
Ivan Serbov, fiu de negustor din oraşul Chişinău (3 2/10), Petru Stanevici, fiu de 
funcţionar din oraşul Bălţi (3 4/10), Grigore Tomuleţ, fiu de nobil din satul Lăpuşna 
(4 7/10), Pavel Trişcenco, fiu de pisar rural din satul Tomai, judeţul Bender, supus 
Principatului Moldovei (3 9/10), Nicolae Untilov, fiu de nobil din satul Vasilevka, 
judeţul Tiraspol (4)73. 

În dimineaţa zilei de 10 mai 1884, elevii clase a VIII-a s-au prezentat în 
sala mare a liceului pentru a susţine primul examen de maturitate: lucrare scrisă la 
limba rusă. Lista elevilor prezenţi la examen cuprinde şi numele lui C. Stere. Iniţial, 
inspectorul liceului le-a citit elevilor regulamentul cu privire la examenele de 
maturitate, apoi directorul şcolii, în prezenţa profesorilor Ivan Leviţki, Al. 
Şimanovski şi Ghenrih Ratminder, a deschis plicul sigilat cu următoarea temă la 
limba rusă: „Meritul clerului în istoria luminării Rusiei vechi”. Tema a fost anunţată 
la orele 9 şi 10 minute, urmând ca ea să fie dezvoltată până la orele 14 şi 10 
minute. C. Stere a definitivat lucrarea la orele 14 şi 15 minute, odată cu ultimii 13 
elevi74. 

A doua zi s-a desfăşurat examenul la limba latină. Printre elevii care au 
înfruntat această a doua probă de bacalaureat s-a numărat şi C. Stere. 

La 12 mai, în aula liceului a avut loc susţinerea examenului la limba 
greacă, elevii având misiunea să traducă din limba rusă în cea greacă. S-au 
prezentat toţi elevii, „cu excepţia lui Stere, Sagaidakovski şi Guhman, cauza 
absenţei lor fiind necunoscută”75. 

Constantin Stere nu a fost prezent nici la examenele din zilele următoare: 
14 mai – probă scrisă la geometrie; tot pe 14 mai – examen la aritmetică; 15 mai – 
examen la algebră; 16 mai – examen la trigonometrie; 24 mai – probă orală la 
religie; 25 mai – examen oral la limba latină; 29 mai – examen oral la limba 
greacă76. 

Dosarul de arhivă, în care sunt prezente procesele-verbale ale fiecărui 
examen de bacalaureat din 1884, conţine şi atestatele de maturitate ale 
absolvenţilor din acest an de învăţământ. În el este lipsă atestatul cu numele lui C. 
Stere. Urmează lista nominală a elevilor clasei a opta din anul şcolar 1883/1884 
care au fost supuşi examenului de maturitate. În listă nu figurează numele lui 
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Stere, Guhman şi Sagaidakovski77. Aceşti trei liceeni au fost exmatriculaţi la 25 
mai 188478. 

Numele lui C. Stere, ca şi al fratelui său, este inclus în lista elevilor care nu 
au absolvit liceul în 1884, publicată de N. Laşcov79. 

Aşadar, Constantin Stere a studiat toate obiectele prevăzute în programa 
liceală, a fost apreciat, la finele întregului proces instructiv, cu note anuale 
pozitive, dar nu a absolvit liceul, deoarece nu a susţinut toate examenele de 
bacalaureat. 

Potrivit, însă, romanului autobiografic, Ion Răutu nu numai că a reuşit „cu 
cinste la examene”, dar s-a grăbit „la Odesa să se înscrie la Universitate”. Pentru 
a-l încredinţa şi mai mult pe cititor în privinţa ducerii la bun sfârşit a studiilor liceale 
de către eroul cărţii sale, autorul a mai menţionat în roman că, în timpul 
interogatoriului, căpitanul Paciewici i-a cerut grefierului să noteze: „Ion Răutu, 
nobil, absolvent al liceului”. 

Referindu-se la înscrierea imediată a lui Ion Răutu la Universitatea din 
Odesa, Zigu Ornea a opinat că, fără diploma examenului de maturitate, C. Stere 
nu s-ar fi putut înscrie ca student al acestei universităţi80. „Asupra existenţei 
acestui act (dovedind trecerea examenului de maturitate) s-au iscat, prin 1909, 
controverse. Adversarii politici ai lui Stere prinseseră ceva şi arătau, în articole de 
gazetă, că Stere neputându-l proba cu acte, de fapt nu şi-ar fi luat bacalaureatul. 
S-au găsit în arhive două acte care atestă faptul că, la înscrierea sa, în 1892, la 
Universitatea din Iaşi, nu a depus diploma de bacalaureat”81. Deci, conchide Z. 
Ornea, „e probabil că Stere nu şi-a luat examenul de maturitate (bacalaureatul). A 
fost înscris la universitatea ieşeană pe baza propriei declaraţii şi depoziţiei unor 
martori”82. De fapt, menţionează în continuare Zigu Ornea, Stere a fost înscris la 
facultate sub rezerva unei viitoare aprobări a situaţiei sale. De abia la 22 
decembrie 1893, consiliul facultăţii se întruneşte pentru a discuta, printre altele, 
situaţia câtorva studenţi care nu putuseră depune certificatele de bacalaureat la 
înscriere. Printre aceştia figura şi Stere. În legătură cu Stere, procesul verbal al 
acestui consiliu profesoral conţine următoarea menţiune: „În privirea dlui 
Constantin G. Stere, român din Basarabia, care prezintă certificatul de absolvirea 
cursurilor secundare de 8 ani la gimnaziul rusesc din Chişinău şi că a trecut 
examenul de maturitate fiindcă a fost deportat, pe cale administrativă, în Siberia, 
unde a petrecut 9 ani, Consiliul decide a-i da echivalenţa de bacalaureat şi a-l 
admite la facultatea noastră în calitate de student regulat în anul întâi de Drept”83. 
În virtutea celor menţionate în acest proces-verbal, Z. Ornea consideră „că, de 
fapt, Stere nu-şi luase examenul de bacalaureat şi, de aceea, nu putuse prezenta 
dovada trecerii lui, cum făcuse cu certificatul de absolvire a liceului”84. 

Încă la 26 noiembrie 1885, tatăl lui Constantin Stere, Gheorghe Stere, a 
înaintat directorului liceului o cerere cu următoarea rugăminte: „Anexând citaţia 
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primită din partea Comisariatului Militar Soroca, în care se menţionează că fiul 
meu, Constantin, în anul viitor, 1886, va fi supus serviciului militar, Vă rog să-mi 
eliberaţi un certificat prin care să se confirme că fiul meu, Constantin Steri, a 
învăţat în clasa a opta a liceului condus de D-voastră. Certificatul solicitat este 
necesar pentru a-l prezenta Comisariatului amintit”85. Actul i-a fost remis la 27 
noiembrie 1885, având următorul conţinut: „Certificat eliberat nobilului Egor 
Stepanovici Steri, ca urmare a cererii depuse de el, prin care se adevereşte că fiul 
său, Constantin Steri, a învăţat în Liceul de Băieţi nr. 1 din Chişinău de la 1 august 
1876, de unde s-a retras în luna mai 1884 din clasa a opta”86. 

Peste ani, la 24 septembrie 1917, evocând perioada liceană a vieţii sale, 
Constantin Stere a notat: „De când îmi aduc aminte am luptat împotriva rusismului. 
La vârsta de 14 ani am întemeiat prima mea „asociaţie criminală”: un cerc de 
lectură între elevii liceului din Chişinău, care, bineînţeles, cu o deosebită aviditate 
consumau „cărţile oprite”. Între acestea se socotea pe atunci şi orice carte 
românească. Căci, pe vremurile acele, în Rusia orice literă românească era privită 
ca „subversivă şi revoluţionară”. Îmi aduc aminte cu ce greutăţi am putut dobândi, 
prin contrabandă, o gramatică, ca să învăţ a citi şi a scrie româneşte. Şi ce minuni 
de iscusinţă şi curaj ne trebuia să păzim mica noastră bibliotecă. Nu am să uit 
niciodată bucuria ce am avut-o salvând din naufragiul unei percheziţii un volum de 
Doine şi lăcrimioare”87. 

Mai târziu, cu ocazia unei vizite întreprinse la Chişinău, Constantin Stere i-
a declarat lui Gh. Bezviconi, în timpul unei conversaţii pe care au întreţinut-o, 
referitor la ultimul său an de studii în liceul chişinăuean: „Am fost arestat în 
ultimele zile ale examenelor de absolvire a Liceului Regional88 din Chişinău”89. În 
acest context, Gh. Bezviconi a stabilit: „Când colegii lor se prezentau la 
examenele de absolvire, C. Stere, Goroşcenco, Rodchevici şi Samvelov au fost 
arestaţi în căsuţa celui din urmă, pe strada Podolskaia (între străzile Puşkin şi 
Gogol)90. 

În realitate, Constantin Stere a fost arestat în noaptea de 11 spre 12 mai, 
fapt despre care menţionează M.C. Zozulin în jurnalul său91. Acest memorialist a 
notat că în noaptea respectivă au fost arestate 31 de persoane, inclusiv 8 fete: 
seminarişti, liceeni, elevi, având vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. Printre cei 
arestaţi s-a numărat şi mezina membrului administraţiei săteşti din Tighina, Grosu, 
elevă în clasa a V-a de liceu. „Asupra acestei fete forte frumoase, citim în jurnal, a 
făcut impresie tânărul Stere, elev în clasa a VI-a de liceu92, fiu de moşier, de 
origine greacă. Este unul dintre adepţii înfocaţi ai ideilor societăţii. Şi el pozează. 
Îşi încrucişează braţele ca Napoleon şi stă cu şapca în cap în timp ce vorbeşte cu 
oamenii mai mari decât el. Vorbeşte şi el despre cultura generală. E deţinut în 
carcera penitenciarului. Bunul director al penitenciarului, Zenkevici, a venit azi la el 
şi l-a întrebat dacă vrea un ceai. Stere, încrucişându-şi braţele à la Napoleon şi 
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încruntându-şi sprâncenele, i-a răspuns: Sunt un deţinut ca şi toţi ceilalţi. Dvs. nu 
trebuie să-mi faceţi nici un privilegiu. Lăsaţi-mă în pace! Spunând aceste cuvinte, 
şi-a tras şapca peste ochi”93. 

Memoriul. În paginile romanului este redat episodul despre arestarea lui 
Ion Răutu, din ordinul guvernatorului guberniei Eniseisk, fiind acuzat, pe nedrept, 
de punerea la cale a unui atentat la viaţa marelui cneaz Alexandru, fratele 
împăratului, care trecea prin oraşul Krasnoiarsk. Realmente, atentatul a fost 
înscenat chiar de guvernator, pentru a se evidenţia şi a avansa, compromiţând 
astfel jandarmeria. Socotindu-se lezată, după ce a fost admonestată, jandarmeria 
s-a arătat interesată să dezvăluie curţii imperiale adevărul. Comandantul 
jandarmeriei din Krasnoiarsk, care l-a vizitat pe Ion Răutu la închisoare, i-a dat de 
înţeles că l-ar ajuta dacă ar acţiona. Pentru Răutu, citim în roman, era pusă în joc 
„chiar posibilitatea de eliberare. În două zile redactă, deci, un vehement protest la 
adresa Ministerului de Interne şi a Corpului de jandarmi, în care acuza 
administraţia guberniei de o odioasă înscenare şi cerea cu insistenţă o anchetă. 
Actele au fost expediate, prin intermediul comandantului de jandarmerie, pe 
numele mareşalului nobilimii din Basarabia, Ştefan Gheorghevici Cazara, 
împreună cu un memoriu documentat”. 

Cu adevărat a intervenit Constantin Stere pe lângă mareşalul nobilimii din 
Basarabia, Ioan Catargi, sau e o ficţiune? 

Pentru a depista mărturii documentare în acest sens, autorul acestor 
rânduri a consultat o serie de dosare din anii 1889-1894, incluse în fondul nobilimii 
al Arhivei Naţionale a R. Moldova, dar nu a descoperit nici un act referitor la 
intervenţia lui C. Stere pe lângă mareşalul nobilimii din Basarabia. Sperăm că, în 
urma cercetărilor viitoare, va fi elucidat şi acest aspect biografic. Evident, dacă 
Constantin Stere a expediat în realitate un asemenea memoriu. 

Retragerea cetăţeniei ruse. La 21 iulie 1894, guvernatorul Basarabiei, A. 
P. Konstantinovici, a înştiinţat Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia că, în 
conformitate cu hotărârea Comitetului de Miniştri, sancţionată, la 17 iulie 1894, de 
către împărat, a fost satisfăcută cererea de a-l elibera de cetăţenia Rusiei pe 
studentul Universităţii din Iaşi, Constantin Stere94. 

Avocat în procesul Calmuţchi. Ziarul chişinăuean de expresie rusă Drug 
al faimosului monarhist de origine română Pavel Cruşevan informa publicul larg, 
prin numărul din 29 iunie 1905, despre discuţiile desfăşurate în cadrul şedinţei din 
28 iunie 1905 a Adunării Zemstvei Guberniale a Basarabiei cu privire la bunurile 
imobiliare ale nobilului Mihail Calmuţchi, decedat la 13 aprilie 1905, la Odesa, şi 
aducerea acestor bunuri în patrimoniul zemstvei. În virtutea testamentului lăsat de 
tatăl defunctului, Vasile Gh. Calmuţchi, autentificat de către Tribunalul Chişinău la 
25 februarie 1888, Mihail Calmuţchi stăpânea, cu titlu de proprietate deplină, 
moşiile Mitoc, Teşcăuţi şi Bereşti, împreună cu două sectoare din moşia Pepeni, 
aflate în Regatul României, şi, cu titlu de proprietar viager, moşiile Ghireni şi 
Panaitoi, aflate de asemenea în Regatul României, precum şi moşia Corjeuţi din 
judeţul Hotin (Basarabia). Mihail Calmuţchi a decedat fără a lăsa moştenitori 
direcţi. Pentru cazul acesta, Vasile Gh. Calmuţchi a dat dispoziţie, formulată în 
articolul 7 al testamentului, cu următoarea prevedere: în caz că de la fiii săi, 
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Gheorghe şi Mihail, nu aveau să rămână moştenitori direcţi, atunci moşiile, 
stabilite doar pentru a se folosi de veniturile provenite de la ele, urmau să treacă în 
proprietatea zemstvei, cu condiţia ca din contul veniturilor acestor moşii să fie 
deschisă şi întreţinută pe una dintre moşii, la latitudinea zemstvei, o instituţie de 
învăţământ cu profil agronomic în numele testatorului. Totodată, din veniturile 
moşiilor din România să fie alocată anual suma de 1.000 de franci pentru 
întreţinerea orfanilor din una dintre instituţiile din România. Astfel, din momentul 
decesului lui M. Calmuţchi, toată averea imobilă, pe care el a stăpânit-o doar pe 
viaţă, urma să treacă în subordinea Zemstvei Guberniale a Basarabiei, pentru a le 
folosi în scopurile indicate în articolul 7 al testamentului. 

Primind ştirea despre moartea lui Mihail Calmuţchi, Comitetul Executiv 
(Uprava) al Zemstvei Guberniale a Basarabiei a luat o serie de măsuri, necesare 
pentru a exercita dreptul de proprietate a zemstvei asupra moşiei Corjeuţi. 

Problema s-a dovedit a fi complicată în privinţa exercitării acestui drept 
asupra moşiilor Ghireni şi Panaitoi din România, cu suprafaţa de 1.000 de fălci şi 
estimate până la un milion de franci. În conformitate cu legile româneşti, 
exercitarea drepturilor zemstvei asupra acestor moşii nu putea să se producă în 
regim protector, decât în baza testamentului lui Vasile Gh. Calmuţchi, aprobat spre 
executare de către organul judiciar rus. Înainte de toate, era necesar de a solicita 
permisiune de la regele României pentru a adopta lăsarea prin testament zemstvei 
din Basarabia a proprietăţilor imobiliare, în limitele României, iar apoi de iniţiat o 
acţiune privind recunoaşterea drepturilor zemstvei de către instanţele judecătoreşti 
din România şi, concomitent, privind desemnarea unei tutele judiciare asupra 
moşiilor Ghireni şi Panaitoi, care să pună la dispoziţia zemstvei basarabene 
veniturile provenite de pe aceste moşii, din momentul când zemstva a solicitat 
respectarea drepturilor sale pe cale judiciară, precum prevedea codul civil 
românesc. Pentru a susţine acest proces, zemstva avea nevoie de concursul unui 
avocat experimentat din România. La recomandarea avocatului chişinăuean 
Constantin Dimitrie Chiriac, Comitetul Executiv al Zemstvei Guberniale a 
Basarabiei a apelat la ajutorul avocatului Constantin Stere, profesor de drept la 
Universitatea din Iaşi, care s-a deplasat de două ori la Chişinău pentru a lua 
cunoştinţă de proces. Ca şi avocatul C.A. Chiriac, C. Stere a ajuns la concluzia că 
drepturile zemstvei sunt incontestabile şi există o siguranţă deplină în ceea ce 
priveşte încheierea reuşită a procesului. Consideraţiile sale de ordin juridic le-a 
expus într-un memoriu, care a fost anexat la raportul prezentat în cadrul acestei 
şedinţe a zemstvei. Deci, Stere avea misiunea să intervină în acest sens pe lângă 
regele României şi să intenteze acţiunea judiciară la Tribunalul Dorohoi. 

În urma negocierilor purtate cu juristul ieşean s-a constatat că, pe lângă 
onorariul de avocat şi cheltuielile de judecată, ceea ce constituia în total o sumă 
de peste 5 000 de franci, zemstva trebuia să achite şi taxele succesorale, acestea 
însumând circa 12 000-15 000 de franci. 

Prezentând adunării spre apreciere cele menţionate mai sus, Comitetul 
Executiv al Zemstvei Guberniale a Basarabiei a solicitat: 1. De a împuternici 
Comitetul Executiv să ia în resortul Zemstvei Guberniale a Basarabiei moşia 
Corjeuţi. 2. De a împuternici Comitetul Executiv să revendice în România, pe cale 
judiciară, drepturile Zemstvei Guberniale a Basarabiei asupra moşiilor Ghireni şi 
Panaitoi. 3. Să fie încuviinţate intenţiile Comitetului Executiv de a-i elibera lui 
Constantin Stere o procură prealabilă, bani pentru cheltuielile de judecată şi de a 
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permite ca avocatul Stere, în caz de necesitate, să acorde asistenţă în toate 
instanţele, în baza condiţiilor formulate de el în două cereri înaintate Comitetului 
Executiv al Zemstvei Guberniale a Basarabiei. 4. De a împuternici Comitetul 
Executiv, în cazul contestării de către cineva a drepturilor zemstvei asupra moşiei 
Corjeuţi, să apere aceste drepturi pe cale judiciară şi de a accepta propunerea lui 
C.A. Chiriac să angajeze procesul. 5. De a deschide Comitetului Executiv un credit 
în vederea susţinerii acestui proces de moştenire. 

După derularea unor dezbateri de scurtă durată, Adunarea Zemstvei 
Guberniale a Basarabiei a adoptat în unanimitate raportul respectiv95. 

Zigu Ornea susţine că plecarea lui Stere la Chişinău, în misiunea sa de 
redeşteptare a conştiinţei naţionale româneşti la conaţionalii săi din Basarabia, „s-
a petrecut prin octombrie-noiembrie 1905”96. Din expunerea de mai sus, reprodusă 
din paginile ziarului Drug, aflăm, însă, că Stere a vizitat de două ori Chişinăul 
anterior datei de 28 iunie 1905, cu ocazia angajării sale ca avocat al zemstvei 
basarabene. Pe parcursul acestor două vizite, el a avut posibilitatea să sondeze, 
la faţa locului, atmosfera morală şi politică ce domnea în mediile româneşti din 
provincia natală şi, astfel, fiind documentat, şi-a elaborat proiectul cu privire la 
misiunea pe care urma s-o întreprindă aici. 

Procesul de moştenire referitor la bunurile imobiliare ale lui Mihail 
Calmuţchi dintre zemstvă şi statul român s-a tărăgănat pentru o perioadă 
îndelungată. El continua şi în 1907, când adversarii politici ai lui Constantin Stere 
au profitat de pretenţiile înaintate de Zemstva din Basarabia faţă de 
comportamentul acestuia, în calitatea sa de avocat în acest proces. 

La începutul lunii august 1907, Stere solicită consulului general rus de la 
Iaşi, Brunner, medierea între el şi Zemstva din Basarabia, al cărei preşedinte era 
D. Semigradov – „duşmanul meu personal şi un om foarte limitat”97, potrivit 
afirmaţiei lui Stere. Deşi Brunner a discutat chestiunea respectivă cu guvernatorul 
Basarabiei, A.N. Haruzin, şi acesta din urmă a promis să dialogheze cu membrii 
zemstvei, Comitetul Executiv al Zemstvei Guberniale a Basarabiei i-a intentat, 
totuşi, lui Stere un proces. „În cadrul acestuia Stere a demonstrat cu lux de 
amănunte corectitudinea sa în procesul Calmuţchi, respingând acuzaţiile 
oponenţilor că ar fi avut un comportament duplicitar”98. 

Misiunea lui Constantin Stere în Basarabia, potrivit lui Zigu Ornea, a durat 
din decembrie 1905 până în aprilie 1906. Pe parcursul acestei perioade, el a 
desfăşurat o fructuoasă activitate naţională pentru revigorarea şi afirmarea 
conştiinţei româneşti în Basarabia, îndeplinindu-şi cu abnegaţie rolul apostolic pe 
care şi l-a asumat de mentor al tinerilor luptători din provincia românească 
înstrăinată de autocraţia ţaristă. „Axul esenţial al preocupărilor sale de acum 
încolo va fi destinul acelui efort de renaştere, la temelia căruia se aflau strădania şi 
iniţiativa lui. Sentimental, sufletul său vibra pentru aceste prime lucrări şi se va 
strădui mereu să îndrepte atenţia opiniei publice româneşti spre chestiunea pentru 
el absorbantă. […] Venise în România, se angajase în viaţa publică. Dar gândul 
său era îndreptat spre locurile copilăriei şi adolescenţei. Spera că prin prăbuşirea 
ţarismului, acest odios jandarm al Europei, conaţionalii săi vor renaşte, 
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conştientizându-li-se datoria de a gândi şi a trăi în spiritul etniei din care făceau 
parte”99. 

C. Stere şi ziarul „Basarabia”. În timpul misiunii sale în stânga Prutului, 
Constantin Stere a contribuit la „închegarea primei lupte moldoveneşti în Chişinău, 
prin înfiinţarea şi susţinerea materială şi morală a gazetei «Basarabia»”100, care s-
a editat în capitala Basarabiei de la 24 mai 1906 până la 11 mai 1907, fiind prima 
publicaţie periodică românească din provincie cu un pronunţat colorit naţional. 

Despre posibilităţile financiare ale lui Stere de a sprijini material temerara 
publicaţie periodică basarabeană în limba română aflăm dintr-o însemnare a lui 
Titu Maiorescu trecută în jurnalul său din 14/27 decembrie 1916: „Dimineaţa Paul 
Greceanu la mine … îmi spune candid că Barbu Catargi i-a spus că Stere, pe 
vremea ministeriatului G. Cantacuzino (1906-1907), a cerut şi a obţinut 100.000 lei 
spre a revoluţiona Basarabia”101. 

Referitor la suportul financiar acordat de Stere pentru editarea gazetei 
Basarabia s-a menţionat în publicaţii din perioada interbelică. Mai puţin însă este 
cunoscut că aportul material al lui Stere la apariţia acestui ziar nu a constituit un 
secret chiar din momentul pregătirii pentru tipar a primului număr. La 5/18 mai 
1906, ziarul „Viaţa Basarabiei”, care se edita la Chişinău în limba rusă, aducea la 
cunoştinţa cititorilor: „La început gazeta «Basarabia» va fi tipărită de două ori pe 
săptămână şi va fi de format mic. Primul număr va apărea la 20 mai. Gazeta se 
editează din mijloacele donate de către profesorul român Stere”102. În numărul 
acestui ziar din ziua ulterioară este inserat următorul anunţ publicitar: „Se începe 
abonarea la gazeta moldovenească social-politică «Basarabia», care, iniţial, va 
ieşi de sub tipar de două ori pe săptămână. Primul număr va apărea în a doua 
jumătate a lunii mai. Până în luna iunie, gazeta va fi expediată gratis abonaţilor. 
Adresa redacţiei: Chişinău, str. Armenească, 30. Redactor-editor E.E. Gavriliţă”103. 
Anunţul se repetă în câteva numere ulterioare, până la 13/26 mai 1906104. 

Într-un articol despre persoanele din Rusia aflate în România, publicat în 
acelaşi ziar chişinăuean, se menţionează despre C. Stere: „Stere joacă un rol 
important în partidul liberal şi, după cum se ştie, el donează bani pentru editarea 
gazetei «Basarabia»”105. 

„Viaţa Basarabiei” din 28 mai/10 iunie 1906 a semnalat apariţia celui de-al 
doilea număr al gazetei Basarabia prin următoarea informaţie: „Astăzi a ieşit de 
sub tipar cel de-al doilea număr al gazetei moldo-româneşti «Basarabia». Acest 
eveniment este o adevărată sărbătoare pentru populaţia de două milioane de 
moldoveni din Basarabia. E o sărbătoare spirituală, culturală. Încă în luna ianuarie 
a venit profesorul de drept constituţional de la Universitatea din Iaşi (România), 
Stere, originar din Basarabia, care are relaţii de prietenie cu oamenii de frunte ai 
societăţii moldoveneşti, şi planul de editare a gazetei moldo-româneşti a fost gata. 
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Gazeta este editată de avocatul E.E. Gavriliţă, dar redactorul ei efectiv este A.V. 
Nour”106. 

C. Stere şi Sfatul Ţării. Împuterniciţi de forul legislativ al Basarabiei – 
Sfatul Ţării – de a se deplasa la Bucureşti pentru a trata pacea, în numele 
Republicii Democratice Moldoveneşti, cu Puterile Centrale, Ion Inculeţ şi Daniel 
Ciugureanu au sosit, pe data de 20 martie 1918, la Iaşi, unde, cu o zi mai înainte, 
se instalase un nou Cabinet, în frunte cu Alexandru Marghiloman. Aici, conform 
informaţiei lui Petre Cazacu, aceşti doi reprezentanţi ai Basarabiei au fost „puşi în 
cunoştinţă de hotărârea guvernului român de a se accepta solicitările la unire, 
venite de la diferite grupuri de cetăţeni ai republicii”107. 

În acest timp, la Iaşi, după cum rezultă din amintirile pe care le-a lăsat, se 
afla şi Pan. Halippa. Peste ani, acesta va nota: „Când s-a format guvernul 
Marghiloman, m-am dus la el şi m-a întrebat: vă trebuie Stere? I-am răspuns că 
este foarte necesar la Chişinău şi, întrucât şi-a terminat misiunea la Bucureşti, 
trebuie să se întoarcă în Basarabia”108. Constatăm şi din notele politice ale lui Al. 
Marghiloman că la întrevederea sa, din 21 martie 1918, cu grupul liderilor 
basarabeni (I. Inculeţ, D. Ciugureanu şi Pan. Halippa), s-a propus şi s-a acceptat 
invitaţia lui C. Stere, care soseşte a doua zi la Iaşi109. 

În dimineaţa zilei de 23 martie a avut loc şedinţa Consiliului de Miniştri, la 
care, citim în notele lui Al. Marghiloman, au luat parte „Inculeţ, Ciugureanu şi 
Halippa. Asistă şi Stere. Recapitulez ceea ce spusesem delegaţiei: neputinţa 
pentru un stat mic în formaţiune de a păstra integritatea sa între Ucraina, Austria şi 
România, şi condiţiile ce le consimt în cazul unirii”110. Se adoptă decizia ca a doua 
zi delegaţia basarabeană, împreună cu Stere, să plece la Chişinău, pentru a 
propune Sfatului Ţării unirea Basarabiei cu România. Misiunea lui Stere consta în 
a explica diferitor grupări politice şi etnice necesitatea acestei uniri. 

Constantin Stere, mărturiseşte Petre Cazacu, a fost întâmpinat în oraşul de 
reşedinţă al Basarabiei „(24 martie, ajunul Bunei Vestiri) cu mare bucurie şi 
entuziasm. Cu sosirea lui atmosfera apăsătoare de griji zilnice, combinaţii, ambiţii, 
mici uri, lupte de culise, dintr-un oraş de provincie, zăpăcit după un trecut de sub 
putregaiul imperial, după un război şi un reflex de revoluţie, cu anarhia 
consecutivă, s-a curăţit pentru moment, s-a înseninat, s-a însănătoşit. Cei care 
simbolizaseră şi reprezentau mişcarea moldovenească au găsit în C. Stere un 
conducător, care le-a întărit energiile şi le-a luminat conştiinţele în calea pe care 
mergeau instinctiv. Într-o serie de convorbiri, conferinţe, discuţii, interviuri, 
discursuri, toasturi – chestiunea unirii repede s-a pus pe bazele ei istorice, 
naţionale şi morale a dreptului la viaţă politică, culturală şi naţională a 
moldovenilor”111. 

Sosirea lui Stere la Chişinău şi-a găsit reflectare în paginile ziarului „Sfatul 
Ţării”, organul legislativului basarabean, care, având titlul românesc, se edita, 
deocamdată, doar în ruseşte. În ziar s-a scris despre el că este discipolul Liceului 
de Băieţi nr. 1 din Chişinău, că a participat, pe când era licean, la mişcarea 
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revoluţionară din Rusia şi, fiind arestat, a fost deportat în Siberia, că este căsătorit 
cu basarabeanca Grosu, că, după opt ani de exil, soţii Stere au emigrat în 
România. Autorul articolului a ţinut să sublinieze că, în privinţa problemei 
războiului, Stere a militat pentru intrarea României în război împotriva Rusiei, în 
vederea eliberării Basarabiei de sub imperialismul rus112. 

În paginile acestui ziar este publicat şi un interviu acordat de C. Stere lui 
Leonescu, în cadrul căruia el a declarat: „În prezent, Basarabia nu este o periferie 
a imperiului militar foarte puternic, ci o bucată mică de teritoriu încă neorganizat 
din punct de vedere politic şi administrativ, înconjurat de patru state, dintre care 
două sunt aliate ale imperiului german, iar două se află sub influenţa acestuia. Nici 
unul dintre aceste state vecine nu se poate împăca cu existenţa Republicii 
Moldoveneşti. România îşi declară drepturile sale istorice, deoarece, cu un secol 
în urmă, Basarabia a fost ruptă cu forţa şi, pe lângă aceasta, o majoritate 
importantă a populaţiei Basarabiei este de origine română. În plus, la etapa 
actuală, România nu are ieşire la mare decât prin Basarabia şi pentru toţi este clar 
că această necesitate statală o determină pe România să realizeze cu orice preţ 
reunirea cu Basarabia. În orice caz, chiar dacă România nu ar insista asupra 
acestei reuniri, Basarabia, este evident, ar putea fi ruptă în bucăţi de către vecini. 
Ca basarabean de provenienţă şi ca român, eu nu pot să mă împac cu această 
situaţie. Consider că, în interesul ţării şi al poporului de origine română şi având în 
vedere starea reală a lucrurilor, schiţată mai sus, reprezentaţii Basarabiei trebuie 
să adopte decizia privind unirea liber consimţită a Basarabiei cu România, în baza 
unor anumite condiţii, care ar asigura ţării o existenţă liberă, o largă autonomie 
locală, iar populaţiei, fără deosebire de naţionalitate, – egalitate deplină în drepturi 
şi toate cuceririle revoluţiei. Aceasta este singura soluţie rezonabilă şi justă, cu 
atât mai mult că Basarabia, luând în consideraţie şi factorul politic extern, nu 
dispune nici de mijloace pentru a se organiza ca stat independent. Nu are nici 
bani, nici credit şi nici nu are de unde să le ia. Nu are armată, nu are până şi 
aparatul administrativ complet, deoarece ceea ce există reprezintă doar un 
fragment din instituţiile vechi guberniale”113. 

Istorica şedinţă a Sfatului Ţării din 27 martie/9 aprilie 1918 a început cu 
declaraţia guvernului român privind unirea Basarabiei cu România, dată citirii de 
către prim-ministrul Al. Marghiloman, sosit la Chişinău în după-amiaza zilei de 26 
martie. După ce a adus-o la cunoştinţă audienţei, prim-ministrul împreună cu 
persoanele oficiale ce-l însoţeau au părăsit sala de şedinţe pentru ca Sfatul Ţării 
„să poată discuta cu toată libertatea propunerea guvernului român”114, dintre 
oaspeţii veniţi de la Iaşi rămânând doar Constantin Stere. 

În continuarea şedinţei, preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, a oferit 
cuvântul deputatului Vasile Cijevschi „pentru a face o declaraţie în afară de 
ordinea zilei”115, precum se menţionează în procesul-verbal al şedinţei respective. 
Acesta a comunicat celor prezenţi: „Blocul Moldovenesc, având în vedere 
activitatea şi meritele luptătorului politic şi profesorului savant Stere, basarabean, 
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a hotărât să-l primească în mijlocul său”116. Părerea exprimată de Vasile Cijevschi 
a fost susţinută de Ion Inculeţ: „Eu propun să-l primim în mijlocul nostru, ca pe 
deputatul nostru”117. Au urmat, se spune în acelaşi proces-verbal, „aplauze 
furtunoase pe toate băncile”. Şi tot atunci, „toţi deputaţii se scoală în picioare şi-l 
ovaţionează lung şi furtunos pe profesorul Stere”. Astfel, devenind deputat în 
Sfatul Ţării, C. Stere votează în aceeaşi zi actul unirii. 

Contribuţia lui Constantin Stere la votarea actului unirii românilor 
basarabeni cu ceilalţi români, în hotarele dăinuirii lor istorice, a fost substanţială. 
Pan. Halippa a remarcat în acest sens: „Printr-o serie de discursuri – adevărate 
capodopere retorice – şi acţiunea ce a desfăşurat-o, C. Stere a reuşit să înlăture 
multe piedici din calea Unirii, să paralizeze animozităţile din diferite grupări şi să 
înlăture fricţiunile. Era maximum de contribuţie şi dibăcie diplomatică ce se putea 
cere de la un om, care, pe deoparte, trebuia să vie cu argumentaţie revoluţionară 
rusească pentru ca să convingă fracţiunile minoritare şi radical-socialiste din Sfatul 
Ţării că unirea se va face pe baza ideilor şi a drepturilor acordate de revoluţia 
rusească, determinându-i prin aceasta să se alieze actului Unirii, iar, pe de altă 
parte, să insufle fracţiunilor naţionaliste din Blocul Moldovenesc încredere în 
şansele alipirii, curaj în acţiune şi siguranţă în victoria finală a românismului”118. 

Apreciindu-i meritele pe care C. Stere le-a avut la săvârşirea actului 
memorabil de la Chişinău din 27 martie/9 aprilie 1918, Gala Galaction a notat: 
„…marele său rol avut în îndeplinirea unirii Basarabiei va fi amintit întotdeauna”119. 

Peste câteva zile după votarea unirii, lui Constantin Stere i s-a acordat o şi 
mai mare onoare. În cadrul şedinţei din 2 aprilie este ales în „unanimitate”120 
preşedinte al Sfatului Ţării în locul lui Ion Inculeţ, pe care deputaţii îl aleseseră 
ministru din partea Basarabiei în guvernul României. 

Sfatul Ţării121 din 5 aprilie 1918 comunica în privinţa alegerii lui Stere în 
calitate de preşedinte al Parlamentului Basarabiei: „Adunarea trece la alegerea 
preşedintelui Sfatului Ţării în locul lui Ion Inculeţ şi îl alege unanim pe Constantin 
Stere. Stere, ocupând locul de preşedinte, în vuietul aplauzelor furtunoase, se 
adresează adunării cu o cuvântare în limba rusă. După ce face un istoric al 
luptelor sale politice, în urma cărora a fost silit să îndure suferinţele temniţelor 
întunecate şi ale exilului, îşi încheie cuvântarea cu vorbele următoare: Nu vă pot 
mulţumi pentru cinstea ce mi-aţi arătat-o, căci nu găsesc cuvinte potrivite. Dar vă 
dau făgăduinţa mea de luptător vechi că voi lupta mai departe pentru aceleaşi 
idealuri şi voi pune toate puterile mele ca să aşez în Basarabia o viaţă slobodă în 
hotarele îngăduite de interesele României întregi. Ţinta mea este ca să întorc 
Basarabia pe acea cale de pe care a fost abătută acum o sută de ani”122. 

În calitate de preşedinte, Stere a condus şedinţa Sfatului Ţării din 7 
aprilie123. Majoritatea şedinţelor erau însă conduse de Pan. Halippa, care exercita 
funcţia de vice-preşedinte. Bunăoară, Pan. Halippa a condus şedinţele din 6 aprilie 

                                           
116 Ibidem, p. 260 
117 Ibidem 
118 Pan. Halippa, op. cit., p. 87 
119 Scriitorul Gala Galaction ne vorbeşte despre Const. Stere, Z. Arbore şi Leon Donici, în 

„Gazeta Basarabiei” din 14 noiembrie 1939, p. 3. 
120 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 19, f. 76 
121 Varianta în limba română a ziarului „Sfatul Ţării” a văzut lumina tiparului la 18 martie 1918. 
122 Şedinţa Sfatului Ţării din 2 aprilie, în „Sfatul Ţării”, nr. 9 din 5 aprilie 1918, p. 2 
123 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 19, f. 80 
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(în procesul-verbal al acestei şedinţe se precizează că ea a fost condusă şi de C. 
Stere), 11 aprilie, 2 mai124. 

La începutul lunii mai, Stere nu era prezent în Chişinău. „Sfatul Ţării” din 13 
mai 1918 a motivat lipsa lui prin faptul că el era „reţinut la Iaşi în vederea 
campaniei electorale” şi „se crede că nu va avea timpul să se întoarcă zilele 
acestea la Chişinău”125. 

La sfârşitul lunii mai, Stere era deja la Chişinău şi a condus şedinţa Sfatului 
Ţării din 28 mai126, în cadrul căreia a dat citire decretului regal cu privire la 
închiderea sesiunii Sfatului Ţării. 

Constantin Stere a deţinut postul de preşedinte al Sfatului Ţării până la 
data de 25 noiembrie 1918127. 

Într-un izvod al deputaţilor Sfatului Ţării, la rubrica Mandatul, de cine este 
delegat, se arată că la 27 martie 1918, profesorul C. Stere a fost ales „cu 
unanimitate de voturi în afară de schemă”128. Conştient, probabil, de acest fapt, C. 
Stere va declara la congresul foştilor deputaţi din Sfatul Ţării, care s-a desfăşurat 
la Chişinău, pe data de 21 noiembrie 1927, în localul Societăţii Culturale ASTRA, 
cu ocazia împlinirii a zece ani de la convocarea Sfatului Ţării: „N-am fost membru 
în Sfatul Ţării, însă mă simt măgulit de atenţia ce mi s-a dat când am fost invitat la 
acest congres”129. 

Un incident. În darea de seamă a Inspectoratului General al Siguranţei din 
Basarabia despre modul cum a decurs congresul foştilor deputaţi din Sfatul Ţării 
din 21 noiembrie 1927, expediat, la 22 noiembrie 1927, directorului general al 
Poliţiei şi Siguranţei Generale a României, este reprodus, pe scurt, discursul ţinut 
la acest congres de către Constantin Stere, acesta menţionând următoarele: 
„România nu poate trăi fără Basarabia şi cred că atunci când aceasta va fi 
ameninţată, românii nu ne vor lăsa. Trebuie să ne facem datoria în ceasul de grea 
cumpănă care se apropie. Vă mulţumesc pentru cinstea ce mi-aţi făcut-o şi vă 
mulţumesc pentru aceia că mi-aţi dat prilejul să vă vorbesc, deoarece nu ştiu dacă 
acest cuvânt nu este ultimul pronunţat de mine într-o adunare comună”130. 

În continuare este descris incidentul care s-a produs după ce Ion 
Buzdugan, secretarul congresului, la propunerea preşedintelui şedinţei, Ion 
Pelivan, a citit o moţiune. Cerând cuvântul, C. Stere a remarcat: „Moţiunea 
prezentată este şi slabă ca formă, şi slabă ca concepţie. Noi am fost şi suntem 
factorii răspunzători în această provincie şi de la noi poporul aşteaptă o situaţie 
mai fericită în viitor”131. 

Ion Buzdugan a precizat în legătură cu intervenţia lui Stere că „în urma 
discuţiilor care au avut loc cu ocazia redactării moţiunii s-a hotărât ca aceasta să 
nu cuprindă nici un deziderat politic”. Intervine iarăşi Stere: „N-am avut de gând să 
transform această adunare într-o arenă de lupte politice. În calitate de factor 
responsabil al poporului, am crezut că şi Dvs. aveţi o mare datorie faţă de poporul 

                                           
124 Ibidem, f. 77, 82, 87, 94 
125 „Sfatul Ţării”, nr. 34 din 13 mai 1918, p. 2 
126 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 19, f. 136 
127 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 77, f. 32v 
128 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 19, f. 214 
129 ANRM, F. 727, inv. 2, d. 72, f. 22 
130 Ibidem, f. 23 
131 Ibidem 
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basarabean. Statul român este format din mai multe părţi, care s-au unit de un 
scurt timp şi care până acum au fost conduse de mentalităţi şi pe principii 
deosebite”. Întrerupându-l, I. Buzdugan i-a reproşat: „Ai venit aici să faci politică”. 
Fără a-i obiecta, C. Stere a continuat să-şi expună punctul de vedere: „Am spus 
că provinciile alipite la România au fost conduse de mentalităţi diferite, care acum 
trebuie armonizate. Nu este părticică din statul român care să fie în afară de 
această armonie. Pentru acest motiv, moţiunea trebuie compusă în spiritul 
nevoilor poporului, ai cărui factori responsabili suntem. Cred că am vorbit cu 
asentimentul şi în vederile tuturor. Noi avem dreptul să trăim liber în ţara noastră. 
Suntem obligaţi să asigurăm libertatea poporului şi trebuie să luptăm pentru 
desfiinţarea legilor excepţionale şi contra guvernelor ieşite fără voinţa naţiunii. Am 
venit aici fiind invitat şi am voit să-mi spun cuvântul. Moţiunea citită s-a prezentat 
prin surprindere şi, după cum văd, nici dl preşedinte, nici dl Halippa şi nici 
altcineva din adunare n-a avut cunoştinţă de textul ei şi nici n-a ştiut când a fost 
redactată. Se poate să se prezinte unui congres o moţiune care să nu fie expresia 
tuturor?”. I. Buzdugan i-a reproşat din nou: „Ai venit aici să faci politică”. 

Pentru a instaura calmul în sală, Ion Pelivan l-a rugat pe Ion Buzdugan să 
nu mai întrerupă vorbitorul, iar lui Stere i-a dat asigurări „că nu va semna nici o 
moţiune care să fie contra intereselor statului”. 

Stere propune să se numească o comisie pentru redactarea moţiunii, 
propunerea fiind susţinută de Petre Cazacu. În acelaşi timp, colonelul Cojocaru i s-
a adresat lui Stere: „Trebuie să se ţină minte că chestiunea Basarabiei este 
exploatată de bolşevici şi chiar de toate puterile. Trebuie să fim rezervaţi, pentru a 
nu da de vorbit în afara ţării, ceea ce ne-ar aduce un prejudiciu. Ceastă moţiune 
trebuie redactată în aşa fel, ca să nu poată fi exploatată şi cred că forma ei actuală 
este cea mai accesibilă şi de aceea trebuie să fie luată în consideraţie”. 

Drept urmare, se alege o comisie de redactare a moţiunii compusă din 
prezidiul adunării, la care au fost adăugaţi Pan. Halippa şi P. Cazacu. La ora 20 şi 
40 de minute, şedinţa se suspendă pentru 15 minute, iar comisia se întruneşte 
pentru a redacta moţiunea. La ora 20 şi 50 de minute, Stere părăseşte adunarea. 
La ora 21, şedinţa se redeschide şi Ion Buzdugan dă citire moţiunii132. 

Astfel, conform raportului inspectoratului, ia sfârşit incidentul. A fost oare 
redactat textul moţiunii pe parcursul celor 20 de minute? Sau s-a aşteptat plecarea 
lui Stere? Oricum, moţiunea a fost publicată în ziarul chişinăuean „Cuvânt 
moldovenesc” din 27 noiembrie 1927. 

 
Crâmpeiele expuse au menirea să întregească biografia zbuciumată a lui 

Constantin Stere. 
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Gheorghe MOLDOVEANU 
 

VANIA RĂUTU – DE LA REVOLUȚIONARUL INTERNAȚIONAL 
LA APĂRĂTORUL CAUZEI NAȚIONALE 

 
Cortina se ridică. Este expresia cu care C. Stere își deschide romanul În 

preajma revoluției, pusă ca titlu al primului capitol. Cortina se ridică, semn că 
spectacolul începe, deschide într-adevăr un microspectacol, prin care debutează 
marele spectacol al devenirii personajului central al romanului, Vania Răutu. Iar 
acest spectacol de debut nu este ales întâmplător, căci botezul, nu nașterea 
copilului, este primul moment important din viața oricărei ființe umane: intrarea sa 
în societate. Abia mai târziu aflăm condițiile în care Vania Răutu a apărut pe lume. 

Pentru început autorului îi pare mai important să prezinte societatea căreia, 
prin primirea numelui, certificat de existență și apartenență, copilul îi este destinat. 
Botezul reprezintă însă un moment aparte și pentru societate, care sărbătorește 
cum se cuvine pe proaspătul ei mădular, de aceea este o bună ocazie să facem 
cunoștință cu ea. 

Participanți la eveniment sunt mai toți boierii din ținut, din moment ce era 
de față însuși mareșalul nobilimii județene, alături de rude de un grad mai apropiat 
sau mai îndepărtat cu părinții copilului, Iorgu Răutu și Smaragda Theodorovna, 
sau neînrudiți cu aceștia. Erau prezente autoritățile, reprezentate de ispravnicul 
județului și comandantul regimentului de husari, cu mai mulți ofițeri. Era acolo și 
fratele mai mare al conului Iorgu, conul Ionuță Răutu, „stabilit după răpirea 
Basarabiei la Botoșani, […] sosit anume de peste graniță”1 etc. Nu puteau lipsi nici 
popa Vasile și dascălul Andronache, responsabili cu ceremonia botezării, dar nici 
Lemeș, evreul lautar din Bălți, responsabil cu petrecerea ce urma ceremoniei 
creștinării. 

Intenția vizibilă a autorului este de a ne prezenta situația boierimii 
basarabene. De o parte erau vârstnicii, care în astfel de momente, își aminteau că 
sunt moldoveni; însuși mareșalul nobilimii „uitându-și fumurile de mareșal al nobilimii 
din împărăția rusă”2, îi cere lăutarului: „Bre, Lemeș frate! Zi-ne o doină 
moldovenească”3. Cântecele moldovenești le înmuiau inima și le redeșteptau 
momente trecute, provocând ieșiri ca a mareșalului, care își dădea cu pumnii în cap 
și deplângea decăderea: „ticăloși suntem! Merzavți, ticăloși, becisnici”4, ceea ce lui 
Ioniță Răutu, nașul noului născut, îi provoca zâmbete sarcastice, iar ispravnicului 
rus și unora dintre ofițeri reacții de îngrijorare5. De cealaltă parte erau tinerii, care la 
această cerință părăseau sala de petrecere. Rezultatul, cu totul neașteptat: parcă 

                                                 
 1 C. Stere, În preajma revoluției, vol. I, Prolog: Smaragda Theodorovna. Ediție și prefață de 
Z. Ornea, Editura Cartea Românească, București 1991, p. 6 
 2 Ibidem, p. 10 
 3 Ibidem 
 4 Ibidem, p. 11 

5 Cu siguranță aveau în vedere caracterizarea făcută de un raport oficial din perioada de 
început a ocupației rusești: „Originea comună și educația asemănătoare a moldovenilor face ca 
moravurile lor să fie foarte deosebite de moravurile popoarelor cu idei sănătoase. Pornirea dvorenilor 
moldoveni de a se sprijini reciproc împotriva rușilor, pentru care nu simt decît ura; – aversiunea lor de a 
se supune legilor fundamentale ale Imperiului îi duce la conspirațiune tacită spre a ascunde situația 
reală din provincie” (Ibidem, p. 109). 
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uitându-se ce-i adunase pe participanți, toastul a fost închinat Majestății Sale 
Țarului, Vania, cel botezat, rămânând părăsit, într-o lume străină. 

Cu prilejul unei alte petreceri situația boierimii basarabene este detaliată de 
unul dintre personaje, Ivan Nicolaevici Telega, „pe vremuri, singurul licențiat în 
drept din județ”6, care contestă existența unei adevărate boierimi basarabene și 
chiar a unei societăți basarabene. „Care boieri? […] Cei bătrâni, care s-au născut 
pe vremurile Moldovei sau în curând după anexare? Niște boi! Or fi și oameni de 
treabă printre ei, dar boi, fiindcă au rămas neatinși de rusificare apoi nu și-au 
însușit nici cultura românească, sunt deci ruginiți, inculți osificați, ca mamuții 
înghețați din alte epoci geologice; […] sunt în afară de viață, aparținând unei 
generații condamnate să se stingă, ca și speciile animale învinse în lupta pentru 
trai. […] cei născuți și crescuți în decada a treia sau a patra a acestui veac, tocmai 
când cultura moldovenească dispăruse fără să facă loc încă celei rusești? Apoi 
aceștia sunt în fond și mai primitivi, și mai brutali decât bătrânii; e o generație 
hibridă, lipsită de orice educație și de orice înălțare sufletească, înglodată în 
moravuri grosiere și în porniri desfrânate. Sau poate mânjii cu caș la gură? […] 
Apoi aceștia sunt niște cimpanzei, care afișează necunoștința limbii moldovenești, 
dar în realitate nu cunosc bine nici pe cea rusească. Suflete pustiite, – 
deznaționalizați, ei s-au dobitocit și vegetează acum, străini de lumea de idei care 
bântuie astăzi toată Rusia”7. 

Imaginea conturată de același personaj este cutremurătoare. „[…] poate 
constitui societate un conglomerat, o simplă juxtapunere de individualități, fără nici 
o legătură organică între elementele ei, fără nici o comunitate sufletească măcar 
între generațiile succesive? Ce au comun între dânșii bunicii, părinții și copiii? Nici 
limbă, nici moravuri, nici mentalitate, nimic! […] Prin distrugerea vechiului cadru al 
vieții de stat și prin infiltrarea elementelor străine de trecutul și de tradițiile țării, 
boierimea moldovenească, învălită în acest nou strat conducător, a pierdut orice 
consistență socială, a fost pulverizată. Ea nu mai poate da naștere unei opinii 
publice, care să impună oarecari norme de conduită morală și socială”8. 

Această situație era rezultatul politicii duse de administrația rusă după 
ocuparea părții de la est de Prut a Moldovei, căreia, pentru a-i legitima 
neapartenența la Moldova, i-au dat dat repede și un nume, Basarabia. 
Promisiunile făcute la început, că populația ținutului își va păstra vechile drepturi, 
au fost curând uitate. Pentru atragerea boierimii de partea noii puteri, vechile titluri 
boierești au fost echivalate cu cele ale nobilimii rusești ereditare, numai că 
drepturile acordate erau decorative, așa că, în scurtă vreme, s-a produs 
marginalizarea. Limba română, moldovenească, după cum se chema la acea 
vreme, și-a pierdut statutul de limbă oficială (alături de cea rusă), fiind înlăturată 
din administrație; în școală, după o perioadă când limba română era facultativă, a 
fost scoasă complet, singura limbă folosită fiind cea rusă, ceea ce a făcut ca 
școala să devină un puternic factor de rusificare. Este explicabil de ce rusificarea 
s-a produs aproape numai la nivelul boierimii, care își dădea copiii la școală, fiind 
aproape străină gloatei, care era străină și de școală.  În biserică, după anii de 
început, când s-au publicat principalele cărți de cult și s-au creat școli care să 
asigure preoți și dascăli pentru slujbă în limba moldovenească, limba slavă a fost 
                                                 
 6 C. Stere, op. cit., p. 68 
 7 Ibidem, p. 69 
 8 Ibidem, p. 69-70 
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impusă încet-încet, primirea în școlile duhovnicești fiind condiționată de 
cunoașterea limbii ruse. Comportamentul popii Vasile din Năpodeni, „alcoolic în 
ultimul grad”9, era departe de ceea ce și-ar fi dorit oamenii, dar era acceptat nu 
numai de localnici, ci și de locuitorii satelor vecine, pentru că citea „evanghelia 
moldovenească”10, și preferat preoților tineri, care țineau slujba în limba slavă. Cât 
despre presa în limba română, toate încercările eșuaseră. Ioanu Răutu se plângea 
într-o scrisoare trimisă din Siberia că „în Basarabia nu putemu a avea uă singură 
gazetă românească și uă singură carte românească”11. 

Abuzurile administrației rusești în Basarabia se datoresc, cel puțin parțial, 
lipsei de reacție a boierimii locale, încercării de adaptare a acesteia, după 
posibilități, la noile condiții social-politice. Se mai adaugă un fapt deloc de neglijat: 
noua provincie a fost invadată de o lume alcătuită din apartenenți la toate 
popoarele componente ale Imperiului Rus, dornici să probeze administrației țariste 
loialitatea și patriotismul, impunând un model de comportare pe care boierii 
basarabeni nu întârzie să-l urmeze, contribuind ei înșiși la formarea unei atitudini 
defavorabile. „La Boroseni, în casele mareșalului nobilimii județene, conu 
Petrache Bârsianu, coana Rosalia insista de mult, mulțumită situației ei oficiale, să 
fie invitate și personajele din birocrația rusească, și mai cu seamă ofițerii din 
regimentul de husari încartiruiți în Sxxx. Aceștia nu numai că aduceau o notă nouă 
în societatea boierească, dar reduceau elementul autohton la rolul pur decorativ 
și, siguri de superioritatea lor și de dreptul lor la dominație, ocupau toată 
avenscena”12. 

Abandonându-și poziția de elită a societății, cu îndatoririle sociale ce-i 
reveneau, boierimea autohtonă, afirma același Ivan Nicolaevici Telega, s-a 
înstrăinat cu desăvârșire de masele țărănimii, care […] a fost izolată, prin stratul 
impenetrabil de cultură străină și neasimilată, de orice rază de lumină. Așa numita 
rusificare a Basarabiei nu este decât un lung proces de sălbăticire și pustiire 
sufletească. În această situație, boierii noștri nu-și pot permite luxul unei atitudini 
demne, – sunt sortiți să ajungă o turmă abjectă și servilă în slujba oricui ține biciul 
în mână”13. 

Comportamentul duplicitar al boierilor de felul lui Stephan Gheorghevici 
Cazara, mareșalul gubernial al nobilimii basarabene, care, cochetând cu „frumosu-
i grai moldovenesc”14, cultiva, pe de o parte, pe „boierii moldoveni care, de nevoie, 
nu vorbeau decât limba lor maternă, și chiar pe puținii moldovenizați, care nu se 
sfiau să-și afirme caracterul lor etnic, fără să compromită lealitatea lor față de 
împărăție”15, dar nu uita să afirme în fața mai marilor din Basarabia această 
lealitate „în  numele nobilimii basarabene întregi, credincioasă, fără deosebire de 
origine, împărăției, supusă și devotată tronului”16. Lealitatea față de împărăție și țar 
era dovada unui patriotism rusesc „cu atât mai fierbinte, cu cât trebuia uitată 
originea lui moldovenească”17. Ideea că patriotismul presupunea acceptarea 

                                                 
 9 Ibidem, p. 28  
 10 Ibidem 
 11 C. Stere, În preajma revoluției, vol. V, Nostalgii, Editura Adevărul, București, 1934, p. 281 
 12 Idem, vol. I, p. 87 
 13 Ibidem, p. 112 
 14 Ibidem, p. 92 
 15 Ibidem 
 16 Ibidem, p. 95 
 17 Ibidem, p. 108 
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politicii țariste, inclusiv trimiterea în Siberia, chiar fără judecată, ca în cazul lui 
Vania Răutu, era destul de larg răspândită; o susține și Smaragda Theodorovna 
după ce Vania prezintă la Năpădeni istoria trimiterii sale în Siberia: „ce să facă și 
gubernatorii, când au a face cu dușmanii împăratului? Răspund și ei! Își pierde 
omul și capul când din toate părțile: unul trage cu pistolul, altul dă cu dinamită; 
scriu măscări și batjocuri prin cărți; pe la biserică nu dau, trăiesc cu femei fără 
cununie și nu-și botează copiii. Se dărâmă așa și împărăția”18. 

Descendenți din vechi familii moldovenești, ca Feodor Feodorovici 
Carpinschi, „își făceau un merit din lupta pentru rusificarea cât mai grabnică și mai 
radicală a Basarabiei”, cultivând ideea că scopul urmărit era „a asocia la viața 
obștească a națiunii ruse această populațiune de curând emancipată de către 
glorioasa oaste a Rusiei pravoslavnice de sub jugul păgân, – populațiune, deși 
slavă de obârșie19, înstrăinată însă de marea națiune mamă”20. Ce mai conta 
falsul grosolan privitor la originea populației din provincie?! 

Viitorul provinciei nu se arăta deloc favorabil populației moldovenești. Pe 
de o parte, prin căsătoriile contractate între fiice ale boierimii și nou stabiliții în 
provincie, fie ofițeri trecuți la pensie sau în rezervă, fie diverși funcționari din 
administrație, dornici de căpătuială, iar pe de alta prin școală, unde istoria sau 
limba populației moldovene erau absente din programă, iar aparteneța la orice altă 
etnie afară de cea rusă îl punea adesea pe elev în condiții delicate21. Nu e de 
mirare că cei școliți uitau cu totul graiul moldovenesc, condiderat grai local, 
inferior, demn de a fi folosit în relațiile cu slugile. Cât despre cărți în limba română, 
de orice fel ar fi fost, nici vorbă nu putea fi. Întreaga bibliotecă românească pe 
care Vania Răutu „o adunase și o păstrase sub veșnică amenințare, cu multă 
trudă și cu multe riscuri”22, cuprindea: „Doine și lăcrămioare de Vasile Alecsandri 
(o ediție tipărită cu un alfabet amestecat latino-slav); Istoria românilor, pentru 
clasele primare, de A.D. Xenopol; și – Un număr, incomplet, al «Convorbirilor 
literare» din anul 1882… Și atâta!”23. 

În cazul  Nataliei Chirilovna Voronin, nepoată de vară a lui Iorgu Răutu, 
cele două modalități de influență se întâlnesc. „[…] născută și crescută într-un 
„institut al nobilimii” din Kiev și măritată cu un căpitan  în rezervă, fusese pe deplin 
rusificată ca sentiment, nu vorbea în familie decât rusește, deși nu tocmai corect, 
și nu uza de limba părinților decât în raporturi cu slugile și cu țăranii de pe 

                                                 
 18 Idem, vol. V, p. 341 

19 Ideea era destul de răspîndită în epocă; o susține și profesorul de rusă de la liceul unde 
învăța Vania, Șimanschi, care „mare slavofil, a încercat o dată chiar să dovedească că «moldovenii» 
sunt slavi românizați, datori deci să se întoarcă la matcă” (C. Stere, În preajma revoluției, vol. II, 
Copilăria și adolescența lui Vania Răutu. Ediția a II-a, Editura Adevărul, București, 1932, p. 187). 
 20 Idem, vol. I, p. 96 

21 Ilustrativ este comportamentul profesorului de latină, Marin Scarnitz, pentru care 
apartenența la etnia moldovenească era semn de dispreț: „De unde ai ieșit, rîie moldovenească […]? 
Cum te cheamă, spurcăciune valahă? Te-oi strivi de nu va rămînea nici untul din tine” (Idem, vol. I, p. 
102), sau al profesorului de limba rusă, Andrei Vasilievici Șimanschi, care „îi ura pe toți […]. Dar mai 
cu seamă pe evrei” (Idem, În preajma revoluției, vol. II, p. 118). 
 22 Idem, vol. V, p. 279 

23 Ibidem, p. 279-280; ortografia și gramatica românească le-a deprins după „Cursul 
primitivu de Limba Rumână, compusu de Ioanu Doncevu [tipărit la Chișinău, în 1865, pe cheltuiala 
autorului], o raritate pentru bibliofili” (Idem, În preajma revoluției, vol. V, p. 280). 
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moșie”24. O soartă similară va avea mezina familiei Răutu, Mașa, trecută prin 
aceeași instituție de învățământ și pregătită pentru căsătorie cu un magistrat. 

În această „fază, cea mai tristă a vieții sociale din Basarabia”25, se 
conturează o nouă familie, prin căsătoria lui Iorgu Răutu, descendent din vechea 
boierime moldovenească, cu Smaragda Theodorovna, fiica boiernașului Toader 
Cacioni, bucuros să-și mărite fata pentru a nu-și pierde și ultimul petic de moșie 
sub presiunea creditorilor. Dincolo de diferența de vârstă dintre cei doi, nu lipsită 
de importanță, căsătoria aceasta însemna reuniunea dintre un boier „crescut și 
trăit în condițiuni caracteristice pentru toată boierimea moldovenească a 
Basarabiei din prima jumătate a veacului trecut, – prinsă în copilărie de vârtejul 
istoric care o despărțise de Moldova”26, care „nu avea un orizont cu mult mai larg 
decât al oricărui țăran și răzeș”27, și o tânără ce încă frecventa pensionul, „trăită 
acolo în societatea fetelor din cea mai înaltă aristocrație basarabeană”28, „îi dă cu 
franțuzeasca întocmai ca franțuzii, cântă la pian, coase, face horbote subțiri”29 etc. 
„Ce contrast!”30, între candidatul la însurătoare, care, „fără să i se mai poată 
pretinde o conversație de salon împănată cu vorbe franceze, sau măcar curat 
rusească, chiar și în moldoveneasca lui țărănească nu găsea alte teme de 
conversație decât banalitățile și nimicurile vieții de toate zilele”31, și tânăra pețită, o 
romantică visând la eroii literari, „de o noblețe și o vitejie supraomenească și de o 
eleganță neîntrecută”32. E de înțeles de ce curând după căsătorie Smaragda 
Theodorovna, negăsind „în sânul neamurilor noi și nici în înalta aristocrație 
județeană […] vreo legătură de prietenie, care să-i poată servi ca sprijin moral și 
să-i dea vreo directivă în noua ei viață”33, „se simți rătăcită și părăsită într-o lume 
străină și ostilă”34. 

Sunt creionate astfel condițiile în care vine pe lume Vania, cel de al treilea 
copil al familiei prezentate aici. Copil nedorit și respins permanent de mamă, Vania 
va cunoaște de la început sentimentul obidei provocate de tratamentul inegal 
aplicat oamenilor, la început prin compararea situației proprii în familie cu cea a 
fratelui și a surorii mai mari, apoi prin cunoașterea situației locuitorilor din 
Năpădeni, nu rareori năpăstuiți de cei în putere, cărora nu va ezita în nici un 
moment să le ia apărarea, sau relațiilor dintre elevi, dintre elevi și profesori etc. S-a 
născut, cum se spunea în vremea respectivă, cu pumnii strânși. Neacceptat în 
preajma mamei și îngrijit mai mult de mama Irina din sat, Vania își va căuta prieteni 
dincolo de zidurile gospodăriei Răuteștilor, ajungând să le cunoască și să le 
înțeleagă viața. Această atitudine, de apropiere de cei aflați în dificultate, nu de 
favorizații soartei, va rămâne o componentă esențială a personalității eroului, care, 
prin intermediul cercurilor de elevi pe care le frecventa sau al cenaclului de liceeni, 
iar mai apoi al cercurilor revoluționare, se va apropia de curentul ce domina 

                                                 
 24 Idem, vol. I, p. 71 
 25 Ibidem 
 26 Ibidem, p. 13 
 27 Ibidem 
 28 Ibidem, p. 17 
 29 Ibidem, p. 16 
 30 Ibidem 
 31 Ibidem, p. 18-19 
 32 Ibidem, p. 18 
 33 Ibidem, p. 71 
 34 Ibidem 

64



intelighenția rusă a timpului. Revoltatul din naștere împotriva nedreptăților are acum 
ocazia de a-și fundamenta atitudinea prin documentare foarte serioasă, dar și prin 
raportare la situația socială pe care el o cunoștea. 

Se conturau două poziții, determinate pe de o parte de cultura asimilată și 
pe de alta de apartenența socială. De o parte erau gimnaziștii, „în cea mai mare 
parte copii ai claselor privilegiate și pentru care învățătura deschidea toate 
perspectivele”, care „pierduseră conștiința legăturii lor etnice cu masele 
țărănimii”35; pe de alta erau seminariștii, „băieți de popă și dascăli de țară, 
condamnați să rămână în «tagma duhovnicească»”, care, „crescuți și trăiți în 
mediul satelor, se simțeau mai moldoveni”36. 

 „Prietenii lui Vania Răutu din liceu, – chiar fără excepție pentru Prestea și 
Pătrașcu37, – dacă nu se simțeau rusificați pe deplin, se credeau mai presus de 
distincțiunile naționale: revoluționari internaționali, cetățeni ai lumii”38. Ei chiar 
credeau că „barierele pe care deosebirile naționale le ridică între popoare […] 
toate îngrădirile acestea, care rezultă din mulțimea de limbi, stau în cale 
progresului”39. Ca atare, noua societate, pe care o visau revoluționarii, „nu poate fi 
dar clădită mai liberă și mai fericită decât pe o temelie anațională”40. 

Argumentele seminariștilor nu erau de neglijat. „Civilizația omenească nu 
poate fi asimilată de un popor decât în forma culturii sale proprii, [afirma 
seminarisul Giurilă] altfel ea rămâne ca o bibliotecă cu cărți frumoase de la care 
cheile s-au pierdut”41. Corectă în fundamentul ei, ideea ajunge să-l chinuie pe 
Vania, care recunoaște că „marii «narodnici» ruși […] cântau slava țăranului rus, 
predicau apropierea de el. Dar țăranul moldovan din Năpădeni, din Ciripeni, din 
Solonți, pe care-l cunoștea el, Vania, nu era țăranul rus. Nu numai că vorbea altă 
limbă decât cea rusească, nu numai că se afla pe altă treaptă de cultură, dar avea 
și altă mentalitate și alt suflet”42. Mai mult chiar, „Nu deosebirile de naționalitate și 
de limbă produc conflicte și războaie”43, civilizația însăși este văzută ca „un produs 
armonios al omenirii, presupune, ca o condiție neînlăturabilă, colaborarea dintre 
geniile atât de variate ale marilor națiuni. Națiunea engleză, ca și cea franceză, 
germană, italiană sau spaniolă, tocmai mulțumită deosebirilor dintre ele, au adus, 
fiecare, un prinos neprețuit la tezaurul comun al civilizației umane. 
Deznaționalizarea unui popor îl transformă întotdeauna într-un corp inert, într-o 
greutate moartă care se pune în calea propășirii mondiale”44.  

Contactul cu cercurile revoluționare din Odesa, odessiții, care „erau toți 
internaționaliști și nu acordau nici o însemnătate factorului etnic”45, marchează în 
evoluția lui Vania un moment deosebit, pentru că, la reîntoarcerea sa la Chișinău  se 
va considera „luptător înregistrat în marea oaste a revoluției mondiale”46. Să fi 

                                                 
 35 C. Stere, În preajma revoluției, vol. II, p. 182 
 36 Ibidem 

37 Erau singurii gimnaziști care nu aparțineau aristocrației. 
 38 C. Stere, În preajma revoluției, vol. II, p. 183 
 39 Ibidem, p. 190 
 40 Ibidem, p. 185 
 41 Ibidem, p. 186 
 42 Ibidem 
 43 Ibidem, p. 190 
 44 Ibidem, p. 191 
 45 Ibidem, p. 190 
 46 Ibidem, p. 193 
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cântărit în opțiunea eroului faptul că nu aparținea unei mari culturi ca cele pe care le 
cita, că „nu cunoștea nici trecutul lui și nu văzuse până atunci nici o singură carte 
scrisă în limba lui (afară de biblie)? Iar din literatura lui nu cunoștea decât cântecele 
auzite de la evreul Lemeș? La liceu, la cursul de geografie, despre români și 
România el aflase doar atâta: «Principatele Unite ale Valahiei și Moldovei. Capitala 
București; populația trei jumătate milioane de locuitori, în majoritate români. Produce 
porumb, prune uscate și vin acru…»”47. Apartenența la o etnie înseamnă și 
apartenența la o cultură, iar cultura moldovenească pentru tinerii din școli nu exista. 
Iar limba moldovenească nu era prea atractivă măcar ca idee.   

Prins în evenimentele organizate de cercurile revoluţionare, este acaparat 
cu totul de ideea că finalitatea mişcării este libertatea omenirii întregi. După 
arestarea lui, în urma înscenării unui complot, Vania Răutu ajunge în închisoare, 
unde se trezeşte singur şi, în această singurătate, punctele sale de sprijin le 
găseşte mereu la Năpădeni şi în împrejurimile satului său natal. 

Moartea unuia dintre camarazi, după ce apucase să strige „Trăiască 
revoluţia socială! Jos Ţarismul!”48, şi la a cărui execuţie asistase, îi strivi sufletul, 
provocând întrebări la care nu găsea răspuns: „Pentru ce a luptat şi de ce a murit 
Andrei Rechinul? Ce l-a susţinut în răzvrătirea lui? Credinţa în triumful final după 
el, când nu va mai fi? Ce consolare – pentru el, – poate aduce chiar această 
credinţă în triumful final? Şi poate fi măcar siguranţa biruinţii?”49. 

Resorturile intime nu mai funcţionează, refuzând chiar să intre în contact 
cu tovarăşii din închisoare. Aspiraţiile pe care le cultivase încep să-l chinuiască din 
ce în ce mai aspru. „Nu văd nici o greşeală în deducţiile mele de odinioară, dar nu 
am tăria de a le duce până la ultimele consecinţi, sau chiar să mă opresc asupra 
lor. […] viaţa trebuie trăită, – cu condiţia numai să fie înţeleasă”50. Întrebări acute îi 
frământă sufletul. „Care sunt resorturile reale ale vieţii lor sufleteşti? Ce-i mână pe 
ei, pe toţi spre jertfirea de sine, spre pieire?”51. 

Şi simte nevoia să-şi definească personalitatea, care începe cu „m-am 
născut la Năpădeni, unde s-au născut şi părinţii şi bunicii şi o serie nesfârşită de 
strămoşi, împreună cu generaţiile din care au izvorât toţi moldovenii noştri de la 
Nistru”52. Şi astfel ajunge la definirea personalităţii moldovenilor, care „s-au născut 
prin amalgamare, prin fuziunea lor, prin amestecul cu ţărâna din care trăiau, din 
care se ridicau, ca şi ierburile câmpiilor lor, ca şi copacii pădurilor lor şi pomii din 
grădinile lor, animaţi de aceeaşi forţă primordială ca toate elementele firii”53. 

Momentele de tensiune, fie ele de bucurie sau de tristeţe, îl poartă de 
acum cu gândul la Năpădeni. Concertul cu urlete de lup ale deţinuţilor închisorii 
dintr-o noapte de iulie îl duce pe Vania cu mintea la iernile din Năpădeni, cu 
frecvente atacuri în zgomotul înfricoşător de urlete ale lupilor şi ca urmare el însuşi 
intră în joc, urlând şi lătrând în neştire. 

Momentul de răscruce îl trăieşte la închisoarea din Moscova, în care „toate 
seminţiile Rusiei erau reprezentate. […] Toate dialectele provinciale [ale limbii 

                                                 
 47 Ibidem, p. 186-187 
 48 C. Stere, În preajma revoluției, vol. III, Lutul. Editura Adevărul, București, 1932, p. 72 
 49 Ibidem, p. 75 
 50 Ibidem, p. 175-176 
 51 Ibidem, p. 218-219 
 52 Ibidem, p. 176 
 53 Ibidem, p. 176-177 
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ruse] puteau fi auzite, cu foneticele lor caracteristice, în a, în o sau în u”54. Marea 
mirare a moldovenilor ajunşi aici a fost că „una din primele întrebări puse lui Ion 
Rătu fu: 

– De ce naţionalitate eşti? 
Ei socoteau ruseasca lor, dacă nu perfectă, cel puţin destul de corectă ca 

să poată fi socotită măcar un dialect provincial. Nu i-ar fi mirat dacă ar fi fost 
întrebaţi din ce gubernie sunt, cum erau întrebaţi toţi cei noi sosiţi, – dar 
naţionalitate?…”55. La răspunsul „Sunt moldovan”, replica primită nu 
descumpăneşte mai puţin: „Moldovan? Unde locuiesc aceşti alogeni?”56. Iar 
descumpănirea era provocată de faptul că „termenul «alogeni» în limbajul oficial 
din Rusia se aplica mai cu seamă grupărilor etnice care se aflau pe o treaptă 
inferioară de cultură”57. „[…] fără nici o înţelegere prealabilă, din acest moment, 
Răutu, Giurilă şi Prestea căutau parcă să se ţină de grup şi nu mai vorbeau între 
ei decât moldoveneşte. Dar, pentru Ion Răutu, de la această întâmplare începu să 
se întărească un sentiment tot mai viu, care, în urmă, îl covârşi, – că este străin 
între ruşi”58. 

Străin printre ruşi nu însemna deloc antirus. Ascultând, pe barjaua care îi 
transporta pe Volga, cântece din repertoriul obişnuit al cercurilor revoluţionare, nu 
poate să nu le admire; cântecul «măicuţii Volga», se gândeşte Vania, „în 
modulările lui măreţe atot-dominatoate nu putea izvorî decât în cadrul acestor 
peisagii şi din sânul acestui popor”59. Dar „nemărginirea acestui peisaj, întunecat 
de cuburile din bârne înnegrite, de o arhitectonică atât de primitivă, în aceste sate 
ce se oglindesc posomorâte în măreţul lor fluviu, care domină toată priveliştea”60 îi 
trezește în amintire „orizontul ondulat şi totdeauna cuprins între hotarele intime şi 
prietenoase ale amfiteatrului de dealuri din Basarabia, presărat de sate luminoase, 
cu căsuţele lor albe, împrejmuite cu prispă, cu frontoanele şi stâlpii sculptaţi”61. 

„Cazul banal al Ruxandei Munteanu”, ajunsă, în circumstanţe ciudate, în 
Siberia, îl tulbură adânc fără să înţeleagă de ce. „Pentru ce tragedia unei Ruxande 
din Chipercenii Orheiului, – tragedie care e destinul a miriade de femei, – m-a 
atins mai dureros decât aceeaşi poveste a vreunei Aliona sau Dunea oarecare? 
Pentru că vorbeşte limba copilăriei mele? Dar eu abia pot îndruga acest patois 
ţărănesc, rudimentar, pentru uzajul mărunţişurilor vieţii zilnice. N-aş putea exprima 
în el corect nici gândurile mele mai abstracte, nici sentimentele mai adânci! 
Instinctul zoologic, chemarea inconştientă a speciei? Dar atunci de ce această 
înduioşare, acest sentiment de intimă legătură morală?”62. 

Răspunsurile căutate în doctrinele filozofice sau revoluţionare nu-l satisfac, 
iar discuțiile cu vechii camarazi sunt acum posibile numai imaginar, dar pot fi 
rodnice în condițiile de singurătate din închisoarea de la Tobolsc, când încerca să-
și pună ordine în gânduri.  Aceasta este explicația spovedaniei adresate lui Moise 
Roitman, „față de care, știindu-l refractar ideilor sale, credea mai cu seamă 

                                                 
 54 Ibidem, p. 262 
 55 Ibidem 
 56 Ibidem, p. 263 
 57 Ibidem 
 58 Ibidem 
 59 Ibidem, p. 281 
 60 Ibidem 
 61 Ibidem, p. 280-281 
 62 C. Stere, În preajma revoluției, vol. IV, Hotarul. Editura Adevărul, București, 1933, p. 97-98 
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necesar să-și justifice îndoielile”. „Adesea m-am întrebat [se spovedește Vania 
fostului său coleg] ce mă leagă de moldovenii mei din Năpădeni. Acum cred că  
mi-am dat seama. Eu nu pot spune noi decât gândindu-mă la ei. Secole de viață 
obștească, un șir nesfârșit de generații, care au trăit sub aceleași urgii și cu 
aceleași aspirațiuni, au creat un suflet colectiv, din care nu mă pot desprinde. 
Desigur, un om civilizat se ridică până la idealul sublim al omenirii înfrățite peste 
hotare. Dar precum un zmău de hârtie se urcă în azurul cerului atâta timp cât îl 
trage firul care îl leagă de un punct al pământului, tot așa cade bicisnic la pământ, 
nu mai poate realiza înaltele lui idealuri dacă se dezrădăcinează. Și eu mă simt 
legat printr-un fir indestructibil de colțișorul acela al Basarabiei, în pâlnia 
Năpădenilor, – sat de răzeși moldoveni, printre care au trăit și au murit generații 
de Răutești până în negura vremurilor. Tu, ca evreu, trebuie să mă înțelegi mai 
bine decât oricare altul”63. 

Eu își găsește împlinirea prin noi, comunitatea căreia îi aparține și prin care 
se definește, tot așa cum orice comunitate își află împlinirea și rostul ca membru al 
comunității largi a umanității, ca un subansamblu al unui mecanism extrem de 
complex, a cărui funcționare este condiționată de fiecare piesă în parte, oricât de 
insignifiantă ar fi, numai că această percepție a realității presupune un proces 
îndelung, cu parcurgere a unor etape necesare. „[…] sufletul colectiv al omenirii nu 
se va naște decât atunci când, plecând din abisurile zoologice, se vor ridica 
fruntașii tuturor grupărilor naționale și, întrupând fiecare sufletul lor colectiv, vor 
crea o obște, o unitate superioară, o conștiință generală a umanității”64. 

Raportarea la situația concretă a basarabenilor, ale căror interese trebuie 
să le slujească, nu-i mai pare o trădare a idealului suprem, libertatea omenirii, ci, 
din contra, o etapă necesară, din moment ce se întreabă dacă „prin ruptura de 
sufletul colectiv care ne-a creat, mai putem servi idealul omenesc?”65. 

Apropriindu-și această perspectivă, îi împărtășește fratelui său de suferință 
Vasile Giurilă: „frate  Vasile, tu, moldovean ca și mine, mă vei înțelege. Suntem fiii 
unei națiuni occidentale, înecate în întunericul și haosul orientului. Pentru noi, mai 
mult ca pentru care alt neam, prăbușirea țarismului este însăși condițiunea noastră 
de viață. Un român, revoluționar sau nu, trebuie să fie dușman de moarte al 
țarismului. […] simt în mine chemarea de a pregăti și a organiza energiile vii ale 
acestui neam, pentru ca, în ceasul de cumpănă, să se afirme ca purtător de steag 
al civilizației, al omenirii, în războiul crâncen împotriva reacțiunii mondiale. Sunt 
hotărât dar să trec, după sfârșitul surghiunului meu, în România”66. Iar scrisoarea 
o semnează Ion Răutu, un nou nume, cu un alt destin. 

Hotărârea este luată. În perioada pe care o mai are de ispășit în Siberia 
conflictele cu autoritățile țariste trec în plan secundar, neavând dreptul de a-și 
„sacrifica chemarea pentru micile rânduieli ale vieții de surghiun”67. Totul este 
subordonat scopului propus, dar acum trăiește din nou cu teamă, pe de o parte 

                                                 
 63 Ibidem, p. 347-348 
 64 Ibidem, p. 359 

65 Ibidem, p. 348. Este o interpretare aparte a afirmației lui M. Eminescu: „Individul e osândit 
prin timp și spațiu de a lucra pentru acea singură parte căreia el îi aparține. În zadar ar încerca chiar 
de a lucra deodată pentru toată omenirea – el e legat prin lanțuri nedesfăcute de grupa de oameni în 
care s-a născut” (Mihai Eminescu, Despre cultură și artă. Ediție îngrijită de D. Irimia, Editura 
Junimea, Iași, 1970, p. 90). 
 66 C. Stere, În preajma revoluției, vol. IV, p. 402-403 
 67 Ibidem, p. 403 
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teama că timpul ar putea îndepărta plecarea sa în România, pe de altă parte, 
teama de România însăși, pentru el aproape necunoscută. România, explică el 
unei tovarășe de surghiun, „o țară himerică, de care provincia mea natală e 
despărțită de vreo optzeci de ani, îmi este patria; și inima-mi arde de dorul ei. […] 
România mă atrage, mă fascinează și, în același timp, îmi inspiră groaza 
necunoscutului. […] Sentimentul acesta, – nostalgia după o țară necunoscută […] 
nu e decât o formă a setei de ideal, – setea de patria ideală”68. 

Revenit, după încheierea exilului, la Năpădeni, înainte de plecarea în 
România, ia pulsul vieții moldovenilor din Basarabia și constată că nimic nu se 
schimbase. Fostul său învățător, acum ziarist, îi prezintă o stare ciudată: „jurnalul 
condus de mine, un rus, și susținut de burghezimea liberală, în cea mai mare 
parte evreiască, […] se numește Gândul basarabean și cere școli moldovenești 
pentru țărani, iar organul «adevăraților ruși», – numit Russcaia Pravda e redactat 
de moldovanul Pavel Brașevan și finanțat de un alt moldovan, Andrei Mantu”69, 
vechi cunoștințe ale lui Ion Răutu, probând continuarea vechilor practici ale 
parveniților moldoveni din Basarabia. 

În alte cercuri ale intelectualilor moldoveni, pe care Ion Răutu îi numește 
„ostași pentru cultura națională”70, identifică și bune intenții, pe care înțelege să le 
valorifice, de aceea se adresează acestora solicitându-le să-și asume „sarcina de 
a trezi cugetul național al țărănimiii noastre”, explicând că „lupta împotriva 
țarismului e o datorie nu numai față de neamul nostru, dar și față de civilizația 
omenirii”71. Se fondează astfel primul „cerc cultural moldovenesc din Basarabia, cu 
scopul de a răspândi învățătura, de a trezi conștiința națională la norodul 
basarabean și de a stabili legături mai strânse cu România”72.  

Nu intră în preocupările noastre discuțiile privind apartenența romanului la 
categoria lucrărilor autobiografice, a memoriilor deghizate sau trucate ori dacă 
biografia lui Vania Răutu este biografia unui alter ego al autorului, dar vom acorda 
toată atenția afirmației scriitorului că scopul scrierii a fost de „a da o icoană a 
realității”73, iar pentru realizarea acestui scop, precizează autorul, „am utilizat 
amintirile mele, cum ar face orice scriitor”74. Sunt însă de reținut eforturile pe care 
autorul romanului le-a depus, după stabilirea în România, pentru reintegrarea 
Basarabiei în vechile hotare ale românității și redobândirea spiritului românesc, 
fapt ce vorbește, dacă nu de identitatea personajului cu autorul, cu siguranță 
despre identitatea a două conștiințe, a personajului și a autorului, accentuându-le 
dramatismul credinței în idealul asumat. 

                                                 
 68 C. Stere, În preajma revoluției, vol. V, p. 264-265 
 69 Ibidem, p. 397 
 70 Ibidem, p. 379 
 71 Ibidem, p. 380 
 72 Ibidem, p. 381 
 73 „Adevărul literar și artistic”, 1932 
 74 Ibidem 
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MĂDĂLINA NIŢELEA 
 
IDEEA DE LATINITATE LA ROMÂNI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 
 

O reînviere a trecutului latin apărea în Franţa în secolul al XIX-lea. Un 
precursor al ideii latine a fost lorenul Claude-François Lallemand, profesor la 
Facultatea de Medicină din Montpellier, care într-o lucrare a sa publicată în 1843 
schiţa o unire a tuturor latinilor.1 Cel care a asociat pentru prima dată cele două 
cuvinte de „idee latină” a fost Alphonse Roque-Ferrier, într-un studiu intitulat 
„L’idée latine dans quelques poésies en espagnol, en langue d’oc et en catalan“, 
publicat în „Revue des langues romanes” la Montpellier în 1877.2  Ideea latină va 
lua formă într-o realitate lingvistică şi culturală prin Frédéric Mistral, Victor 
Balaguer, Emile Zola, Anatole France, Paul Adam etc. 

Acelaşi aspect îl întâlnim şi în  societatea românească ce părea zguduită 
de reînvierea şi revalorificarea trecutului latin. „În zorile lumii moderne – sublinia 
Mircea Eliade – originea se bucură de un prestigiu aproape magic. A avea o 
origine bine stabilită însemna, de fapt, a te prevala de o origine nobilă. Suntem 
urmaşii Romei! repetau cu mândrie intelectualii români din veacurile al XVIII-lea şi 
al XIX-lea. Conştiinţa descendenţei latine era însoţită la ei de un fel de participare 
mistică la măreţia Romei”3. Mircea Eliade considera că dorinţa de a dovedi 
originea nobilă şi antichitatea poporului său domina într-aşa măsură sud-estul 
european încât, în afară de câteva excepţii, toate istoriografiile respective s-au 
cantonat în istoria naţională şi au ajuns în cele din urmă la un provincialism 
cultural.4 „Preocuparea pentru stăruinţa romană în Dacia părăsită de Aurelian, 
pentru etnogeneza românilor, pentru determinarea originii limbii române, pentru 
fixarea momentului apariţiei conştiinţei originii romane la români a fost o 
permanentă dominantă în istoriografia şi filologia română, de la cronicari şi până 
astăzi. Nici o altă problemă nu a reţinut atât de mult şi stăruitor atenţia generaţiilor 
de istorici şi filologi, nici o altă problemă din trecutul românilor nu a suscitat atâtea 
controverse, polemici, teorii contradictorii şi greşite.”5  

Mitul originilor aparţinând familiei universale a miturilor fondatoare tratează 
naţiunea ca un organism biologic, cu toate că aceasta reprezintă de fapt un 
organism social, o sinteză culturală.6 Din punct de vedere cultural românii de 
astăzi sunt mai aproape de oricare grup etnic european decât de daci sau de 
romani. 

Pentru români întoarcerea la originea latină s-a manifestat mai întâi la 
cronicari, iar mai târziu în secolul al XVIII-lea întâlnim politizarea ideii de 
romanitate. Acest fapt se datora instaurării dominaţiei străine în cele trei ţări 
române şi luptei românilor din Transilvania pentru emancipare. Ca şi înaintaşii lor, 
reprezentanţii Şcolii Ardelene (Petru Maior, Gheorghe Şincai, Samuel Micu etc.) 
susţineau ideea originii pur romane a poporului român. Strâns legată de mitul 
                                                           

1 Roger Barthe, Une supernation nécessaire, Paris, 1966, p. 109 
2 Ibidem, p. 100 
3 Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, 1972, p. 171 
4 Ibidem, p. 171 
5 Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei. Ediţie reeditată, Bucureşti, 

1993, p. 6 
6 Vezi Lucian Boia, Mythologie historique roumaine (XIXe et XXe siècles) în „Analele 

Universităţii Bucureşti”, Istorie, 1993-1994,  p. 5 
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continuităţii, originea latină servea românilor din Ardeal în lupta lor pentru 
emancipare. Românii prezentau aşadar o origine nobilă faţă de elita conducătoare 
maghiară, un fel de blazon în tradiţie medievală.7  

În secolul al XIX-lea, Şcoala Latinistă reprezentată îndeosebi prin ardeleni 
a atins un punct extrem prin identificarea Românilor cu Romanii, istoria 
românească devenind o continuare perfectă a istoriei romane. Istoria românilor din 
1853 a lui August Treboniu Laurian (1810-1881), utilizată de asemenea ca manual 
de şcoală, demonstra acest principiu prin folosirea unui nou sistem cronologic. 
Aşadar, datele istoriei naţionale erau recalculate plecând de la fondarea Romei, 
revoluţia lui Tudor Vladimirescu de la 1821 fiind deplasată în anul 2574. Pe de altă 
parte, Dicţionarul limbii române publicat în două volume şi un glosar între 1871 şi 
1876 de către A.T. Laurian şi I.G. Massim oferă o imagine bizară a unei limbi 
române care seamănă foarte bine cu limba latină veritabilă. Autorii au purificat şi 
latinizat vocabularul, au adoptat un sistem ortografic etimologic, limba rezultată 
semănând vag cu limba română. Interesant că lucrarea a apărut sub patronajul 
Societăţii Academice, viitoarea Academie Română, demonstrând poziţia 
importantă de care se bucurau aceste principii în mediile oficiale.8 

Şi în chestiunea abandonării alfabetului chirilic în favoarea alfabetului latin, 
punctele de vedere ale partizanilor alfabetului latin, în confruntarea lor cu 
adversarii, devin interesante, întâlnim argumente pro şi contra alfabetului latin.  

De ambele părţi tezele sunt friabile, ele reflectând însă modul de a gândi al 
epocii, cu tendinţele ce-şi disputau întâietatea. Susţinătorii alfabetului chirilic 
invocă tradiţia şi unele avantaje de ordin practic. Cei ai scrierii latine pun accentul 
pe modernizare, pe deschidere spre latinitate şi spre Europa. Pentru generaţia 
tânără, alfabetul chirilic sugerează orientalism, cel latin – occidentalizare; slovele – 
înjosire şi opresiune, literele – demnitate şi emancipare; vechea scriere – 
stagnare, conservatorism, rugină, cea nouă – deschidere, progres, revoluţie.9 

Ideea originii latine a naţiei române nu o întâlnim numai în Ardeal, ea 
putând fi întâlnită în secolul al XIX-lea şi în Principate. „Mişcarea naţională 
românească afirmată după 1821, apropierea de occident şi de modelul occidental 
de civilizaţie, complexele unor ţări mici care aspirau să joace un rol în Europa prin 
restaurarea vechii dacii (a Daciei romane, se înţelege), totul a contribuit la 
scoaterea în evidenţă a modelului roman. Excelenţa mitului fondator garanta 
excelenţa viitorului românesc, în ciuda mediocrităţii prezentului. Prin romani, 
românii se prezentau Occidentului ca egali cu oricine, iar fenomenul de aculturaţie 
nu mai însemna împrumut, ci revenirea la matcă, la un fond comun de civilizaţie 
cu civilizaţia apusului.”10 

În secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea se întâlneşte şi 
celălalt caz extrem, reprezentat prin afirmaţia originii pure dace a românilor, dar 
discursul dominant a continuat să-i avantajeze într-o anumită măsură pe romani. 

La 1900 istoricul Dimitrie Onciul considera că poporul român s-a născut 
„mai ales din colonii romani, cari pe teritoriul colonizat au absorbit resturile 
populaţiunii dace, după ce aceasta fusese aci în mare parte exterminată în luptă, 

                                                           
7 Vezi Gheorghe Şincai, Samuel Klein, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, 

publicat în limba latină la Viena în 1780. 
8 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, 1997, p. 88-89 
9 Ştefan Cazimir, Alfabetul de tranziţie, Bucureşti, 1986, p. 103 
10 Lucian Boia, op. cit., p. 88 
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cum spun autorii romani, sau silită a se retrage spre miazănoapte şi răsărit. 
Părerea că daco-romanii sunt mai cu seamă daci romanizaţi nu se confirmă prin 
marturiile istorice. Dacii se menţin în părţile necolonizate, ca populaţiune 
deosebită de cea romană şi deseori chiar ostilă imperiului, până la sfârşitul 
dominaţiunii romane, pentru a dispare apoi în valul năvălirilor“.11 

„Triumful latinităţii” îl găsim în toată splendoarea sa la Vasile Alcsandri. În 
sufletul poetului nostru se deşteaptă, odată cu încrederea în civilizaţia franceză, o 
nouă idee, încrederea în puterea de viaţă a ideii latine. Franţa învinsă în 1870 era 
în ochii săi rasa latină întreagă micşorată şi umilită în ceea ce avea ea mai nobil; 
Franţa învingătoare reprezenta pentru Vasile Alecsandri triumful ideii latine, 
superioritatea gintei noastre asupra raselor nelatine 12. 

Multe pagini s-au scris despre Vasile Alecsandri şi acea Societate pentru 
studiul limbilor romane înfiinţată la Montpellier în 1869, care a hotărât să acorde 
premii trienale pentru diferite lucrări literare, filologice şi istorice etc. şi un mare 
premiu, o cupă de argint oferită autorului poeziei celei mai bune pe tema „Cântecul 
latinului” sau a gintei latine, urmând a fi tradusă în toate limbile romane şi pusă pe 
muzică. Astfel, în 1878, la sărbătorile latine din Montpellier se acorda lui Vasile 
Alecsandri, pentru Cântecul gintei latine, marele premiu, „pentru cântecul care ar 
celebra mai bine gloria şi aspiraţiunile marii patrii comune”. În discursurile care au 
avut loc la această manifestare se sublinia gloria trecutului şi năzuinţa că tot ceea 
ce este latin să se unească pentru a face legătura trecut-viitor. Îşi aminteau de 
Virgiliu, de celebra frază „Tu regere Imperio populos, Romanae memento” 
(„Romane, adu-ţi aminte că misiunea ta este să conduci popoarele”). Frazeologia 
era militantă invocându-se mereu formula stereotipă „Popoarelor de limba 
romană”13. Presa franceză semnala contactele dintre români şi francezi ca urmare 
a acestor manifestări literare: „După sărbătorile latine, raporturile între oraşul 
nostru [Montpellier] şi România s-au multiplicat. Foarte mulţi români frecventează 
şcolile noastre. Ecoul cântecului latin se resimte de la Bucureşti la Montpellier, de 
la Montpellier la Bucureşti, cu un apel incitator”14. 

La aceste manifestări literare din Provence au mai fost încoronaţi şi alţi 
români. La rezultatul concursului din 1882, de la Forcalquier şi de la Gap,            
D. Naum din Iaşi a obţinut pentru traducerea cântului al IV-lea din Mireille şi 
traducerea poemului Tambour d’Arcole, o pană de aur, ornată cu briliante de 
Saint-maine; iar, în 1891 la concursul literar de la Bedarieux alt premiat a fost 
francezul J.B. Hetrat, profesor în România, pentru poeziile sale în limbile franceză 
şi română. Regina Elisabeta a României, cunoscută sub pseudonimul literar de 
Carmen Sylva15 a fost premiată de Societatea Félibrige16. În 1882 Carmen Sylva 

                                                           
11 Dimitrie Onciul, Dacia, în Enciclopedia română, vol. II, Sibiu, 1900, p. 87; vezi Lucian 

Boia, Istorie şi mit..., p. 96-97  
12 V. Haneş, Vasile Alecsandri, propovăduitor al ideii latine, Focşani, Atelierele Leon et Co., 

1915, p. 4 
13 „Popoarelor de limbă romană! Să ne întoarcem la căminul părintesc, fraţilor, să strângem 

legăturile noastre!” (Emilia Tailler, Fr. Mistral şi V. Alecsandri la Congresul din Montpellier, Tipografia 
„Comptuar, Popular Român”, Bucureşti, 1915, p. 52) 

14 Vasile Alecsandri, Poezii şi Scrisori, manuscrise, Biblioteca Academiei Române, S 60131 / LVI  
15 Regina Elisabeta era poetă şi o foarte bună traducătoare. A tradus numeroase opere 

literare româneşti în limba germană. Tot în limba germană a scris poeme, poveşti şi nuvele. Opera  
s-a bucurat de un real succes în Franţa, unde prietenul său, scriitorul Pierre Loti, îi prefaţa foarte 
multe ediţii. 
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avea să publice la Paris Les pensées d’une Reine17, o cărticică scrisă direct în 
franceză şi publicată de Calman-Lévy, care aduna peste două sute de cugetări, 
împărţite pe mai multe capitole, viaţă, iubire, fericire, spirit, artă, datorie, politică.18 
Marele succes al acestei mici culegeri i-a adus reginei consacrarea în rândul 
literaţilor francezi. În aprilie 1883 Fréderic Mistral şi şcoala sa literară provensală 
aveau să o onoreze cu o diplomă de Maîtres Jeux al Academiei de Arte Florale, 
cea mai veche academie literară din Europa. Sosirea sa a fost salutată de 
reprezentanţii şcolii provensale, ca pe a unei muze zâmbitoare de pe malurile 
Dunării, reîncarnare modernă a lui Clémence Isaure, patroana mitică a acestei 
şcoli, restauratoare în secolul al XV-lea a poeziei occitane. Roger Merle, care a 
studiat în amănunt această situaţie, povesteşte că şi după zeci de ani, când 
academicianul Axel Duboul a fost primit ca Mainteneur al Jocurilor Florale i s-a 
urat „Bun venit în numele lui Clémence Isaure şi a lui Carmen Sylva”19. 

Ideea latinităţii este prezentă şi la B.P. Hasdeu. În articolul Un congres 
Pan-Latin la Paris, publicat în revista „Traian”, an I, nr, 31, 1869, Hasdeu propune 
tinerimii române să ia o nobilă iniţiativă  şi anume organizarea unui mare congres 
latin la Paris. Sublinia că de acest congres depinde nu numai existenţa 
naţionalităţii române cât şi cea a întregii lumi latine. Aduce în discuţie pericolul 
Prusiei şi al Rusiei pentru lumea latină şi de aceea consideră că „Nu este Român 
acela carele nu va studia cu tot dinadinsul istoria Prusiei, pentru ca să poată citi 
acolo ceea ce aşteaptă naţionalitatea noastră, de nu ne vom arunca fără un pic de 
zăbavă în braţele consângenilor de la Apus, formând un grandios ocean din toate 
fluviile latine, precum se zbuciumă a face Teutonii un ocean pan-germanic şi 
Muscalii un ocean pan-slavic. Ş-apoi însuşi Occidentele simte o nevoie tot atât de 
urgentă de acest măreţ «consiliu de familie»”20. Hasdeu consideră că „Toţi latinii 
trebuie să se vază odată faţă-n faţă şi braţ la braţ”, iar acest Congres va arăta 
pericolul germanizării gurilor Dunării şi va încerca să paralizeze acţiunea Rusiei la 
Dunăre. 
                                                                                                                                                                 

16 În localitatea Castelnau-le-Lez de lângă Montpellier se află o veche biserică, „St. Jean”, 
din secolul al XII-lea. Pe unul dintre pereţii exteriori ai acestui monument a fost fixată, în secolul al 
XIX-lea, o placă de marmură scrisă în limbile provensală şi română, inscripţie care poartă numele 
reginei României, ca regină a Felibrigiului: 

„În anul MDCCCLXXXV al Mântuitorului şi în Duminica de V iulie 
Dinaintea poporului din Castelnau şi din Montpellier 
 Regina Felibrigiului, Maiestatea Sa Elisabeta, Regina României 
Mare Maestru al Felibrigiului, Fréderic Mistral din Maillan 
President Mantenantei Languedocului, Camille Laforgue din Quarant 
Episcop de Montpellier, Anatol de Roverie de Cabrières 
Succesor lui Favre la Castelanu, abatele Pavel din Blidan 
Primar de Castelnau, Jon-Antonie Costan” (Ion Andreiţă, Scrisori pariziene, Râmnicu 

Vâlcea, 2000, p. 136) 
17 Les pensées d’une Reine, Calman Lévy, Paris, 1882, Vom amboss, Bonn, Emil Strauss, 

1890 – traducerea în germană este realizată de Carmen Sylva, Cugetările unei regine, Iaşi, 1882 
18 Gabriel Badea Păun, Carmen Sylva, uimitoarea Regina Elisabeta a României, Bucureşti, 

2003, p. 116 
19 Ibidem, p. 117-118; Axel Duboul, [Les] deux siècles de l’Académie des jeux floraux, 

Toulouse, 1901, Roger Merle, Carmen Sylva, Toulouse, 1999 
20 B.P. Hasdeu, Scrieri literare, morale şi politice, p. 186. „Pentru Români un congres în 

Paris este o cestiune de viaţă; pentru Occidente este o cestiune de putere; pentru toţi strănepoţii lui 
Romul este o cestiune de legitimă apărare; şi dacă primul apel în această privinţă răsună anume în 
josul Danubiului, cauza este că tocmai aici slăbiciunea e mai mare, primejdia mai simţită, buba mai 
coaptă”. 
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Dacă la Vasile Alecsandri şi B.P. Hasdeu „reîntoarcerea la origine“ era 
privită în contemporaneitate ca o necesitate de unire a lumii latine, la Ioan Slavici 
discursul pe aceeaşi temă căpăta nuanţate interpretări. Iată invocarea trecutului 
latin, aşa cum reiese din cuvântarea lui Ioan Slavici la sărbătoarea de la Putna, 
rostită la 15 (27) august 1870: „Fraţilor români! Au trecut 1765 de ani de când supt 
conducerea bunului Traian, romanii Italici au descălecat în Oriintele Europei. Lung 
a curs timpul de-atunci până acuma – lung, trist şi viforos, jalnică a fost soarta fiilor 
părăsiţi de muma căzută, Roma falnică, Roma măreaţă, Roma care odinioară 
purta lumea întreagă pe umerii săi atleţi, Roma a căzut şi supt ruinele ei s-a 
îngropat”21. În continuare subliniază că adevăratul plăsmuitor al neamului nostru 
este Iuliu Cezar, iar noi trebuie a ne împlini chemarea ce avem ca popor latin. 

Latinul era modelul exemplar ce trebuia imitat spre a redobândi, am putea 
spune, „puritatea rasială, forţa fizică, nobleţea, morala eroică a începuturilor 
glorioase şi creatoare”, pasiunea pentru „originea nobilă”. 

Figura împăratului Traian s-a bucurat de mare trecere în epocă, 
simbolizând momentul fondator al cuceririi Daciei de romani. În februarie 1888, cu 
ocazia inaugurării Ateneului Român, Alexandru Odobescu a ţinut o conferinţă în 
care sublinia înrudirea edificiului bucureştean cu clădirile romane cu dom circular, 
Ateneul simbolizând astfel originea romană a celor care l-au înălţat.22 Alexandru 
Odobescu propunea reprezentarea în basorelief, pe fronton, a „schimbării la faţă 
ce se făcu aci în România când de sub aspra şi întunecata asuprire a dacicului 
Decebal, ţara noastră, prin fericita-i cucerire de către Traian, începu repede şi 
lesne în luminoasa şi binecuvântata împărăţie a neamului latin”23. Fresca din 
marea sală circulară ar fi urmat să prezinte mai întâi barbaria timpurilor preistorice, 
apoi războaiele daco-romane şi triumful Romei. Nu imaginea lui Decebal era 
importantă, în schimb „măreaţa şi blânda figură a împăratului Traian va predomni 
cu creştetu-i cărunt şi cu gestu-i profetic, întreaga sa oştire [...]. El, care ne-a dat 
nouă, aci şi naştere şi nume, şi viaţa şi credinţa. El va străluci la acel loc, ca şi 
soarele ajuns la amiazi”24. 

În lucrarea lui Dimitrie Onciul Din istoria României în 1906, întâlnim doar 
două ilustraţii. Prima îl înfăţişează pe împăratul Traian, „întemeietorul poporului 
român”, a doua pe regele Carol I (1866-1914), „întemeietorul regatului român”, în 
epocă  existând o preocupare de a urmări latinitatea familiei regale ca un semn de 
legitimare. În acest sens, Nicolae Iorga, într-o lucrare25 în limba franceză, sublinia 
relaţiile de rudenie ale familiei regale din România cu marile familii princiare de 
origine latină. Se amintea de Josephine de Bauharnais, mama regelui Carol I, de 
Antoinette-Marie Murat, de legăturile cu familiile portugheze, de originile franceze 
ale casei regale de Hanovra. 

Întorcându-ne la momentul 1906, dedicat în principal sărbătoririi a 40 de 
ani de domnie a regelui Carol I, putem observa că evenimentul avea şi alte 
semnificaţii. Rememora evenimente ce marcau momente de răscruce în istoria 
                                                           

21 Ioan Slavici, Atitudini şi mărturisiri, Timişoara, 1975, p. 16 
22 Lucian Boia, op. cit., p. 98 
23 Ibidem; Alexandru Odobescu, Ateneul Român şi clădirile antice cu dom circular, în Opere 

complete, vol. III, Bucureşti, 1908 
24 Lucian Boia, op. cit., p. 98 
25 Vezi Nicolae Iorga, Relations latines de la famille royale de Roumanie. Quelques notes 

généalogiques, în „Bulletin de l’Institut pour l’étude de l’Europe sud-orientale”, III, nr. 1-6, Iaşi, 
Imprimerie de l’Est, 1917, 10 p 
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românilor: 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian în anul 106 
şi stabilirea aici a primilor colonişti romani, ca şi împlinirea a 25 de ani de la 
proclamarea în 1881 a Regatului Român.26 În Parcul Carol amenajat cu această 
ocazie s-a organizat o impunătoare „Expoziţie Generală Română a Jubileului” 
menită să arate nivelul României de dezvoltare la acea dată. Au fost invitate să 
participe o serie de state europene ca Austria, Ungaria, Italia, Franţa, Germania, 
care şi-au avut propriile pavilioane. Printre personalităţile străine prezente atât la 
deschiderea expoziţiei cât şi în alte momente festive prilejuite de „serbările 
Jubileului” s-au numărat Primarul Vienei, dr. Carol Lueger, şi primarul Romei, 
contele di San Martino.27 De la vulturul aurit al legiunilor romane de pe drapelele 
participante la parada militară de la Arenele Romane amenajate în Parcul Carol, 
unde Regele, Regina, Principii Moştenitori Ferdinand şi Maria, însoţiţi de 
Principele Carol şi Principesa Elisabeta, au participat la serbarea de distribuire a 
premiilor obţinute de expozanţi la 13 iunie 1906, simbolurile latinităţii erau 
prezente pretutindeni.28 

Şi tot ca o reconstituire a trecutului roman, la 10 septembrie 1906, primarul 
Romei, contele di San Martino, aducea în dar bucureştenilor o copie în bronz cu 
soclul ei de marmură a Lupoaicei Capitoline alăptând pe Romulus şi Remus, 
simbol al originii latine a poporului român. 

Pe de altă parte, Ulysse de Marsillac considera că în România, în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea funeraliile au păstrat multe din trăsăturile 
păgânismului roman. Înaintea sicriului se duce, pe un platou mare, rotund, o 
prăjitură de orz reprezentând figura mortului (coliva), acelaşi obicei întâlnindu-se la 
Roma. Există bocitoare angajate care însoţesc convoiul, obicei regăsit şi la 
romani. Tot ca la Roma, se pune o monedă în gura mortului sau în sicriu. Pe 
mormânt se aprinde o candelă care este întreţinută permanent. S-a păstrat aici 
obiceiul ca mortul să aibă faţa descoperită. El este gătit cu cele mai frumoase 
haine, este fardat cu roşu şi alb; pe buze i se pune o petală de trandafir şi, astfel 
gătit, mortul este purtat pe străzi, în sunetele muzicii. Preoţii poartă veşmintele 
cele mai strălucitoare. Sicriul nu este pus într-un dric împodobit cu draperii negre 
presărate cu lacrimi, ci sub un baldachin alb cu franjuri aurii.29 

 
În secolul al XIX-lea, acest miraj al originii nobile a stârnit în toată Europa o 

adevărată pasiune pentru istoria naţională – consecinţă a deşteptării 
naţionalităţilor. Putem spune că aceste manifestări s-au transformat foarte curând 
într-un instrument de propagandă şi de luptă politică. Această temă a latinităţii s-a 
impus dincolo de cercul intelectualilor, având o impresionantă receptare la public 
datorită caracterului populist abordat devenind o permanenţă politică. 

 

                                                           
26 Vezi Maria Ioniţă, Bucureştii în ajunul jubileului din anul 1906, în „Muzeul Naţional”, X, 

Bucureşti, 1998 
27 Eadem, Casa şi familia Capşa în România Modernă 1852-1950, Bucureşti, 2000, p. 132 
28 Paul Lindenberg, Charles Ier Roi de Roumanie, Paris, 1913, p. 303; La Roumanie 1866-

1906, Bucarest, 1907 
29 Ulysse de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-lea. Ediţie reeditată, Bucureşti, 1999, p. 266 
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Ştefania CIUBOTARU 
 

REGINA ELISABETA ŞI PIERRE LOTI – O PRIETENIE DE SUFLET 
 

 Regina Elisabeta a României şi Pierre Loti, două mari personalităţi ale 
secolului al XIX-lea, ale căror vieţi s-au întretăiat la un moment dat, două firi 
romantice, care au legat atât o prietenie personală, cât şi una literară. 
 Regina Elisabeta a României a fost fiica principelui Hermann de Wied şi a 
principesei Maria de Nassau, fiind născută în Castelul Monrepos din Neuwied, la 
17/29 decembrie 1843. La 3 noiembrie 1869, principesa Elisabeta s-a căsătorit cu 
principele Carol I de Hohenzollern, devenind după proclamarea regatului în 1881, 
prima regină a României. 
 Puternic influenţată de normele educaţiei germane, principesa Elisabeta a 
înţeles care era locul ei în viaţa regalităţii şi s-a dedicat cu precădere activităţilor 
caritabile, conduită care a fost vizibilă atât în timpul Războiului de Independenţă 
(1877-1878), cât şi în vremuri de pace. 
 Regina a înfiinţat mai multe societăţi filantropice dintre care sunt de 
menţionat „Instituţia Surorilor de Caritate” (1879), „Societatea Regina Elisabeta” 
(1881), „Azilul pentru orbi Regina Elisabeta” (1909) şi a sprijinit afirmarea 
specificului românesc, încurajând dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale, 
îndeosebi olăritul, ţesutul covoarelor sau broderia. 
 Debutul literar al reginei Elisabeta s-a produs prin traducerea în limba 
germană a Poeziilor populare româneşti, poezii tipărite de Vasile Alecsandri în 
culegerea sa de folclor românesc. A continuat să publice traduceri din literatura 
română contemporană, sub numele de E. Wedi, o anagramă a numelui său. De la 
jumătatea anului 1879 şi până în primăvara anului 1880, a scris trei poeme de 
peste două sute de pagini: Sapho, Hammerstein şi Furtuni. Aceste scrieri ale 
reginei au fost semnate cu pseudonimul „Carmen Sylva”, poate chiar la îndemnul 
regelui Carol, pentru a delimita clar poeta de regină1.  
 Pasiunea pentru scris a determinat-o pe regină să continue să creeze, 
astfel încât numai în anul 1882 a publicat şase volume dintre cele mai diverse – 
poezii, poveşti, traduceri, culminând cu o carte de aforisme Cugetările unei regine, 
scrisă direct în franceză şi publicată de editura Calmann Levy. Cartea reunea 
peste două sute de cugetări, împărţite pe mai multe capitole: viaţă, omenire, 
iubire, fericire, spirit, artă, datorie, orgoliu, politică, şi a fost prefaţată de scriitorul 
francez Louis Ulbach. Succesul acestei cărţi, avea să-i aducă suveranei României 
consacrarea în rândul literaţilor francezi, iar în 1883, Frederic Mistral (poet 
francez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1904) şi şcoala sa literară 
provensală, au onorat-o cu o diplomă de „Maître es Jeux” a Academiei de Arte 
Florale, cea mai veche academie literară din Europa2. 
 Tot în anul 1883, regina a publicat şi o voluminoasă culegere de versuri 
sub titlul Liniştea mea, dedicată Rhinului natal şi Poveştile Peleşului, lucrare ce a 
reprezentat momentul de culme al creaţiei sale artistice în proză3. 

                                            
 1 Gabriel Badea Păun, Carmen Sylva, 1843-1916, Uimitoarea regină Elisabeta a României. 
Traducere din franceză de Irina-Margareta Nistor. Ediţia a treia, Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 124 
 2 Ibidem, p. 126 
 3 Ibidem, p. 128 
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 Din 1884, sub influenţa lui Mite Kremnitz – soţia unuia dintre medicii trimişi 
de către regina Saxoniei, pentru a o ajuta în timpul Războiului de Independenţă – 
Elisabeta a renunţat la proza lirică, şi a scris împreună cu aceasta, trei romane, 
publicate sub pseudonimul de Dito şi Idem: Romanul unei principese, Astra şi 
Poşta militară. Despre colaborarea cu Mite Kremnitz, regina Elisabeta declara: „Ne 
despărţeam seara, după conversaţii nesfârşite şi discuţii înflăcărate, iar peste 
noapte găseam simultan o nouă soluţie... În privinţa scrisului propriu-zis, ne 
rezervam de fiecare dată surprize reciproce... Deseori ne smulgeam pana din 
mână, în mijlocul unei fraze, spre a îngădui uneia să termine gândul celeilalte”4. 
 În ceea ce priveşte critica literară asupra operei reginei, în timpul vieţii sale 
s-a păstrat o tăcere politicoasă, atitudine care s-a perpetuat şi după moartea ei. 
Singurul care a încercat să facă o analiză pertinentă a liricii sale a fost Dumitru 
Caracostea, într-un studiu omagial, ocazionat de aniversarea a 100 de ani de la 
naşterea primei regine a României, şi în care conchidea: „Dacă ar fi aparţinut 
păturii noastre mijlocii şi ar fi scris în româneşte, judecata criticii n-ar fi şovăit: am fi 
recunoscut cu toţii că, lăsând la o parte 3-4 poeţi ai vremii, nivelul operei ei nu e 
depăşit de restul contemporanilor. Şi în orice caz, ar sta în fruntea scriitoarelor 
române din generaţia ei”5. 
 Spre sfârşitul anului 1886 a sosit la Bucureşti, tânărul Robert Scheffer, un 
distins intelectual francez, recomandat de Curtea Imperială de la Sankt 
Petersburg, unde făcuse oficiile de bibliotecar, pentru a ocupa funcţia de secretar 
particular al reginei Elisabeta. Odată ajuns la Bucureşti, Robert Scheffer a fost 
surprins de eticheta Curţii Regale a României, care i-a fost prezentată pe scurt, 
încă de la sosirea la palat şi anume: „Primirile la Maiestăţile Lor se fac numai 
începând de la ora 11.00 dimineaţa. La cererea expresă a reginei, eticheta 
îngăduie să i se sărute mâna cu ocazia unei prezentări. Seara când nu citeşte din 
creaţiile proprii, în prezenţa damelor de companie sau nu participă la vreo 
recepţie, reginei îi place să cânte la pian Beethoven, Schumann, Bach, Mozart, 
acompaniată de violonişti invitaţi. Cel puţin o dată pe an, sunt organizate recitaluri 
la palat, cu pianişti celebri. Toată lumea vorbeşte limba franceză, cu excepţia 
regelui care conversează în germană. Cu Maiestatea Sa să vorbiţi despre pictură, 
arte frumoase, istorie sau geografie, nu şi despre politică. În anotimpul frumos, 
duminica, după slujba de la Mitropolie, se organizează bătăi cu flori la şosea. În 
toate magazinele şi cafenelele de lux, trebuie să plătiţi numai cu lei aur. Bună 
seara domnule, şi nu uitaţi că mâine dimineaţă, la ora 11.00 fix, sunteţi aşteptat în 
biroul regelui. Abia apoi vă va primi regina. În cinci minute în timpul explicării 
etichetei – scria Robert Scheffer – mi se prezentase de fapt, pe scurt, ceea ce 
puteam numi «La belle epoque în Bucureşti»”6.  
 Despre regina Elisabeta, Robert Scheffer avea să scrie în binecunoscutele 
sale memorii, Orient regal. Cinci ani la Curtea României: „graţia îi era făcută din 
bunătate, bunătatea era pe de-a-ntregul maternă. Ştiuse să scoată din nefericirea 
vieţii ei, bogăţii pe care le împărţea celorlalţi şi neputând să fie mamă, era mama 
tuturor celor care căutau adăpost lângă ea. În ochii ei albaştrii strălucea blând o 
bunăvoinţă inalterabila. Simpatia îi era mereu trează şi avea darul preţios de a şti 
să asculte. Inima ei vibra la toate suferinţele, îţi venea să-i împărtăşeşti secretele, i 
                                            
 4 Ibidem, p. 145 
 5 Ibidem, p. 147 
 6 Marius Petrescu, O iubire interzisă, în „Formula As”, nr. 582, 2003, p. 5 
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te mărturiseai, în cuvinte calde încuraja inimile copleşie, le dădea putere celor 
slabi. Era iubită. Simţul ei de dreptate mergea până la a refuza orice minciună. 
Manierele ei erau ale unei mari doamne, care niciodată nu se coboară din rangul 
ei. Îndrăznea să spună orice, pentru că avea o candoare intactă. Seducţia ei era 
nemijlocită. Era centrul în jurul căreia contrariile se armonizează. N-avea decât 
defectele calităţilor ei”7. 
 Despre predecesoarea sa, regina Maria, scria în Povestea vieţii mele că „a 
fost o figură fără pereche în felul ei Carmen Sylva, regina poetă, cu romantismul ei 
minunat şi naiv, cu felul ei de a se purta plin de o nobilă bunăvoinţă, cu inima ei de 
o nemărginită dărnicie, cu gestul ei de bună primire; cu neîncetatele-i iluzii şi 
exagerări, cu neînvinsul ei entuziasm care izbucnea deodată până sus în cer, ca 
erupţia unui vulcan, când te aşteptai mai puţin; cu vocea ei melodioasă povestind 
neîncetat complexele ei emoţii, cu o neîntrecută şi uimitoare nesocotire a 
auditoriului, ceea ce uneori mă umplea de o cumplită uluire; cu pasul ei fără 
astâmpăr, cu darul ei inconştient de a mări şi de a deforma întâmplările zilnice, cu 
imaginaţia ei înaripată şi desăvârşita ei lipsă de gust, cu hazul ei, cu înţelegerea ei 
binevoitoare, cu avântul ei înflăcărat spre compătimire şi bunăvoie pentru toţi 
oamenii. Aunty era o «visătoare de vise» pătimaşe, prea încrezătoare, prea 
nechibzuită, prea lesne de înşelat, blajină, miloasă, altruistă. Din pricina gusturilor 
noastre atât de deosebite şi a noţiunilor noastre despre lucruri atât de diferite,       
n-am fost niciodată cu adevărat apropiate. Dar cu toate că nu făceam parte din 
cercul ei intim, cred că puţini au înţeles pe Aunty aşa de bine ca mine”8. 
 Dar cine era Pierre Loti? Pierre Loti – pe numele său adevărat Julien Viaud 
– s-a născut la 14 ianuarie 1850 la Rochefort, în Franţa. Trăgându-se dintr-o 
familie de navigatori, a simţit de timpuriu chemarea mării, fapt pentru care a mers 
la Paris, în vederea pregătirii pentru şcoala navală. A avut norocul să fie admis pe 
vasul-şcoală „Borda”, din rada oraşului Brest, cu care a făcut călătorii de studii în 
jurul Franţei, iar în 1869 a devenit aspirant pe vasul „Jean Bart”, cu care a 
continuat drumurile pe mările lumii. În 1872, ajungând în Tahiti, suita feminină a 
reginei Pomaré i-a dăruit numele de „loti” (prin deformarea lui „roti”, numele unei 
flori tropicale), nume pe care şi l-a ales drept pseudonim literar9. 

De la jurnalul de bord a trecut la prima sa carte, Aizadé (1879), care însă 
nu a fost remarcată de critică. Au urmat însă câteva succese literare: Rarahu 
(1880), retipărită sub numele de Le mariage de Loti/ Căsătoria lui Loti, Le roman 
d’spahi/ Romanul unui spahiu (1880) – care prezintă aventurile unui soldat în 
Senegal, Fratele meu Yves – unde descrie viaţa unui ofiţer de marină francez 
(Pierre Loti) şi a unui marinar breton (prietenul său, Yves Kermadec). În 1886 a 
publicat un roman despre viaţa pescarilor bretoni Pecheur d’Islande/ Pescarul din 
Islanda, care a fost declarat de critică „cel mai bun şi cel mai popular dintre 
scrierile sale”. Anul 1890 a adus cu el apariţia unui alt roman Au Maroc/ În Maroc, 
povestea călătoriei la Fez, în compania ambasadorului Franţei şi a lucrării Le 

                                            
 7 Robert Scheffer, Orient regal. Cinci ani la Curtea României. Cuvânt înainte de Pamfil 
Şeicaru. Traducere de Rodica Pânzaru, Bucureşti, Editura Saeculum şi Editura Vestala,1997, p. 36 
 8 Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol. III. Ediţia a II-a, Editura Moldova, Iaşi, 
1991, p. 18 
 9 Mariana Jaklovsky, Cum se montează o ediţie bibliofilă. Pierre Loti – Une exilée, în 
„Revista Bibliotecii Naţionale a României”, an XII, nr. 1/2006, p. 21 
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roman d’un enfant/ Romanul unui copil, nimic altceva decât o amintire oarecum 
fictivă a copilăriei lui Loti, care l-a influenţat semnificativ pe Marcel Proust10. 

 În 1891 a fost ales membru al Academiei Franceze, în locul lui Octave 
Feuillet (romancier şi dramaturg francez, 1821-1890), prilej cu care, în discursul de 
recepţie s-a declarat „omul unei unice maniere literare” şi considera că pentru un 
veritabil scriitor nu există decât un singur tip de carte, pe care îl repetă la nesfârşit. 
Adăugând că această carte unică a fost pentru el jurnalul de bord, Pierre Loti 
făcea observaţia că „acest jurnal de marinar nu atinge întreaga sa perfecţiune, 
decât atunci când îl scrii pe mare”11. 
 Cum l-a cunoscut ca şi scriitor, regina Elisabeta a României pe Pierre Loti? 
Încă de la debutul său literar, Carmen Sylva le-a scris oamenilor celebri ai epocii 
sale – artişti plastici, erudiţi sau scriitori, fiindcă ştia că recunoaşterea trece 
obligatoriu prin astfel de relaţii şi, pentru a-i cuceri, şi-a pus în mişcare toată 
influenţa. Prin intermediul Elenei Bibescu (principesa pianistă născută Kostaki 
Epureanu (1855-1902), cea care a ţinut la Paris, timp de un sfert de veac, un 
salon în care invitaţii obişnuiţi erau Liszt, Wagner, Anton Rubinstein, Saint-Saëns, 
Debussy, Massenet, Vieuxtemps, Vincent d’Indy, Vasile Alecsandri, Ion Ghica), 
regina le-a cunoscut prin 1885 pe Juliette Adam (1836-1936, scriitoare franceză şi 
membră a mişcării feministe) şi pe contesa Diane de Beausacq (1829-1899, 
scriitoare franceză de asemenea, care a publicat sub pseudonimul de contesa 
Diane, care a vizitat-o pe regină la Bucureşti, şi despre care Loti spunea că „a 
suferit farmecul zânei înaintea mea”). Aceste doamne au introdus-o pe regina 
României în cercurile foarte închise ale publicaţiilor „La Nouvelle Revue”, „La 
Revue des deux mondes” şi „Les Annales politique et littéraires” şi i-au prezentat 
scrierile lui Pierre Loti12. 
 Cum s-au întâlnit? Elena Văcărescu, care devenise domnişoară de onoare 
a reginei, i-a trimis lui Pierre Loti, traducerea franceză a poeziei Iehovah, scrisă de 
Carmen Sylva. Flatat că putea coresponda cu o regină, Loti i-a răspuns Elenei 
Văcărescu: „Vă mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să citesc acest poem... Îl admir 
profund. Admir fondul care aparţine reginei şi forma care vă aparţine. Totul este 
frumos, iar mai multe pasaje sunt absolut superbe, surprinzătoare, sublime. Aş 
vrea să-mi exprim lui Carmen Sylva admiraţia”13. 
 La scurt timp după aceea, Pierre Loti i-a trimis Elenei Văcărescu un 
exemplar din romanul său Pescarul din Islanda, purtând şi o dedicaţie pentru 
regină. Regina Elisabeta a apreciat foarte mult romanul, scriind despre el că 
„degajă o extraordinară melancolie, care nu numai că încântă şi fascinează fiecare 
cititor în parte, dar îi impresionează în mod special pe cei care au suferit o 
profundă durere în existenţa lor. Acest autor trebuie iubit, pentru că el nu numai că 
ştie să descrie cu atât de mult talent tristeţea sufletelor omeneşti, idealul lor mereu 
căutat, rareori găsit şi atât de repede pierdut, dar, ca om, participă la toate 
suferinţele şi deziluziile descrise în cartea sa”14.  
 Impresia pe care a lăsat-o acest roman asupra reginei, a determinat-o mai 
întâi să-l traducă în limba germană (traducere pe care a realizat-o în numai 15 
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 13 Ibidem, p. 168 
 14 Ibidem 

79



zile) şi mai apoi să-l invite pe Pierre Loti la Sinaia. „Vreau – scria regina – să 
încerc tot ce ar putea apropia cele două popoare, vreau să folosesc tot ceea ce e 
cu putinţă. Ideea că rasa latină şi rasa germanică sunt făcute ca să se completeze 
una pe cealaltă a devenit cu siguranţă pentru mine o idee fixă. Chiar în momentul 
de faţă urmăresc acest scop şi traduc cea mai frumoasă carte a literaturii 
moderne: Pescarul din Islanda”15. 
 Aşadar, prima vizită a lui Pierre Loti în România a avut loc în cursul anului 
1887, secretarului particular al reginei revenindu-i misiunea de a-l întâmpina la 
Bucureşti, de a-l plimba  prin oraş şi la Cotroceni, la mormântul principesei Maria 
şi apoi de a-l aduce la Sinaia la Castelul Peleş. La castel, Loti s-a aflat între 27 
septembrie și 4 octombrie 1887, după care s-a îndreptat spre Constantinopol. 
 Regina înveşmântată în alb, l-a întâmpinat pe Loti în Sala de muzică, 
ţinând în mână traducerea romanului: Pescarul din Islanda, fapt care l-a uluit pe 
autor. La prima vedere Loti nu a impresionat-o pe regină, ci dimpotrivă ea a 
descoperit o fiinţă simplă, timidă, ba mai mult, Loti a provocat şi hilaritatea 
domnişoarelor de onoare, care şi-l imaginaseră pe scriitor ca pe un personaj 
impunător şi frumos, asemeni eroilor din scrierile sale. În realitate Pierre Loti era 
mărunţel, cocoţat pe nişte pantofi cu toc înalt, cu o redingotă prea strâmtă şi cu 
obrajii excesiv de pomădaţi16.  
 Impresia lui Loti despre regină a fost că: „regina este înaltă şi bine făcută. 
Ochii îi sunt albaştrii, vederea slabă, ce caută de aproape privirile celorlalţi spre a 
le ghici mai repede gândurile. Când ştii cât de mult au plâns aceşti ochi, azuriul lor 
intens şi strălucirea lor emoţionează asemeni unui gând eroic. Sprâncenele fin 
arcuite au o extraordinară mobilitate; gura armonioasă este obişnuită să 
zâmbească, lăsând să se zărească o dantură albă şi frumoasă; părul castaniu, 
bogat, se dovedeşte adesea indisciplinat; are mâini frumoase... iar pasul, 
nerăbdător este frumos cambrat; prin aceasta, întreaga-i fiinţă era mai degrabă 
drăguţă decât frumoasă şi chiar mai mult graţioasă decât drăguţă. Deasupra 
acestei străluciri de inteligenţă, de bunătate, de sinceritate cu care-şi întâmpină 
musafirii spre a-i face să se simtă mai bine şi a-i îndemna să vorbească mai 
curând, simţi umbra modestiei, o mirare ingenuă când răspunde titlului de 
«Maiestate», o uitare, parcă, a rangului, ceea ce scoate în evidenţă şi mai tare 
sclipirea ce ştie să şi-o stăpânească, învăluindu-i pe cei pe care-i întâmpină”17.  
 Deoarece regele Carol I se afla la Bucureşti pentru deschiderea 
Parlamentului, regina Elisabeta a petrecut singură şi aşa cum a dorit primele zile 
cu invitatul său special: au discutat despre literatură, l-a dus să viziteze 
împrejurimile castelului, totul culminând cu propunerea de a escalada munţii, fapt 
care l-a îngrozit întrucâtva pe Loti. Locul ales de regină era mănăstirea Peştera, 
unde se putea ajunge doar după şase ore de mers pe munte. Aventura pusă la 
cale de regină a ajuns la urechile regelui, care a revenit la Sinaia mai devreme 
decât se prevăzuse, remarcând în faţa tuturor, cu cel mai dezaprobator ton, 
„caracterul insolit” al expediţiei. 
 Mama reginei Elisabeta – principesa de Wied – care fusese la rându-i 
informată despre excursia organizată în onoarea unui „romancier imoral şi cu 
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amiciţii compromiţătoare”18, şi-a îndemnat fiica „să-l alunge cât mai curând de la 
Sinaia”19. 
 Despre şedera sa la Sinaia, Loti şi-a povestit amintirile şi impresiile în 
lucrarea L’exilée/ Exilata, făcând şi un portret al reginei: „farmec unic al ochilor, al 
privirii, farmec de o infinită simpatie şi discreţie, de obişnuită suferinţă şi imensă 
milă. Vocea reginei este ca o muzică. Nu cred că vreodată am mai auzit o voce 
comparabilă cu a sa, şi niciodată nu am mai auzit pe cineva citind cu un farmec 
asemănător. După sosirea mea, M.S. şi-a exprimat curiozitatea de a cunoaşte 
impresiile mele despre unele poezii germane, noi pentru mine. Secretarul său m-a 
pus în gardă într-o discuţie particulară: «dacă regina vă citeşte – nu puteţi judeca. 
Nu contează ce citeşte regina, întotdeauna pare delicios, ca şi piesele pe care le 
cântă.» Am văzut imediat cât de fondat era acest avertisment. Având onoarea de 
a asista la o lectură pe care M.S. a făcut-o doamnelor de la curte, din câteva 
capitole ale uneia dintre cărţile mele, nu mi-am recunoscut propria operă. Părea 
mai frumoasă”20.  
 De la Sinaia, Loti a plecat spre Constantinopol, însoţit fiind şi de secretarul 
particular al reginei, Robert Scheffer. 
 Cea de-a doua vizită a lui Pierre Loti în România, de această dată la 
Bucureşti şi nu la Castelul Peleş, a avut loc la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii 
mai 1890, aflat fiind în cea de-a treia călătorie spre Constantinopol.  
 Despre cea de-a doua călătorie în România, Pierre Loti nota că după trei 
ani a găsit-o pe regină schimbată „slăbită, îmbătrânită şi cu un zâmbet trist”21.  
 Loti îşi amintea că intrând în camera reginei, aceasta era îmbrăcată în alb, 
ca de obicei, şi înconjurată de flori, regina spunându-i că este zi de sărbătoare 
pentru ea, fapt pentru care, a fost organizată o recepţie intimă la Palatul Regal, în 
apartamentele particulare ale acesteia. La recepţie au participat domnişoarele de 
onoare, îmbrăcate în costume naţionale. Loti a surprins faptul că, muzicienii au 
fost ţigani (lăutari) şi că domnişoarele de onoare au dansat „un vechi dans 
popular, numit «horă». Au luat-o şi pe regină în horă, care pentru a le face pe plac, 
a acceptat cu graţie şi cu surâzătoare tristeţe. Apoi, regina a început să cânte un 
vechi lied german şi m-a rugat să o acompaniez la orgă”22. 
 Seara s-a încheiat cu un dineu de gală, la care au participat regele Carol I, 
regina Elisabeta, principele Ferdinand, două domnişoare de onoare şi câţiva 
invitaţi. A doua zi, Piere Loti a plecat către Constantinopol, notând că „mi-am 
amintit de experienţa pe care am avut-o la Curte, părăsind acest palat unde am 
fost prezentat aşa de bine şi unde nu am mai revenit niciodată”23.  
 Tot cu prilejul acestei vizite, intuind probabil doliul sufletesc al reginei, 
Pierre Loti i-a propus suveranei să facă sedinţe de spiritism, iar regina a acceptat. 
Ca urmare, în mare taină, fără ştirea regelui, a fost invocat spiritul micii principese 
Maria, care i-a transmis mamei sale un mesaj de iubire şi credinţă, tulburând-o 
până la lacrimi pe regină. Întâmplarea a convins-o să continue şedinţele de 
spiritism şi după plecarea lui Pierre Loti, medium-ul fiind de această dată, nimeni 
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alta, decât domnişoara de onoare favorită a reginei – Elena Văcărescu. Cu ocazia 
uneia dintre aceste şedinţe, Elena Văcărescu a intrat din nou în legătură cu spiritul 
micii principese, care i-a comunicat mamei sale un mesaj de-a dreptul şocant: 
principele moştenitor Ferdinand era îndrăgostit şi se logodea în taină, nu cu alta, 
decât domnişoara de onoare căzută în transă lângă masa de spiritism.  
 Faptul că se conturase o idilă între principele Ferdinand şi Elena 
Văcărescu, a fost consemnat şi de Robert Scheffer în memoriile sale care nota că: 
cei doi se tutuiau chiar în prezenţa regelui, Ferdinand îi spunea, topit, Elenei 
Văcărescu „Micuţule”, iar aceasta îl alinta „Nando”. La aflarea veştii, regina 
Elisabeta s-a entuziasmat, nu numai pentru că povestea de iubire a celor doi îi 
alimenta simţirea romantică, dar şi pentru că, susţinându-i pe cei doi îndrăgostiţi, 
în ipoteza unei viitoare repudieri, de care regina continua să se teamă, aceştia ar fi 
urmat să o protejeze la urcarea pe tron. Din acel moment, regina a devenit 
apărătoarea celor doi îndrăgostiţi, deşi Robert Scheffer a avertizat-o în legătură cu 
falsa sinceritate a protejatei sale, viu antipatizată la Curte pentru înscenările ei 
ipocrite, pentru ambiţiile ei de măreţie regală, firea ei băgăreaţă şi bârfele pe care 
le cultiva. Nimeni nu se îndoia însă, de iubirea sinceră a principelui, faţă de Elena 
Văcărescu24. 
 În pofida sentimentelor ei, regina Elisabeta avea o problemă: cum să îi 
comunice regelui, logodna ascunsă a principelui moştenitor cu Elena Văcărescu? 
Toate amănuntele relaţiei de iubire dintre cei doi, au fost consemnate de regină în 
jurnalul ei intim, despre care nu ştia decât secretarul particular Robert Scheffer. 
 Cu toate acestea, consemările reginei au devenit publice, prin indiscreţia 
uneia dintre cameristele sale, Amalia Burin, care a copiat toate pasajele 
compromiţătoare din jurnal, în absenţa reginei, şi care au ajuns în cele din urmă în 
presă, declanşându-se un scandal fără precedent.  
 Marile cotidiene europene „Frankfurter Algemeine Zeitung”, „L’Echo de 
Paris” au preluat ştirile, transformând mondenitatea într-un scandal politic care a 
depăşit graniţele României. Regina era îngrozită, regele furios, iar politicienii 
români indignaţi. 
 În aceste condiţii, principele a fost de urgenţă rechemat de familia sa la 
Sigmaringen, părăsind România, iar regina, a părăsit şi ea ţara, împreună cu 
întreaga suită, inclusiv cu Elena Văcărescu, urmând să rămână într-un exil regal, 
până lucrurile se mai linişteau. Regina Elisabeta a plecat la Veneţia, unde Robert 
Scheffer a rezervat două etaje la hotel Danieli. „A fost cea mai frumoasă şi cea 
mai tristă toamnă – nota Robert Scheffer în însemnările sale. Regina fusese 
cuprinsă de depresie şi era mereu tăcută, iar perfida de Elena Văcărescu îşi uitase 
ambiţiile de mărire deşartă şi plângea foarte des, ceea ce m-a făcut să mă întreb, 
pentru prima oară, dacă nu cumva îl iubea şi ea pe Ferdinand, cu sinceritate. 
După-amiezele, cel mai adesea, erau consacrate unor lungi plimbări cu gondola. 
Îmbrăcată îm mătăsuri albe, regina şedea la pupa, singură, iar noi ne adunam pe 
lângă gondolier, care cânta stins canţonete ce ne sfâşiau inima. Treceam pe lângă 
Palatul Dogilor şi ne îndepărtam de oraşul pe jumătate scufundat, rătăcind în 
largul lagunei, feriţi de privirile indiscrete. Aveam coşuleţe cu gustări şi sticle cu vin 
de Chianti, dar mai mult citeam, discutam sau contemplam peisajul. Seara regina 
îi scria lungi epistole prinţului moştenitor Ferdinand, la Sigmaringen, cerându-i să 
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renunţe la tronul României de dragul Elenei Văcărescu. «Iubirea e mai presus 
decât orice mărire lumească şi tu îţi poţi lua soarta în propriile mâini». Aceasta 
este singura frază pe care mi-o amintesc, din multele pe care mi le citea regina”25.  
 Aici, la Veneţia, în cursul lunii august 1891 a avut loc cea de-a treia 
întâlnire dintre regina Elisabeta şi bunul său prieten Pierre Loti, care i-a fost 
oaspete, timp de trei zile. Iată cum descrie Robert Scheffer în memoriile sale, 
sosirea lui Loti: „Am crezut, şi aşa a crezut şi regina, că prestigiul prezenţei lui 
avea să învioreze şederea, care deja se transforma în exil. I-am trimis invitaţia la 
Toulon, unde locuia atunci. Totuşi, lucrurile n-au mers uşor. Era aşteptat deja, 
când îmi scrise că renunţa la călătorie. Un articolaş de jurnal, despre care se 
spunea că era inspirat de domnişoara Văcărescu, şi unde era ridiculizat, îl 
supărase foarte mult. «Mărturisesc, îmi scria el, că de când am venit pe lume nu 
mi s-a întâmplat ceva atât de jignitor şi de penibil. Asta va face ocolul presei, şi va 
ajunge în posteritate. Dacă aşa sunt eu cu adevărat, cel puţin până acum m-am 
aflat în tovărăşia unor oameni cu inimă şi cu gust suficient de bune ca să nu mi-o 
spună. A trebuit s-o întâlnesc pe fetiţa asta ca să aflu adevărul cu atâta cruzime... 
Dacă aş vrea să mă răzbun pe fata asta, ce uşor mi-ar fi». Am avut ceva bătaie de 
cap să potolesc lucrurile. Înfuriată că era atacat «Micuţul», regina avusese primul 
impuls să spună: «Ei bine, să stea acasă, dacă-i atât de credul şi de susceptibil». 
Am liniştit-o. I se anunţă lui Loti că domnişoara Văcărescu n-avea nici un amestec 
în confecţionarea nefericitului articolaş, şi spre mijlocul lui august, Loti descinse la 
hotelul Danieli”26. 
 În aceeaşi lucrare L’exilée/ Exilata, inspirată tocmai de şederea reginei la 
Veneţia, Loti descrie şi această vizită. Pe regină a găsit-o într-un fotoliu cu rotile şi 
foarte bolnavă, aşa cum i-a transmis una dintre domnişoarele de onoare. Regina  
i-a spus lui Loti: „suntem exilaţi la Veneţia. Şi adăugă cu un umor amar: noi 
suntem răufăcătorii Europei”27. 
 Pierre Loti explica starea reginei prin faptul că „datorită surmenajului 
intelectual, datorită febrei sentimentelor, peniţa a devenit prea lentă pentru a scrie, 
şi toate astea au declanşat maladia care o ţine astăzi prăbuşită în fotoliu. La 
Bucureşti şi la Sinaia mi-amintesc cum era organizată viaţa sa: din aripa palatului 
unde locuiam, puteam să văd în fiecare noapte, cum strălucea acolo, la fereastra 
unui turn îndepărtat, lampa sa de lucru, care se aprindea la ora 3 sau 4 dimineaţa. 
În liniştea şi pacea dimineţii, ea lucra până în momentul când începea activitatea 
celorlalţi şi până când «fiicele sale» veneau să o salute de dimineaţă. Apoi, fără 
pic de oboseală, îşi începea ziua de regină, până la 11.00  seara, îndeplinindu-şi 
obligaţiile de caritate, dar cu zâmbetul pe buze”28. 
 În a doua zi a vizitei sale, Loti a fost invitat la dejun, şi apoi la o plimbare cu 
gondola, prilej cu care, regina le-a citit pasaje din noua sa carte Livre de l’ame/ 
Cartea sufletului. În legătură cu aceasta, a izbucnit o mică discuţie între Pierre Loti 
şi regină, în care Loti a vorbit despre creştinism şi învăţăturile lui cu multă 
dezamăgire „şi am susţinut inefabila amăgeală creştină, convins acum, ca 
totdeauna, că niciodată cel mai radios miraj, nu va veni să încânte orele de 
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suferinţă şi moartea”29.  Loti a fost dezaprobat atât de regină, cât şi de suita care o 
însoţea, aceştia insinuând că noua carte a reginei, depăşea în privinţa consolării, 
creştinismul. 
 După revenirea la hotel, regina fiind foarte obosită, a trebuit să mearga la 
culcare, şi astfel, Loti a fost privat de ultima seară pe care a sperat să o petreacă 
împreună cu suverana României. A treia zi, 16 august 1891, Pierre Loti urma să 
părăsească Veneţia şi regina îi promisese că îl va primi în camera ei, înainte de 
plecare.  
 „Retras în camera mea – nota Loti – am primit imediat din partea Maiestăţii 
Sale unul din acele plicuri gri, timbrate cu cifrul său şi coroana. Am extras o foaie 
pe care era scris următoarele: «Acum, nu vă gândiţi – nu-i aşa – decât că, cartea 
mea vrea să fie mai consolatoare decât creştinismul. Nu, ea nu vrea decât să fie 
adevărată. De altfel, atât de puţini oameni ajung la creştinismul real. Am văzut 
atâtea minciuni, sub această admirabilă acoperire. Lăsaţi-ne să ne treacă faza de 
dezvoltare intelectuală pe care probabil suntem predestinaţi să o traversăm. Nu vă 
fie frică de nimic. Suntem prea cinstiţi, pentru a ne scufunda» Carmen Sylva”30.  
 În cea de-a treia zi a vizitei, 16 august 1891, înainte de a pleca, Pierre Loti 
a mers din nou la regină, pentru a-şi lua adio. I s-a spus că regina este mult prea 
bolnavă, pentru a-l primi. Ca urmare, Loti i-a scris un bilet de adio, pe care l-a 
încredinţat uneia dintre domnişoarele de onoare. De-abia urcat în tren, Loti a 
primit printr-un mesager al reginei un plic cu următorul conţinut: „Pot greu să vă 
scriu, fiind foarte bolnavă şi în pat. Entuziasmul dumneavoastră ne-a făcut foarte 
bine. Dar aş vrea să reluăm discuţia în contradictoriu, mult mai calm. Nu ar trebui 
să vă fie teamă şi ar trebui să vedeţi cum creştinismul este încă puternic în noi şi 
speranţele noastre mari. Nu vă fie frică de meschinăriile din cercul vostru de 
fervenţi. Carmen Sylva”31. 
 Regele Carol I a considerat că Pierre Loti a fost şi el amestecat în idila de 
la palat şi de aceea scriitorul a devenit indezirabil, drumul spre România fiindu-i 
închis. Mai trârziu, într-o conversaţie particulară, regina remarca: „Bietul Loti! El, 
atît de departe de toate preocupările politice, acuzat că a făcut operă de 
politician!”32. 
 Cel care se definea „eu nu sunt modern în muzică... Nu îmi place Chopin, 
pe care îl găsesc puţin învechit. Îl prefer pe Cesar Frank şi Bach, Wagner de 
asemenea”, a fost obligat să accepte despărţirea, chiar dacă temporară, de 
prietena sa regală33. 
 Deşi s-a considerat că întâlnirea de la Veneţia a fost ultima întrevedere 
dintre scriitorul francez şi Carmen Sylva, câteva scrisori – publicate de conf. univ. 
dr. Alin Ciupală – demonstrează faptul că regina l-a vizitat pe Pierre Loti la 
Rochefort în toamna anului 1899 şi aceasta pare să fie de fapt ultima întâlnire 
dintre cei doi. Loti a refuzat constant să dea curs invitaţiilor reginei de a reveni la 
Bucureşti, datorită explicaţiei legată de ceea ce considera a fi disgraţia din partea 
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regelui. Legătura va fi însă menţinută prin intermediul corespondenţei şi a cărţilor pe 
care regina şi Pierre Loti şi le-au trimis.  
 De exemplu, în data de 30 aprilie 1908, Pierre Loti a primit cererea reginei de 
a i se trimite romanul Les désenchantées/ Dezamăgitele. Regina i-a mulţumit 
trimiţându-i portretul său: „Mulţumesc de o mie de ori şi toată amintirea mea ca o 
stâncă printre valuri”34. Loti i-a trimis prin Elena Văcărescu la 28 iunie 1913 şi romanul 
Moartea lui Philae, publicat în 1909.  
 În cursul anului 1913, Carmen Sylva a încercat să-l aducă din nou pe Pierre 
Loti în ţară, străduindu-se să-l convingă pe rege să accepte oferta acestuia: apariţia 
operelor sale la „Fundaţia Regală Carol I”, însă regele nu şi-a dat acordul. Tot în anul 
1913, regina Elisabeta i-a trimis lui Loti o fotografie cu ea în mijlocul florilor, amintindu-
i astfel prietenului său, altă vizită când primise flori cu douăzeci de ani în urmă. 
Carmen Sylva şi-a justificat astfel necumpărarea cărţilor lui Loti: „Să trimiţi să se 
cumpere un roman de Loti înseamnă să rupi tot farmecul. Gândirile, visele, aspiraţiile 
lui Pierre Loti cumpărate cu arginţi socotiţi, la primul librar întâlnit”35.  
 Carmen Sylva îşi căuta un model, şi credea că l-a găsit în Pierre Loti, aşa cum 
încerca să explice Leopold Stern – biograf al reginei Elisabeta – în lucrarea Carmen 
Sylva şi Pierre Loti, apărută în 1924: „doar dorinţa de a trăi câteva momente în 
această atmosferă senină, de a mă ridica pe aripile gândului până la înălţimile atinse 
de către Loti şi mai ales dorinţa de a îmbogăţi literatura germană cu opera unui mare 
maestru, au făcut din mine o traducătoare”36.  
 Pentru regina Elisabeta, capodopera operei lui Loti era Ramuntcho (roman de 
dragoste şi de aventuri, purtând numele personajului principal, acţiunea situându-se în 
mijlocul contrabandiştilor din ţara bascilor; exemplarul având dedicaţia olografă a 
autorului către regina Elisabeta, se păstrează la Biblioteca Academiei Române), 
autorul trimiţându-i un exemplar cu următoarea dedicaţie: „Reginei Elisabeta a 
României/ omagiul celui mai profund respect/ servitorul său fidel/ Pierre Loti”37.  
 La rândul său, Pierre Loti considera că „această operă genială (opera literară 
a reginei) va trebui să-şi cucerească rangul pe care îl merită”38, iar regina Elisabeta a 
caracterizat prietenia cu marele scriitor francez drept: „o prietenie bazată pe o stimă şi 
o admiraţie reciprocă. Prietenia noastră a fost frumoasă pentru că a ignorat toate 
răutăţile şi geloziile care umbresc adesea relaţiile dintre doi scriitori”39. 
 Aşadar, regina Elisabeta a României, o regină romantică, cu o individualitate 
complexă, comparată cu femeile rafinate şi erudite ale renaşterii italiene, a legat nu 
numai o prietenie personală ci şi una literară cu o mare personalitate a secolului al 
XIX-lea.  
 În toată această prietenie care i-a legat, suverana României nu şi-a uitat 
niciodată crezul de regină: „Sper să vă fac să iubiţi acest popor, cum le-ați iubit şi pe 
cele mai stranii”40. 
 
 
 
 

                                            
 34 Mariana Jaklovsky, op. cit., p. 24 
 35 Ibidem 
 36 Ibidem 
 37 Apud Alin Ciupală, op. cit., p. 61 
 38 Ibidem 
 39 Ibidem 
 40 Mariana Jaklovsky, op. cit., p. 24 
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Nicolae TEŞCULĂ  
 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE REFLECTATĂ  
ÎN PRESA DE LIMBĂ GERMANĂ DIN TRANSILVANIA 

 
Presa, în epoca modernă, este pentru istoric unul dintre cele mai bogate şi 

interesante izvoare, care ne permite să developăm modul cum era organizată 
societatea, regulile care stăteau la baza acesteia, ce credea, care era orizontul de 
aşteptare, cum se manifesta mentalitatea epocii şi care erau resorturile intime ale 
acesteia. Pe lângă acestea, istoria presei nu se poate face fără a analiza viaţa 
politică a epocii, ziarul având unul dintre cele mai strânse legături cu starea 
politică, cu dezvoltarea economică, cu nivelul cultural al societăţii în ţara şi 
perioada ce o reprezintă. 

Rolul presei în circulaţia ideilor, în exprimarea opiniilor în legătură cu 
problemele cu care se confruntă societatea, a determinat după revoluţia de la 
1848/49 organizarea de către stat a unui sistem, care pe de o parte îngrădea rolul 
şi locul presei în cadrul societăţii, dar pe de altă parte, dându-şi  seama de forţa 
importantă a presei scrise, a transformat-o într-un instrumentum regni. 

După 1850, în Transilvania  numărul  publicaţiilor periodice se va reduce la  
două ziare: „Siebenbürger Bote” în Sibiu şi „Kronstädter Zeitung” în Braşov, în   
jurul cărora vor gravita două sau trei suplimente. Reducerea numărului de 
publicaţii o punem în legătură cu instaurarea regimului neoabsolutist şi cu 
introducerea legislaţiei asupra cenzurii în 1852.  

În această perioadă, publicaţiile se vor limita doar la un singur element şi 
anume, acela de a informa opinia publică asupra unor evenimente cu precădere 
de ordin extern şi acestea filtrate de cenzură prin agenţia de presă oficială  
Osterreichische Korrespondenz. De altfel, Ernst Weisenfeld, în lucrarea sa 
dedicată presei din Ardeal, arăta că, de pe urma legilor cenzurii, crearea acestor 
agenţii a fost singurul element pozitiv.1 

Declanşarea Crizei Orientale, putem spune că a determinat o anumită 
„foame” pentru subiectele petrecute în această zonă a Europei, care bulversau 
cancelariile marilor puteri, de către majoritatea publicaţiilor periodice de pe 
bătrânul continent. În situaţia în care se găseau jurnalele din Transilvania, 
subiectele care tratau aşa numita Chestiune Orientală vor ocupa aproape toate 
paginile acestora.  
 Avem de a face cu o multitudine de articole care tratau în extenso 
problemele apărute ca urmare a declanşării crizei. După cum se ştie, izbucnirea 
războiului Crimeii în 1853 a determinat „intelighenţia” românească din Ţara 
Românească şi Moldova să găsească o cale prin care problema românească din 
cadrul Chestiunii Orientale, să  se internaţionalizeze  şi să devină un subiect, care 
să fie discutat  în toate cancelariile puterilor europene.  
 În acest sens elita românească, prin activitatea politică desfăşurată în 
afara Principatelor în perioada războiului Crimeii, a avut două obiective majore: 
unirea şi independenţa românilor. Manevra făcută de „intelighenţa” românească a 

                                                 
1 Ernst Weisenfeld,  Die Geschiche die politische Publizistik bei den Siebenbürger Sachsen, 

Berlin, 1938, p. 71 
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fost aceea de a crea prin tratativele diplomatice ocazia pentru rezolvarea aşa 
numitei „chestiuni româneşti” în sensul dorit de români.2 

 De obicei, aceste ştiri erau incluse în cadrul ştirilor generale cu privire la 
abordarea războiului sau a crizei sub titlul Principatele dunărene, dar cu timpul 
aceste subiecte vor aprofunda mai mult derularea şi importanţa evenimentelor. 
Dintre cele două ziare, cele mai multe ştiri le avem prezentate în „Kronstädter 
Zeitung”, a cărui redacţie, datorită  formatului său, cu caracter pur informativ din 
perioada neoabsolutistă, îşi făcea meseria de a prezenta opiniei publice 
evenimentele. Pe de altă parte, putem spune că exista şi un mic interes în 
prezentarea acestor evenimente. Se ştie că Braşovul era prin excelenţă un oraş 
comercial şi numeroşi cetăţeni ai acestuia aveau interese economice în zonă.  
 Se poate presupune de pildă că, la începutul conflictului, foaia braşoveană 
ar fi avut şi un corespondent în zona Principatelor. Modul în care ziarul a abordat 
criza şi situaţia de pe front a nemulţumit însuşi pe prinţul Gorceacov, care era 
supărat pe relatările ziarului asupra situaţiei din Ţările Române, însă să vedem ce 
spune redactorul lui „Kronstädter Zeitung” asupra acestui lucru citând ziarul vienez 
„Wanderer”: „Prinţul Gorceacov s-a arătat în ultimul timp supărat de neadevărurile 
relatate de reporteri  în foile publice, asupra rezultatelor războiului de la Dunăre, în 
special de acest <Kronstädter Zeitung> care păcăleşte opinia publică... „Referitor 
la acest lucru, redacţia răspunde: „Noi în faţa unei aşa mari acuze  (...) ne mirăm, 
aşadar noi ne-am fi înstrăinat de datele paternităţii la primirea relatărilor de război 
(...), iar acest reproş ni s-a făcut pentru a avea peste tot  reprezentarea intereselor 
ruseşti. Mai mult credem că acestei acuze trebuie să ne împotrivim. (...) Avertizăm 
că a fost scris cu un interes întunecat făcut cu bunăvoinţa unor oameni.”3 
   Credem că existenţa acestui reproş din partea lui Gorceacov a apărut ca 
urmare a unei relatări din acelaşi început de an  în care se prezintă existenţa  unei 
cenzuri asupra presei făcută de armata ţaristă: „Cititorilor noştri le aducem la 
cunoştinţă că am relatat de mai mult timp că ruşii au subestimat armata turcilor. 
Sigur că această ştire a fost omisă în ultimul număr al ziarelor bucureştene care 
au apărut sub cunoscuta cenzură rusească.”4 
 Pentru a sensibiliza interesele ruseşti din zonă şi pentru a nu avea 
probleme cu guvernul de la Viena, care putea să acuze publicaţia că a târât 
Austria într-un conflict diplomatic cu Rusia, începând cu numărul din 16 februarie 
1856, va apărea o subrubrică intitulată Rusisches Bulletin. 
 În problema războiului Crimeii şi a implicării marilor puteri în criză, faţă de 
atitudinea Franţei vizavi de criză în articolul editorial intitulat: „Politica lui Ludovic 
Napoleon în Problema Orientală” se arată: „... împăratul Nicolae al Rusiei a lăsat 
Problema Orientală pe principiile unei alianţe anglo-austro-prusace. Franţa şi 
Turcia (...) erau victimele crizei. Izolarea, care Ludovic Napoleon (a avut-o – n.n., 
N. T.) la urcarea sa pe tron se susţine...” astfel „se explică politica relativă a 
Franţei în Orient în ultimii ani. Această perioadă rămâne nu fără un alt interesant 
episod. Socoteala dinastică a napoleonenilor a fost apreciată între timp. El 
(împăratul francez – n. n., N. T.) a călcat pe cap o coaliţie continentală, a distrus 
hegemonia morală a Rusiei sub paşii coloniştilor francezi în Atena, 
Constantinopole şi pe teritoriul Crimeii. Ludovic Napoleon şi-a îndeplinit o 
                                                 

2 Keith Hitchins, Românii. 1774-1866, Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 340 
3 „Kronstädter Zeitung”, nr. 9, Montag, den 30 Januar 1850, p. 35 
4 „Kronstädter Zeitung”, nr. 4, Donnerstag, den 12 Januar, 1850, p. 14 
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încoronare ca împărat de natură diplomatică, cum istoria de până acum nu a 
cunoscut-o. Prima temelie a politicii sale dinastice stă numai aici. Ziarele oficiale 
franceze, care reprezintă ideile împăratului Napoleon, explică conţinutul european 
al Problemei Orientale (...) cine garantează acum că această agitaţie generală a 
presei franceze nu se reduce în cea mai mare parte în a valora perspectiva 
(asupra evenimentelor – n. n., N. T.). Nu Franţa nu este aşa de morală şi 
împăciutoare. Dacă toate părţile rămase doresc pacea, o vrea şi Franţa.”5  

  Astfel, într-o corespondenţă din vara lui 1854 cu privire la încartiruirile de 
trupe din Principate, vorbeşte de starea de spirit a locuitorilor: „Ţăranul este 
singurul om lovit, în timp ce funcţionarul, boierul şi furnizorii au tras mari foloase 
de la ruşi (asigurând – n. n., N. T.) toate livrările caselor de război ruseşti, toate 
ajutoarele cu ruble curate (...). Austriecii au în cele două principate dunărene mulţi 
simpatizanţi şi regretă interesele ţării dumneavoastră, că armata k.und k. nu este 
deja intrată  aici de săptămâni. (...) Mulţi văd viitorul cu o adevărată groază, pentru 
că se tem că  intrarea  austriecilor nu va avea loc...”6 

În aceeaşi notă se înscrie şi articolul din 22 august: „Este o situaţie 
cunoscută, că întreaga populaţie a Valahiei, cu excepţia puţinelor familii fanariote, 
au o antipatie exemplară contra ruşilor şi a regimentului lor.(...) Întreaga miliţie 
valahă a împărţit antipatie contra ruşilor ...” Și continuă arătând greutăţile cu care 
se confruntă locuitorii: „O scrisoare primită din Bucureşti la 19 august confirmă 
ştirea că a continuat să se amelioreze starea de acolo după marşul turcilor. 
Pâinea, este mai multă, şi carnea, legumele şi fructele ș.a.m.d. Turcii consumă 
zilnic 30.000 de ocale de carne de vită şi oaie, 150 de kilograme de gâscă.”7 

 Prezentarea acestor situaţii din cele două ţări române nu puteau să 
rămână fără ecou şi în luna următoare este prezentat un articol preluat din gazeta 
franceză „Presse”, legat de viitorul principatelor: „Românii al căror protector este 
Rusia (...), aceşti români, care sub mantaua acestui protectorat au fost asupriţi şi 
suspină sub jugul moscovit, se bucură de o înţelegere veche, a unei autonomii, 
care numai prin intrigi ruseşti a fost îngrădită şi vasalitatea lor faţă de Poarta 
otomană comanda un tribut cert, pe care principele anual îl dădea sultanului.”  
Astfel, românii întrevăd o intervenţie a Europei pentru a elimina acest lucru, 
această asuprire: „Acesta este marele serviciu prietenesc aşteptat de la puterile 
vestice şi în special de la Austria, aşadar o alegere naturală se formează (...) 
contra Rusiei. (...) Aruncarea ruşilor peste Nistru necesită o măsură energică din 
partea Europei şi pe de o parte mai bine este a apăra Principatele şi pe viitor de 
Rusia şi pe de altă parte, de a ajuta să se desfăşoare o prosperitate internă; Rusia 
a căutat să reţină o influenţă alterabilă peste tot şi aşa ambele ţări nu se numără 
ca provincii ale sale.”8 

Continuă acuzele îndreptate împotriva ruşilor, arătând că influenţa 
acestora a fost remarcată în special prin promovarea unor persoane corupte în 
administraţie şi înlăturarea acestei asupriri  ar avea efecte  benefice, care ar duce 
la unirea celor două principate şi dezvoltarea economică şi politică a acestora: „Nu 
este rolul ruşilor de a fixa destinul Moldo-Valahiei, dar trebuie să scoatem în 

                                                 
5 „Kronstädter Zeitung”, nr. 53, Donnerstag, den 5 April 1855, p. 217 
6 „Der Satellit”, nr. 68, Kronstadt, den 15 August 1854 p. 338   
7 „Der Satellit”, nr. 70, Kronstadt, den 22 August 1854, p. 347 
8 „Der Satellit”, nr. 76, Kronstadt, den 8 September 1854, p. 372 
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evidenţă deja dorinţa în sfârşit  foarte populară de unire a acestora, dată exact prin 
interesele comune de limbă şi provenienţă.”9 

Problema românească din cadrul Crizei Orientale câştigă consistenţă în 
paginile ziarului şi în anul 1857. Un articol preluat din „Österreichische Zeitung” 
arată situaţia politică din Ţara Românească: „Va şti fiecare cunoscător al ţării, că 
până acum boierii formează elementul fundamental al întregii maşini de stat: pe 
boieri se aşează întregul sistem. Boierii conţin toate elementele statului: Armata; 
aceşti boieri, care încă scuipă firmanul de convocare a Divanului ad-hoc, 
desfiinţează, cum este deja cunoscut congresului de la Paris (care cu – n. n.,       
N. T.) o trăsătură de condei a anunţat egalitatea politică a naţiunii..” Vorbeşte apoi 
de alegerea principelui, care trebuie să aibă: „... condiţia impunerii a 3.000 de 
ducaţi anual venit (...) şi să fie fiul unui valah.” În noul stat viaţa parlamentară o 
bănuieşte a fi foarte agitată: „Cariera parlamentului ce se va deschide mai mult în 
Moldo-Valahia este un teren necunoscut, şi nu va fi interesant, de a conduce primii 
lor paşi. Nu avem încotro, dacă ne gândim la scenele nu foarte parlamentare din 
divanul ad-hoc, de a face o expunere înaltă, nostimă a acestui parlament. Oamenii 
serioşi şi deştepţi în ţară cântăresc importanţa şi nu pot împărtăşi entuziasmul 
tinerimii, care în Senatul de la Focşani vede un congres american şi pentru  
fiecare adunare un parlament englez în miniatură. Partidul moderat, partidul 
proprietarilor se vede că e în stare a conduce cu o mână puternică frâiele statului”.  
Pentru aceasta e nevoie de extinderea educaţiei în rândul poporului şi de o 
conducere în forme constituţionale: „Dacă apoi învăţământul public va deştepta 
poporul prin citire şi scriere, dacă străzile şi căile ferate vor fi realizate  prin  mâini 
interne; va crede apoi fiecare partid, (...) de a introduce timpul formelor 
constituţionale, apoi va putea fi stabilită libertatea presei, dacă majoritatea 
poporului va fi în stare o dată de a înţelege rezultatele presei.”10 
 O altă problemă care apare în paginile ziarului este cea legată de rolul şi 
de locul Rusiei în cadrul concertului european, într-un editorial dedicat 
conservatorismului rusesc care are nevoie de apărarea intereselor sale in interior 
tocmai pentru a sustrage atenţia opiniei publice din interior de la marile probleme 
cu care se confruntă imensul imperiu şi anume de la manifestările anarhice şi 
revoluţionare: „Toate părerile în presa centrală europeană se pun de acord, că 
înaltul împărat (Alexandru al II-lea – n. n., N. T.) îşi va justifica sensibilitatea pentru 
tendinţele de război, imboldul la luptă şi cucerire, aroganţa, dorita teamă este 
căutată de alţii din partida aservită războiului (...), la dorinţa unui partid (...) în 
alegerea între răscoală şi război a optat pentru ultimul. Aceasta este sfânta Rusie, 
în care tronul conservator trebuie să datorească nevoilor existente în exterior 
apărarea de principiile revoluţiei în interior, care, de asemenea,  stă pe un crater în 
care domină radicalismul nervos (...) răscoala sângeroasă în  arhipelagul grecesc, 
constituţia liberală din Spania trebuie justificate...”11 
  După 1855, numărul relatărilor cu privire la situaţia din Principatele 
dunărene creşte. Astfel, de pildă, este prezentată atmosfera din Moldova cu privire 
la unire: „După discuţiile din Iaşi este o agitaţie pentru unirea celor două Principate 

                                                 
9 Ibidem.  
10 „Der Satellit”, nr. 105, Mittwoch, den 29 September, 1858, p. 442 
11 „Kronstädter Zeitung”,  nr. 48, Dienstag, den 27 März 1855, p. 196 
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dunărene într-un singur stat, sub o domnie a unui principe dintr-o casă 
domnitoare.”12 
  Apoi, într-un articol de fond din 22 iulie acelaşi an intitulat Unirea Moldovei 
cu Valahia, se arată că aceste idei de unitate aparţin unui mic partid liberal şi 
foarte activ, care poate provoca un conflict major în zonă, ce ar putea să ducă la 
pierderea autonomiei celor două ţări române: „A început agitaţia pentru unirea 
Moldovei cu Valahia în Iaşi, noi considerăm că este făcută numai de un mic, dar 
puternic partid (...) Dar sunt şi eminenţi învăţaţi contra unirii în Moldova (...) Aşa dl. 
Istrati, un bun literat ( corespondent al „Gazetei Transilvaniei” la Iaşi), (...) într-o 
relatare din Iaşi sub titlul <Sur le question du jour en Moldavie> editată în limba 
franceză şi română, care vorbeşte hotărât împotriva proiectului de uniune. Autorul 
contestă apoi că ar fi dorinţa sau voinţa puterilor vestice de a crea un singur stat.” 
Arată apoi pericolul din zonă: „... suntem între trei mari imperii, nu suntem nicăieri, 
singuri, dacă reuşim se ne unim românii din toate provinciile şi numai cu un singur  
şi învecinat imperiu nu vom putea a fi în stare a ne măsura”,  astfel apare un 
pericol: „... de a ne cuceri şi de a ne pierde privilegiile pe care strămoşii noştri le-
au asigurat cu  mari jertfe. Acest pericol este deja existent (...), Poarta urmând 
Rusia şi Austria vor aduce temerile unui conflict, a căror armate ne vor închide 
într-un cerc şi nu ne putem împotrivi la cucerire...” Aduce apoi în discuţie pericolul 
panslav: „... se crede apoi într-adevăr că 10 de milioane de slavi tineri şi curajoşi 
pot împiedica a se uni cu cei 30 de milioane rămaşi şi noi vom fi o mână de 
oameni la 100 de milioane. (...) Rusia a intrat în Principate de 10 ori, trebuie din 
nou a judeca că nu ne putem împotrivi...” Legat de un posibil model belgian 
asupra unirii Principatelor Române, care să devină un stat tampon intre cele trei 
imperii vecine, se arată că acest model ar fi imposibil de realizat: „Dar s-a arătat 
că Belgia are o altă poziţie geografică, că Belgia se învecinează doar într-o parte 
cu un stat mare (...), că Belgia, în sfârşit, are o existenţă de 50 de ani.”13 
  Nu aceeaşi atitudine antiunionistă o are „Der Siebenbürger Bote”, care în 
acelaşi an preluând o corespondenţă a ziarului „Observatore Triestino”, arată că: 
„Este o dorinţă istorică, ca Principatele dunărene, ca parte integrantă existentă a 
dreptului popoarelor europene sunt parte şi pe acest considerent, prin vechi 
prorogări au arătat dreptul la independenţă în actuala guvernare a situaţiei 
orientale de a i se arăta recunoaşterea, la acest scop dorit al unirii Moldovei, 
Valahiei şi Basarabiei sub o naţiune aleasă (...). În primul rând un singur stat 
român cu 6 milioane de locuitori între Carpaţi, Dunăre, Pont şi Nistru sub o 
suzeranitate a sultanului (...) are de îndeplinit o misiune civilizatoare.”14 
 Acelaşi ziar, citând o corespondenţă a ziarului englez „Times”, relatează 
care sunt argumentele după care Austria se opune unei uniri a celor două ţări 
române: „Opoziţia Austriei contra unirii Principatelor dunărene are la baza sa 
însemnate urmări:  

- unirea va depinde de amândouă (ţări – n. n., N. T.) cu desăvârşire sub 
conducerea unui principe străin care să conducă  statul român”, va fi: „ ... o creaţie 
a Rusiei ca şi regatul Greciei. Nu este voie a se pierde din atenţie, că patru 

                                                 
12 „Kronstädter Zeitung”, nr. 106, Samstag, den 5 Juli 1856, p 352 
13 „Kronstädter Zeitung”, nr. 115, Dienstag, den 22 Juli 1856, p. 495 
14 „Der Siebenbürgen Bote”, nr. 24, Hermannstadt, Mittwoch, den 27 Februar 1856, p. 165 
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milioane de suflete care aparţin de asemenea de corpul naţional românesc stau 
sub guvernarea împăratului Austriei.”15 

Ziarele vor continua să prezinte agitaţia din jurul dezideratelor româneşti 
privind unirea celor două Principate şi acţiunile întreprinse în capitalele  marilor 
puteri pentru  a sensibiliza opina publică şi cancelariile europene pentru acest 
demers. Într-un articol intitulat Aplauze pentru Palmerston. Aplauze pentru 
Kossuth. Ceva despre patriotismul românesc prezintă o manifestare întreprinsă în 
Anglia la Brighton la care au participat Kossuth şi Palmerston, organizată de 
Brătianu. Atitudinea lui „Kronstädter Zeitung” este negativă asupra acţiunii 
întreprinse de Brătianu şi îl acuză pe acesta şi pe conducătorii mişcării unioniste 
din Ţara Românească de atitudini anarhiste şi filoruseşti: „Brătianu a publicat în 
Londra un pamflet contra guvernării otomane, aceasta este parcă scrisă în sens 
pro rus. După convenţia de la Balta-Liman, a apărut un protest al <Comitetului 
democratic> semnat de Rosetti şi Brătianu, care nu avea alt scop, decât de a 
învrăjbi mai mult pe români cu Poarta şi cu cabinetele europene astfel ca 
reclamaţia rusească despre anarhie (în Principatele române – n. n., N. T.) să fie 
veridică”16. 

În paginile aceluiaşi jurnal găsim aceeaşi atitudine rezervată asupra 
evenimentelor  din cele două ţări. Astfel, într-un articol din primăvara lui 1857, se 
arată: „Ştirile care provin din provinciile învecinate irită pe de-a întregul baze 
întinse ale atenţiei noastre. Seculara intersecţie de drumuri cu Moldova şi Valahia 
au adus aceste Principate şi Transilvania, într-o legătură de prietenie care este 
solidă şi intimă...”, dar: „... în Moldova şi Valahia sunt de aşteptat evenimente 
importante. Moldova şi Valahia erau până azi un Eldorado al libertăţii în toate 
aspectele meşteşugăreşti, iar comerţul putea fi exercitat fără oprelişti (...). În micile 
ţări domneşte o mare toleranţă în aspectele bisericeşti. Fiecare poate sluji 
Dumnezeului său...”. În această atmosferă intervine Rusia, care ar sta în spatele 
acţiunii partidului liberal: „Liberalii sunt puternici în ţară şi aplecarea ruşilor spre 
aceşti liberali ne oferă a reflecta  multe lucruri. (...) Dacă oamenii vor fi închişi la 
cap cu arborarea steagurilor lor, care au deviza: <Libertate, egalitate, frăţietate!> 
Succes! Cărţile de istorie universală vor agita sfinţi ai libertăţii lor declaraţi, că 
aceste cuvinte frumoase deja au adus asupra oamenilor multe nenorociri şi 
necazuri.”17 
 Aceeaşi publicaţie vorbeşte apoi despre starea de spirit din cele două ţări 
cu ocazia alegerilor pentru divanele ad-hoc: „Voturile poporului pentru unire sunt 
încă însufleţite. Comercianţii şi oamenii de afaceri din oraşe speră din tot sufletul 
(...). Cine vrea să fie nepopular maselor, are de a vorbi contra unirii.”18 
  După alegerile pentru divanurile ad-hoc se arată faptul că în fruntea lor 
sunt elemente revoluţionare aflate în centrul evenimentelor de la 1848/49. Legat 
de divanul ad-hoc al Ţării Româneşti, care avea ca vicepreşedinte pe Nicolae 
Golescu, secretari pe Constantin Rosetti, Dumitru Brătianu, Constantin Creţulescu 
şi Ştefan Golescu, iar ca chestori pe Grigore Ghica, Christian Tell şi Gheorghe 

                                                 
15 „Der Siebenbürgen Bote”, nr. 36, Hermannstadt, den 19 Februar 1857, p. 143 
16 „Kronstädter Zeintung”, nr.187, Donnerstag, den 27 November 1856, p. 857 
17 „Kronstädter Zeintung”, nr. 62, Dienstag, den 21 April 1857, p. 632 
18 „Kronstädter Zeintung”, nr. 175, Mittwoch, den 28 Oktober 1857, p. 817 
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Magheru se arată: „Este o realitate că aceştia, care au fost numiţi în corpul emitent 
al Valahiei (...) în anul 1848 stăteau (...) în prima linie a mişcării.”19 
 Despre situaţia dinaintea dublei alegeri  aceeaşi foaie arată: „Domneşte o 
linişte hotărâtoare, unii contra altora intrigă la funcţia princiară de a succede (...), 
dar aceste intrigi sunt aşa de încinse,  încât pot să perturbe liniştea ţării. Presa 
este considerabil un mijloc de joacă pentru toate problemele şi face din aşteptata 
libertate un însufleţit obicei.”20 
  După alegerile din 5 ianuarie 1859 în Moldova, se face o radiografie 
asupra personalităţii noului principe şi se arată că este: „... un adept înfocat al 
francezilor şi al politicii unioniste. Are 38 până la 40 de ani şi a ocupat de mai 
multe ori prefectura Galaţiului...”21 
 Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca principe al Ţării Româneşti a  
determinat o puternică surpriză atât pe plan intern cât şi pe plan  extern: „Partidul 
liberal este foarte zgomotos şi plin de sine. Opozanţii importanţi rămân 
conservatorii, care nu sunt precipitaţi şi dau dovadă de o înţelegere rară. 
Adeziunea pentru Franţa a crescut şi împăratul Napoleon (este văzut – n. n.,        
N. T. ) de poporul român ca un om providenţial. Liberalii au adus convingerea că 
la Napoleon este speranţa”, însă pentru vecini lucrurile nu sunt aşa de roze şi au 
adus: „... în interesele considerabile ale Austriei o influenţă neprietenoasă, care a 
paralizat toate afacerile (…) cine are bani, să-i menţină şi nu îi cheltuie,  
păstrându-i pentru viitor (…) dacă va domina catastrofa.”22 
  Spre deosebire de jurnalul braşovean, cel sibian se va dovedi mult mai 
discret în abordarea evenimentelor din Principatele române, limitându-se doar la 
simpla abordare a acestora fără a avea anumite comentarii sau luări de poziţie în 
abordarea acestora. De pildă, legat de problema dublei alegeri a lui Alexandru 
Ioan Cuza  va prelua o corespondenţă din ziarul francez „Moniteur”: „… referitor la 
dubla alegere a lui Cuza (…), prin Regulamentul Organic şi prin Convenţia din 19 
august cu referire la alegere (…) trebuie să fie principe al Moldovei un moldovean 
şi principe al Valahei un valah. Alexandru Cuza trebuie să se fi născut fie în 
Moldova, fie în Valahia, în acest caz principe al Moldovei, în alt caz principe al 
Valahiei. Observăm pe de-a întregul că prin Convenţia de la Paris, va stabili 
categoric dacă cele două ţări să aibă un principe. Poarta va avea de exprimat cel 
puţin un veto la alegerea din Bucureşti, iar dacă Alexandru Cuza este principe al 
Moldovei şi al Valahiei, unirea principatelor este îndeplinită de facto.”23 
  Se poate observa aici o bună informare a opiniei publice asupra 
evenimentelor care au bulversat această parte a Europei la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Dacă foaia sibiană se va limita doar la prezentarea evenimentelor prin 
relatări din presa europeană, cea braşoveană se axa, mai ales, pe aspectele 
economice. După cum am arătat, publicaţia braşoveană reprezenta şi interesele 
Camerei de Comerţ şi Industrie din Braşov. Foaia va prezenta in extenso 
evenimentele, le va analiza şi le va prezenta publicului cititor. Din analiza 
articolelor prezentate în ziar, se degajă o atitudine extrem de rezervată şi chiar 
dezaprobatoare asupra evenimentelor din jurul unirii Principatelor. Această 

                                                 
19 „Kronstädter Zeintung”, nr. 176, Donnerstag, den 29 Oktober 1857, p. 822 
20 „Kronstädter Zeintung”, nr. 3, Freitag, den 7 Januar 1859, p. 30 
21 „Kronstädter Zeintung”, nr. 14, Mittwoch, den 26 Januar 1859, p. 82 
22 „Kronstädter Zeintung”, nr. 31, Freitag, den 25 Februar 1859, p. 187 
23 „Der Siebenbürger Bote”, nr. 33, Hermannstadt, den 15 Februar 1859, p. 129 
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atitudine o putem interpreta, ca fiind pornită din două considerente: pe de o parte, 
de atitudinea comercianţilor braşoveni care îşi vedeau periclitate afacerile în Ţara 
Românească şi Moldova, pentru că nu cunoşteau politica noului principe, dar nici 
a marilor puteri cu privire la dubla alegere a lui Al.I. Cuza. Pe de altă parte, 
observăm aici şi poziția oficială a Vienei cu privire la desfăşurarea evenimentelor, 
care nu vedea cu ochi buni realizarea acestei uniri. 
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Claudia CIOBANU 
  

   IACOB NEGRUZZI – ATITUDINI CULTURALE EXEMPLARE 
 

      Ţie cu deosebire tot onorul se cuvine 
      Pentru nobila lucrare, pentru oarele senine 

      Ce în valmaşagul vieţii ne-a fost dat ca să gustăm. 
 

      (Fragment din poezia dedicată de Nicu Gane lui 
Iacob Negruzzi cu ocazia banchetului Junimii din 1883) 

 
 Pentru epoca şi spaţiul în care a trăit şi a înfăptuit cultură, Iacob Negruzzi 
se dovedeşte un „om al timpului său”. Pentru posteritatea critică şi istorico-literară, 
percepţia este nuanţată şi relativ diferită de la un cercetător la altul, după cum 
fiecare a socotit mai important un anume domeniu în care junimistul a activat. 
Pentru consumatorul de cultură română din veacul al XXI-lea însă, energia, 
pasiunea, determinarea şi însufleţirea de care a dat dovadă autorul Amintirilor din 
Junimea în tot ce a întreprins la societatea culturală şi la „Convorbiri literare” 
constituie un model, o atitudine exemplară. 
 Împrejurările cu totul deosebite în care s-a manifestat această societate au 
configurat un cronotop ideal pentru dezvoltarea unei personalităţi ca aceea a lui 
Iacob Negruzzi: „A trebuit să se întâlnească într-un oraş de provincie, departe de 
zgomotul centrului politic, un număr de bărbaţi tineri la care plăcerea literaturei şi 
îndeobşte a ocupaţiilor intelectuale să fie deopotrivă vie. Aceştia au trebuit să fie 
într-o situaţie materială independentă, aşa ca să aibă de unde ajuta pe alţi tineri 
lipsiţi de mijloace, ce le păreau a avea talent şi sârguinţă. A trebuit ca membrii 
Junimii să-şi recunoască deplin meritele unii altora, şi ca niciun sentiment de 
invidie, cât de ascuns, să nu tulbure seninătatea constantă a relaţiilor lor. Condusă 
de asemenea bărbaţi şi în asemenea împrejurări, negreşit că societatea a putut 
ţine atâta timp, chiar lipsindu-i desăvârşit orice organizare exterioară. Dar 
împrejurări identice nu se vor mai repeta uşor în viaţa unui popor, şi de aceea o a 
doua ediţie a unei asemenea Societăţi va fi poate cu neputinţă în timpuri viitoare.”1 
În acest climat a scris şi a activat secretarul perpetuu al Junimii, copleşit adesea 
de nenumăratele responsabilităţi şi solicitări pe care le implica buna funcţionare a 
cenaclului şi a revistei, probând „harul de lider afectiv prin care se situează într-o 
fericită complementaritate cu mentorul.”2 
 În paginile ocazionate de „jubileul d-lui Iacob Negruzzi”, G. Ibrăileanu se 
regăseşte în ipostaza de „hamal al literaturii” pe care şi-a asumat-o mai înainte 
junimistul sărbătorit: „Din Amintirile d-sale, ca şi din ale lui Panu, din scrisorile 
către diferiţi scriitori publicate până azi, se pot reconstitui destul de bine şi 
greutăţile muncii şi tribulaţiile secretarului de redacţie în luptă cu tipografii, în 
goană după scriitori şi manuscrise, în fricţiuni cu autorii nefericiţi ori impacienţi, în 
război cu greşelile de tipar, atent să nu se ofenseze «duduca de la Vaslui», 
răspunzător în faţa Junimii şi a publicului de tot ce publica, colaborând într-un fel 
sau altul cu colaboratorii revistei, scriind cu voie sau fără voie, ca să completeze, 
într-un sens sau altul «numărul», şi alte o mie de lucruri, care l-au distras, desigur, 

                                                 
1 Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, în Scrieri alese. Text ales şi stabilit, note şi 

comentarii de Andrei Nestoresc şi Nicolae Mecu, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1992, vol. II, p. 182 
2 Nicolae Mecu, Iacob Negruzzi sau vocaţia comunicării, Editura Minerva, Bucureşti, 1999, p. 228 
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de la propria-i operă, ca să o facă mai bună pe a celorlalţi.”3 Sunt evidenţiate aici 
atributele care îi conferă lui Iacob Negruzzi mai degrabă statutul de homo agens, 
justificându-se totodată lipsa unei opere literare care să-l consacre în calitate de 
scriitor. Aspectul intră şi în sfera de interes a lui E. Lovinescu, în volumul Titu 
Maiorescu şi contemporanii lui care conţine un capitol distinct despre autorul 
Cópiilor de pe natură. Pe un ton oarecum maliţios, Lovinescu relevă: „La porţile 
raiului scriitoricesc, adică ale istoriei literaturii române, Iacob Negruzzi nu s-a 
prezentat cu cele şapte tomuri de opere complete, ci cu cele douăzeci şi opt ale 
Convorbirilor literare pe care le-a dirijat; a primit deci bilet de trecere nu prin scrisul 
său harnic, ci prin scrisul altora; al lui M. Eminescu, V. Alecsandri, T. Maiorescu, 
V. Conta, I.L. Caragiale, I. Creangă, A.D. Xenopol etc.”4 Judecata aspră a criticului 
nu se opreşte aici, în acelaşi context, Amintirile din Junimea sunt privite cu destulă 
rezervă – „stilul, evocarea, compoziţia nu ajung decât la onorabil; nu ating 
talentul.”5 Cu toată reverenţa, ne va fi îngăduit a aprecia, în contrast cu opinia 
lovinesciană, expresivitatea portretelor conturate de Iacob Negruzzi în cartea sa, 
vioiciunea stilului, autenticitatea dialogurilor evocate, fineţea observaţiei referitoare 
la moravurile epocii, la atmosfera din interiorul Junimii, toate acestea făcând din 
lectura respectivelor Amintiri... o încântare pentru cititorul de azi.   
 O privire de ansamblu asupra activităţii culturale a lui Iacob Negruzzi 
începând cu 1863, anul întoarcerii de la studii şi până la momentul predării ştafetei 
la conducerea „Convobirilor literare” (1895), pune în evidenţă câteva sfere de 
interes major pentru corifeul junimist: configurarea unui sistem de scriere în limba 
română şi respectarea normelor formulate de junimişti în textul tipărit; gestionarea 
apariţiilor revistei în condiţii de înaltă ţinută estetică – garanţie a propăşirii literelor 
româneşti; susţinerea tinerilor consideraţi valoroşi prin contribuţia sa personală şi 
prin a celorlalţi contemporani interesaţi de viitorul culturii noastre. Este necesar a 
releva aici faptul că nici după 1895 Iacob Negruzzi nu se retrage total din viaţa 
literară, chiar dacă rolul său va fi mult mai discret. Apariţia, în 1919-1920, în 
Convorbiri, iar în 1921, în volum a Amintirilor din Junimea readucea în actualitate, 
pentru scurt timp, din păcate, numele remarcabilului om de cultură care era 
perceput însă ca „un vestigiu venerabil al unor vremuri de mult apuse.”6 
 În domeniul cultivării limbii, este cunoscut, înainte de orice, efortul lui Iacob 
Negruzzi de a contribui, pe parcursul anului 1864, la alcătuirea unui proiect de 
sistem ortografic al limbii române. George Mirea, cercetătorul care abordează 
activitatea Junimii din perspectiva implicaţiilor lingvistice, relevă deopotrivă 
dăruirea şi ambiţia tânărului junimist de a contribui la fixarea unor norme de 
scriere în limba română, dar şi marele impas în care se afla acesta: „Lucrând cu 
sârg şi convingere, el nu a izbutit, după propriile mărturisiri, decât să amestece 
«fonetismul cu etimologismul, în mod cu totul arbitrar», lăsându-se pradă fanteziei 
şi capriciului.” Proiectul nu a fost abandonat la Junimea; în discuţiile interminabile 
dintre membrii societăţii culturale cu privire la ortografie, luate, în buna lor tradiţie, 
„de la Adam Babadam”, s-a cristalizat, în iarna dintre 1865 și 1866, viziunea 

                                                 
3 G. Ibrăileanu, La jubileul d-lui Iacob Negruzzi, în Opere. Ediţie critică de Rodica Rotaru şi 

Al. Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 71 
4 E. Lovinescu, Titu Maiorescu şi contemporanii lui. Ediţie şi postfaţă de Eugen Simion, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 460 
5 Ibiidem. 
6 Nicolae Mecu, op. cit., p. 17 
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maioresciană materializată în studiul Despre scrierea limbei române. Deşi 
întâmpinat cu ostilitate şi dispreţ de mediile academice ale momentului, de cei 
preocupaţi de lingvistică la Bucureşti şi în Transilvania, treptat, sistemul propus de 
Titu Maiorescu a fost adoptat în presa culturală, apoi într-o serie de şcoli, pentru 
ca, odată cu intrarea mentorului Junimii şi, apoi, a lui Iacob Negruzzi, la Academie, 
aceste norme să devină fundamentul ortografiei în limba română. 
 Redactorul „Convorbirilor literare” a militat cu entuziasm şi responsabilitate 
culturală pentru utilizarea şi răspândirea în toate provinciile româneşti a noii 
ortografii. În primul număr al revistei, din 1 martie 1867, în Apel către autori, Iacob 
Negruzzi atrage atenţia asupra obligativităţii utilizării normelor de scriere elaborate 
de membrii Junimii pentru cei care intenţionau să publice în revista Societăţii. 
Acest apel a fost reluat şi în numărul 24 din 1868. Interesul pe care îl manifestă 
cel care asigura apariţia revistei pentru problematica limbii este evident şi prin 
iniţiativa sa de a republica o parte din corespondenţa dintre Heliade şi C. Negruzzi 
privind unificarea scrisului românesc.  
 Conştiinţa datoriei faţă de felul în care se scrie şi se vorbeşte în limba 
română în epocă se manifestă în câteva dintre textele semnate de Iacob Negruzzi 
apărute mai întâi în „Convorbiri literare”. Dintre acestea, de o tulburătoare 
actualitate se dovedeşte a fi proza Gramaticale. „A şti sau a nu şti gramatica, 
aceasta-i întrebarea!”. Aşa începe textul prin intermediul căruia Iacob Negruzzi 
satirizează păcatele exprimării contemporanilor, propunând o anume tipologie a 
utilizatorilor de limbă română în epocă. Mai întâi, sunt amintiţi miniştrii, „aceştia fac 
politică, iar nu gramatică, prin urmare, regulile acesteia le sunt indiferente, căci 
ţinta lor e fericirea poporului.”7 Urmează, în expunerea tipologiei, femeile, care, în 
viziunea autorului, sunt de două feluri: unele „nu ştiu româneşte, însă, fiindcă 
trebuie să vorbească şi chiar le place aceasta foarte mult, apoi întrebuinţează de 
regulă în conversări limba ce se vorbeşte în ţara franceză, împestriţată cu cuvinte 
româneşti”, iar celelalte „întrebuinţează limba română împestriţată cu cuvinte luate 
de la poporul francez.”8 Alte categorii identificate de Negruzzi sunt legislatorii, 
membrii baroului, magistraţii, artiştii dramatici, jurnaliştii şi, în fine, funcţionarii 
subalterni. Verva şi ironia corozivă animă secvenţa care are ca obiect al 
observaţiei profilul spiritual şi moral al jurnaliştilor: „limba lor curge duios ca 
murmurul unei cascade, numai nenorociţii cei de lucrători ai tipografiei le fac o 
mulţime de feste.”9 Savuros este, în ultima parte a prozei, citatul dintr-un proces-
verbal încheiat de un subcomisar de poliţie din Iaşi. După toate exemplele pe care 
le-a oferit, după inventarul social pe care îl propune, Iacob Negruzzi se întreabă cu 
nelinişte şi amărăciune dacă nu cumva a rămas printre puţinii care îşi pun 
problema evoluţiei fireşti în domeniul lingvistic şi evocă o replică din dramaturgia 
lui V. Alecsandri: „unde mergem, unde mergem?” 
 În contextul cultural junimist, deosebit de receptiv la păstrarea unei limbi 
române curate, limpezi, în anul 1873, când apare cunoscutul studiu al lui Titu 
Maiorescu Beţia de cuvinte, va publica şi Iacob Negruzzi Satira II, text îndreptat, 
ca şi cel maiorescian, împotriva semnatarilor din „Revista contemporană”. Aceştia 
sunt socotiţi „strică-limbă”, iar stilul lor este calificat drept „umflat”; versurile lui 

                                                 
7 Iacob Negruzzi, op. cit., vol. I, p. 205 
8 Ibidem, p. 206 
9 Ibidem, p. 209 
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Negruzzi sunt susţinute paratextual prin note care citează din scrierile celor 
ridiculizaţi.  
 Gustul estetic cultivat prin educaţie, lecturile elevate, frecventarea societăţii 
Junimea şi asimilarea principiilor estetice maioresciene influenţează spiritul critic al 
lui Iacob Negruzzi care, în proza Poeticale, observă efectele în plan literar ale 
cugetării „Românul s-a născut poet”. Este relevantă, mai întâi, ocupaţia „acestor 
aşa-numiţi poeţi” care nu creează „în inspiratoarea singurătate”, „sub umbra 
misterioasă a luncei sau la malul limpedelui pârău.”10 Departe de a profesa 
îndeletniciri din sfera artistică sau culturală, „poeţii” sunt arhivari pe la ministere, 
funcţionari mărunţi sau jurnalişti. Efortul lor de versificare este apreciat în special 
în cercul propriu, conform unui pact prin care pseudoscriitorii îşi laudă reciproc 
lucrările, lăsând impresia marelui public neiniţiat că ar fi cu adevărat valoroşi. 
Şarjând, Iacob Negruzzi citează, printre altele, o poezie de un haz teribil, scrisă de 
un anume domn „G.” şi intitulată „Omajul damicelei”: „Şarmantă damicelă/ Cu ochi 
ca de gazelă/ Ornată precum eşti/ Pe toate eclipseşti,// Cochetă complezantă/ Ai 
şic, eşti elegantă/ În tot al tău aspect/ Inspiri oricui respect.”11 Şi tot aşa, până la al 
şaselea catren. Muza inspiratrice îi dă ghes autorului Poeticalelor care ţine să se 
exercite şi el într-o astfel de creaţie punctată la fiecare vers de barbarisme după 
franceză, italiană sau latină. Lecţia lui Negruzzi este clară, omul de cultură este 
nemulţumit de producţia mediocră a multor contemporani, iar critica pe care o 
formulează la adresa lor are menirea de a-i determina să se cenzureze estetic, în 
acord cu exigenţele unei literaturi de calitate.  
 Corifeul junimist este perceput azi ca „un model de personalitate 
structurantă”12, iar lecţia sa probează faptul că o cultură poate fi susţinută şi prin 
personalităţi care, fără a produce creaţii sclipitoare, contribuie în mod tenace, 
riguros, eficient la stimularea şi organizarea sistematică a creaţiilor celorlalţi. 
Posteritatea reţine, în directă relaţie cu numele lui Iacob Negruzzi, momentul 
înfiinţării Junimii, loialitatea tânărului junimist cu prilejul „procesului Maiorescu”, 
pasiunea şi ataşamentul său pentru cauza „Convorbirilor literare”, deosebita 
delicateţe, respectul în colaborarea cu Vasile Alecsandri, corespondenţa asiduă cu 
membrii societăţii culturale, umorul remarcabil probat cu prilejul banchetelor sau în 
alcătuirea „dosarului” cu enormităţi spicuite din presa vremii, frumoasele, 
emoţionantele pagini care evocă lumea în care a trăit prin Amintiri din Junimea. 
Fără a exagera meritele junimistului, socotim că, în absenţa eforturilor sale, 
literatura română ar fi arătat altfel.   
 
        
 

                                                 
10 Ibidem, p. 134 
11 Ibidem, p. 138 
12 Nicolae Mecu, op. cit., p. 227 
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Mircea-Cristian GHENGHEA 
 

O PUBLICAŢIE SEPARATISTĂ: „BOLDUL” (1867) 
 
 În a doua jumătatea a veacului al XIX-lea, presa umoristică şi satirică din 
spaţiul românesc a cunoscut o dezvoltare deosebită. Fie că ne referim la 
publicaţiile din Principatele Unite (din 1881, Regatul României), fie că le avem în 
vedere pe cele din Imperiul Habsburgic (din 1867, Imperiul Austro-Ungar), 
creşterea cantitativă şi calitativă este indiscutabilă. În cadrul acestui segment al 
publicaţiilor umoristice şi satirice este inclusă şi foaia ieşeană „Boldul”, apărută 
sub oblăduirea cunoscutului separatist Teodor Boldur-Lăţescu, una din figurile 
proeminente ale mişcării de la Iaşi din data de 3 aprilie 1866. 

În literatura de specialitate este menţionat faptul că „Boldul” a apărut într-
un singur număr, la 24 august 18671. În urma cercetărilor pe care le-am întreprins 
am identificat, în afara numărului respectiv, care se găseşte în posesia Bibliotecii 
Academiei Române din Bucureşti, încă un număr, al patrulea, din data de 7 
octombrie 1867, aflat în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu” din Iaşi2. 

Frontispiciul celor două numere de existenţa cărora ştim în prezent este 
generos ca spaţiu, ocupând aproximativ jumătate din pagină. În afara datelor de 
identificare cronologică şi statistică, mai conţine informaţii referitoare la 
periodicitate („Va eşi Joia”) şi la preţul unui exemplar („Un ecsemp. 3 lei 20 par.”), 
precum şi precizări despre costurile abonamentelor şi locurile de procurare a 
acestora şi numele girantului responsabil, grupate la baza frontispiciului în trei 
casete. Caseta din stânga: „Abonamentele: se fac la Redacţie Hotel de Rusie la 
tipografia Bermann. Scrisori nefrancate nu sunt primite”. Caseta din centru conţine 
numele girantului responsabil, ce nu poate fi identificat de pe primul număr al 
publicaţiei, aflat la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, exemplarul 
respectiv fiind deteriorat exact în acel loc; se pot distinge doar câteva litere – 
„GERANT RESPONSABIL: P. S _ âj _ _ _”. Caseta din dreapta: „Preţiul 
abonamentului pentru Iaşi: pe 52 num. 111 lei, pe 26 num. 60 lei, pe 13 num. 37 
lei. Pentru districte: pe an 121 lei, pe 6 luni 65 lei. Pentru districte nu să dă pe 3 
luni”. 

La numărul al patrulea apar mai multe modificări. Astfel, la caseta din 
stânga: „Preţiul abonamentului pentru Iaşi: pe 52 num. 111 lei, pe 26 num. 60 
lei, pe 13 num. 37 lei. Pentru districte: pe 52 num. 121 lei, pe 26 num. 65 lei. 
Pentru districte nu să dă 13 numere”. La caseta din centru se poate distinge, în 
acest caz, numele girantului: „GERANT RESPONSABIL: C. Buta”. La caseta din 
dreapta: „Abonamentele: se fac la Redacţiune. Otel de Russie. Tipografia A. 
Bermann. Scrisori nefrancate nu sunt primite”. Se modifică, de asemenea, preţul 

                                                 
1 Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste). Descriere bibliografică de Nerva 

Hodoş şi Al. Sadi Ionescu. Cu o introducere de Ion Bianu, bibliotecarul Academiei Române. Tom I. 
Catalog alfabetic 1820-1906, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti; Leipzig, Otto 
Harrassowitz; Viena, Gerold & Comp., 1913, p. 72; Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul 
presei româneşti (1731-1918), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, p. 65 

2 Exemplarul aflat în depozitele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi s-a 
aflat în colecţia publicistului şi istoricului N.A. Bogdan, fapt atestat de informaţiile oferite de 
impresiunea unei ştampile de pe prima pagină: „N.A. Bogdan / Publicist / Str. Albinetz / Jassy 
(România)”. 
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unui exemplar: „Un ecsemp. 2 lei 6 par.”3. Mai trebuie să menţionăm că, deşi pe 
frontispiciu era trecută joia ca zi de apariţie, acest al patrulea număr a apărut 
„Sâmbătă 7 Octombrie 1867”. 

Frontispiciul mai conţine un desen reprezentativ pentru scopul pe care şi-l 
propusese Boltur-Lăţescu, cel de a milita împotriva Unirii, a decăderii Moldovei şi a 
dependenţei tot mai accentuate de Bucureşti. Ultima pagină a publicaţiei era 
alocată în întregime caricaturilor şi desenelor satirice. Iată descrierea lui N.A. 
Bogdan pentru aceste aspecte: „În vara anului 1867, Lăţescu făcu să apară în Iaşi 
o foaie săptămânală umoristică, conţinând şi diferite caricaturi litografiate, având 
ca titlu Boldul, şi ca emblemă un bou, din a cărui piele jupuia o cioară, – iar un 
ţăran cu un enorm bold în mână împungea cioara; deoparte se vedea zăcând o 
femee (Moldova), de pe corpul căreia se ridica un stol de corbi. Între caricaturi 
erau multe cari ridiculizau pe cei mai de seamă oameni de stat ai ţărei şi chiar pe 
Domnitor; în genere loviturile se îndreptau mai mult contra muntenilor”4. 

Adresa redacţiei şi tipografiei ce asigura procesul de tipărire sunt indicate 
şi în subsolul paginii a treia a „Boldului”: „Redacţiunea la Tipografia A. Bermann, 
Tipografia A. Bermann, Strada Russască”. La numărul al patrulea, în subsolul 
paginii a treia mai este trecut doar numele tipografiei. Format: 54,6 X 37,6 cm. 

Ca rubrici ale publicaţiei putem menţiona: Buletin Telegrafic, Fel de fel, 
Dialoguri între Paff şi Puff, Îmboldituri. Acestea conţin materiale, calambururi şi 
note publicistice (câteva dintre acestea sunt redate la sfârşitul textului) care 
reprezintă, uneori, adevărate atacuri la persoană. Sunt vizaţi domnitorul Carol I, 
membri ai guvernului, prefectul de poliţie Ştefan Sihleanu (parodiat sub numele de 
Sâc-Ileano) etc.; uneori, sunt luate în vizor şi realităţile locale şi pot fi identificate 
inclusiv unele accente xenofobe. Câteva dintre aceste texte denotă o ironie 
aparte, o capacitate de persiflare de-a dreptul dureroasă pentru cei vizaţi, dar şi un 
spirit polemic extrem de ascuţit, chestiuni care i-au atras numeroase antipatii şi 
duşmănii lui Boldur-Lăţescu. 

„Boldul” a fost doar una din publicaţiile editate de Teodor Boldur-Lăţescu 
pentru promovarea şi propagarea ideilor sale separatiste şi antimunteneşti. Alături 
de condamnarea necontenită a Unirii şi a efectelor acesteia, de învinovăţirea 
muntenilor pentru decăderea vieţii cultural-economice a Moldovei, apariţia 
„Boldului”, în contextul destul de delicat şi de tensionat existent atunci, a avut o 
anumită contribuţie la producerea unui incident ce s-ar fi putut solda chiar cu 
uciderea, în septembrie 1867, de către doi ofiţeri munteni, a impetuosului şi 
causticului publicist separatist5. Procesul care a urmat a fost „soluţionat” în mod 
corespunzător. Cea mai potrivită şi mai plastică descriere o regăsim tot la N. A. 
Bogdan: „Toată această gravă afacere ce puse populaţia ieşană într-un moment 
dat în mare fierbere, ce inoportună pe toţi membrii conducători ai guvernului, pe 

                                                 
3 „Boldul”, anul I, nr. 4, 7 octombrie 1867, p. 3: „Redacţiunea Boldului aduce la 

cunoştinţa publicului că mărindu-să mijloacele sale pecuniare s-a decis a-l da cu preţuri mai 
moderate, şi anume de 2 lei şi 6 par. 

Boldul se poate găsi în Iaşi la D-l O. Hildembrand şi în Bucureşti la Librăria 
Danielopulo şi … [text indescifrabil – n. n., M.-C. G.]”. 

4 N. A. Bogdan, Regele Carol I şi a doua sa capitală. Relaţii istorico-politice scrise din 
iniţiativa primarului Iaşului G. G. Mârzescu, Iaşi, 1916, p. 103 

5 Pentru amănunte, vezi ibidem, p. 103-115, precum şi presa ieşeană de atunci – de 
exemplu, „Gazeta de Iaşi”, anul I, nr. 51, 27 august 1867, p. 1; nr. 55, 10 septembrie 1867, p. 1, 3; 
nr. 61, 1 octombrie 1867, p. 1-4; „Dreptatea”, anul I, nr. 37, 10 septembrie 1867, p. 1. 
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cei ai Curţei de Casaţie şi chiar pe Principele Domnitor, odată transferată în 
judecata magistraţilor din Focşani, se înfundă acolo, şi pentru totdeauna, după 
cum era de prevăzut… 

T.B. Lăţescu rămase bine bătut şi înjunghiat, cetăţenii ieşani uitară, ca în 
multe alte prilegiuri, ofensa ce li se aducea şi denegarea de dreptate prin 
strămutarea procesului, iar cât pentru provocatorii faptului din 3 Septembrie, ei 
fură strămutaţi din Iaşi la alte comande din ţară”6. 

Abordată şi analizată individual, în sine, publicaţia „Boldul” nu iese în 
evidenţă decât, poate, prin constanţa şi virulenţa atacurilor îndreptate împotriva 
muntenilor, a lui Carol I şi a ideii de prinţ străin şi prin condamnarea actului Unirii 
de la 1859. Încadrată, însă, în contextul epocii, capătă anumite semnificaţii ce nu 
pot fi ignorate, unele dintre acestea fiind, deja, semnalate în istoriografia noastră7. 
Apariţia, la aproximativ un an de la puseul separatist din aprilie 1866, a unei foi 
care promova idei referitoare la inutilitatea Unirii, a prinţului străin, şi încerca să-şi 
atragă simpatii prin sublinierea stării de decădere la care ajunsese Moldova din 
cauza exploatării munteneşti, nu putea decât să neliniştească autorităţile. În afară 
de aceasta, existau temeri că activitatea publicistică desfăşurată de Boldur-
Lăţescu era sprijinită din umbră de Rusia8. La aceste chestiuni trebuie adăugate 
limbajul utilizat, atacurile la persoană şi atitudinea sfidătoare a acestui promotor al 
separatismului moldovenesc pentru a avea la dispoziţie tabloul complet al situaţiei 
la care se ajunsese atunci. Oricum, evenimentele din vara-toamna anului 1867 nu 
l-au împiedicat pe Boldur-Lăţescu să-şi continue demersurile sale anticarliste, 
antimunteneşti şi separatiste în anii următori, inclusiv la nivel publicistic. 
 
 

* 
*          * 

 
 

Jassi 24 August 1867 
 
 Astăzi una sută trei luni de la măreaţa şi jigantica proclamaţiune a unirei, 
sau a şa-hâr-mahârului-muntenesc; astâzi ţapânul, dreptul şî agerul Bold, plecat d. 
v. [domniilor-voastre – n. n., M.-C. G.] serv (cu drept de emancipaţiune) îşi face 
întrarea Sa pe portiţa ziaristică. 
 Bună ziua confraţîlor Nichipercea, Ghimpe et comp; faceţî-mi vă rog şî mie 
un locuşor pe tapetul umoristic şî spiritual, pe acest tapet pe care l-aţi acaparat voi 
în întreg, pe care-l consideraţi ca proprietatea voastră escluzivă, şi pe care v-aţi 
rostogolit şî vă rostogoliţi încă cu atâta voluptate. 
 Dar ne trebue o profesiune de credinţă, şî eat-o într-un cuvânt şi jumatate: 
Vom străpunge şî îmboldi răul, oriunde va fi el… 

                                                 
6 N.A. Bogdan, op. cit., p. 115 
7 Ibidem, p. 105 
8 A se vedea, în acest sens, chiar o notiţă din „Boldul”, anul I, nr. 4, 7 octombrie 1867, p. 2: 

„– De ce espèce [creatura (cu sens peiorativ) – în lb. franceză în text – n. n., M.-C. G.] de ziar 
umoristic Ghimpele zice că Boldul îşi împrumută ideile de la Hotel de Russie?/ – Pentru că nu voeşte 
a le împrumuta de la hotelul Zamfirescu ca Domnia sa”. 
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 Multe linghişoare de cele răle (fie ele şî plătite) vor căuta să combată 
principiile noastre, care vor năzui cu predilecţiune a împunge pe puişorii dă păstă 
Milcov, cu care ne-am trezit fraţi şî partaşi într-o bună dimineaţă, fraţi şî partaşi 
bine să-nţălege, nu la nevoi, ce numai la bunurile noast<r>e strămoşeşti. Orice 
atacuri s-ar dirija însă asupra noastră, totuşi ele nu ne vor abate nici un tenchi [nici 
un pic – n. n., M.-C. G.] din calea noastră, şi Boldul, strănepot şî descendent a 
suliţei, va proba la prilej că e demn de spinticătoarea lui origine, cu riscul de a vide 
pe confratele Nichipercea cârmind din nas de ciudă şî pe răs-fratele Ghimpe, 
turbat de mânie, perzându-să pe-ntre holeră ca jâdovul rătăcitoriu. 
 Dar oare pentru ce atâta zgomot cu ivirea unui biet Bold; oare confratele 
Nichipercea să teme de concurenţă? nu credem, că doară nu e brahagiu [bragagiu 
– n. n., M.-C. G.]; de împunsături poate? nici atâta, căci: pentru a sâmţi cineva 
acest gingaş contact, trebue să aibă piele subţâre, şî confratele-n chestiune, ne 
face efectul [impresia – n. n., M.-C. G.] unui granit, sub acest raport. Cât despre 
Ghimpile, suntem siguri, nu să va zbârli, nici se va hlizî, ca unul ce este inanimat 
[neînsufleţit – n. n., M.-C. G.], altfel zis, Ghimpe în toată acsepţiunea cuvântului, 
bun de a servi ca acoperământ nuelelor din care să face gard; noi în interesul său 
îl sfătuim să nu-şi părăsească atitudinea, căci Doamne fereşte de mai rău.... De 
pe gard poate să se trezească sub gard, adică într-o companie care deşi foarte 
demagogică, e totodată nu să poate mai desplăcută pentru cei care, dacă nu sunt 
pre subţâri la obraz, nu le-ar lipsi cel puţin delicatesa nărilor; adică pentru a fi 
lămurit, în companie cu Santinelle Munteneşti. 
 Dar videţi iubiţii mei, atâta-mi sunteţi de dragi, încât vorbind numai de voi, 
de voi care puteţi servi de subiect la mii de pagini în aseminea materii, vorbind 
numai de voi, – zâc, – am uitat pe celelalte târfâloage (ziare după cum le numiţi) 
sorioare cu voi, sau dacă nu sorioare, cel puţin cumnăţele, verişoare, cuscrişoare 
şî..... Bre ci era să scăp! – cu voi; am uitat zâc a mă gândi la ele, dacă nu cumva 
în puterea înrudirei cu voi, să vor zbârli, se vor bosumfla şî ele asupra noastră. 
 Sărmane Boldule! cât eşti de ajemiu [ageamiu – n. n., M.-C. G.], de 
modest, de ruşinos. Nu cumva te-ar întrista o asemine bosumflare? nu cumva ţi-ar 
cauza mustrări de cujet? trage dragă-n dreapta şî-n stânga, dă-le dizghinuri 
sănătoase, habar n-ai, căci îs cam groşi de obraz. 
 Tomnului [Domnului -  n. n., M.-C. G.] de la Românul, χαλβυτζάοiς; ain mal 
xαἰ heite Königliche, Kaizerliche, gross politic maister, mit zaine „Sentinellen” care 
n-are ce păzi; (ba are pe Libertatea d-lui Rosetachi) dă-i! fătul meu, dă-i! până ce 
i-a trece pofta de a să mai constitui în Pater de familie jâdovăsc. 
 Reformei, care caută să reformeze pe alţii, fără a să reforma sângură; 
Naţiunei, ce nu aparţâne nici unei naţiuni, dă-le iubite Boldule până ce le vei trece 
cu de diochiul. 
 Pe Intibentenz-Rumen, las-o sărmana-n pace, căci pre cât nu vede bine, 
pre atâta şi aiurează; ea nu face alta decât a visa pământul făgăduinţei; (vântul 
bate, cânii latră). 
 Hei! dragă Boldule, ce erai să faci? 
 Erai să scapi din videre pe scumpa Perseverenţa, şi nu făceai rău fătul 
meu, căci cei slabi trebue de cruţat.  
 Gingaşa Perseverenţa se află-n spital; după informaţiunile ce ne s-au dat 
de cătră nişte răi de fleoancă, această indispoziţiune să atribue ostenelelor 
drumului şî impresiunelor de voyaj prin Transilvania. 
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 Aceşti neruşânaţi merg până a ne spune, că Perseverenţa este sănătoasă 
la cap, la gât, la pept, la mâni, la picioare, la spinare, la pântice, decât suferă 
numai într-o parte a corpului, lucru care ne cuprinde de fiori, şî face că ni să 
sburleşte părul pe vârful capului, când imajinaţiunea noastră să-ntinde până a 
crede că, sălbaticii de prin acele locuri, vor fi împins cutezanţa până la punctul de 
a plica vreun fünd-und-zvanzig! – unui salvatore.... 
 Ah! dar ce zâcem! sarmane Boldule, în marea ta durere, nici nu ştii ce-ţi 
esă din lioarbă, căci chiar dacă s-ar fi întâmplat vreun incident ca acesta, nobila 
Perseverenţa nu s-ar fi lasat fără satisfacţiune, mai cu samă când Madame 
Reforma cere pentru sorioara sa o satisfacţiune eclatantă, în termine [termeni –    
n. n., M.-C. G.] atât de ameninţătoare. 
 Dar să presupunem că nu s-ar încăpe aici satisfacţiune; nu ştii tu ţapene 
Bolde, că-n filosofie să găseşte leac pentru orice rană, şî că nu era prost acel ce a 
zis: „apa trece, petrele rămân”, precum au şi trecut ca vântul bicile impertinentului 
Maghiar, rămânând domnişoara Perseverenţa cu..... său. 
 Iată dar şi afacerea Perseverenţei scoasă la capăt. 
 Ah! iubite lectore, fii indulgent, eartă neecsperienţa noastră pe care-o 
plătim scump, căci ne mustră cujetul abuzând aşa de flagrant de pacienţa ta, mai 
tare încă decât oarecare brutal Maghiar, de aceia a domnului Candiano. Iartă-ne – 
zic –, căci în loc să-ţi facem o revistă politică, ţi-am făcut una nepolitică. 
 Vrei novitale, iubite lectore? Apoi, când ar fi una ca aceasta, ne-ai cam 
strânge cu uşa, şî zău mai câţi am spune: ie-ţi un răvaş de drum spre Bucureşti, 
unde ajungând şî întroducându-te în sofrageria d-lui Rossetachi, vei afla acolo 
nuvele care, dacă urechile noastre – simpli muritori – le-ar auzi, purtându-le prin 
crieri, ne-ar egzalta şî ne va conduce siguraleminte [sigur, cu siguranţă – n. n.,   
M.-C. G.] la balamuc (nu zâcem Golia, căci aceasta fiind o instituţiune 
Moldovenească, ea-i ştearsă deocamdată din catastihul celor en vogue;) şî zău n-
am pre dori-o, tocmai acum, când avem şi noi curiozitate a vide ce să mai face cu 
Ieşul şi Moldova noastră. (Ertaţi slăbăciunele, vă rugăm cu cuvenita smerenie.) A 
vide, – zâcem – până când capitala Moldovei, va fi o salhana muntenească; până 
când potlogarismul va juca rol în ţară; până când cocoveicele [cucuvelele – n. n., 
M.-C. G.] vor da concerte prin zâdirile publice ale Moldovei; până când justiţia va 
sta legată la ochi şî cu cumpenele-n buzunariu; până când instrucţiunea, morală şi 
sciinţele să vor preda pe malurile Prutului, la Prisacani, şî prin buduarele şcoalelor 
centrale de fete; până când Muntenii, pentru a ne învaţa economia, această 
sublimă virtute, ne vor fura banii noştri de prin poşte; până când Militarii Moldoveni 
vor fi păpuşă munteneşti; până când ţara va fi pusă la cale prin cafenele; până 
când în fine în armată vor egzista bănzi de haiduci, care să-ntroduc noaptea prin 
casăle oamenilor, furându-i de sub ogealurile lor împreună cu mai multe alte 
lucrişoare – pour la Patrie, bine să-nţălege – în puterea contractului sinalagmatic a 
d-lui Rossetachi; a vide – zâcem –, până când toate aceste, nu vor avea un capăt. 
 Curiozitatea noastră să întinde şî afară din ţară. Suntem foarte curioji a 
vide pe Polonia devenind iarăşi naţiune; a vide ce finit [sfârşit – n. n., M.-C. G.] vor 
lua buclucurile din Creta, unde Grecii să căsăpesc ca ciupercile, pe când puternicii 
Suverani, care pretind că poartă Europa de nas când le vine capriciul, nu sunt 
vrednici, să vede, într-un caz care atinge Umanitatea întreagă, să umfle de urechi 
pe marile Turc, spre a-l civiliza puţân şî a-l învăţa că oamenii nu se ucid ca 
muştile. 
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 Dar te-ai cam trecut cu şaga Boldule, amestecându-te unde nu-ți ferbe 
oala. Ce-ţi vâri nasul în Creta, în Polonia? Nu vezi tu că Muntenii s-au aşezat pe 
Moldova ca pe-o salte de puf? Nu vezi tu că mai ’nainte de 1862, puişorii dă păstă 
Milcov erau mai toţi oftigoşi şî slabi ca nişte ţâri; acum însă care de care-l vezi mai 
burduhos, au ajuns de nu mai încap în piele. Când îi vezi, pare că au aerul să 
crăpe, atâta s-o îndopat. Dar vai! speranţă vană, speranţă-nşălătoare. D-nii în 
chestiune nu crapă cu una cu două, căci sunt de gutapercă; înghit şi tot mai au loc 
de înghiţât, încât ne-am dezespera cu totul, dacă n-am şti că ulciorul nu pre merge 
de multe ori la apă…… 
 Dar vrei dragul meu Bold, să nu le fie pre moale; să mai slabască oleacă. 
Nu ai decât să le umpli salteaua pe care s-au aşazat atât de voluptuos, cu bolduri; 
cu unul numai, deşi ţapăn, ii [ei – n. n., M.C. G.] nu pre asudă; dar după cum îţi 
spun eu iubite, desigur că nu le va mai veni chef de somn; îi vei vede scăzând cu 
ochii şî devenind din cauza insomniei, din broscoi earăşi atome. 
 Până ce nu se va reduce la starea lor primitivă pe aceste ploşniţe umane 
care s-au încuibat peste tot ce este Moldovan, aceste sugative nu ne vor lasa în 
pace. 
 Ai dreptate Boldule, şî medetaţiunele tale servesc la ceva, căci acest ceva 
ţi l-ai propus şî te-ai hotărât a-l lua ca meserie de crezare. 
 

    Flkrmvstkrrrrrrr 
 

[„Boldul”, anul I, nr. 1, 24 august 1867, p. 1] 
 
 
 
 S-a aprobat referatul d-lui Sâc-Iliano, poliţmaistru din Iaşi, spre a înlocui toţi 
sacajii Moldoveni cu sacajii Munteni; aceasta pentru înfrăţârea apelor. 

 
[„Boldul”, anul I, nr. 1, 24 august 1867, p. 2] 

 
 
 
 Spre a întări mai bine unirea în Principate, făcând a se vorbi o singură 
limbă, s-a decis înaltul Comitet literar, de a să întrebuinţa limbagiul bulibăşăsc, 
având multă asămănare cu limba fraţilor dă păstă Milcov. 
 

[„Boldul”, anul I, nr. 1, 24 august 1867, p. 2] 
 

 
 
 Unul din lucrurile cele mai gustoase, este şi portofoliul vreunui minister. 
Pentru aceia Domnul Gusti s-a dus ca să gusti Ministeriul de culte. 
 

[„Boldul”, anul I, nr. 1, 24 august 1867, p. 2] 
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 Noi, mit mila den Brat-Ioan, und mit vroinţa zău nu ştiu a cui: 
 Ober-Leitnant Cnedel-Fresser!!!! 
 La toţi din mormânt şî trecut: Gesunthait! 

Am degredat şî degredăm. 
Bromulkat şî Bromulkăm. 
Art. erste: Alle Katzen fon ambele Brânzibade, sollen prinse sain, îngrăşate 

und reservate pentru Königlicher nostru fruştük. 
Art. zveite şî der lezte: A Nostru Ober-kelner-şampelan, ist înzercinat ţu 

brinden nach îndeblinir dise boronga unser. 
Tat in unser Başalâc Boc-cluk. 
Krak cel de pe urmă. 
Gondra semnirt: ober Kelner Şampelan, Fili-bez-cu. 

 
[„Boldul”, anul I, nr. 1, 24 august 1867, p. 2] 
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Luminiţa CORNEA 
 

CĂLĂTORIILE PRIN EUROPA ALE 
SCRIITORULUI ROMULUS CIOFLEC (1882-1955) 

 
Romulus Cioflec (1882-1955) este scriitorul cu vocaţia călătoriei. A fost 

toată viaţa profesor şi a profitat din plin de vacanţele şcolare, pentru a călători. 
Deşi a avut mijloace materiale modeste, a călătorit mult atât în ţară, cât şi în 
întreaga Europă.  

Născut într-o localitate din inima Transilvaniei, Romulus Cioflec şi-a numit 
satul natal, Araci, din judeţul Covasna „cel mai frumos colţ al ţării”. La vârstă 
fragedă, a trecut Carpaţii, devenind elev la Şcoala Normală din Câmpulung-
Muscel, absolvită în 1901. După ce trei ani a fost învăţător în două sate din judeţul 
Prahova, devine bibliotecar la Biblioteca Academiei din Bucureşti. Solicitat de 
Vasile Goldiş, este o perioadă (1911-1912) prim-redactor al ziarului „Românul” din 
Arad. Absolvind Facultatea de Litere şi Filosofie, Universitatea Bucureşti, a plecat 
tocmai în judeţul Botoşani, ca profesor la Liceul „Andrei Başotă” din Pomârla. 
 În 1917, Romulus Cioflec s-a aflat la Petrograd, după care a ajuns la 
Chişinău, unde rămâne până în 1926, fiind profesor de română, germană şi 
filosofie la Liceul „B.P. Hasdeu” (un an) şi şapte ani la Liceul de Băieţi „Mihai 
Eminescu”. În anul şcolar 1921-1922, se află la Berlin, cu o bursă de studii.  

În anul 1926, Romulus Cioflec, împreună cu soţia sa, se transferă la 
Timişoara. De la Chişinău, tocmai la Timişoara! O distanţă impresionantă! Dar, 
toate distanţele parcurse de Romulus Cioflec sunt impresionante! 

În vara anului 1927, a călătorit în Spania, oprindu-se câteva zile şi în Italia, 
iar în vara anului 1928, la Polul Nord. În 1929, la Paris, l-a cunoscut pe scriitorul 
Panail Istrati de care îl va lega o strânsă prietenie. În septembrie 1929, a mers cu 
Panait Istrati la Lupeni, ca să cerceteze consecinţele grevei muncitoreşti. În 1932, 
îl vizitează pe Panait Istrati bolnav, la Mânăstirea Neamţ. La Brăila îşi vizitase 
prietenul de mai multe ori. 

Cu toate că este cunoscut îndeobşte ca romancier (romanele Vârtejul, Pe 
urmele destinului, Boierul) şi ca autor de nuvele şi povestiri (debut în anul 1907, cu 
volumul intitulat Doamne, ajută-mă!, urmând Lacrimi călătoare, Români din 
secuime şi Trei aldămaşe), Romulus Cioflec este un veritabil memorialist. Cele 
mai interesante şi mai palpitante călătorii au fost transpuse pe hârtie, devenind 
valoroase volume memorialistice. Avem în vedere trei volume. Primul Pe urmele 
Basarabiei... note şi impresii din revoluţia rusească, apărut în 1927, după ce cu 
zece ani în urmă fusese în Petrogradul revoluţionar, apoi în Basarabia, la 
Chişinău, unde a rămas mai mult timp. Al doilea volum, Cutreierând Spania. 
Impresii de călătorie (1928), a fost scris în urma călătoriei efectuate în Spania, în 
vara anului 1927, unde participă la cursurile de vară ale Centrului de Studii Istorice 
din Madrid, conduse de Menendez Pidal. Al treilea volum, cel mai palpitant, este 
Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din voiajul unor salvaţi de la naufragiu de 
spărgătorul Krasin, apare în 1929, după ce cu un an înainte într-adevăr călătorise 
la Polul Nord, împreună cu soţia, pe nava de pasageri Monte Cervantes a unei 
companii de navigaţie din Hamburg, trăind o adevărată aventură. 

În toamna anului 1916, porneşte într-o călătorie „pe drumuri fără luminiş” 
(titlul primului capitol al volumului Pe urmele Basarabiei), cu gândul de a-şi căuta 
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familia plecată din Transilvania în refugiu, dar, spunem noi, mai mult din imboldul, 
neostoit toată viaţa, de a călători. În perioada războiului, mijloacele de transport nu 
erau deloc comode, încât călătoria o face, mai întâi, într-un car cu fân, dinspre 
Oneşti spre Iaşi, apoi cu trenul „o săptămână încheiată”, dar „din văgăunile cele 
mai de sus ale muntelui, unde de dimineaţă iar se măcinau oameni, răsuflarea 
grea a pământului venea după noi în răbufniri surde...” 

După o scurtă oprire în Iaşi, traversează cu trenul Basarabia, care „se 
scufundă în negura răzvrătită de vânturi”, şi merge direct la Petrograd din dorinţa 
de a se afla în mijlocul evenimentelor. Ajunge în Petersbug-Petrograd la 23 
februarie 1917 şi vede revoluţia „pe viu”, participă ca martor ocular la 
evenimentele care se derulau acolo, notându-le ca atare: 

„Sâmbătă, în 25 februarie, (strada) Nevschi geme de mulţimea care se 
revarsă în valuri (...). Sunt în stradă toţi gata să smulgă viitorul din mâinile tiranilor. 
Va fi ori evoluţia biruitoare ori represiunea grozavă. Valul înapoi nu mai poate da. 
Drumul întoarcerii nu se mai cunoaşte. 

Jocul primejdios din ajun reîncepu, ca într-o arătare de vis şi în proporţii 
neaşteptate. Marea stradă geme, huieşte de strigăte, de ţipete, de invective, de 
îndemnuri, de frânturi de discursuri – şi cravalul se tot mută, amuţeşte, izbucneşte 
iarăşi şi iar se mută1”. 

Opinia că Romulus Cioflec „dă câteva pagini memorabile valabile astfel 
pentru zugrăvirea oricărei revoluţii” a fost exprimată de cercetătoarea Carmen 
Brăgaru, care menţionează faptul că, în capitolul Revendicările moştenirii, autorul 
se dovedeşte „a fi un fin psiholog. Toată situaţia de după prăbuşirea ţarismului 
este descrisă nu în termenii unor informaţii istorice, împănate cu citate din diverse 
documente ale momentului, ci printr-o analiză foarte pertinentă a mizelor fiecărui 
grup important de participanţi”, surprinzând „imperceptibila trece de la o orânduire 
la alta, cu tot ce decurge de aici2”. 

În „cetatea răzvrătită a negurilor”, Petrograd, unde „o răsuflare grea 
învăluie oraşul”3, Romulus Cioflec are o surpriză care anticipează evenimentele la 
care va participa în Basarabia: întâlnirea cu doi basarabeni, unul bălţean, altul 
sorocean, lângă podul Anitcicov „cel cu caii de bronz de pe canalul Fontana”. Erau 
„doi soldaţi nearmaţi, bărbaţi în puterea vârstei”. La întrebarea dacă sunt 
basarabeni, rămân „cu ochii căscaţi şi cu gura întredeschisă de bucuria 
neaşteptatului eveniment, (...) cată pe un moment muţi la mine şi răspund 
amândoi într-un glas: besarabeni!” Remarca naratorului nu este lipsită de bucurie: 
„Cu toate că trecusem prin Basarabia, ei sunt cei dintâi români basarabeni cu cari 
am putut vorbi4”.    

În ziua de 5 martie 1917, Romulus Cioflec s-a despărţit de Petrograd şi 
„după atâta drum în necunoscut, prin largă străinătate a oceanului rusesc, păşesc 
pe pământul Basarabiei revoluţionare” (capitolul Basarabia revoluţionară). De fapt 
„păşeşte” în Chişinău. Impresiile despre oraş sunt sintetice, corecte, ale 
cunoscătorului care prezintă specificul localităţii: „Oraşul e bine rânduit, croit în felii 

                                                 
 1 Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei..., în volumul Leon Donici, Revoluţia rusă, 
Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei..., Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 181 
 2 Carmen Brăgaru, Revoluţia rusă repovestită de Romulus Cioflec, în volumul Romulus 
Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii. Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea, Editura Arcuş, 2007, p. 26 
 3 Romulus Cioflec, op. cit., p. 208 şi 189 
 4 Ibidem, p. 191 
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patrate, cu străzi largi, drepte, zidit solid, din larg şi pe pantă, să fie curat şi plin de 
soare.5” Grădina publică a fost şi este şi astăzi locul cel mai cunoscut – bustul lui 
Puşchin exista şi atunci: „În mijlocul unei alei străjuieşte sus, cocoţat pe un soclu 
înalt şi îngust ca un par, bustul în bronz, minuscul, sluţit de omăt, al lui Puşchin, ca 
un semn de întrebare.6” La începutul secolului, existau în Chişinău câteva clădiri 
impunătoare, adevărate opere de arhitectură, pe care desigur le-a admirat şi 
scriitorul născut la Araci, ca de exemplu, clădirea primăriei, fosta Dumă 
orăşenească, „cea mai mândră clădire”, şi biserica grecească „Sf. Panteleimon”, 
ambele monumente de artă, aparţinând cunoscutului arhitect Alexandru 
Bernardazzi (1831-1907)7. În mod sigur, Romulus Cioflec a fost în biserica Sfântul 
Ierarh Nicolae (arhitect V. N. Ţâganko, sfinţită în 1901), în august 1917, de unde a 
fost petrecut spre locul de veci preotul-poet Alexie Mateevici8, care este prezentat 
în volumul Pe urmele Basarabiei...  

Ajuns în Chişinău la 10 martie 1917, Romulus Cioflec merge direct la 
„Cuvânt modovenesc”, unde avea vechi prieteni, cunoscuţi la Iaşi, în urmă cu 
nouă ani, bătrânul Nicolai Nicolaici Alexandri şi tânărul Pantelimon Halippa. „Nu 
ne-am văzut de multă vreme şi ne întâlnim în vremuri neobişnuit de grele pentru 
românimea de pretutindeni. În primele clipe nu putem lega vorba şi ne deschidem 
drum cu tăcerea mută...”9. Prietenii „puşi acum de război şi revoluţie la sarcini şi 
răspunderi neaşteptate, covârşitoare” sunt bucuroşi când Romulus Cioflec 
răspunde dorinţei lor de a rămâne şi de a intra „în luptă cu buchile.” Prin urmare, 
chiar din prima zi, s-a angajat la redacţia „Cuvântului moldovenesc”, asemeni 
multor refugiaţi transivăneni, mai ales, care au reuşit să obţină servicii, 
încadrându-se în viaţa publică a Basarabiei, unii participând activ la acţiunile 
politice ale românilor basarabeni. Chiar în prima zi, seara, are loc un sfat 
moldovenesc, unde moldovenii „sunt convocaţi pentru afaceri comunale, dar vor 
vorbi şi despre chemarea Basarabiei în faţa evenimentelor” (p. 207). 

Reacţia „moldovenilor” în faţa ardeleanului este notată în mod obiectiv, cu 
o notă comic-amară: „Aproape toţi întâlnesc întâiaşi dată un ardelean – ba încă pe 
unul care-i informează despre mersul revoluţiei şi despre izbânda ei la Petrograd... 
Toţi mă examinează lung şi atent, mă provoacă să vorbesc şi se miră cum nu ne-
am putut cunoaşte până acum, dacă suntem chiar la fel...” (p. 207). 

Romulus Cioflec rămâne la „Cuvânt moldovenesc”, scrie diverse articole, 
dar şi ajută la realizarea „hainei” cu alfabet latin a publicaţiei. Este conştient că 
existenţa ziarului în atmosfera revoluţionară a fostului imperiu este dificilă, 
consemnând exact starea de spirit care exista în capitala Basarabiei: 

„În vreme ce la Chişinău, vântul revoluţionar se înteţeşte mereu 
pătrunzând tot mai mult în arterele de viaţă ale fostei gubernii împărăteşti, „Cuvânt 
moldovenesc”, neobişnuit cu asemenea intemperii, plutind la început fără o 
orientare sigură, aci se pierde după valuri, aci se arată în zare... Dar, în cele din 
urmă, tot de acolo trimit moldovenii guvernului vremelnic o mărturisire de bucurie 
moldovenească pentru răsturnarea fostei oblăduiri ţariste şi de nădejdi pentru 
aşezarea Rusiei pe aşa temelii, încât să le fie asigurat şi lor dreptul la viaţă 

                                                 
 5 Ibidem, p. 204 
 6 Ibidem, p. 205 
 7 Ludmila Năstase, Arhitectul A.I. Bernardazzi – 170 ani, Chişinău, 2001 
 8 Dinu Poştarencu, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chişinău, Chişinău, 2002, p. 14 
 9 Romulus Cioflec, op. cit., p. 206 
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naţională... Acest demers, pentru început destul de îndrăzneţ şi care pe 
povăţuitorii Rusiei libere şi mari îi irită, ca şi căţeluşul din fabulă, n-a primit nici un 
răspuns, ba încă nici un ziar n-a luat notă de «hiritisirea» moldovenilor” (p. 210).  

Capitolul Slujitori ai cauzei modoveneşti (p. 221-224) prezintă situaţia grea 
în care se aflau slujitorii cauzei naţionale din Chişinău. Manifestările spontane din 
afara capitalei dau un impuls favorabil mişcării naţionale, care altfel ar fi fost 
„biruită de timiditate în faţa strigătului de biruinţă al revoluţionarismului rusesc 
impetuos şi totuşi adesea şubred din stoliţa (capitala – n. n., L. C.) Basarabiei”. La 
Chişinău, gazeta moldovenilor, „Cuvânt moldovenesc”, „e pipernicită, ca un copil 
crescut în sărăcie şi năpăstuire – cu toate că-şi duce viaţa într-un cartier boieresc. 
E bisăptămânală, rustică şi timidă faţă de cotidianele din Chişinău, cu cari nu se 
poate prinde la harţă... Nici nu s-ar încumenta. Nu mai vorbesc de cele mari de 
peste Nistru, scrise în graiul «intelighenţii» şi cu mare aparat.”  

Nu numai că Romulus Cioflec înţelege şi prezintă exact realităţile 
perioadei, dar, venind din Ardeal şi cunoscându-i istoria, realizează o interesantă 
comparaţie între „Cuvânt moldovenesc” şi „Gazeta de Transilvania”: „Faţă de 
acestea (ziarele mari de peste Nistru – n. n., L. C.) „Cuvântul moldovenesc” este 
ca şi „Gazeta Transilvaniei” dinainte de 1848, în comparaţie cu ziarele vieneze – 
aşa că prin acei cari ne scriu ori vin pe la redacţie, simţim noi că suntem mulţi, cu 
toate că tare suntem puţintei”. Remarcăm faptul că Romulus Cioflec s-a integrat în 
grupul celor de la „Cuvânt moldovenesc” („noi”) şi că, prin umorul specific, 
constatat în toate operele sale, face haz de necaz, însă este optimist.                                        
               Volumul Pe urmele Basarabiei nu este numai o carte de memorialistică, 
ci este o carte a crezului autorului despre naţiunea română prin ce are ea specific 
în Basarabia, o carte a identităţii autorului cu speranţele şi idealurile basarabenilor 
dintr-o perioadă dificilă a istoriei acestei provincii româneşti atât de amarnic 
vitregită de soartă. 
                Chiar în primul an de apariţie al revistei „Viaţa Basarabiei” (1932), în nr. 
12, decembrie, la rubrica Recenzii (p. 61-63), sunt semnalate de basarabeanul    
G. Raşcu, cu substanţiale prezentări, volumele Cutreierând Spania şi Sub soarele 
polar. Spicuim din aceste prezentări: 

 „Autorul pune în antiteză blândeţea, amabilitatea şi fineţea spaniolă, cu 
tauromania atât de crudă, pe care au moştenit-o de la romani, descriind magistral 
de emoţionant o luptă în circul din Madrid”. 

 „Domnul Cioflec e un impresionist şi reuşeşte a face pe cititori să simtă 
fiorii de bucurie sau de spaimă ai călătoriei. Nu este un mijloc comod de a scrie o 
astfel de lucrare, căci pentru a reuşi să întreţii atenţia emotivă, trebuie să ai 
talentul de a mânui fraza”. 
              Din primele pagini ale volumului Cutreierând Spania, cititorul află că 
autorul este un călător de vacanţă care profită de orice împrejurare pentru a vedea 
cât mai multe: „Un călător de vacanţă ca mine găseşte la cursurile de vară ale 
Centrului de studii istorice din Madrid posibilitatea de a se familiariza cu 
elementele indispensabile ale graiului, culturii şi trecutului Spaniei, pentru ca apoi, 
mai cu profit, să poată cutreiera ţara şi să poată vorbi cu oarecare competenţă 
despre ea”10. 

                                                 
 10 Romulus Cioflec, Cutreierând Spania Impresii de călătorie. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte 
şi note de Nicolae Jula, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 36 
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 În Spania, Romulus Cioflec se mândreşte că este român, că împăratul 
Traian care a plecat din Spania este „taică a românilor”, dar mai ales cu 
prenumele său „cu care se va fi mândrit, la rândul lui, Traian însuşi”: 
 „După ce poliţia de graniţă de la Port-Bou (...) a constatat cu plăcere că 
sunt român şi a exclamat: „Trajano! Trajano!”, adică cel de la Traian-împăratul 
care se ridicase din Spania, şi vă rog să citiţi „Trahano”, după aceasta m-au 
examinat cu mai multă atenţie decât pe toţi ceilalţi vreo cincisprezece călători. Se 
tot uitau la chipul meu, pe semne ca să vadă cât de roman a mai rămas în mine 
după 2000 de ani, căutând ceva spaniol, ceva italian, ceva francez şi ceva 
portughez ... Dar mai cu seamă după ce au mai constat că sosisem înarmat cu un 
nume care să facă incontestabilă obârşia mea latină, ba încă foarte îndepărtată, 
cu un  nume cu care se va fi mândrit, la rândul lui, Traian însuşi” (p.19-20). 
 Orice obiectiv istoric vizitat îi prilejuieşte referiri la neamul său: 
             „Dar asupra acestor lucruri să lăsăm valul să cadă, căci un alt fior te 
covârşeşte între aceste ruine. E cel venit de la gândul că, pe aceste lespezi, 
dezgropate azi curioşilor de pretutindeni, va fi călcat de atâtea ori tânărul roman, 
adoptat mai târziu de Nerva, blândul, înţeleptul şi gloriosul Traian, taică al Romei 
în vremuri cam grele, mai apoi şi taică al românilor” (p. 91). 
            Oraşele vizitate îi prilejuieşte notarea unor impresii care dezvăluie un 
călător avizat, documentat:                       
            „Madridul, ca şi cele mai multe capitale ale lumii, constă şi el dintr-un oraş 
nou şi un oraş vechi. Acesta din urmă – încins de jur-împrejur de celălalt – este şi 
cartierul comercial al metropolei cu animaţie maximă. 
 Punct şi centru de circulaţie tot maximă – şi chiar centru geometric – este 
Puerta del Sol. Ea nu este însă o poartă, oricât i se spune aşa... Nu este o poartă 
de intrare ori de ieşire, cum ar fi Puerta de Toledo, care este pod peste 
Manzanares la ieşire, şi nu poartă... Madridul nici nu are aşa-zise porţi, cum aveau 
şi mai au Roma ori vechile oraşe germane, ori Parisul. Madridul are o singură 
poartă, situată însă în centru vechiului oraş şi nu în margine: este Puerta del Sol, 
de care am amintit, adică Poarta Soarelui. Ea însă este numai o piaţă mare, care, 
prin zece străzi, şi din toate direcţiile oraşului, colectează viaţă şi circulaţie, iar de 
sus, lumină de soare din belşug. Ca în toată Spania” (p. 38).                  
           Volumele de călătorie evidenţiază disponibilitatea scriitorului de a se adapta 
diferitelor situaţii, prezenţa pozitivă, umorul. Faptul că el cunoştea mai multe limbi 
(maghiara, germana, rusa, franceza) constituia un formidabil avantaj. Descriind 
multiple realităţi văzute pentru prima dată, realizează, în permanenţă, paralele cu 
realităţile româneşti cunoscute sau îşi aminteşte diverse întâmplări din copilărie ori 
adolescenţă, din satul natal. Exemplificăm din paginile volumului Cutreierând Spania: 
            „Mai întâi şi mai întâi, Manzanares este o apă foarte modestă. Nici nu trece 
cu totul prin Capitală. Ca şi cum s-ar sfii... Se strecoară pe alături, mică, mult mai 
mică şi mai timidă decât Dâmboviţa noastră” (p. 37). 
             „Alţii iau în primire trotuarul mai economic, răspântia ori grădina ori 
„verbena” (sărbătoare populară, chermeză), ceea ce ar corespunde cu distracţiile 
şi consumaţiile de la Moşii Bucureştilor” (p. 42). 
             Paralele se realizează în timp şi în spaţiu. Astfel, la Madrid, în anul 1928, 
îşi aminteşte de o discuţie cu un coleg polonez, notând: 
             „Dezgropăm mereu din anul greu 1917 – unul dintre noi, evenimente şi 
emoţii trăite la Petrograd şi Chişinău, iar celălalt în Polonia lui – tot dezgropăm din 
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anul când popoarele noastre s-au putut lămuri din haos. Limba de conversaţie, rusa, 
ce singură ne stă la îndemână, potenţează şi ea atmosfera celor atât de dramatic 
trăite cu zece ani în urmă! 
             Dar aşa se face că, în cadrul acesta de aridă ambianţă cvasiafricană – 
presărată cu scunde enclave de stâncă mereu pleşuvă şi sub arşiţa unui cer mereu 
albastru şi clar – îmi apare şi imaginea României, ca să se impună, prin contrast, 
minţii mele: o fermecătoare grădină exuberând de bogăţie şi de năvalnică vegetaţie” 
(p. 67).  
 „Ca şi la Madrid, ni se aduce şi aici, mai înainte de a cere primul fel, o farfurie 
cu măsline coapte, ca entree gratuit. Dar nu sunt măsline din cele terciuite şi negre, 
aduse în România, în butoaie din Grecia...” (p. 82). 
          Pagini extraordinare sunt cele care preced şi care descriu corrida. Aceasta 
prilejuieşte scriitorului-călător amintirea unor întâmplări din copilărie prin care îşi 
motivează neplăcerea de a participa „la chinuirea şi la uciderea cu delectare a unor 
rumegătoare”. Îşi aminteşte cum „un tovarăş de copilărie, de vârsta mea, prinsese o 
mâţă străină la ei în pivniţă”, cum „vreo şapte-opt flăcăi, între şase şi zece ani” 
chinuiau bietul animal, cum „lovea cu sete vitează un băiat al popii, cel cu pivniţa şi cu 
paguba, iar alţii câţiva nu se lăsau mai prejos (...) era un linşaj în curtea preotului, 
linşajul acestei mâţe străine” (p. 50).  
 Altă întâmplare din copilărie de care îşi aminteşte:  

„într-o duminică, fiind tata dus, mi-a cerut mama să tai cocoşul. Mi-a cerut ca 
singurului bărbat ce mă aflam atunci în gospodărie. Am întins deci gâtul cocoşului pe 
tăietorul de lemne şi l-am retezat cu toporul.  

Asta a fost o încercare mai grea decât cea cu mâţa şi am rămas de la cocoşul 
acela şi de la mâţa aceea, cu hotărârea de a nu mai ucide” (p. 51). 

„Am asistat apoi, ca orice copil, la uciderea unui porc de Crăciun, de unde am 
plecat cu decizia să nu mai asist. Mă întorceam doar când erau urechile şi coada 
curăţate gata. Precum se vede nu prea sunt viteaz.  

Acum, iată, sunt constrâns să asist – împreună cu alte vreo 20.000 de 
persoane formate – la chinuirea şi la uciderea cu delectare a unor rumegătoare. Şi 
anume, ca să raporta compatrioţilor mei ce e aia corrida. Căci de la plecarea mea pe 
drumul Spaniei, eram hotărât să le scriu toate despre ţara asta. Trebuie deci să scriu 
cu atât mai mult despre luptele cu tauri. Căci parcă-i aud pe cititori spunând la adresa 
autorului care va fi ocolit arena: A fost la Madrid, închipuieşte-ţi şi n-a participat la o 
luptă cu tauri! Eu am tot amânat spectacolul...” (p. 51-52). 

Corrida este înfăţişată ca un spectacol care nu face cinste oamenilor. Mila faţă 
de taur este evidentă: „E un cap negru, cap de taur negru. E evident izbit şi intimidat 
de lumina vie a soarelui, şi de zgomot şi de atâţia oameni grămadă laolaltă, cum 
desigur nu mai văzuse, el fiind venit direct din cireadă. Cu gâtul încovoiat de la 
sentimentul pentru primejdie şi de la instinctul apărării, el s-a oprit. S-a oprit, cu ochii şi 
urechile speriate de freamătul dimprejur, nemaicunoscut! Apoi, nemaiîntârziind, îşi 
aruncă coada-n vânt. Vrea la dreapta, vrea la stânga... Pretutindeni, însă, oameni şi 
iar oameni! Terorizat de freamăt, şovăie, apoi smorcăie în faţa pânzei roşii care a 
apărut promt şi i se îmbie. Vrea să ia drumul înapoi, dar drumul e închis!” (p. 54-55).              

Volumul Sub soarele polar pare a dezvălui un simplu călător care face o 
călătorie de agrement şi care este uimit de noutatea peisajului:   

„La drum, dar, cu soarele! Aici unde îi dai, cu adevărat şi permanent, preţuirea! 
Căci aici te înviorează şi – slavă Domnului – nu te dogoreşte niciodată... Nu se 
reîntoarce şi nu pleacă. Roteşte doar neîntrerupt. De jur-împrejurul crestelor şi 
conurilor de munte, trene de umbră, când mai lungi, când reduse, şi acoperă cu ea 
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spre miez-de-noapte, adâncuri şi prăpăstii vuinde de topire, invadate de flori efemere 
şi nescrutate încă de ochiul omenesc. Acum, ca să ne farmece plutirea şalupei, el 
poleieşte cu argint, din cel mai înalt punct al tăriei, gheţarii şi iernaticele adăposturi ale 
munţilor, şi fluturările roiului de pescăruşi şi de raţe...”                                                 

„Horbotă din fiorduri şi insule – unele mici cratere de zgură fără urmă de 
vegetaţie, abia răsărite din apă şi înfăşurate în guler tremurat de spumă – barează 
furia valurilor; iar spre continent, care nu totdeauna începe de la şoseaua noastră 
întortochiată, se deschid ochiului, din vreme în vreme, spre interior, strâmtorile de apă 
din ce în ce mai îngustate, fiordurile dintre munţii prăpăstioşi cu crestele de granit – şi, 
mai înăuntru, de zăpezi şi gheţuri veşnice – săltate din pajiştea fragedă a malurilor, din 
crâng şi din nori afară11”. 
 De multe ori exclamaţiile înlocuiesc descrierea trăirilor sufleteşti: 
  „Cine n-a citit măiestritele descrieri ale coastei norvegiene cu fiordurile! De la 
impresia celor citite însă şi până la senzaţia şi farmecul dobândite direct, mai va!... (...) 
Te urmăreşte imaginea vie a celor dobândite în priveliştile verii fragede şi ale iernii 
eterne, ale zilei şi ale nopţii, în al căror lanţ simţi că în curând are să se piardă 
noaptea. Iar noaptea albă... Lumea în excelentă dispoziţie.” (p. 35).  
 Botezul de la Cercul Polar îi aminteşte scriitorului-călător de obiceiuri din ţară, 
dar realizează şi comentarii ironice: „Dar spectacolul acesta dătător de fiori – 
improvizat gratuit pe bord de păgânul Neptun. Şi depăşit doar de scufundarea în 
cristelniţă a plodurilor din ortodoxie, inconştiente şi rebele la creştinare, ori de baia cu 
premii a creştinilor săraci hazardaţi în căutarea sfintei cruci la Bobotează – m-a făcut 
să-mi aduc aminte că avem şi un medic al vaporului între sutele de „doctori”... 
 Până acum niciunul din cele 100 de paturi ale „Hospital”-ului n-a fost ocupat, 
iar vizitele de zis-au redus la câteva mici mizerii... Dar de-acum, mi-am zis, după 
botezul acesta năpraznic, însoţit de ploaie cu ninsoare şi cu vânt şi la care s-au făcut 
părtaşe şi vreo cinci dudui, are să capete, în sfârşit, şi doctorul de lucru... A trebuit să 
mă încredinţez însă a doua zi că toţi botezaţii de ambele sexe s-au coborât teferi la 
Tromsö, iar „Hospitalul” a rămas tot gol. În largul mărilor, libere de miasme, cu aer tare 
şi curat, ţi se întăreşte şi mai mult convingerea că oamenii răcesc numai când au 
izbutit să se baricadeze împotriva aerului curat, a vântului şi a frigului, în adăposturi în 
care apoi s-a născut şi a fost botezat „guturaiul” (p. 51).  
 În concluzie, Romulus Cioflec realizează „pagini admirabile, care traduc un 
observator rafinat al spectacolului naturii”12.                         
 Interesant este volumul Sub soarele polar, prin descrierea celor câteva sute de 
pasageri de pe vas, din 25 de ţări (un singur chinez, patru români) care vorbeau mai 
multe limbi, dar frecvent se auzeau limbile germană, italiană, franceză, olandeză, 
ceho-slovacă.  

Prin vizitarea atâtor ţări din Europa, prin cunoaşterea mai multor limbi, prin 
trăirea unor sentimente şi emoţii deosebite în compania atâtor cetăţeni de etnii diferite, 
prin paralele realizate între România şi alte ţări, între meleagurile româneşti şi străine 
etc. scriitorul Romulus Cioflec poate fi considerat ceea ce numim astăzi un adevărat 
european. 

                                                 
 11 Romulus Cioflec, Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din voiajul unor salvaţi de la 
naufragiu de spărgătorul Krasin, Editura Naţională S. Ciornei, Bucureşti, (1929), p. 35-36 
 12 Marianne Iliescu, „Sub soarele polar” – jurnalul de călătorie al lui Romulus Cioflec, în 
volumul Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii. Ediţie îngrijită de Luminiţa Cornea, 
Editura Arcuş, 2007, p. 32 
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Oana ILIE 
Cornel Constantin ILIE 
 

DESTINUL UNUI SCRIITOR. PETRU DUMITRIU 
 

La 8 mai 1924 se naşte la Baziaş, în familia ofiţerului de grăniceri Petre 
Dumitriu şi a Therezei, fiica inginerului Carol von Debretzy din Sfântul Gheorghe, 
viitorul scriitor Petru Dumitriu1. 

În perioada gimnaziului scrie Les trois combats avec l’Hydre şi piesa 
Meşterul Manole, iar în primii ani de liceu Istoria lui Corso Donati după Istoriile 
florentine ale lui Machiavelli (texte pierdute). Debutul literar va avea loc în 1943, în 
„Revista Fundaţiilor Regale”, cu Nocturnă la München, pentru ca un an mai târziu 
să publice, în aceeaşi revistă, Niobe şi Argonautica. În vara anului 1945 apare în 
„Universul literar” (nr. 18) un fragment din Euridice (sub titlul Întâlnirea), iar în 
„Revista Fundaţiilor Regale” piesa Preludiu la Electra şi prozele Euridice şi 
Arlechin. Un an mai târziu îi sunt publicate primele poezii, tot în „Revista 
Fundaţiilor Regale”. 

Primul volum semnat Petru Dumitru iese de sub tipar în anul 1947, sub 
titlul Euridice. Opt proze şi cuprinde Niobe, Argonautica, Euridice, Arlechin, 
Dionisiaca, Metamorfoza lui Sebastian Românu, Pe Drumul înspre Damasc şi 
Omul cu ochi verzi. Se angajează ca redactor pentru probleme ideologice la 
revista „Flacăra”, aflată sub conducerea lui Eugen Jebeleanu, unde publică: 
Recviem pentru o falsă filosofie (nr. 3), în paralel colaborând şi cu revistele „Viaţa 
Românească” şi „Contemporanul”. 

În anul 1948, la editura ESPLA, în colecţia „Cultura poporului” este tipărită 
nuvela  Duşmănie (care apăruse iniţial în revista „Viaţa Românească”, nr. 6 din 
1948). În urma excursiei pe Dunăre, unde fusese invitat  împreună cu alţi scriitori, 
de către Mihail Sadoveanu, la sugestia lui Petru Groza, publică în „Flacăra” din 22 
august 1948, Dunăre, drum fără pulbere, un sâmbure al romanului de mai târziu. 

Consacrarea sa vine însă un an mai târziu când, după ce îi apar în revista 
„Viaţa românească” nuvelele Bijuterii de familie (în acelaşi an publicată şi în 
volum), Vânătoare de lupi şi Nopţile din iunie2, dar şi broşura O sută de kilometri la 
Editura Tineretului, primeşte Premiul de Stat pentru Literatură.  

Cum la 26 mai 1949 apăruse hotărârea Hotărârea B.P. al C.C. al P.M.R. 
privind construirea Canalului Dunărea Marea Neagră, forurile conducătoare ale 
oamenilor de artă hotărăsc, pe baza „sugestiilor” de la Centru cum trebuie să arate 
o lucrare despre Canal. Deciziile lor au fost publicate şi în presă. Astfel, „România 
Liberă” din 27 noiembrie 1949 menţiona: „Ea este (construcţia – n. n., O. I., C.C. 
I.) legată în primul rând de ridicarea nivelului oamenilor, de cadrele tehnice 
numeroase ce se creează, de participarea întregului popor muncitor la efortul 
grandios ce se desfăşoară acolo. Aceste aspecte (...) trebuiesc puse în lumină în 
opera scriitorilor şi compozitorilor noştri. Datoria acestora este de a ajuta la 
                                                           

1 Tudor Cristea, Deriva omului şi rătăcirile operei (Text difuzat în lectura autorului, pe postul 
Radio România Cultural, în emisiunea „Zări şi etape” – „Orizonturi ale realismului românesc”, 7 şi 14 
aprilie 2009) – http://www.poezie.ro/index.php/essay/1831282/index.html 

2 Bijuterii de familie va fi ecranizat în 1957, în regia lui Marius Teodorescu (care o 
înlocuieşte pe Malvina Urşianu, arestată), avându-i în distribuţie pe Geo Barton, Emil Botta, Jules 
Cazaban, Tantzi Cocea, Eliza Petrăchescu, Silvia Popovici, Colea Răutu, Sandu Sticlaru, Sabine 
Thomas ş.a. Premiera a avut loc la 28 aprilie 1958. 
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lămurirea şi însufleţirea zecilor de mii de oameni care vin să lucreze la Canal. (...) 
Aspecte care trebuiesc subliniate şi constatate: lupta împotriva duşmanilor de 
clasă, a chiaburilor, a calomniatorilor care încearcă să slăbească încrederea 
oamenilor muncii (...) procesul de ridicare treptată de noi cadre calificate, setea de 
învăţătură, de ridicare profesională, elanul de muncă (...) în special caracterul de 
mare bătălie politică pe care-l are construcţia Canalului (...)”3. Chiar dacă pare a 
avea un caracter  marginal (a apărut abia pe pagina a 7-a) hotărârea oamenilor de 
artă a fost urmată întru totul. Nici nu s-ar fi putut altfel, atâta timp cât ea impune un 
mod de abordare („trebuie să”), nu sugerează. 

Un prim fragment apare în revista „Contemporanul” din 18 august 1950, 
pentru ca un an mai târziu să fie  publicată în volum epopeea lui Petru Dumitriu, 
Drum fără pulbere. Voluminoasa lucrare, de 660 de pagini, este structurată în 
prolog, patru cărţi şi epilog, însumând douăzeci şi opt de capitole. Subiectul este 
relativ simplu. Tânărul Pangrati pleacă să muncească la Canal lăsând în urmă 
iubirea pentru domnişoara Vorvoreanu. Destinul său se împleteşte cu al altor 
oameni sosiţi din diverse colţuri ale ţării pentru a-şi găsi un rost. Oameni buni şi 
muncitori alături de cei veniţi să se căpătuiască sau să îngreuneze construcţia. 
Răufăcătorii, fără excepţie, sunt prezentaţi ca indivizi cu trecut incert şi făcând 
parte din clasele de sus. Oamenii buni, care-şi dau până şi viaţa pentru Canal, au 
în urmă o viaţă chinuită, vitregită de cei bogaţi. 

Din start eroii sunt împărţiţi în două categorii diametral opuse, iar 
personajul principal trebuie să aleagă. Chiar dacă iubirea pentru Dona îl apropie 
de cei răi, conştiinţa importanţei muncii sale, coroborată cu trădarea femeii, îl 
apropie de oamenii simpli. 

Încadrabil perfect în tiparul clasic al romanului realist socialist, volumul lui 
Petru Dumitriu aduce totuşi ceva nou. Pentru prima dată într-o lucrare de epocă 
sunt menţionaţi deţinuţii, chiar dacă pasajele respective sunt expeditive şi destul 
de greu de sesizat.: „Îl zări pe omul tuns scurt – care protestase în gura mare că 
sunt puşi să sape şi muncitorii calificaţi (...) «Unde am mai văzut eu tunsoarea 
asta?» (...) îşi aduse aminte fără nici o legătură, când văzuse prima oară 
asemenea tunsoare: ca deţinut politic la Văcăreşti. Era tunsoarea de puşcăriaş 
(...) «Va să zică avem şi d-ăştia?»”4. 

Cea de-a doua menţionare este sub forma unui dialog între mama celui 
închis pentru că a dus mâncare şi scrisori celor din rezistenţă şi celălalt fiu. 

„– Tu caută-l în fundul pământului şi întreabă aşa acoperit, şi adă-mi-l că 
nu l-am făcut pentru puşcărie! 

– Da’ dacă nu-i acolo? 
– Le zise bătrâna. Mi-am zis ăla, şi ştie, că-i boactăr! Care-i voinic să 

muncească acolo i se iartă din pedeapsă. Că n’o fi copilul meu prost să nu se ducă...”5. 
În plus, faţă de celelalte lucrări despre Canal, se face o distincţie clară între 

comunişti şi restul muncitorilor. „Unii dintre ei sunt comunişti (...). Cei mai mulţi 
sunt fără partid, obişnuiţi să muncească în silă, să fie dispreţuitori... Mai au încă 
boala cea veche, resemnarea, lipsa de curaj, de iniţiativă”6. 

                                                           
3 Problema construcţiei C.D.M.N. în discuţia oamenilor de artă, în „România Liberă”, nr. 167 

din 27 noiembrie 1949, p. 7 
4 P. Dumitriu, Drum fără pulbere, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1951, p. 16 
5 Ibidem, p. 95 
6 Ibidem, p. 12 

114



Dialogurile sunt construite pe trei coordonate. Cele dintre oameni simpli 
(membru sau nu de partid), care, invariabil, atacă subiectul sabotajului, când 
personajele nu-şi povestesc chinuita viaţă din timpul regimurilor trecute: 
„Duşmanul o să intre printre noi! Credeţi c-o să ne lase o clipă? Nu vrea socialism! 
Nu vrea nici o uzină, nici o cale ferată, nici o hidrocentrală, nici un oraş nou. Nu 
vrea nici Canalul ăsta. Era vorba să se facă din 1864 şi nu l-au făcut. Canalul ăsta 
înseamnă socialism şi ei nu vor să facă socialism! O să ’nţepe uşor, în locurile 
unde se pot deschide vinele... să pierdem sângele...să ne sece puterea”7. 

Doi comunişti sau un comunist şi un om neimplicat încă în politică, au ca 
temă de discuţie rolul Partidului şi ajutorul Uniunii Sovietice: „Mai întâi să-i trezim 
pe oameni (...) Noi Partidul (...) Să-i ajutăm. Cum poţi să-l ajuţi pe om?(...) Să-l faci 
să trăiască şi să gândească într-adevăr ca un om. Sub capitalişti au murit cu 
zecile de mii, cu sutele de mii, pe locul de muncă. Aici n-o să fie nici un caz de 
tifos. Nici un caz de friguri. Şi nu vom munci cu lopata. Vapoare sovietice, cu burta 
plină de piese de maşini pentru Canal, sunt la ceasul ăsta pe mare!”8. 

Spre deosebire de aceştia, personajele negative abordează un discurs de 
negare a afirmaţiilor comuniştilor, alături de care introduc diverse zvonuri menite 
să-i panicheze pe oameni: 

„– Auzi, cică o să ne ’nconjoare cu miliţieni. Cu sârmă ghimpată (...) 
– De ce? (...) 
– Păi...să-i puie pe oameni să muncească cu sila. 
– Ce-i? Ce-a zis? 
– O să ne puie să muncim cu sila, ...cu miliţieni. 
– Cu ţeava puştii’n şale, zise negustorul de pepeni”9. 
Fragmentul de mai sus, poate ca o ironie a sorţii, descrie o situaţie mult 

uzitată de regim, în anii ’50, munca cu deţinuţi. De altfel, Cicerone Ioniţoiu îl 
menţionează pe Petru Dumitriu strângându-şi material pentru roman în lagăr: „În 
timp ce noi ne stingem văzând cu ochii la «Canalul morţii», el se plimba printre 
scheletele însufleţite inspirându-se pentru «Drum fără pulbere»”10. 

Apariţia romanului lui Petru Dumitriu a fost marcată de presă prin ample 
recenzii. În numărul din 8 iulie al „Scânteii Tineretului”, Mihai Lupu nota: „Drum 
fără pulbere zugrăveşte cu putere marea încleştare între cele două lumi: lumea 
nouă a socialismului, a păcii, a fericirii celor ce muncesc şi lumea veche a 
bandiţilor capitalişti şi moşieri. În roman apare cu limpezime că în această luptă de 
clasă, pe viaţă şi pe moarte, victoria nu poate fi decât a lumii noi, care zdrobeşte 
uneltirile vrăjmaşe ale claselor exploatatoare sortite pieirii definitive”11. După o 
prezentare pe scurt a subiectului romanului şi o trecere în revistă a punctelor 
reuşite, articolul lui M. Lupu se încheie cu o critică: „Astfel felul cum este înfăţişată 
creşterea construcţiei şi a oamenilor suferă din pricina faptului că în carte accentul 
cade mai puţin pe urmările eforturilor celor care lucrează pe şantier, şi mai mult pe 
redarea consecinţelor pe care făurirea Canalului le provoacă în tabăra 

                                                           
7 Ibidem, p. 36 
8 Ibidem, p. 33 
9 Ibidem, p. 28 
10 C. Ioniţoiu, Morminte fără cruce, vol. II, Editura Coresi, Freiburg, 1983, p. 39 
11 M. Lupu, Cronica literară: Drum fără pulbere, în „Scânteia Tineretului”, nr. 665 din 8 iulie 1951 
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duşmană”12. Tot ca lipsuri sunt trecute şi inconsecvenţele în conturarea 
personajelor, mai ales a comuniştilor şi uteciştilor. 

Ziarul „Universul” inserează şi el o cronică literară la romanul lui Petru 
Dumitriu, în numărul din 6 iunie 1950: „Prin stilul clar, viu şi antrenant, prin bogăţia 
de descrieri de personaje şi locuri, prin poziţia sănătoasă de clasă ce se desprinde 
din el, romanul poate fi considerat ca o carte de genul acelora la care se referea 
Lenin vorbind despre «o operă care nu se adresează unei eroine supra sătule, nici 
celor zeci de mii din pătura de sus care se plictisesc şi suferă de obezitate, ci 
milioanelor şi zecilor de milioane de muncitori care alcătuiesc floarea ţării, forţele 
ei, viitorul ei»”13. 

Romanul lui Petru Dumitriu suscită şi interesul criticilor literari: Ovid S. 
Crohmălniceanu şi J. Popper. Primul dintre ei, alături de accentuarea părţilor 
pozitive, comentează şi slăbiciunile acestei opere. Alături de lipsuri de construcţie: 
neconturarea personajului Maftei (comunistul), slaba prezentare a obiectivelor 
partidului şi a modului de rezolvare a unor situaţii sau lungimea unor pasaje 
colaterale subiectului, Ovid S. Crohmălniceanu sesizează şi o serie de greşeli 
cauzate de grabă şi neglijenţă. Din această categorie fac parte încurcăturile de 
nume, schimbarea unor cifre (ex. pagina 328 – un personaj îşi ia angajamentul să 
facă 10 m3 de zidărie pe zi pentru ca 30 de pagini mai încolo să lucreze sub 
lozinca «8 m.c./zi conform angajamentului»). 

Şi articolul lui J. Popper, apărut în două numere consecutive ale revistei  
„Contemporanul”, este structurat pe merite şi lipsuri. Dacă meritele sunt aceleaşi 
cu cele observate şi de ceilalţi critici, lipsurile sunt mult mai bine sistematizate. În 
primul rând „în acest roman al unei mari construcţii tocmai lupta oamenilor pentru 
construcţie nu constituie motivul dominant axul în jurul căreia se împleteşte 
întreaga acţiune”. Apoi „Maftei se agită mereu, dar se agită dezordonat, fără plan, 
(...) lipseşte imaginea creşterii continue a Canalului şi de aceea însăşi creşterea 
oamenilor muncii de pe şantier este prezentată fragmentar” iar „calificarea 
muncitorilor constituie un aspect secundar al acţiunii şi nu are un efect serios 
asupra şantierului”14. 

Nu în ultimul rând, J. Popper critică limbajul personajelor pozitive 
calificându-l ca plat şi gazetăresc, iar „jargonul mahalalei cu termenii săi particulari 
şi greşelile sale specifice de gramatică este uneori folosit în mod inoportun”15. 

Nu numai presa sau criticii literari recenzează romanul lui Petru Dumitriu, ci 
chiar şi muncitorii se simt datori să-şi comunice părerile. Ion Caracaş notează: 
„Cred că autorul nu a reuşit să contureze în linii precise şi convingătoare 
caracterul şi munca activistului de partid”16 în timp ce Pascaru, ca un adevărat 
exeget, îl critică începând cu construcţia şi încheind cu limbajul. Nicolae Ganţă 
este de părere că „în unele locuri se simte o îmbinare falsă, forţată a 
evenimentelor, în alte locuri personajele nu sunt redate aşa cum sunt în 

                                                           
12 Ibidem 
13 Drum fără pulbere – recenzie în „Universul”, 16 iunie 1951 
14 J. Popper, Primul roman al marilor construcţii din ţara noastră, în „Contemporanul”, nr. 22 

(178), 31 mai 1951, p. 2 
15 Ibidem 
16 I. Caracaş, Ne scriu cititorii romanului – Drum fără pulbere, în „C.D.M.N.”, nr. 178 din 24 

iulie 1951 
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realitate”17. Se ajunge până la a i se sugera autorului să vină pe şantier pentru a 
se documenta în vederea apariţiei unei noi ediţii a romanului. 

Interesant este faptul că toate acest critici sunt corecte dacă le raportăm la 
ceea ce regimul aştepta din partea acestui roman. Într-adevăr romanul suferă atât 
la construcţie cât şi la limbaj. Cei care l-au criticat au sesizat bine diferenţa de 
abordare a personajelor pozitive față de cele negative. Prin comparaţie 
personajele pozitive par găunoase şi plicticoase. Limbajul este comun. Sfera 
preocupărilor este limitată. 

Citind, la o jumătate de veac distanţă romanul eşti în dilema de a nu mai 
înţelege intenţiile autorului. În contextul politic actual textul apare ca o crasă bătaie 
de joc la adresa comuniştilor. Ţinând cont de numărul mare de critici pe care l-a 
înregistrat în epocă este posibil ca şi regimul de atunci să fi trăit aceeaşi senzaţie. 

Uimitor rămâne însă faptul că nişte oameni care abia ştiu să scrie şi să 
citească (muncitorii de la Canal) pot emite păreri atât de elaborate despre o 
lucrare artistică. Remarca este valabilă doar în condiţiile în care cu adevărat 
articolele au fost scrise de aceştia, nu doar semnate. 

Interesantă este şi observaţia lui Crohmălniceanu referitoare la cauzele 
greşelilor: grabă şi neglijenţă. Pentru ce se grăbea Petru Dumitriu? Răspunsul 
care se impune ar putea explica toate inconsecvenţele şi lipsurile acestui roman, 
nefireşti de altfel, pentru talentul autorului. Se pare că romanul a fost comandat de 
forurile superioare ale Uniunii Sovietice. Pornind de la această ipoteză şi 
neomiţând amintirea lui Cicerone Ioniţoiu care susţine că l-a văzut pe autor 
inspirându-se în lagăr pentru roman, este uşor de înţeles discrepanţa dintre 
personajele negative şi cele pozitive. Petru Dumitriu nu are contact cu muncitorii, 
nu-i cunoaşte şi chiar mai mult de atât, din text rezultă că nici nu-i înţelege. 

Chiar dacă acest roman nu era tocmai ceea ce s-a aşteptat regimul, el 
trebuia promovat. De aceea, tot în 1951, o parte din el, şi anume capitolul referitor 
la construcţia uzinei Ovidiu, este reluat în broşură sub titlul Sărbătoare în zi de 
lucru. Modalitatea aceasta de prezentare separată a unui capitol despre muncitori 
pare a satisface regimul, mai ales că în această formulă, neexistând termenul de 
comparaţie (personajul negativ) textul pare mult mai veridic. 

Tot în 1951 publică şi volumul Nuvele (unde sunt incluse: Bijuterii de 
familie, Vânătoare de lupi, Duşmănie, Bedros din Bazargic şi O sută de kilometri), 
în paralel cu traducerile în maghiară şi sârbo-croată a nuvelei Dreptate, în engleză 
şi franceză a Nopţilor de iunie. Un an mai târziu începe să publice fragmente din 
Pasărea furtunii, iar la 24 noiembrie 1952 primeşte Premiul de Stat clasa a II-a 
pentru volumul Nopţile de iunie. Devine redactor şef la „Viaţa românească”, 
susţinut atât de oamenii de cultură Camil Petrescu, G. Călinescu, Mihai Ralea, cât 
şi de oamenii politici Constanţa Crăciun, Iosif Chişinevschi şi Leonte Răutu. 

Cariera sa este într-o permanentă ascensiune. Este perioada în care 
publică Pasărea Furtunii (1954), monumentala Cronică de familie (1955) şi în care 
îi sunt traduse aproape toate operele. În 1956 devine director al Editurii de Stat 
pentru Literatură şi Artă (ESPLA) unde iniţiază colecţia „Clasicii Literaturii 
Universale”, iar în 1957 publică volumul de eseuri Noi şi neobarbarii. 

Îi este ecranizat, pe baza unui scenariu scris de el, romanul Pasărea 
Furtunii, în regia lui Dinu Negrescu, avându-i în distribuţie pe Margareta Pogonat, 
                                                           

17 N. Cranţă, Ne scriu cititorii romanului – Drum fără pulbere, în „C.D.M.N.”, nr. 177 din 17 
iunie 1951 
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Boris Ciornei, Mircea Albulescu, Nucu Păunescu, Costache Antoniu, Marcel 
Anghelescu, Fory Eterle, Ştefan Ciubotăraşu, George Demetru ş.a., premiera 
având loc pe 27 iunie 1957. 

Pe plan personal, oficiază relaţia cu Henriette Yvonne Stahl18. Chiar dacă 
mariajul n-a ţinut, cei doi rămân în relaţii bune până la plecarea lui din ţară, Petru 
Dumitriu continuând şi după divorţ să-i dea lunar o treime din câştigurile sale. Se 
recăsătoreşte apoi cu Irina Medrea (fosta soţie a lui Nicolae Fotino19), cu care va 
avea doi copii. 

Deşi era unul din privilegiaţii regimului (lua sume foarte mari ca drepturi de 
autor, juca tenis cu Gheorghiu Dej şi Ion Gheorghe Maurer, ba chiar primise şi o 
maşină cadou de la Iosif Chişinevschi), relaţiile cu puterea devin din ce în ce mai 
tensionate, după ce, în timpul Congresului Scriitorilor din 18-23 iunie 1956, publică 
în „Contemporanul” Împotriva abaterilor de la spiritul de partid. Şedinţa organizaţiei 
de bază PMR a Scriitorilor din Bucureşti. I se refuză plata drepturilor de autor 
pentru o nouă ediţie la Pasărea Furtunii, deoarece Chivu Stoica, care-l văzuse 
dansând cu soţia, la Snagov, considera asta semn de „îmburghezire”20. Este dat 
afară din funcţia de director al ESPLA, oferindu-i-se la schimb un post onorific de 
preşedinte al Consiliului Superior al Editurilor. Articolele trimise la diverse reviste 
nu îi mai sunt publicate, fără a i se oferi nicio explicaţie. 

La începutul anilor ’60 Petru Dumitriu revine din nou în atenţia publică. De 
această dată într-un rol negativ. Primind avizul să facă o călătorie de documentare 
la Praga şi Berlin, trece în Berlinul de Vest cerând azil politic. Reacţia regimului 
este imediată. Îi sunt confiscate toate manuscrisele rămase în ţară. Părinţii, 
mătuşa din partea tatălui, sora lui Petru Dumitriu, sora soţiei, dar şi Henriette 
Yvonne Stahl şi alţi cunoscuţi sunt arestaţi la 5 noiembrie 1960, făcând închisoare 
un an de zile (5 noiembrie 1960 – 11 decembrie 1961)21. 

Dar cel mai grav, pentru Petru Dumitriu, este refuzul autorităţilor de a-i 
trimite copilul, lăsat de familia Dumitriu la plecare, în grija doicii surorilor Medrea. 
Fiica familiei Dumitriu este ridicată de sub îngrijirea doicii şi trimisă la orfelinat la 
Bucureşti. Copilul îşi va revedea părinţii abia în 1964.  

Fugit din ţară, deşi era unul dintre cei mai bine văzuţi şi remuneraţi scriitori 
ai regimului, Petru Dumitriu se transformă într-un individ dezirabil a cărui existenţă 
trebuia cât mai repede cu putinţă ştearsă din conştiinţa publică.  

Precum Ministerul Adevărului din remarcabilul 1984 al lui George Orwell, 
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri a dat 
numeroase ucazuri prin care, nu numai operele lui Petru Dumitriu erau scoase din 

                                                           
18 „Arestată de Securitate, este silită să declare, pentru a-l discredita pe transfug, că ea este 

adevărata autoare a textului său cel mai valoros şi cel mai complex, romanul de 2.000 de pagini 
„Cronică de familie”. Pusă în relaţie cu faptul că Petru Dumitriu era un dandy al anilor ’50, dar având 
în vedere şi vârsta (32 de ani) la care autorul a publicat o operă de asemenea anvergură, 
diversiunea a prins oarecum, generând o mică legendă care mai circulă şi azi. Infirmată de faptul că 
tot ce a scris prozatoarea, atât înainte cât şi după 1956, este mult sub nivelul operei în discuţie”. Vezi 
Tudor Cristea, Deriva omului şi rătăcirile operei, – http://www.poezie.ro/index.php/essay/1831282/ 
index.html 

19 Nicolae Fotino, membru P.C.R. din ianuarie 1945, ambasador al României în 
Cehoslovacia (1951-1955). 

20 Ecaterina Ţarălungă, Petru Dumitriu. Tabel cronologic cu fotografii inedite  
(http://www.scribd.com/), p. 21 

21 Ibidem, p. 23 
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librării şi biblioteci, ci şi celelalte cărţi şi reviste în care apăreau trimiteri la opera 
acestuia. 

Pe data de 18.XI.1960 Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor a luat 
legătura telefonică cu I. Wiener, director adjunct la Direcţia Depozit Carte, Ştefan 
Gruia, director al Direcţiei Biblioteci din cadrul Ministerului Învăţământului şi 
Culturii şi Gh. Pop, director al Fondului Special de Carte din cadrul ministerului, 
cărora li s-a indicat să dea dispoziţii de retragere a tuturor lucrărilor lui Petru 
Dumitriu din reţeaua de difuzare şi biblioteci. 

Cu toate acestea, din cercetările ulterioare a rezultat că, până la 31 
ianuarie 1961, dată la care este întocmită nota constatatoare, aceste lucrări „nu   
s-au retras de peste tot”22 din biblioteci. Nici măcar Biblioteca Academiei R.P.R. nu 
„remediase” problema.  

În urma unui  astfel de control, care a avut loc la Biblioteca Academiei 
R.P.R., efectuat asupra lucrărilor de critică literară din  perioada 1953-196023, 
aflate în depozitul legal, s-a constatat că din cele 28 de lucrări cercetate doar în 6 
„nu s-a găsit nimic în legătură cu Petru Dumitriu”, în timp ce în celelalte „s-au găsit 
fie simple referiri, fie articole apreciative”24.   

În capitolul „lucrări care conţin simple referiri” cenzorii îi includ pe: 
Crohmălniceanu cu Cronici şi articole. (Studii literare), care îl menţionează pe 
Petru Dumitriu o singură dată; Silvian Iosifescu cu Drumuri literare (ESPLA, 1957) 
care are trei referiri: pag. 21 la Drum fără pulbere, pag. 47 la Bijuterii de familie şi 
la pag. 276 la Pasărea furtunii; Silvian Iosifescu cu Romantismul eroului 
revoluţionar (ESPLA, 1956) unde îl analizează pe Adam Jora (personajul principal 
din Pasărea furtunii) ca erou romantic.  

În cel de-al doilea capitol „lucrări care conţin articole despre Petru Dumitriu 
sau referiri ample la el” îi regăsim pe:  

1. A.E. Baconski, Colocviu critic (ESPLA, 1957), care are un capitol despre 
Pasărea furtunii unde „i se aduc elogii lui Petru Dumitriu cu ocazia ediţiei a II-a a 
romanului”, oferindu-se ca exemplu un citat din Baconski „… fiecare element al 
acestei cărţi aduce pururi în memoria cititorului chipul omului contemporan, 
mesager al unei lumi noi, în numele căruia triumfă comunistul Adam Jora”25;  

2. Silvian Iosifescu, Oameni deosebiţi (ESPLA, 1954), care îl enumără pe 
Petru Dumitriu printre marii scriitori ai României, iar la pag. 18-22, 43, 52-55, 78 
aduce elogii romanului Drum fără pulbere, pe care îl consideră „o admirabilă 
reprezentare artistică a unei idei plină de măreţie”;   

3. Silvian Iosifescu, Probleme şi opere contemporane (ESPLA, 1954), 
pentru referiri la Petru Dumitriu la pag. 46, 121 şi elogii la apariţia romanului Drum 
fără pulbere; 

                                                           
22 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri,     

d. 56/1961, f. 8 
23 Situaţia frizează absurdul, pentru că atâta vreme cât fusese unul dintre scriitorii importanţi 

ai epocii, era logic ca opera sa să fie prezentă în toate lucrările de critică. Pe cale de consecinţă 
logică, toate lucrările trebuiau retrase din biblioteci şi din reţeaua de difuzare, ceea ce ar fi însemnat 
ca un capitol important al literaturii române, critica literară, să nu beneficieze de nicio lucrare o 
perioadă însemnată, fapt semnalat şi de comisia de cenzori care face raportul de constatare. 

24 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, d. 56/1961, f. 22 
25 Ibidem, f. 23 
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4. Ovid Crohmălniceanu, Despre originalitate (ESPLA, 1953), pentru tonul 
elogios atât la adresa autorului: „Pe Petru Dumitriu l-a interesat aspectul etic al 
problemelor sociale”, cât şi laudele aduse operelor Bijuterii de familie şi Pasărea furtunii; 

5. Savin Bratu, Cronici, vol. I (ESPLA, 1957), care susţine că Cronica de 
familie este „una din cele mai însemnate opere ale prozei noastre literare” iar 
Petru Dumitriu este „emul al modelului balzacian”26; 

6. Savin Bratu, Cronici, vol. II (ESPLA, 1958), unde există un capitol 
distinct dedicat lui Petru Dumitriu şi intitulat „Arta Cronicii de familie” unde prezintă 
în amănunt biografia şi opera acestuia; 

7. Paul Georgescu, Încercări critice (ESPLA, 1957), care în capitolul 
„Profilul literaturii” vorbeşte despre „marele scriitor” Petru Dumitriu, despre schiţele 
Salata27 şi Vânt de martie, făcând o analiză elogioasă romanului Pasărea furtunii 
cu accentul pe eroului principal, Adam Jora; 

8. Ovid Crohmălniceanu, Cronici literare 1954-1956 (ESPLA, 1957). 
Paradoxal, criticul ajuns în vizorul organismului  de cenzură, este poate singurul 
care accentuează lipsurile operei lui Petru Dumitriu, dar mai ales lacunele 
autorului în înţelegerea epocii şi a noilor realităţi pe care le trăieşte. Astfel 
Crohmălniceanu nota că autorul care a creat personajul Adam Jora „a subestimat 
aspectul social al problemei”, că „în rezolvarea problemei raportului dintre libertate 
şi necesitate, autorul nu s-a bizuit pe consecvenţă, pe concepţia marxistă. O serie 
de rămăşiţe ideologice fatalist-mistice l-au influenţat… ”28. 

Tot în acest capitol sunt incluse lucrările colective: Să cunoaştem scriitorii 
patriei noastre (ESPLA, 1956) şi Problemele literaturii noi în R.P.R. (ESPLA, 
1952). Dacă prima îl consideră pe Petru Dumitriu unul dintre reprezentanţii de 
frunte ai literaturii române, cea de-a doua lucrare îl critică destul de aspru pentru 
modul superficial în care îi tratează pe oamenii muncii în Drum fără pulbere. 
„Oamenii muncii nu sunt înfăţişaţi în toată complexitatea lor”, şi asta pentru că 
autorul dă dovadă de „insuficient de adâncă cunoaştere a oamenilor simpli”29.   

În categoria „lucrări care conţin aprecieri deosebit de elogioase la adresa 
lui Petru Dumitriu” îi regăsim pe Savin Bratu cu Eroul timpurilor noastre (ESPLA 
1955), pe M. Petroveanu cu Pagini critice (ESPLA 1958), pe I. Vitner cu Firul 
Ariadnei (ESPLA 1958), pe S. Damian cu Încercări de analiză literară (ESPLA 
1956) şi cu Generalitatea şi individualitatea ideii operei literare (ESPLA 1955) care 
consideră Bijuterii de familie „una dintre cele mai valoroase nuvele ale literaturii 
noastre noi”, pe Dumitru Micu cu Romanul românesc contemporan (ESPLA 1959), 
unde Cronica de familie este privită ca „o realizare durabilă ce va rămâne în 
patrimoniul literaturii noastre ca una din operele cele mai izbutite ce s-au scris în 
anii puterii populare”30, dar şi Caietele critice (ESPLA 1957).  

Chiar dacă primul referat întocmit de comisia de cenzori la 31.01.1961, a 
propus retragerea din reţeaua de difuzare şi din biblioteci doar a lucrărilor de la 
capitolele II şi III, întrucât dacă s-ar retrage şi titlurile de la capitolul I ar însemna 
să fie scoase din circulaţie „aproape toate lucrările de critică literară apărute în 
                                                           

26 Ibidem, f. 24 
27 Această schiţă va sta la baza filmului Un été inoubliable (O vară de neuitat) din 1994, în 

regia lui Lucian Pintilie, avându-i în distribuţie pe Olga Tudorache, Claudiu Bleonţ, Kristin Scott 
Thomas, George Constantin, Marcel Iureş, Răzvan Vasilescu ş.a.  

28 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, d. 56/1961, f. 24 
29 Ibidem, f. 25 
30 Ibidem, f. 26 
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perioada respectivă”, cel de-al doilea referat, datat 7.02.1962, sugerează retragerea 
tuturor lucrărilor, indiferent de categoria în care au fost încadrate31. 

O altă notă, întocmită de Gelcu Maxudovici, angajat al Comitetului pentru 
Presă şi Tipărituri, menţionează că în bibliografia pentru concursul „Iubiţi cartea” 
organizat de C.C. al U.T.M. apar şi cărţi ale unor autori compromişi: Petru Dumitriu şi 
Paul Ioanid. „Marea problemă” nu este că a fost o scăpare şi au apărut şi aceste două 
nume, ci faptul că C.C. al U.T.M. „n-a făcut nici un fel de revenire asupra materialelor 
indicate pentru a fi citite de participanţii la concursul «Iubiţi cartea»”32. 

Pe perioada exilului Petru Dumitriu continuă să publice romanul Rendez-vous 
au Jugement Dernier (Întâlnire la Judecata de Apoi) – 1960, romanul Incognito – 
1961, L’Extreme Occident – 1964, volumul de eseuri Die Transmoderne. Zur Situation 
des Romans (Transmodernul. Despre situaţia romanului) – 1965, romanul Les Initiés 
(Iniţiaţii) – 1965, o trilogie compusă din L’Hommes aux yeux gris (Oamenii cu ochii gri) 
– 1968 şi Retour à Milo  şi Le Beau Voyage – 1968, şi, sub pseudonimul Pierre Travel, 
romanul Le repos ou l’Asie intèrieure – 1969. După o perioadă de pauză începe să 
scrie din nou, dar pagini de literatură religioasă: Au Dieu Inconnu (1978), Vivre dans le 
reseau (1981), Zéro ou le point de départ (Zero sau punctul de plecare), Comment ne 
pas l’aimer (toate în 1981), articolul Saint Marc, L’Evangeliste de l’homme moderne 
(1982), eseul autobiografic La Liberté (1983), volumul de povestiri Mon semblable, 
mon frère (1983), La femme au miroir (1988), La Moisson (Secerişul) – 1989, Les 
Amours singulières (1990)33. 

În cursul anului 1986 soţia îl părăseşte, plecând împreună cu fiica lor, Irina, la 
Darmstadt. Rămas singur se mută de la Frankfurt la Bad Godesberg, lângă Bonn şi 
ţine conferinţe la Reims, unde o cunoaşte pe viitoarea sa soţie, Françoise Mohr. 

După revoluţie începe să fie republicat şi în ţară, unde se întoarce în 1996, 
fără a-şi mai reprimi cetăţenia ridicată încă din 1960. 

Se stinge din viaţă la 6 aprilie 2002 la Metz, în spitalul unde fusese internat în 
urma unei răceli. Urna funerară i-a fost depusă în capela familiei Mohr din Alsacia.  

În interviurile date după 1989, Petru Dumitriu îşi asumă greşelile făcute prin 
scrierea romanelor Drum fără pulbere şi Pasărea furtunii. „Sunt destule pagini pe care 
nu le-aş mai scrie. Aveam în spate baioneta tovarăşului Răutu & company, tot partidul, 
ce mai... Sub tirania asta au apărut «Vânătoare de lupi», «Drum fără pulbere» 
(ambele în 1951), «Pasărea furtunii» (1954), «Nopţile din iunie» (1955), totalmente 
pecetluite de stalinismul literar. Ce tot vorbim noi de realismul socialist? Întâi că nu era 
realism. Se vorbea acolo de o societate care nu exista. Socialist a devenit un cuvânt 
de insultă, o înjurătură. Era o mitocosire oribilă, şi eu o făceam cu cât talent puteam să 
bag în chestia asta”34. 

În cuvântul ţinut în Senat, în data de 8 aprilie 2002, George Pruteanu avea să 
spună că într-o convorbire purtată cu Petru Dumitriu în 1995 (perioadă în care a 
realizat interviurile pentru cartea Pactul cu diavolul, apărută la Editura Universal-Dalsi, 
Bucureşti în acelaşi ani) acesta i-a spus, cu lacrimi în ochi: „Îmi vine să-mi tai mâna cu 
care am scris Drum fără pulbere”35. 

                                                           
31 Ibidem, f. 28 
32 ANIC, Fond Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, d. 56/1961, f. 33 
33 Petru Dumitriu. Tabel cronologic cu fotografii inedite – http://www.scribd.com/ p. 28-30 
34 Interviu realizat de Lucia Negoiţă – http://www.jurnalul.ro/stire-biblioteca-pentru-toti/la-

metz-cu-petru-dumitriu-despre-hazul-nepipaibil-al-limbii-romane-525834.html 
35 La moartea lui Petru Dumitriu. Cuvânt în Senat ţinut de George Pruteanu, în „Monitorul 

Oficial”, nr. 54/18 aprilie 2002 
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Marcel LUTIC 
 
ROLUL ETNOGRAFULUI GHEORGHE BODOR (1929-2002) ÎN ORGANIZAREA  

MUZEULUI MEMORIAL „VASILE ALECSANDRI” DE LA MIRCEŞTI-IAŞI 
 

Aveam de gând ca în 2004, la împlinirea a 50 
de ani de când Gheorghe Bodor păşise pentru prima 
oară în ograda Muzeului Etnografic al Moldovei, să 
organizăm o manifestare specială dedicată vieţii şi 
activităţii sale. Dar, în iulie 2002, Gheorghe Bodor a 
plecat, aproape fulgerător şi poate un pic prea 
grăbit, în lumea fără dor... 

În anii ’60-’80 ai veacului (deja) trecut 
Gheorghe Bodor era un personaj bine cunoscut în 
breasla, mică e adevărat, a muzeografilor etnografi 
români. S-a născut la 23 mai 1929 la Iuda, în fostul 
judeţ Năsăud, într-o familie de buni români. Până la 
vârsta de 16 ani, adică până în 1945, tânărul 
Gheorghe Bodor a locuit în comuna natală, aici 
terminând şapte clase primare. Între 1940-1944 a 
cunoscut rigorile asprului regim hortist, drept urmare 
neputând urma cursurile liceale: De abia în ianuarie 
1945, după ce se întoarce din refugiu, se înscrie la Liceul „Al. Odobescu” din 
Bistriţa. În timpul liceului, datorită greutăţilor vremii, se angajează şi ca ajutor 
contabil la o întreprindere, încercând astfel să facă faţă cheltuielilor prezente şi 
viitoare. În 1950, sfătuit de un inimos profesor de Limba Română, se înscrie la 
Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi, absolvind-o în 1954. Încă dinaintea 
terminării facultăţii este numit asistent la Muzeul Etnografic al Moldovei. 

Au urmat trei ani de intensă ucenicie pe lângă cunoscutul etnograf Ion 
Chelcea, întemeietorul muzeului ieşean în 1943. Cum pe acele vremuri muzeele 
româneşti erau mai tot timpul în prefaceri, muzeului ieşean, ca muzeu regional, îi 
revenise şi sarcina organizării Muzeului Memorial „Vasile Alecsandri” din Mirceşti. 
În acest context, Gheorghe Bodor va duce o luptă înverşunată pentru restaurarea 
conacului familiei Alecsandri şi pentru amenajarea sa ca muzeu, în 1957 dându-şi, 
pentru întâia oară, măsura capacităţilor sale de ctitor. Cei care au vizitat ulterior 
această casă memorială au afirmat că este una din cele mai valoroase din 
România. Iată, spre edificare, opinia cunoscutului folclorist Ion Diaconu: 
„Admirabilă operă ai realizat! În numele – numai a conştiinţei mele – te felicit 
cordial!” Astfel, între 1956 şi 1957 îşi împarte existenţa între Mirceşti şi Iaşi. În 
aceeaşi periodă, deşi rămâne cu jumătate de normă la muzeul din Mirceşti, ocupă 
şi un post de cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filologie al Academiei, 
filiala Iaşi. Din 1957 şi până la pensionare va fi, succesiv, şeful Muzeului 
Etnografic şi directorul Complexului Muzeal Iaşi. 

Sarcinile administrative l-au împiedicat să-şi dea măsura întregului său 
talent de cercetător al civilizaţiei tradiţionale româneşti din Moldova. Cu toate 
acestea, în februarie 1958, continuând, alături de alţi colegi, munca magistrului 
Chelcea, a inaugurat expoziţia de bază a unuia dintre cele mai valoroase muzee 
etnografice pavilionare din România, e vorba de Muzeul Etnografic al Moldovei, 
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muzeul acesta, conceperea sa, fiind o adevărată muncă de cercetare ştiinţifică. 
Apoi, în deceniile şapte-opt ale veacului XX, au urmat numeroase campanii de 
cercetări pe teren, drept urmare muzeul îmbogăţindu-şi substanţial colecţiile. De 
altfel, aceste decenii au avut drept imperativ major salvarea de la distrugere a unui 
patrimoniu etnografic excepţional, iar generaţia lui Gheorghe Bodor a fost aceea 
care a îndeplinit cu brio această nobilă misiune. În plus, odată salvat, acest 
patrimoniu trebuia organizat pe colecţii şi valorificat prin expoziţii şi/sau publicaţii. 
Din nefericire, deşi a participat nemijlocit la cercetările de teren şi la organizarea 
colecţiilor, Gheorghe Bodor a publicat destul de puţin, însă studiile sale vădesc un 
cercetător serios, aplecat asupra detaliului, precum şi un pasionat al temelor 
explorate. Dotat cu un ascuţit simţ al observaţiei, bun cunoscător al literaturii de 
specialitate, având un deosebit talent oratoric, Gheorghe Bodor ar fi putut, cu 
siguranţă, dărui mai mult ştiinţei etnografice româneşti. Menţionăm că cele mai 
multe studii, axate pe cercetarea unor meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale din 
Moldova, au fost publicate în prestigioasa „Revistă a muzeelor”. A publicat, de 
asemenea, un valoros ghid al Muzeului Etnografic al Moldovei, acest ghid, 
completat şi adecvat la noua expoziţie de bază a muzeului ieşean, putând fi 
oricând republicat. 

Cu tenacitatea ardeleanului şi cu harul pe care îl aveau moldovenii de pe 
lângă el (Emilia Pavel, Petru Cazacu (o prietenie aparte legându-i pe cei doi!), 
Victoria Semendeaev, Melania Ostap ş.a.) s-au realizat lucruri cu adevărat 
remarcabile la Muzeul Etnografic al Moldovei, acest muzeu devenind în numai 
câteva decenii un reper pentru muzeografia etnografică românească. Anii ’70-’80 ai 
veacului XX au însemnat anii maturităţii depline. Era un specialist respectat în 
breaslă, ale cărui opinii cântăreau greu în orice dezbatere ştiinţifică. Ca atare, în 
1965 este solicitat să organizeze o expoziţie de artă populară românească la 
Tirana, succesul pe care l-a avut în Albania determinându-i pe cei de la 
conducerea Direcţiei Muzeelor să-l numească şi în colectivul ce a organizat în 
1970 o expoziţie similară în Germania Federală. A căutat să demareze, în calitate 
de director al Complexului Muzeal, lucrările la Muzeul în aer liber, însă aceasta va 
rămâne, probabil, cea mai mare nerealizare a vieţii sale. 

Înainte ca distincţiile să se demonetizeze, în decembrie 1967, primea din 
partea Consiliului de Stat „Ordinul Muncii”, clasa a III-a, „pentru merite deosebite 
în activitatea culturală”. Era o răsplată şi un îndemn în acelaşi timp! 

A fost un bun gospodar, o spun cei care l-au cunoscut, dar, pentru a păstra 
cumpăna dreaptă, şi un conducător destul de sever. Ne închipuim că altfel nu se 
putea în acei ani. Chiar în 1989 cel pe care-l evocăm a fost pensionat. Ca 
întotdeauna, atunci când îţi faci meseria cu pasiune, a rămas ataşat de muzeu şi 
de colegii mai tineri. Era, din păcate, tracasat de o cruntă boală, de unele 
neînţelegeri în familie şi de nenumărate necazuri generate de lipsa cronică a 
banilor. Îl invitam ori de câte ori aveam ocazia la Palatul Culturii, unde, de multe 
ori, îl aduceam cu maşina. Era din ce în ce mai slab şi mai devitalizat, însă extrem 
de dornic să ajute, atât cât mai putea, pe cei care astăzi păstoresc destinele 
muzeului în care lăsase o parte din fiinţa sa. 

...De pe site-ul Muzeului Literaturii Române din Iaşi se pot afla următoarele 
informaţii: „Casa memorială a fost construită de poetul Vasile Alecsandri în anul 
1867, după propriile planuri. Se află la 4 km distanţă de şoseaua Roman-Iaşi şi 
Roman-Suceava. Deşi nu figurează astfel, acest muzeu ar putea trece drept prima 
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casă memorială literară din România. În timpul celui de-al doilea război mondial, 
imobilul şi bunurile sale au avut de suferit consecinţe însemnate, necesitând 
lucrări de restaurare. Abia în 1955 clădirea dobândeşte statutul de instituţie 
muzeală, iar din 9 iunie 1957 este inaugurat acest însemnat lăcaş de memorie 
culturală. În 1987 expoziţia permanentă este refăcută după noi norme 
muzeotehnice moderne. Expoziţia permanentă reconstituie, cronologic, etape din 
viaţa scriitorului Vasile Alecsandri şi momente legate de activitate sa literară. În 
curtea casei memoriale se află mausoleul ridicat de Academia Română în care se 
află sicriul poetului, precum şi osemintele părinţilor şi ale soţiei sale. Stejari şi nuci 
seculari, plantaţi de poet, te întâmpină încă de la intrarea în grădină, iar liliecii îţi 
pot călăuzi şi acum paşii pentru promenadă”. 

După cum se vede, nu sunt pomenite nume de ctitori, adică de muzeografi, 
deşi acest muzeu nu a apărut din senin… Tocmai spre neuitare şi din 
recunoştinţă, se cuvine să ştim cine este cel care în deceniul şase al veacului 
trecut, adică chiar în obsedantul deceniu şase, a păstorit naşterea acestui valoros 
locaş muzeal! 

Încă din 1954, în sarcina Muzeului Etnografic, ca muzeu regional, revenea 
sarcina organizării muzeelor memoriale din regiunea Iaşi, în primul rând 
organizarea Muzeului „Vasile Alecsandri” de la Mirceşti. Conducerea Muzeului 
Etnografic a luat în serios această problemă şi a reuşit să aducă la Mirceşti, după 
ce în prealabil a fost restaurat, o parte din mobilierul rămas de la marele bard. „În 
ultimul timp, aflăm dintr-un Raport de activitate al lui Gheorghe Bodor din 1954, a 
fost chiar delegat asistentul muzeului să se ocupe în mod special de această 
problemă. Conacul de la Mirceşti, înainte de a fi transformat în muzeu, trebuieşte 
reparat. Aşa cum se găseşte astăzi este într-o stare de plîns: prin acoperiş 
pătrunde ploaia, geamurile sunt sparte, uşile lipsesc, gardul care împrejmuieşte 
grădina s-a înclinat şi el de bătrîneţe. Anul trecut [în 1953], Sfatul Popular regional 
n-a folosit cei 40.000 de lei care erau destinaţi pentru reparaţii la acest conac! 
(Reparaţiile sunt în grija Sfatului Popular regional; mai bine zis, ar trebui să fie, 
deoarece până acuma membrii Comitetului Executiv au putut dormi liniştiţi din 
cauza acestei griji!). Nu mai puţin vinovată de această situaţie este şi Academia 
R.P.R, Uniunea Scriitorilor şi nu mai vorbim de Ministerul Culturii. Este posibil ca 
toate instituţiile citate mai sus să lase în paragină casa „bardului de la Mirceşti” în 
timp ce reprezentanţii lor fac deseori caz de numele poetului? Noi considerăm că 
problema restaurării conacului de la Mirceşti trebuie să fie privită ca o problemă de 
stat şi prin urmare să i se acorde atenţia cuvenită, aşa cum această problemă este 
privită în Uniunea Sovietică. Oare să fie străine instituţiilor de mai sus realizările 
pe această temă din Uniunea Sovietică? Nu au pătruns niciodată în incinta lor 
vorbe despre Muzeul „L.N. Tolstoi” de la Iasnaia Poliana, despre Muzeul „M. 
Gorki”, Cehov, N. Ostrovschi etc., ca să cităm numai cîteva?” Aici se termină 
lungul citat din incisivul Raport de activitate al tânărului muzeograf ieşean! 

Şeful muzeului, Ion Chelcea, în acelaşi an 1954, amintea şi el că „muzeul 
nostru a mai lucrat şi într-o altă direcţie: a trecut între timp la lucrări prealabile 
pentru organizarea muzeului memorial „Vasile Alexandri” de la Mirceşti. S-au 
strîns cîteva cărţi, ediţii vechi de ale autorului, de către subsemnatul, cîteva 
fotografii originale; s-au executat şi înrămat un număr de 16 planşe reprezentînd 
diferite faze din viaţa scriitorului, care urmează a fi transportate la Mirceşti de 
îndată ce se fac reparaţii la clădire. Muzeul de la Mirceşti a primit bani anul acesta 
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pentru reparaţii şi organizare. Mobilierul de la Bucureşti al casei e restaurat şi 
urmează ca să fie trimis de îndată ce reparaţia s-a terminat. Ne-am îngrijit şi de 
localul de la Mirceşti; partea administrativă, mai mult – devize, adrese etc.” 

Dintr-un „Raport de activitate pe intervalul 1 ianuarie-1 octombrie 1955” 
aflăm că „o altă problemă importantă a fost executarea punctajului tematic 
necesar organizării provizorii a muzeului, cît şi a punctajului tematic al Muzeului 
memorial V. Alecsandri din Mirceşti. Pentru „Muzeul memorial V. Alecsandri” de la 
Mirceşti a fost întocmit un punctaj tematic de către Tov. Bodor Gh. în baza 
studiului făcut pentru acest scop. Pentru „Muzeul memorial V. Alecsandri” s-a 
întreprins o acţiune paralelă la Academia R.P.R. Bucureşti, unde s-au depistat o 
serie de materiale care urmau să fie aduse la Mirceşti. Tov. Bodor a executat 
această lucrare”. În 1956, Gheorghe Bodor ţinea în cadrul muzeelor recent aduse 
în incinta Palatului Culturii o comunicare cu tema V. Alecsandri şi unele probleme 
ale organizării muzeului de la Mirceşti.  

În continuare inserăm textul unui manuscris redactat de Gheorghe Bodor 
prin anii ’70 ai secolului trecut privitor la epopeea organizării muzeului de la 
Mirceşti. Nu vom reda aici decât pasajele pe care le-am considerat a fi cele mai 
relavante: 

„Printre realizările muzeistice ale regiunii Iaşi din ultimii ani se numără, fără 
îndoială, ca una de frunte organizarea Muzeului „Vasile Alecsandri” de la Mirceşti. 
Inaugurat la 9 iunie 1957 în prezenţa a cîtorva mii de cetăţeni din Mirceşti şi din 
satele învecinate, dintre care cei mai batrîni îşi mai amintesc bine de „Conu 
Vasîlică” – cum i se spunea în sat –, precum şi în faţa reprezentanţilor Academiei 
R.P.R., ai U.S., ai universităţilor din ţară şi a peste 1.000 de ieşeni, care au venit 
la sărbătorire cu un tren special, muzeul „Alecsandri” este o nouă mărturie a 
dragostei şi preţuirii pe care poporul nostru muncitor o acordă „bardului de la 
Mirceşti”, ca şi tuturor acelora care şi-au pus activitatea şi creaţia în slujba 
poporului şi a patriei. 

Conacul lui Alecsandri este de fapt o casă ţărănească cu toate 
caracteristicile arhitecturale ale acesteia, deosebindu-se doar prin numărul mai 
mare de încăperi. Poetul însuşi îl numea „bordei”, adăugînd însă imediat:  
«Sărmanul bordei! Mult e drăgălaş chiar pus în comparaţie cu castelurile cele mai 
feerice. În el mă simt ca într-un calup potrivit cu talia şi cu gusturile mele; în el am 
lucrat pe Despot, Fîntîna Blanduziei, Ovidiu, Pastelurile, Legendele, Dumbrava 
Roşie etc., şi sînt legat de zidurile lui prin numeroase suveniri scumpe inimii 
mele». „Bordeiul” acesta a devenit acum muzeu, împlinindu-se astfel dorinţa 
Paulinei, soţia lui Alecsandri, care, prin 1914, l-a donat, împreună cu grădina, 
Academiei Romîne tocmai în acest scop [informaţie care contrazice ce am citit pe 
site-ul muzeului!]. După moartea Paulinei (1921), Academia a numit un custode 
«care să aibă grija casei şi a lucrurilor rămase de la poet». Acesta nu şi-a făcut 
însă conştiincios datoria, multe dintre obiecte, documente şi cărţi fiind risipite. În 
1944, ce-a mai rămas a fost încărcat într-un vagon şi expediat undeva în Bărăgan 
spre a se salva de la distrugere. De aici unele dintre obiecte au ajuns la Bucureşti, 
la Biblioteca Academiei, şi pe la alte instituţii, iar altele s-au risipit cine ştie pe 
unde. Casa a avut şi ea mult de suferit din cauza războiului. Datorită însă 
sprijinului moral şi material dat de Comitetul Regional de Partid Iaşi şi Sfatul 
Popular Regional, ea a fost complet restaurată, sub stricta observaţie de a nu se 
modifica nici un amănunt arhitectonic. De asemenea, între timp au fost adunate 
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obiecte care au aparţinut lui Alecsandri de la instituţii şi persoane particulare, 
putîndu-se astfel trece, pe baza acestor obiecte originale, precum şi a unui imens 
material de arhivă şi de bibliotecă, la organizarea propriu-zisă a muzeului. 

Un muzeu memorial este o monografie în imagini [subl. noastră]. În 
această monografie, trebuie să apară tot ce este înaintat şi progresist în viaţa şi 
activitatea personalităţii respective. Aceste aspecte importante trebuie însă să fie 
materializate în aşa fel încît ele să poată fi văzute, nu citite. Cu alte cuvinte, 
vizitatorul din muzeu trebuie să ia cunoştinţă despre rolul pe care personalitatea 
respectivă l-a avut la un moment dat în societate privind la un obiect, la un 
document, la un tablou care să-i sugereze acest lucru. Se înţelege că lucrul 
acesta, material, nu este deloc uşor de făcut. Muzeograful trebuie să ştie să 
discearnă ce este important de ceea ce este mai puţin important şi să găsească o 
materializare corespunzătoare spre a nu scoate în evidenţă amănuntul 
nesemnificativ în detrimentul momentelor cruciale. În muzeul memorial obiectele, 
documentele trebuie să impresioneze prin ele însăşi, trebuie să vorbească 
singure. Textele scrise trebuie să fie limitate la strictul necesar. Practica 
muzeografică ne dovedeşte că vizitatorii nu citesc, în general, textele din muzeu, 
atenţia fiindu-le reţinută în primul rînd de obiecte şi de documente. Acestea sunt 
acelea care impresionează. În felul acesta vizitarea muzeelor recreează, dînd, în 
acelaşi timp, cunoştinţe pentru dobîndirea cărora creierul n-a fost în mod expres 
solicitat 

[…] Tematica muzeului de la Mirceşti a fost întocmită în spiritul acestor 
deziderate muzeografice. Viaţa şi opera lui Alecsandri este prezentată în mod 
cronologic şi în contextul evenimentelor social-politice din Moldova la care 
Alecsandri a participat direct. De aici, pronunţatul caracter educativ al muzeului, 
subliniat cu prisosinţă de toţi vizitatorii, indiferent de pregătirea lor intelectuală. 

[…] Scris pe cristal, textul acesta este pus în evidenţă prin aplicarea lui pe 
o fîşie de pluş care atîrnă din plafon pînă jos. Principiul acesta muzeografic este 
utilizat ori de cîte ori organizatorii muzeului au crezut că anumite evenimente şi 
fapte trebuie subliniate mai puternic. Lucrul acesta ajută pe vizitator să reţină cu 
mai multă uşurinţă aspectele esenţiale care-l definesc pe Alecsandri. 

[…] O altă încăpere este rezervată popularităţii de care se bucura 
Alecsandri, precum şi aprecieri de care s-a bucurat în ochii unor figuri 
contemporane cu el. Spaţiul, desigur, n-a permis inserarea cuvintelor tuturor 
marilor figuri care l-au preţuit. Dintre acestea au fost alese cele mai 
reprezentative: Asachi, Eminescu, Vlahuţă, Delavrancea, Hasdeu etc. Sugestivă 
este realizarea muzeografică a acestui capitol. Aprecierea respectivă este redată 
sub un medalion care înfăţişează pe cel ce-a emis-o. Sub chipul lui Hasdeu, de 
exemplu, sunt transcrise următoarele rînduri emoţionante: «Kogălniceanu în 
literatura istorică a României şi Alecsandri în literatura noastră poporană joacă 
pînă la un punct rolul lui Columb în privinţa geografică. Vor trece sute de ani, dar 
niciodată nu va răsuna numele unui Mihu-Copilul, Toma Alimoş, etc. fără ca ecoul 
să nu vibreze: Alecsandri». 

[…] După parcurgerea acestor săli, pe vizitator îl aşteaptă o surpriză 
plăcută: două camere amenajate aşa cum erau ele în timpul vieţii lui Alecsandri. 
Este vorba de camera de lucru şi de dormitorul poetului. Impresionantă este 
îndeosebi camera de lucru, cu masa de scris în biblioteca personală a lui 
Alecsandri, din care s-au mai găsit peste 300 de volume, legate, cele mai multe, în 
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piele, avînd imprimate iniţialele V. A. Pentru reconstituirea acestor două interioare, 
de un real folos au fost, pe lîngă fotografiile mai vechi care le înfăţişează, 
indicaţiile date de Elena Catargi, nepoată de fiică a lui Alecsandri, moartă la 
Roman în 1968, care-şi mai amintea multe lucruri despre bunicul ei [în acest sens, 
a se vedea manuscrisul următor!]. Amîndouă încăperile sînt amenajate numai cu 
obiecte originale, rămase de la poet. 

[…] Toate aceste lucruri cuprind în ele o anumită semnificaţie pe care 
poetul le-a dat-o şi care se transmite vizitatorului care părăseşte muzeul cu 
sentimentul că l-a văzut aievea pe însuşi Alecsandri”. 

În continuare, redăm un alt manuscris, tot fără titlu, din 1957, în care ne 
este înfăţişată Elena Catargi, nepoată de fiică a lui Alecsandri, unul din cei mai 
buni informatori şi sfătuitori ai lui Gheorghe Bodor în procesul complex de gândire 
a tematicii muzeului de la Mirceşti: 

„Fără îndoială că puţini sînt aceia care ştiu că la Roman trăieşte un vlăstar 
al familiei Alecsandri şi anume nepoata acestuia, Elena Catargi. Ne-am obişnuit 
cu toţii să-l considerăm pe poet mult prea îndepărtat în timp de zilele noastre şi de 
aceea excludeam implicit posibilitatea existenţei unor urmaşi de-ai săi. Şi totuşi 
Alecasandri n-a dispărut de mult dintre noi. La 22 august 1956 se împlinesc de 
abia 66 de ani de la moartea sa. Poetul a avut însă o fiică, Maria, care a murit 
tîrziu, în 1937, lăsînd în urma ei doi copii, pe Elena Catargi şi Henri Bogdan, 
rezultaţi, unul din prima şi, celălalt, din a doua căsătorie. Fraţii n-au locuit niciodată 
împreună şi bătrîna Elena ştie despre Henri numai atît că trăieşte încă şi locuieşte 
«probabil la Bucureşti». 

Elena Catargi se găseşte acum la vîrsta cînd bunicul ei s-a stins din viaţă. 
Este vîrsta cînd, cum se spune, trăieşti mai mult din amintiri. Şi bătrîna Elena are 
multe amintiri «plăcute şi duioase», cum ea însăşi le-a caracterizat, legate de 
copilăria ei petrecută alături de bunicul Alecsandri la Mirceşti sau la Paris. 

Cînd, cu cîteva luni în urmă, am trecut pe la Elena Catargi şi i-am adus la 
cunoştinţă că în conacul poetului de la Mirceşti se va organiza în vara aceasta 
Muzeul Memorial „Vasile Alecsandri”, bătrîna a tresărit: «Acesta este un lucru 
foarte frumos, mi-a spus dînsa, nu-mi vine să cred că se va face aşa ceva»! M-am 
străduit s-o conving că totuşi muzeul se va organiza, folosindu-mă în acest scop 
de planurile conacului după care se efectuează reparaţiile şi arătîndu-i unele 
obiecte personale de-ale poetului, pe care le-am adunat în acest scop. Nu s-a 
lăsat convinsă uşor. Lucrul este cu totul explicabil. Bătrîna a trăit într-o altă lume a 
cărei concepţie despre viaţă şi societate nu concordă cu a noastră. Deşi nu am 
reuşit să-i împrăştii cu totul neîncrederea, i-am zdruncinat-o totuşi. Rezultatul a 
fost că mi-a dăruit cîteva file. I-am promis că de îndată ce timpul o să se facă 
frumos şi lucrările de reparaţii de la conacul poetului vor intra în faza finală o voi 
aduce la Mirceşti să se convingă la faţa locului de adevărul spuselor mele. 

[…] Bătrîna nepoată n-a mai fost de mulţi ani la Mirceşti, de aceea mai că 
nu-i venea să creadă cînd am poftit-o în maşină. Era vădit tulburată. La Mirceşti 
am trecut împreună prin toate încăperile conacului, notîndu-mi toate amănuntele 
în legătură cu destinaţia lor şi locul unde erau amplasate diferitele obiecte, 
mobilierul etc. «Bunicul era un om foarte bun cu noi, copiii. Aici, în camera de 
lucru, avea un divan în ale cărui scînduri îmi plăcea să bat cu picioarele, făcînd 
mare gălăgie. Bunicul nu-mi zicea niciodată nimic, deşi el scria sau concepea o 
nouă poezie. Trebuie să ştiţi că atunci cînd concepea o nouă poezie se plimba 
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mult timp prin birou cu mîinile la spate. Era cu totul absorbit de gîndurile lui şi nu 
mă mai auzea pe mine cum tropăiam cu picioarele pe podele. Acuma parcă-mi 
pare rău că-l năcăjeam...» Pe nesimţite, amintirile bătrînei nepoate au început să 
se depene de pe un ghem. «La Paris, cînd bunicul era ministrul ţării noastre, 
veneau mulţi diplomaţi în casă la el, şi tineri şi bătrîni. Eu tare mă miram cît de 
respectuos se purtau cu el acei diplomaţi... Bunicul se bucura printre ei de foarte 
mare stimă». În mausoleu a păstrat un moment de tăcere în faţa pietrei sub care 
este înmormîntat Alecsandri şi şi-a exprimat regretul că nu a adus nişte flori să le 
depună pe mormînt. «Tare mult iubea florile, dar nu era credincios deloc» – lucru 
pentru care nepoata îi făcea oarecum reproşuri. «Pe vremea aceea, la Paris – 
unde a învăţat bunicul – religia nu avea nici o trecere. Educaţia pe care a primit-o 
era ... revoluţionară». 

La întoarcere, după ce a admirat eleganţa maşinii şi s-a interesat în ce ţară 
a fost fabricată – eram cu o Pobedă – mi-a mărturisit că în tinereţe a fost 
reporteră, că i-a plăcut să călătorească şi că ştie să conducă maşina. Am întrebat-
o din ce trăieşte – dat fiind faptul că la vîrsta ei nu mai poate munci: «Cum, nu 
ştiai? Am o pensie bună din partea Academiei pentru că sînt nepoata lui 
Alecsandri. Şi sînt foarte mulţumită că regimul a procedat cu mine aşa de 
onorabil». O dată cu seara am dus-o pe nepoata lui Alecsandri din nou acasă, la 
Roman. Mi-a promis că altădată o să-mi arate şi alte lucruri de-ale poetului de 
care însă – să nu mă supăr – nu se poate despărţi, fiindcă ele îi aduc aminte de 
copilărie şi de bunicul ei iubit, Vasile Alecsandri”. 

Spre finalul acestei scurte evocări inserăm o parte din corespondenţă 
purtată de Gheorghe Bodor cu marele nostru folclorist Ion Diaconu, parte în care 
se aminteşte tocmai de frământările prin care trecea tânărul etnograf ieşean în 
procesul complex de ctitorire a Muzeului Memorial „Vasile Alecsandri”. 

 
Iaşi, 17 iunie 1957 

 
Stimate domnule profesor, 

 
Am întîrziat mult de tot cu răspunsul meu la prima dv. scrisoare şi acum am primit-

o pe a doua, cea trimisă din Bucureşti. Cauzele întîrzierii sînt de ordin obiectiv: am fost 
extrem de ocupat cu organizarea muzeului memorial „Vasile Alecsandri” din Mirceşti, a 
cărui inaugurare a avut loc, după cum ştiţi şi din presă, duminică 9 l.c., […] 

 
* 

 
Iaşi, 25 iunie 1957 

 
Stimate domnule profesor, 

 
Am ajuns cu bine la Iaşi, deşi puţin obosit, fapt care m-a făcut să pierd trenul de-a 

doua zi pentru Mirceşti. Prin urmare, nu vă pot comunica nimic în legătura cu prof. 
Nicolescu, editorul lui Alecsandri. Vă trimit cu acest prilej fotografiile cerute de dv., 
îngăduindu-mi totodată să vă trimit una în plus, cea care reprezintă un colţ din camera de 
lucru a poetului. Vă trimit, de asemenea, ediţia rarissimă din 1852 a Baladelor adunate şi 
îndreptate de Vasile Alecsandri. Dedicaţia de pe ea vă rog s-o interpretaţi ca o mărturie a 
profundului respect ce mi-aţi inspirat cu prilejul trecerii mele prin casa dv. 

Cu stimă, Gh. B. 
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* 
 

Focşani, 1 iulie 1957 
 

Scumpe Domnule Bodor, 
 

Am primit alaltăieri plicul D-ta recomandat, în care-am aflat – cu excepţională 
bucurie spirituală – darurile ce-mi faci: îndeosebi ediţia Alecsandri, din 1852, cît şi cele trei 
fotografii documentare privind inaugurarea casei memoriale de la Mirceştii Romanului. [...]  

Voi păstra şi eu, la rîndu-mi, alături de soţia mea, amintirea plăcută a zilelor 
acelora de iunie, cînd ai fost D-ta la Focşani, în modesta noastră locuinţă. Ne-ai rămas la 
inimă ca un tînăr distins de la care cultura romînească, sîntem convinşi, că-şi aşteaptă 
rodul. 

[...] Crede, te rog, în toată afecţiunea mea. 
Ion Diaconu 

 
* 

 
[Nedatată; din analiza sumară a textului,  

scrisoarea pare a fi din perioada 
septembrie-octombrie 1957] 

 
Stimate domnule profesor, 

 
[...] Văd că timpul se menţine frumos. Aş fi nespus de bucuros să veniţi la Mirceşti 

cu o delegaţie de elevi de la şcoala dv. Asemenea excursii sînt extrem de utile pentru 
elevi, iar şcolile au bani la acest capitol. Comunicaţi-mi cînd sosiţi în luncă [e vorba de 
Lunca Siretului, localitatea Mirceşti fiind situată aici]? Grăbiţi-vă, deoarece acuma se dau 
ultimele concerte, după care stagiunea se închide pînă la ... primăvară. 

Cu toată stima, 
 Gh. Bodor 

 
*** 

 
Gheorghe Bodor a încercat să transmită învăţăturile sale colegilor mai 

tineri şi, în mare parte, a reuşit. Semnatarul acestor rânduri, la începutul carierei 
sale muzeografice, e unul din cei care au beneficiat, cu asupră de măsură, de 
sfaturi şi de îndemnuri extrem de folositoare. Pentru toate acestea, colegii, mai 
tineri sau mai în vârstă, îi mulţumesc pentru demnitatea pe care a imprimat-o 
profesiei de muzeograf şi îl asigură că vor încerca să ducă mai departe ceea ce 
au ideile şi năzuinţele sale! 

Astăzi, se cuvine, cu adevărat, „să ne închinăm cu respect în faţa memoriei 
celor care au trecut în lumea umbrelor şi să fim mai atenţi cu cei care mai sunt în 
viaţă”, după cum chiar Gheorghe Bodor se exprima cu un an înainte de a trece în 
lumea strămoşilor! 
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Alexandru CHISELEV 
 

NUNTA CA RIT DE TRECERE ÎN SOCIETATEA TRADIŢIONALĂ1.  
PERSPECTIVĂ TRANS-EUROPEANĂ 

 
Consideraţii preliminare 

 
Asupra omului văzut ca entitate dinamică cu tendinţe de perfecţionare 

(intelectuală, socială, economică) acţionează concomitent o serie de rituri cu 
valenţe diverse, uneori chiar contrare. Astfel integrarea într-un nou context nu se 
produce brusc, ci doar printr-o succesiune de rituri ce separă treptat individul de 
vechiul context şi altă serie de rituri ce îl agregă mereu într-o altă poziţie. Aceste 
rituri acţionează cu intensităţi diferite raportat la un anume moment temporal. 
Dacă imediat după ieşirea dintr-un cadru iniţial riturile de segregare sunt 
predominate şi intense, cu timpul au loc integrări temporare, iar riturile de 
acceptare se manifestă din ce în ce mai puternic. Apare astfel evident, pe de parte 
o interferenţă a riturilor de trecere, iar pe de altă parte o interferenţă a riturilor de 
trecere cu alte categorii de rituri. 

 

 
În această situaţie simplificată intervin rituri favorabile sau nu trecerii într-un 

nou context (rituri de anticipaţie, de purificare, de fertilitate etc.), astfel încât 
schema ritologică se complică. 

Vom numi în continuare stare ritologică complexul de rituri ce se aplică 
asupra unei persoane într-o anumită perioadă temporală şi cu un anumit scop.  

                                                            
1 În această lucrare vom folosi termenul de tradiţional, referindu-ne cu o oarecare relativitate 

la perioada anilor 1900-1930, uneori până la 1950, deoarece termenul este înţeles diferit de 
specialiştii etnologi şi antropologi ce studiază acest fenomen în diferitele state europene. 
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Nunta ca rit de trecere. Pluralismul perspectivelor 

 
Fata mea, casa din care ieşi este a mea. Casa în care vei intra este a ta. 

Există dus, dar nu există întors (...)2 
 
Poate că aceste cuvinte generate de mentalitatea umană instinctivă 

exprimă plastic simbolistica nunţii, văzută ca o trecere complexă, uneori sacadată 
şi fragmentată, cu praguri şi piedici mai mult sau mai puţin vizibile, cu întoarceri şi 
schimbări ale ordinii ritologice normale3 în anumite situaţii, dar totuşi ireversibilă. 

Deşi se poate observa o înlănţuire a secvenţelor ritologice general valabilă 
pentru toate societăţile tradiţionale din spaţiul european şi, prin extensie, universal, 
nu se poate nega un anumit caracter particular generat de evoluţia diferită a 
mentalităţilor, de idiosincrazia4 locală şi familială, de importanţa diferită a unor 
aspecte ceremoniale etc. 

De aici şi diferenţele imagologice privind finalitatea nunţii ce apar la diferite 
societăţi tradiţionale: de la nunta văzută ca act de întemeiere (reiterare la nivel 
familial al mitului întemeierii), nunta văzută ca moment de iniţiere (accederea de la 
bestialitate la umanitate5; iniţierea sexuală a femeii virginale) sau nunta ca 
legitimizare socială a  legăturilor intime. În oricare dintre aceste cazuri, indiferent 
de caz, este vorba despre un transfer simbolic al individului dintr-un context      
într-altul. 

Dar nunta este şi un act social. Finalitatea acesteia, oricare ar fi ea, are 
impact asupra întregii comunităţi.  

                                                            
2 Cuvintele spuse de tatăl miresei, în momentul plecării acesteia la casa mirelui. 

(Yozgat/Anatolia Centrală/Turcia) 
3 Aceste întoarceri nu readuc persoana la condiţia originară, ci într-o condiţie temporară 

inferioară uneori. 
4 Idiosincrazia reprezintă ansamblul de particularităţi şi de trăsături de caracter proprii 

fiecărui individ (putându-se extinde şi la nivel familial sau comunitar), care îl reprezintă ca 
individ/familie/comunitate cu conştiinţă, definindu-i ontologia. 

5 Argyrou Vassos afirmă în Tradition and modernity in the Mediteranean. The wedding as 
symbolic struggle că în mentalitatea cipriotă, un bărbat care nu se însoară şi nu face copii este o 
bestie, un animal („en san to khtino”). 
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Arnold van Gennep în celebra lucrare Riturile de trecere distinge mai multe 
colectivităţi afectate de actul unirii a doi indivizi: cele două societăţi sexuale (tinerii 
şi tinerele celibatare; rudele de sex masculin ale unei părţi şi cele de sex feminin 
ale celeilalte), grupurile de ascendenţi pe ambele linii (familiile), societăţile 
speciale (clan totemic, confrerie, clasă de vârstă, comunitate de credincioşi, castă 
etc.), grupul local (cătun, sat, mahala, cartier al oraşului). 

În acord cu aceste considerente, acest act de trecere poate fi analizat din 
mai multe perspective: cea a actanţilor principali (mireasă, respectiv mire), cea a 
actanţilor importanţi în desfăşurarea ceremonialurilor (peţitori, cavaleri/domnişoare 
de onoare, naş/naşă, persoane specializate), cea a familiilor acestora (familia 
băiatului, respectiv familia fetei) şi cea a comunităţilor de un anumit tip (de sex, de 
vârstă, religioasă, profesională etc.). Riturile nu se aplică doar mirelui sau miresei, 
ci întregilor categorii implicate în evenimentul matrimonial.6  

Există două tendinţe, în acest sens, cu riturile adecvate: pierderea unui 
membru aparţinând unui anumit grup (de exemplu: plecarea miresei din familia sa; 
despărţirea mirelui de grupul holteilor; trecerea unui soţ la altă religie în cazul 
căsătoriilor inter – confesionale; părăsirea satului natal prin căsătoria într-alt loc), 
cu manifestarea unor rituri de separare (sau de pierdere a unui membru), pe de o 
parte, şi primirea unui nou membru într-alt grup (de exemplu: intrarea miresei în 
familia băiatului; accederea în categoria adulţilor căsătoriţi; trecerea la 
confesiunea celuilalt; intrarea în casa/satul mirelui) şi performarea unor rituri de 
agregare (sau de câştigare a unui membru), pe de altă parte. 

Este interesant de cercetat pe viitor dacă riturile aplicate familiei miresei au 
valenţe similare riturilor funerare (plecarea fetei din casa părintească văzută ca o 
moarte simbolică), iar cele aplicate familiei mirelui, corespondente riturilor legate 
de naştere (primirea fetei în casa mirelui ca o naştere simbolică). 

 

                                                            
6 De exemplu, prin simplul act de a fi naş, apar interdicţii de căsătorie ce vor fi aplicate pe 

viitor uneori chiar până la a zecea generaţie.  
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În cadrul acestui demers vom analiza riturile de trecere din perspectiva 
actanţilor principali, în special a miresei (evidenţiind starea ritologică într-o 
continuă dinamică), punctând pe cât posibil şi perspectiva mirelui şi a altor 
categorii.7 

 
Contexte şi manifestări asupra riturilor 

 
Complexitatea factorilor (a se citi contexte) ce determină formarea 

mentalităţilor şi dinamica acestora au ca rezultat o mozaicare a situaţiilor în care 
se vor manifesta riturile care, până la urmă, răspund unor necesităţi instinctive ale 
omului. 

Societăţile tradiţionale privesc diferit anumite aspecte esenţiale implicate în 
actul întemeierii familiei prin căsătorie. Să ne referim la două dintre ele 
(virginitatea miresei şi alegerea partenerului) şi să observăm efectele acestora 
asupra succesiunii ritologice.   

În cadrul societăţilor tradiţionale la care castitatea era un atribut 
fundamental al viitoarei mirese, riturile de trecere legate de căsătorie (schimbarea 
statutului social) interferează cu riturile de trecere de iniţiere sexuală (schimbarea 
statutului sexual), demarcaţia dintre acestea devenind de multe ori confuză, 
schema ritologică complicându-se. Din contră, în cadrul societăţilor la care 
pierderea virginităţii nu reprezenta o piedică în calea căsătoriei8, riturile 
matrimoniale au o înlănţuire simplificată.  

De exemplu, ruperea colacului numit de aromâni culacu hăsăvyearului9 de 
către naş, constituie de fapt un simulacru al actului sexual ce se va consuma între 
mire şi mireasă în noaptea nunţii (colacul devenind substitut al miresei). Acest rit 
intervine în schema ritologică, legându-se de riturile de separare a miresei de 
familia acesteia. 

Aceeaşi semnificaţie o are şi jocul furgliţei10 în prezenţa naşei, în cadrul 
ceremonialului nupţial la meglenoromâni.11 Însă aceeaşi piesă de recuzită 
ceremonială încifrează  şi valenţe fecundatoare şi de propiţiere a procreării (mărul 
sau gutuia ca rezultat al rodirii pomilor, având ca principii germinante active 
seminţele). 

Cu privire la modalitatea de alegere a partenerului pot exista trei posibilităţi, 
fiecare producând modificări ale intensităţii riturilor: căsătoria aranjată de părinţii 

                                                            
7 De multe ori s-au neglijat riturile aplicate mirelui şi altor categorii (socrii mari, socrii miri, 

naşi, cavaleri şi domnişoare) şi manifestările acestora în ritualuri deoarece sunt mai reduse ca 
spectaculozitate din punct de vedere ceremonial, iar uneori nu apar direct, putând fi deduse 
corelându-le cu acţiunile miresei. 

8 Dominguez Moreno, José María, Nacer, vivir y morir en la comarca de la Tierra de Alba, în 
„Revista de folklore”, Caja España, Fundación Joaquín Díaz, 2002, Tom: 22a, Nr. 254, pp. 47-72. 
Dacă pierderea virginităţii se întâmpla cu logodnicul, nu era nicio problemă în continuarea relaţiei şi 
realizarea căsătoriei. Însă dacă fată îşi pierdea virginitatea cu altă persoană şi intervenea sarcina, 
fata era blamată de comunitate şi era dificil să se căsătorească.  

9 Iulia Wisoşenschi, Obiceiurile tradiţionale din ciclul vieţii la aromâni, în Românii balcanici 
Aromânii. Meglenoromânii. Catalog de expoziţie, Editura MEGA, Bucureşti, 2004, p. 65 

10 Furgliţa sau steagul de nuntă constă într-un băţ de trestie terminat la capăt printr-o cruce, 
în care sunt înfipte mere (1 sau 3 – număr impar) sau gutui, de unde se agăţa o batistă roşie, ulterior 
tricolorul şi un buchet de flori. 

11 Emil Tîrcomnicu, Meglenoromânii din Cerna în Repere dobrogene. Note şi comentarii de 
teren, CNCPCT, Bucureşti, 2004, p. 209 
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celor doi soţi; alegerea liberă a partenerului de către unul sau ambii soţi, subiecţi 
ai consimţământului părinţilor; alegerea absolut liberă a partenerului, 
consimţământul părinţilor nefiind necesar12.  

În cazul societăţilor unde căsătoriile erau exclusiv aranjate de părinţi, tinerii 
neavând posibilitatea alegerii partenerului în mod normal13, o serie întreagă de 
rituri de anticipaţie este absentă sau diminuată, şi mă refer în special la riturile 
divinatorii (aflarea chipului, numelui, stării economice a ursitului). În schimb riturile 
propiţiatorii (de asigurare a căsătoriei) se manifestă în mod normal. 

Alegerea liberă a partenerului de către unul sau ambii soţi, a determinat 
apariţia, diversificarea şi persistenţa manifestărilor riturilor anticipative, care 
interferează cu riturile de trecere ante-matrimoniale.  

Un exemplu clar dintre interferenţa riturilor de iniţiere şi a celor de 
propiţiere este dansul fetelor din Dobrogea (Cadrilater – Silistra, apoi nordul 
Dobrogei – satul Izvoarele), din ziua de Sfântul Lazăr. Tinerele cu vârsta între 12 
şi 16 ani formează grupuri de 7-15 persoane în ordinea înălţimii şi vârstei, cea mai 
mică şi tânără care închide şirul numindu-se kairuche. Pe de o parte se manifestă 
un rit de trecere, fetele trecând pe o treaptă socială superioară prin acceptarea 
ulterioară la horo14, iar pe de altă parte apar rituri de anticipaţie, această ordine a 
fetelor definind şi ordinea căsătoriei acestora.15 

 
Rituri de anticipaţie a căsătoriei. Propiţiere şi tabuu 

 
Luna llena, luna llena,/ Dame un novio que me quiera. 

(Lună plină, lună plină,/ Dă-mi un iubit care la mine să ţină)16 

 
A anticipa un eveniment precum este căsătoria vine din încercarea unui 

determinism al unui viitor incert şi din nevoia de întemeiere completă ca individ şi 
ca familie. 

După cum am precizat mai sus, în corelaţie cu tipul de alegere al 
partenerului propriu unei societăţi dintr-o anumită perioadă temporală, se 
manifestă rituri prin care se atrag sau se resping anumite aspecte legate de 
căsătorie (pot apărea rituri defensive17 pentru a conserva anumite tendinţe ale 
comunităţii respective; rituri restrictive – tabuuri). 

Riturile de anticipaţie a căsătoriei pot comporta mai multe aspecte: de 
aflare a calităţilor fizico – intelectuale şi economice ale viitorului partener, de 
atragerea a unui anumit partener (inclusiv legarea magică şi eventuala înfrângere 
a rivalei în dragoste), de propiţiere (asigurarea, preconizarea şi grăbirea eventuală 
a căsătoriei) pe de o parte, şi scăpare dintr-o viitoare căsătorie cu un partener 
nedorit, pe de altă parte. 
                                                            

12 Acest tip apărea doar accidental în societatea tradiţională, devenind frecvent  în perioada 
modernă şi contemporană. Din aceste motive nu va fi analizat în această lucrare. 

13 Se putea apela la soluţii extreme precum fuga sau răpirea, cu diminuarea 
spectaculozităţii riturilor şi ceremonialului nupţial. 

14 Corespondentul bulgar al horei româneşti 
15 Vladia Borrissova, Digitizing cultural heritage in Bulgaria. A survey of intellectual property 

– related experiences and practices, WIPO, 2010, p. 15-17 
16 Invocarea lunii practicată în nopţile de vară în Granadilla (regiunea Extremadura, Spania). 
17 Un astfel de rit anticipativ defensiv este cel numit casorio, rifa, enramá, estrechos, 

practicat în Campo de Arañuelo, comarca Rio Ibor, Torrecilla de los Angeles (Spania). 
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La nivel european, aceste practici prezintă similitudini în ceea ce priveşte 
mentalitatea, bazate pe regulile magiei simpatetice şi contagioase.  

Unele rituri divinatorii sunt strict legate de o temporalitate  ce transcede 
normalul, când limitele dintre lumi sunt difuze, oferind actanţilor sau performerilor 
specializaţi posibilitatea de a descifra anumite mesaje absconse transmise prin 
intermediul unor obiecte, persoane sau situaţii. 

De exemplu, la români sunt cunoscute riturile matrimoniale din noaptea 
Sfântului Andrei (turta Sfântului Andrei, boabele de grâu de sub pernă etc), ajunul 
Crăciunului (masa ursitorului, ciocănirea lingurilor), Sfântul Vasile (Vergelul), 
Bobotează (ritualuri corelate cu vizita preotului), Lăsata Secului de Paşti (rituri de 
sancţionare – derâderea fetelor bătrâne şi a holteilor), Paşti (ritualuri cu apă 
neîncepută şi ouă roşii), Sfântul Gheorghe (semănatul busuiocului de dragoste, 
săparea mătrăgunei, stropirea cu apă).18 

La ucrainenii din Bucovina19 astfel de rituri erau practicate în noaptea 
Sfântului Andrei („semănatul”cânepei; jocul ritual Kalâta20; turtele), de Sfânta 
Ecaterina şi Sfânta Varvara, de Crăciun (ciocănirea lingurilor), Iordan, Ivan Kupala 
= Sânziene (vrăji cu cununi de flori), Paşti, Pocroave etc 

În spaţiul spaniol anumite sărbători erau favorabile încercărilor de 
asigurare a căsătoriilor: San José, San Pascual Bailón, Santa Ana, Rusalii21 
(romería – pelerinajul la sanctuarul Fecioarei din Valdejimena), San Juan (sărirea 
cuplului peste focul aprins în această noapte22; vrăji de aflare a ursitului cu 
patatas, ouă, tărâţe, ceară sau plumb topit23), San Antonio etc. 

Alte rituri cu finalităţi matrimoniale operează cu anumite obiecte, animale, 
acţiuni, ancorate şi ele într-o temporalitate specifică. 

Câteva exemple spaniole, care au corespondente şi în spaţiul românesc, 
sunt concludente: invocarea lunii, ascultatul cântecului cucului, număratul 
stelelor24. 

 
Tabuuri privind căsătoria. Rituri defensive şi restrictive 

 
Această categorie de rituri cu caracter cutumiar interzic anumite căsătorii 

care pe viitor ar putea avea efecte negative asupra familiei şi prin extensie a 
neamului (teratogenia – ca rezultat al căsătoriei între rude sau al întinării 
legăturilor spirituale) sau ar altera puritatea comunităţii (prin amestecul cu altă 
religie, neam sau familie cu o stare economică inferioară). 

                                                            
18 Antonie Moisei, Vrăji matrimoniale la Sf. Andrei în tradiţia populaţiei române şi ucrainene 

din Bucovina (caracteristică comparativă), în „Memoria Ethnologica”, anul VII, nr. 24-25, iulie-
decembrie 2007, p. 41-46 

19 Autorul se referă la judeţul Suceava (România) şi regiunea Cernăuţi (Ucraina). 
20 Kalâta, Kaleta este o turtă rituală atârnată cu o aţă de grinda casei. Jocul fetelor ce 

încercau să multe din turtă pentru a-şi asigura căsătoria din noaptea Sfântului Andrei a fost însă 
practicat într-o perioadă şi de români, de exemplu cei din C.A. Rosetti (Delta Dunării).  

21 Dominguez Moreno, José María, op. cit.,  p. 47-72 
22 Numit la hoguerra de la noche de San Juan. 
23 Dominguez Moreno, José María, El folklore del noviazgo en Extremadura, în „Revista de 

folklore”, Caja España, Fundación Joaquín Díaz, 1987, Tom: 07b Nr. 79,  p. 19-27 
24 Fata număra stelele timp de şapte nopţi consecutive, în ordine descrescătoare (în prima 

noapte 7 stele, în a doua noapte 6 stele... în a şaptea noapte 1 stea). După ce număra stelele se 
culca şi spunea atâţia Padre Nuestro câte stele numărase  noaptea respectivă. Credea astfel că în 
ultima noapte îşi va visa ursitul. 
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Tabuurile sunt concordante cu mentalităţile proprii unei anumite societăţi 
într-o perioadă dată şi ţinând cont de anumite condiţii. Nu este de mirare că aceste 
prohibiţii prezintă fie variaţii chiar în cadrul aceluiaşi grup etnic, dar în condiţii 
geografico – economice diferite, fie mutaţii în timp. 

 
Tabuuri privind relaţiile de rudenie directe şi indirecte 

 
Teama unor progenituri diforme din punct de vedere fizic sau debile din 

punct de vedere mental, ca rezultat final al căsătoriei dintre doi tineri, a generat în 
anumite societăţi manifestarea unor rituri interdictive în ceea ce priveşte 
posibilitatea alegerii partenerului. Erau interzise căsătoriile endogamice25 dintre 
rudele directe sau de alianţă, rezultate în urma unor căsătorii anterioare (de 
exemplu între fraţii şi surorile mirilor sau cu rudele naşului).   

De exemplu, la meglenoromâni erau interzise căsătoriile cu rudele până la 
trei generaţii, iar cu rudele naşului până la 9-10 generaţii.26  

În Turcia, dar şi la alte popoare turcice (uiguri, kirghizi, başkiri) se aplica 
legea exogamiei, prin interzicerea căsătoriei cu rudele tatălui până la al şaptelea 
neam27 şi cu ale mamei până la al treilea28. La triburile turcice din Munţii Altai 
există obiceiul ca partenerul să fie căutat din alt trib, pentru a se evita căsătoria 
intra-tribală.29 

Şi la albanezi apare cerinţa ca între cel două clanuri (fis) din care provin 
mirele şi mireasa să nu existe legături de sânge timp de puţin şapte generaţii.30 

 
Tabuuri privind legăturile spirituale 

 
Anumite legături dobândite în situaţii deosebite, cu tentă sacră sau rituală 

(încreştinarea, alăptarea, înfrăţirea prin sânge) nu vor putea fi rupte sau 
desacralizate prin căsătorie. În mentalitatea tradiţională, prin aceste acte cu 
conotaţii de descind din tenebrele arhaicului, doi copii sau tineri, fără niciun grad 
de rudenie iniţial, sunt legaţi intr-un mod transcedental ce aminteşte de ritualistica 
iniţierii. Fraţii de sânge, spre exemplu, au o legătură mult mai puternică, la 
moartea unuia dintre aceştia apelându-se chiar la ritualuri de dezlegare. 

Având în vedere aceste considerente, în societăţile tradiţionale nu se 
puteau căsători fraţii de sânge şi copii botezaţi în aceeaşi scaldă deoarece 
deveneau fraţi de cruce.31 

                                                            
25 Espina Barrio, Angel B. şi Juez Acosta, Eduardo, Creencias y rituales asociados al ciclo 

vital en la Huebra (Salamanca): mocedad, noviazgo y matrimonio, în „Revista de folklore”, Caja 
España, Fundación Joaquín Díaz, 1990, Tom: 10b, Nr. 116, pp. 56-62. Există şi societăţi 
caracterizate printr-o endogamie puternică, practicându-se căsătorii între veri primari sau dintre două 
surori şi doi fraţi (Hondura de Huebra – Salamanca, Spania). 

26 Emil Tîrcomnicu, op. cit., p. 57 
27 Specialiştii au demonstrat existenţa a două forme de rudenie: arborele sângelui – 

înrudirea pe linie bărbătească şi arborele laptelui – înrudirea pe linie feminină. 
28 Naci Önal Mehmet, Din folclorul turcilor dobrogeni. Tradiţii privind naşterea, căsătoria şi 

moartea, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997, p. 136-137 
29 Ibidem, p. 138 
30 Ukë Xhemaj, Wedding on Dukagjin Plain în Kosovar Wedding – European Heritage Days, 

2005, CHwB Kosovo office, Report series No. 4/2006, p. 10 
31 De exemplu la meglenoromâni, cf. Emil Tîrcomnicu, op. cit., p. 57 
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Legătura spirituală apărută în urma ingerării laptelui nu mai putea fi ruptă 
toată viaţa, fiind interzise căsătorii dintre fraţii de lapte sau dintre un bărbat şi 
doica lui.32 

 
Tabuuri legate de religie, neam şi/sau stări economice diferite 

 
Aceste interdicţii ţineau în primul rând de necesitatea păstrării unei 

identităţi a familiei / neamului / clanului cu multiple faţete: religioasă, etnică, 
economică, socială etc. 

Individul ce se căsătoreşte constituie un avatar al familiei din care provine, 
manifestându-se ca un reprezentant înzestrat cu caracteristicile reprezentatului (în 
acest caz neamul). Toate calităţile considerate esenţiale de neam sunt 
concentrate în individ. Printr-o unire legiferată cu o persoană deţinătoare a altor 
atribute (proprii grupului din care provine), considerate incompatibile, se produce o 
disoluţie a caracteristicilor ambilor indivizi. În perioada conservatorismului identitar 
această situaţie trebuia evitată prin aplicarea riturilor de tip tabuu. 

Din această cauză căsătoriile mixte erau rare, chiar între neamuri cu 
afinităţi lingvistice, etnogenetice, antropomorfice sau culturale. De exemplu, 
meglenii nu se căsătoreau cu aromânii, chiar dacă în anumite zone conlocuiau. 

Evoluţia mentalităţilor a modificat stricteţea acestor tabuuri, în Dobrogea, 
de exemplu, în contextul multiculturalităţii, după anul 1950 întâlnindu-se frecvent 
căsătorii dintre indivizi de confesiuni religioase diferite (un musulman şi o 
persoană din altă religie33; catolic şi ortodox, ortodox de rit vechi cu ortodox de stil 
vechi etc.) 

 
Schema ritologică generală a perioadei ante – matrimoniale.  

Cazuri particulare. Situaţii atipice 
 

Ignorăm deliberat anumite momente – cheie ale desăvârşirii fizice şi 
sociale ale individului (de exemplu prima menstră, intrarea în horă a fetelor, 
intrarea băieţilor în ceată), constituind fiecare o perioadă liminală, cu rituri de 
iniţiere interferate cu cele de propiţiere sau fertilitate, deoarece nu fac subiectul 
demersului nostru actual.  

Parcurgerea acestor perioade de prag, în care individul este forţat să 
treacă dintr-un context într-altul, determinându-i stări ritologice diferite, constituie 
de fapt esenţa existenţei umane. Ele se leagă într-un lanţ al cauzalităţii, orice 
acţiune de la un moment dat putând avea efecte peste o perioadă temporală 
destul de lungă.  

De aceea, nu este de mirare că anumite situaţii considerate atipice în 
respectivul stadiu evolutiv al mentalităţilor (pierderea virginităţii înaintea căsătoriei, 
neputinţa mirelui de a consuma căsătoria) produc manifestarea ulterioară unor 
rituri extrem de violente uneori. Se pare că este nevoie de violenţă, exprimată în 
toate formele sale, pentru a reechilibra lumea dezorganizată de acele situaţii 
atipice.  

                                                            
32 În Coran, Sura Nisa, partea a IV-a, versetul 23 apare tabuul căsătoriei cu: mamele, 

fiicele, mătuşile, fiicele fraţilor şi surorilor, doicile, fraţii şi surorile de lapte, fiicele vitrege, soţiile fiilor 
şi cu două surori în acelaşi timp. 

33 Naci Önal Mehmet, op. cit., p. 59 
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Atipice pot fi considerate chiar logodnele dintre copii încă din pântecul 
mamelor sau când sunt încă în leagăn. Despre acestea vom discuta pe larg într-
un alt capitol.  

După cum am precizat, în mod normal, căsătoriile se realizau fie prin 
aranjamentul părinţilor, fie prin alegerea liberă a partenerului. În unele cazuri se 
puteau forţa normele impuse de părinţi prin fuga sau răpirea fetei.  

Dacă în primele două situaţii, riturile manifestate sunt egale ca amploare, 
perioada pre – matrimonială devenind un complex al gesturilor simbolice, al 
recuzitei rituale şi actanţilor cu roluri precise, în cazul răpirii simularea violenţei şi 
privarea de libertate acţionează ca factori reechilibranţi. 

 
 

Logodna copiilor încă nenăscuţi şi logodna din leagăn 
 

V-am legănat în acelaşi leagăn, deci sunteţi obligaţi să vă căsătoriţi unul cu altul.34 

 
Nu întotdeauna se pot manifesta anumite rituri de trecere. Existau în 

societatea tradiţională situaţii destul de rare, dar probabil frecvente într-o perioadă 
anterioară, care puteau produce mutaţii în succesiunea actelor rituale, afectând 
mult ceremonialul matrimonial.  

Este vorba despre logodnele copiilor în perioada pre – natală sau imediat 
post - partum. Tendinţa în aceste cazuri este de diminuare sau chiar de dispariţie 
a riturilor corelate cu peţitul, care nu mai este necesar.35   

                                                            
34 Necesitatea respectării unui angajament, manifestată verbal în momentul în care doi tineri 

turci, logodiţi din leagăn, ajung la vârsta căsătoriei. 
35 Negocierea şi înţelegerea din timpul peţitului constituie forme de manifestare ale riturilor 

de agregare colectivă şi în ultimă instanţă modalităţi de cunoaştere între cele două familii. Însă în 
cazul acestor logodne, familiile copiilor au o legătură mult mai profundă, sau cel puţin o pot 
aprofunda după momentul logodirii rituale. 
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La albanezi, o practică cu vădite reminiscenţe arhaice, extrem de rară însă 
după cel de-al doilea Război Mondial, consta în logodirea copiilor încă nenăscuţi. 
Acest tip de logodnă, reminiscenţă a perioadei matriarhale, era de fapt o 
înţelegere verbală cu statut de jurământ între două femei însărcinate, în anumite 
situaţii festive. Respectarea acestui angajament era obligatorie.  

Similară primei era logodna din leagăn, în anumite circumstanţe şi condiţii 
de evaluare, de obicei în timpul unor sărbători, mamele performând actul legării 
rituale a celor doi copii. Apoi îşi anunţă soţii, care la rândul lor anunţă capul casei. 
Pentru aceste logodne peţitul (msitni) nu mai era necesar.36 

Astfel de promisiuni puteau fi încheiate şi între bărbaţi, mai ales în cazul 
unei prietenii bazate pe încredere şi onoare, consolidate în situaţii grele (serviciu 
militar, emigrare sau război). 

Aceeaşi obligativitate a respectării jurământului apare şi în Turcia. Dacă 
afla că în aceeaşi perioadă s-a născut o fată, tatăl unui băiat împodobeşte un 
leagăn şi-l trimite familiei acesteia. În scurt timp se stabilea logodna celor doi. Şi în 
Dobrogea exista un act similar (la populaţiile de origine turcă), prin legănarea în 
acelaşi leagăn a doi copii băiat şi fata, născuţi în aceeaşi zi sau săptămână.37 

 
Logodna cu peţit 

 
În această lucrare am preferat analiza corelată a celor două momente 

esenţiale precursoare ale nunţii deoarece la nivelul societăţii tradiţionale această 
formă prezintă cea mai mare frecvenţă.  

Finalitatea acţiunii peţitului se producea la logodnă. Acordul de căsătorie 
din partea familiei fetei era obţinut  în momentul peţitului, însă acesta se pecetluia 
sau, după caz, se anula în timpul logodnei.  

Din punct de vedere ritualic, peţitul este un stadiu în care cele două familii 
se cunosc în mod direct sau prin persoane intermediare, uneori specializate38. 
Încercările de tipologizare a persoanelor ce mergeau în peţit trebuie să ţină cont 
de idiosincrazia etnică sau locală, de mutaţiile mentalităţilor şi de alte aspecte.  

De exemplu la români puteau performa această acţiune: peţitori de 
profesie, oameni de seamă sau o femeie bună de gură; rude ale băiatului, în 
absenţa acestuia; mirele însoţit de părinţi, naşi, prieteni; mirele însuşi (frecvent în 
modernitate).39 

La tătarii crimeeni şi nogai din Dobrogea pentru desăvârşirea cererii în 
căsătorie exista un binom uman format din peţitoare şi ceauş (çavuş) – cel care 
ducea vestea acceptării băiatului drept mire.40  

Interesante sunt în acest caz riturile aplicate peţitorilor specializaţi, care 
până la urmă trec şi ei printr-o perioadă de prag determinată de sarcina pe care 
trebuie să o îndeplinească. Astfel, statutul de peţitor se desăvârşeşte abia în 
momentul primirii acordului favorabil din partea familiei miresei şi recompensarea 

                                                            
36 Ukë Xhemaj, op. cit., p. 9 
37 Naci Önal Mehmet, op. cit., p. 139 
38 Peţitor la români, pruxunit la aromâni, stroínic la meglenoromâni, dünürcü sau görücü la 

turci, misit la albanezi etc. 
39 Ion Ghinoiu (coordonator), Sărbători şi obiceiuri, vol. V, Dobrogea, Muntenia, Editura 

Etnologică, Bucureşti, 2009, p. 64-65 
40 Naci Önal Mehmet, op. cit., p. 143 

139



acestuia (rit de agregare final). Se pot evidenţia şi rituri de separare de lumea 
profană, peţitorul venind pe ascuns, în amurg, în zilele faste ale săptămânii (joi, 
sâmbătă).  

La albanezi, misit-ul (de obicei fratele mamei băiatului) când mergea spre 
casa fetei de peţit avea „şireturile” unei încălţări nelegate41, această practică 
având rolul de a trece uşor peste acest obstacol. Van Gennep include dezlegarea 
în riturile de separare, accentuând astfel ideea că şi peţitorul este subiectul unor 
rituri de trecere.  

Aşadar peţitorul este scos din lumea exterioară şi integrat lumii interioare şi 
familiei fetei, de obicei acesta fiind invitat la masă (servea rahat sau dulceaţă şi 
cafea la aromâni; cafea la triburile turce Çepni etc.). 

În această perioadă legăturile potenţialilor miri sunt atât de puternice cu 
statutul de tineri necăsătoriţi încât sunt necesare multiple tentative de a le rupe: 
repetări de rituri, răscumpărări etapizate. De aceea, de multe ori era necesară 
repetarea peţitului (uneori până la 12 ori)42, aceasta reprezentând etapa de 
separare de categoria anterioară. Peţitul în sine devine rit separatoriu pe de o 
parte (de la statutul de băiat/fata la cel de potenţial logodnic/logodnică) şi integrant 
pe de alta (de la statutul de potenţial logodnic/logodnică la cel de 
logodnic/logodnică).  

Momentul în care fata îşi dă acordul, deşi este ultimul ca încadrare 
temporală, după cel al părinţilor, constituie promotorul următoarelor rituri de 
trecere aplicate asupra tuturor (mire, familii, peţitor după cum am văzut).  

Obiceiurile de după peţit, dar până în logodnă reprezintă manifestări ale 
riturilor de agregare între băiat şi familia fetei sau între fată şi familia băiatului. Îi 
numesc băiat şi fată pentru că cei doi nu au încă statutul de logodnici. Spre 
exemplificare, în satul Uda, judeţul Argeş, la o săptămână după peţit se făcea 
aşezământ, o petrecere la casa fetei. apoi fata mergea la băiat acasă. În Sângeru, 
                                                            

41 Ukë Xhemaj, op. cit., p. 11 
42 Mercia MacDermott, Bulgarian folk customs, Jessica Kingsley Publishers, Social Science, 

1998, p. 103 

140



judeţul Prahova, la acelaşi interval de timp, fata şi părinţii ei mergeau să vadă 
casa băiatului, acest obicei numindu-se Vedere.43 

Urmează momentul logodnei, când legătura dintre cei doi tineri este 
oficializată prin intermediul unor gesturi ritualice de transfer.  

Trebuie precizat că în societăţile tradiţionale europene, deşi importanţa 
logodnei nu poate fi contestată, ceremonialul acesteia prezintă variaţii mari, de la 
situaţia contopirii logodnei cu peţitul (în acelaşi timp se făcea şi cererea în 
căsătorie, se discuta asupra zestrei şi se pecetluia înţelegerea), până la situaţia 
scindării logodnei (logodna mică şi logodna mare). În ultimul caz se observă o 
manifestare separată a riturilor de trecere.  

La logodna mică, ce avea ca rezultat înţelegerea definitivă dintre cele două 
familii privind căsătoria, se manifestau rituri de agregare cu importanţă colectivă 
(de exemplu: schimbarea sticlelor de ţuică între socri la aromâni; consumarea 
şerbetului la populaţiile turce44) sau de agregare între mireasă şi familia viitorului 
soţ (cumpărarea simbolică a miresei de către tatăl băiatului, dăruirea logodnicei cu 
bani – meastirea susitei45 – la aromâni; plata pentru mireasă – başlik parasi şi 
sărutarea mâinii părinţilor viitorului soţ la turci46). Mirele era absent la acest 
eveniment (rit de separare). 

La logodna mare evenimentul esenţial era transferul unor obiecte ce 
aparţineau celuilalt (semne, haine, daruri) ca manifestare a riturilor de agregare 
individuală, dar şi rituri de agregare colectivă (ruperea concomitentă a unor turte 
rituale de cei doi socri la megleniţi47; dreptul laptelui48 la turci).  

Având ca bază analiza răspunsurilor la chestionarele etnografice 
sintetizate în volumul al V-lea al lucrării Sărbători şi obiceiuri, vom încerca o 
tipologizare a logodnei, în funcţie de locul desfăşurării acesteia, determinând, pe 
cât posibil, frecvenţa acestora. 

 

                                                            
43 Ion Ghinoiu (coordonator), op. cit., p. 71 
44 Acest act avea şi semnificaţia înţelegerii definitive, echivalent unui legământ. 
45 Iulia Wisoşenschi, op. cit., p. 58-59 
46 Naci Önal Mehmet, op. cit., p. 151 
47 Virgil Coman, Meglenoromânii. Consideraţii istorico-etnografice, în Românii balcanici 

Aromânii. Meglenoromânii. Catalog de expoziţie, Editura MEGA, Bucureşti, 2004, p. 81 
48 Această sumă de bani cuvenită mamei miresei, pe de o parte era o modalitate de 

recompensare pur financiară pentru diminuarea familiei cu un membru, dar şi o modalitate prin care 
se reglau relaţiile dintre cele două familii. Valoarea acestor daruri este simbolică, dar şi economică. 
În acelaşi timp, din perspectiva mamei fetei, acesta este un rit de separare de fiică, printr-o vânzare 
simbolică. 
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Din momentul transferului darurilor simbolice (inele; batiste; galben sau inel 
şi cămaşă sau altele) cei doi tineri se numeau logodnici la români, susiţi la 
aromâni, rămasnici la meglenoromâni etc, semn că şi prin rituri de denominaţie se 
produce agregarea la noua stare a individului.  

 
Riturile perioadei dintre logodnă şi nuntă 

 
Acestei perioade îi sunt specifice puternice rituri de separare de statutul 

anterior şi de agregare la cel de mire/mireasă, dar şi rituri de coeziune a celor 
tineri sau ale familiilor acestora. Manifestările pot să apară atât în gest, în 
vestimentaţie, în acte ritualice mărunte, cât şi în ceremonialuri complexe.  

Variaţii apar în funcţie de durata logodnei (de la câteva zile până la câţiva 
ani), de existenţa sau absenţa restricţiilor de întâlnire a logodnicilor (isusiţii 
aromâni sunt separaţi, tinerii turci se vedeau abia în noaptea nunţii, pe când 
rămasnicii megleniţi participă activ la realizarea activităţilor agrare) şi alte condiţii 
particulare fiecărei familii sau comunităţi locale. 

Vestimentaţia diferită a logodnicilor era o modalitate de distingere faţă de 
ceilalţi tineri necăsătoriţi, deci se manifesta un rit de separare.  

De exemplu, în spaţiul bulgăresc, fata purta tot acest timp salba de 
logodnă şi diverse podoabe primite de la băiat. În anumite zone, printre darurile de 
logodnă intră şi o legătură de cap, pentru a se diferenţia de prietenele sale 
nemăritate. La rândul său, băiatul putea purta bucheţele sau batiste dăruite de 
logodnice.49 

Similar, în cadrul comunităţii de greci din localitatea Izvoarele, Dobrogea, 
pe timpul logodnei şi încă patruzeci de zile după nuntă, fata purta aşa – numitul 
costum bulgăresc primit în dar de la mire la peţit.50  

Vizitele (unde acestea erau acceptate, iar în acele cazuri doar cu ocazii 
speciale) şi reciprocitatea darurilor dintre logodnici constituie forme de consolidare 
simbolică a cuplului.  

O secvenţă cu valenţe integratoare era aşa – numitul obicei la bărdac51. 
După două – trei săptămâni de la logodnă, soacra mare mergea cu alai la casa 
fetei, se schimbau daruri iar fata, după ce amestecă rachiul din bărdacul rămas de 
la logodnă cu apă îl dă acesteia.52  

În spaţiul spaniol, cu ocazii festive precum San Antonio sau Santa Teresa, 
băieţii ofereau logodnicelor podoabe şi un tip de legătură a capului numită 
redecilla. Acestea oferă logodnicilor câte o batistă brodată (pañuelo bordado) sau 
ciorapi (calcetas).53  

La megleniţi, în perioada logodnei băiatul oferea viitoarei neveste daruri (rit 
de agregare şi consolidare al cuplului), iar fata avea obligaţia de a săruta mâna 
rudelor băiatului când le întâlnea pe stradă (rit de acceptare a viitoarei familii, 
incluzând totodată şi supunere faţă de viitoarele rude).54 

                                                            
49 Mercia MacDermott, op. cit., p. 105 
50 Narcisa Alexandra Știucă, Comunitatea elenă din Izvoarele, în Repere dobrogene. Note 

şi comentarii de teren, C.N.C.P.C.T., Bucureşti, 2004, p. 92 
51 Bărdacul este un ulcior cu două guri, împodobit cu flori. 
52 Emil Tîrcomnicu, op. cit., p. 205-206 
53 José María Dominguez Moreno, op. cit., p. 47-72 
54 Emil Tîrcomnicu, op. cit., p. 205-206 
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La turci55, dacă între logodnă şi nuntă avea loc kurban bayram-ul, se 
trimitea viitoarei mirese un berbec împodobit fie cu aţă colorată şi mere la gât, fie 
cu aur şi pânză de atlaz, fie cu haine, stofe şi dulciuri. 

În acelaşi spaţiu mediteraneean spaniol, pentru acceptarea socială a noului 
cuplu şi pentru obţinerea bunăvoinţei comunităţii se apela la amonestaciónes sau 
velaciónes (trei, dar uneori era suficientă una), un fel de strigări sau anunţuri al 
viitoarei căsătorii. La sfârşitul slujbei, timp de trei săptămâni ce precedau nunta, 
preotul citeau numele viitorilor miri.  

Primul anunţ era numit „al mâinilor” (de las manos) în ziua darurilor (dia de 
las mandas), deoarece acum tinerii primeau bani, mobilă şi alte obiecte de uz 
casnic. La casa fetei festivismul ocaziei era marcat prin dansul tinerilor, adulţii 
jucând truque.  

Al doilea anunţ era „cel al felicitărilor” (enhorabuena). În acest moment 
apăreau două persoane cu rol ceremonial: de obicei un văr al mirelui şi o 
verişoară a miresei îi însoţeau pretutindeni, având misiunea de a nu-i lăsa singuri 
în niciun moment pe viitorii miri (un rit separatoriu, semn că agregarea nu este 
încă definitivă). 

Şi în cazul ultimei amonestacion, la casa logodnicei se organiza dansul 
(baile) şi se servea o gustare (refresco).56 

 
Nunta – între a fi fost, a fi şi a deveni 

 
Între a fost (fată/băiat), este (mireasă/mire), va fi (femeie/bărbat) şi va mai 

fi (.../...) există o cauzalitate difuză, în care o acţiune aparent banală la un moment 
dat determină efecte ce se resimt după perioade mai scurte sau mai lungi, iar prin 
performarea riturilor intrinseci rezultă stări ritologice complexe. 

Dacă ne gândim că omul trece prin diverse stadii ale existenţei, accedând 
pe o treaptă superioară, nunta şi obţinerea statutului de căsătorit nu este nici 
punctul final al devenirii şi nici unic (în sensul că evenimentul matrimonial se poate 
repeta de n ori, de fiecare dată aplicându-se înainte riturile de despărţire: de 
divorţ, funerare etc.).  

Riturile de trecere nu mai pot fi privite ca având un sens strict (de trecere 
de la categoria necăsătoritului la categoria căsătoritului), din contră ele 
comportând un grad ridicat de relativitate şi variabilitate personală (de trecere de 
la categoria căsătoritului la cele ale văduvului sau divorţatului; de trecere de la 
categoriile văduvului sau divorţatului la cea a recăsătoritului a doua oară sau cea a 
concubinului etc.).    

Într-adevăr, riturile primei căsătorii sunt poate cele cu manifestarea cea mai 
clară şi fastuoasă (interferenţă între rituri de trecere, de iniţiere sexuală, de 
purificare, de fecunditate), iar la nivelul societăţii tradiţionale rurale celelalte tipuri 
erau imposibile sau în orice caz extrem de rare. 

Din complexul de rituri ne vom limita la cele pe care le considerăm ca 
având valenţe predominante de trecere, ignorându-le voit pe celelalte, deşi 
acestea au un rol important în „managementul”57 nunţii. 

                                                            
55 În Dobrogea, Erzurum, Isparta, Antalya, Niğde, la iuruci etc. 
56 Servelio Villar Herrero, Las Bodas en Castroverde de Campos, în „Revista de folklore”, 

Caja España, Fundación Joaquín Díaz, 1991, Tom: 11a, Nr. 125,  p. 164-169 
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Zilele anterioare evenimentului nupţial sunt dedicate pregătirilor (tăiatul 
animalelor, adusul apei, aprinderea focului, prepararea alimentelor rituale58, 
realizarea steagului sau însemnului de nuntă59), când se manifestă rituri 
preponderent  propiţiatorii, de iniţiere şi de fertilitate.  

Riturile de separare (valabile în general tuturor societăţilor tradiţionale) de 
vechiul stadiu evolutiv (necăsătorit/necăsătorită) şi trecerea la noua condiţie 
(căsătorit/căsătorită) se manifestau prin anumite secvenţe ceremoniale precum: 
gătirea miresei în vestimentaţia de nuntă, bărbieritul mirelui şi îmbrăcarea 
acestuia, în anumite condiţii temporale. 

Riturile de agregare se manifestă prin ospăţurile colective, prin daruri 
oferite de nuntaşi, prin arătarea semnului virginităţii miresei (încorporând cuplul în 
lumea adultă a legitimităţii sexuale60), legatul miresei cu o legătură de cap 
specifică femeilor căsătorite etc.61. 

Arătarea semnului este, din punctul nostru de vedere, un moment esenţial 
al ceremonialului matrimonial, deoarece ea constituia până la urmă dovada 
purităţii miresei şi a virilităţii mirelui. De obicei, acest eveniment avea loc în ziua ce 
urma nopţii nunţii, dar uneori anunţul se realiza, chiar de către mire, imediat după 
intercurs. 

În Cipru, dezvirginarea miresei era marcată prin focuri de armă trase în 
aer. Luni dimineaţa, părinţii mirilor îi vizitează în odaia de nuntă, le oferă daruri 
(practică denumită ksimeroman – darul din zorii zilei). Conform lui Sakellarios, 
cearceafurile pătate erau agăţate pe pereţii casei, iar seara erau dansate în văzul 
comunităţii.62 

 
Riturile perioadei de prag post – matrimoniale 

 
Noaptea nunţii constituie momentul esenţial al pragului matrimonial, de 

reuşita sau eşecul acesteia depinzând viitorul cel puţin unuia dintre miri şi cu 
consecinţe asupra familiei acestuia.  

Atributele constituirii unei familii este puritatea şi stabilitatea, din partea 
femeii şi forţa şi virilitatea, din partea bărbatului, cu scopul cert al procreării cât mai 
multor copii sănătoşi (de preferabil de sex masculin). 

Pierderea virginităţii miresei nu trebuie privită doar ca o dovadă a purităţii 
primare a acesteia, ci şi ca un indicator al virilităţii mirelui. Arătarea semnului este 
de fapt o confirmare a potenţei mirelui şi integrarea supremă a acestuia în 
categoria bărbaţilor. 

                                                                                                                                                                     
57 Am folosit acest termen în sensul organizării în raport cu anumite perioade de timp şi al 

rolului esenţial al unor persoane în desfăşurarea ceremoniilor (de exemplu naşul văzut ca leader). 
58 Resi la ciprioţi; colacii miresei/mirelui/naşilor la români, aromâni, meglenoromâni, bulgari; 

şeşche şi colacul miresei la ucraineni etc. 
59 Hlambura la aromâni, furgliţa la meglenoromâni, bradul de nuntă la români, lonja la 

spaniolii din Ahigal etc. 
60 Argyrou Vassos, Tradition and modernity in the mediterranean. The wedding as symbolic 

struggle, 1996, Cambridge University Press, p. 68 
61 De exemplu chicika la ruşii-lipoveni, cosenca la ucraineni (informaţie obţinută în satul 

Letea, Dobrogea, România), broboada, baticul, marama la români.  
62 Argyrou Vassos, op. cit., p. 81-82 
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Având în vedere aceste considerente şi privind din perspectiva fetei, 
respectiv a băiatului, avem următoarele situaţii: mireasă virgină; mireasa greşită; 
mirele învingător; mirele învins. 

Dacă mireasa a fost virgină, ea va fi integrată noii familii, nu înainte de a fi 
separată de vechea structură. 

Dacă mireasa nu a fost virgină, de cele mai multe ori se aplică rituri de 
separare umilitoare, iar în cazuri rare apar rituri reparatorii. 

Dacă mirele reuşeşte să dezvirgineze mireasa, el se integrează în 
categoria bărbaţilor.  

Dacă mirele nu reuşeşte să dezvirgineze mireasa, se manifestă rituri de 
segregare, cu vădite tendinţe de umilire socială.63  

 
Mireasa virgină 

 
Tranziţia de la statutul de mireasă la cel de femeie căsătorită (cu drepturi 

depline) era şi ea reglementată şi marcată ritual. Aceasta stare ritologică începea 
cu nunta şi se termina, de obicei, cu naşterea primului copil.  

Secvenţa ritologică a perioadei de prag post – matrimoniale poate fi redată 
schematic astfel64: 

 
De observat că în acest caz asupra femeii se pot manifesta concomitent 

rituri de integrare graduală/parţială (din perspectiva femeii căsătorite, care intră 

                                                            
63 De aici ipostazele de mire învingător, respectiv învins 
64 În acest context intervin clase de rituri ce preced naşterea (rituri de fertilitate şi de 

anticipaţie, rituri de separaţie a femeii însărcinate – tabuuri etc). 
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treptat într-o nouă familie), dar şi rituri de separare (din perspectiva femeii 
însărcinate, care se izolează treptat). 

Dacă la început apar predominant rituri de separaţie de vechiul context 
(social – în sens general şi familial – în sens particular), nevoii de  reglementare a 
statutului incert al tinerei căsătorite îi răspund riturile de integrare. 

În această perioadă apar rituri de separare precum: prohibiţia miresei de a 
se întoarce în casa părintească mai devreme de trei zile după ce a fost dusă la 
casa mirelui; schimbarea numelui şi pierderea numelui de fată; comportamentul 
special al acesteia în noua familie. 

Integrarea în cadrul noilor structuri (familie/neam/comunitate) se face 
treptat,iniţiatic chiar, pe etape şi cu mişcări descompuse, un gest determinând o 
succesiune de alte gesturi.  

Astfel, un act de integrare graduală (renaştere într-o nouă condiţie) este 
spălarea rituală a tinerei căsătorite la râu sau  un simulacru al spânzurării, în prima 
zi a cositului fânului.65 Se pare că această renaştere nu se poate realiza decât 
printr-o moarte simbolică (prin înec în primul caz, prin spânzurare în al doilea). 

Ritualuri similare apar şi la alte popoare fino – ugrice.66 
Acest tip de ritualuri de integrare pot fi observate şi în Dobrogea, pe data 

de 7 ianuarie, comunitatea elenă din satul Izvoarele performând Udatul mireselor 
căsătorite în anul precedent.67  

 
Mireasa greşită68 

 
Pierderea virginităţii unei fete înainte de căsătorie era privită precum o 

anticipare a unei dezordini sexuale post – matrimoniale. Ori în mentalitatea multor 
comunităţi tradiţionale europene, dar şi extra – continentale, femeia constituia un 
fundament al familiei, dorindu-se a fi un element de stabilitate. 

Apoi mai era dorinţa de păstrare a sângelui, copilul născut trebuind să fie al 
bărbatului cu care fata s-a căsătorit. Prin pierderea virginităţii într-un moment 
prenupţial s-ar fi creat un precedent ce putea generat în imoralitate. 

În acest caz al devierii de la normele matrimoniale ale unei anumite 
comunităţi (virginitatea văzută precum condiţie a priori întemeierii unei familii) este 
necesară aplicarea unor rituri de sancţionare, unele dintre acestea fiind deosebit 
de violente. În cazuri rare se pot manifesta rituri de echilibrare a situaţiei, printr-o 
încercare de auto – integrare forţată a fetei în familia mirelui sau prin rituri 
compensatorii din partea tatălui fetei (diverse daruri pentru acceptarea acesteia). 

Astfel de rituri de pedepsire (de separare de mire şi integrare în altă stare, 
fata trecând rapid de la statutul de căsătorită la cel de despletită69) au ca 

                                                            
65 Svetlana Karm, Transitions Rituals in the Life of an Udmurt Girl/Maiden/Woman in the 

Late 19th to 20th Centuries, în „Pro Ethnologia”, nr. 17(2004), Tartu, pp. 49-70. Aspectele legate de 
idiosincrazia locală sunt demonstrate, în cadrul districtului Malaya Purga ritualurile acestei renaşteri 
simbolice având diferite versiuni ceremoniale. În satele Pytsam şi Novaya Monya era aruncată în 
apă îmbrăcată, iar în satul Staraya Monya se lega o funie de mijlocul tinerei şi aceasta era smucită 
cu ajutorul unui dispozitiv format din doi pari şi a traversă în formă de cruce. 

66 La komii de pe râurile Luza, Letka şi Vym, în prima vară de după căsătorie, în timpul 
recoltei sau cositului, mireasa era împinsă în apă când îşi spăla rufele. 

67 Simbolismul acestui  ritual este dual: integrator, dar şi purificator. 
68 Mireasa sau fata greşită este cea care încalcă cutumele legate de păstrarea virginităţii 

până în momentul ceremonial nupţial. 
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dominantă umilirea miresei şi implicit şi a familiei acesteia. Pe lângă implicaţiile 
simbolice, nu pot fi neglijate efectele economice, în majoritatea cazurilor familia 
fetei trebuind să restituie finanţele matrimoniale însuşite. 

Schema ritologică se poate prezenta astfel: 

La români, de exemplu, pentru umilire şi blamare publică se practica 
Purtatul pe grapă70. Mireasa care a încălcat tabuul virginal era purtată pe grapă, 
lovită, expusă public şi condusă la casa părinţilor. Esenţială în cadrul acestui rit 
este participarea colectivă, în special comunitatea feminină. 

Riturile de sancţionare verbală (denominaţia ofensatoare: burduhoasă, 
căţea, fata frunzei, măglisită, neîntreagă, neleapcă, spurcată, vadană etc.) 
stigmatizează cvasi-permanent nelegiuita. 

La bulgari, mireasa era repudiată public şi trimisă la casa părinţilor într-un 
butoi urcat într-un car.71 

În Ürgüp, provincia Nevşehir, Anatolia Centrală (Turcia), dacă mireasa nu a 
fost fată mare, era trimisă înapoi la casa părintească în zorii zilei de după noaptea 
nunţii, însoţită de două tobe72 (rit de separare). Dacă familia miresei trimitea un 
mediator, se putea ajunge la un aranjament (rit de integrare prin oferirea unor 
recompense).  

În mod similar, la turcii dobrogeni, mireasa dovedită nevirgină era trimisă la 
părinţii ei. Tânăra era umilită, aşezându-i-se pe cap o găleată găurită şi deasupra 

                                                                                                                                                                     
69 Dorina Şonca prezintă în teza sa de doctorat intitulată Văduva şi orfanul. Delictele 

sexuale în comunitatea tradiţională ca factor modelator al destinului copilului ipostazele femeii în 
raport de respectarea sau nerespectarea tabuurilor sexuale.  

70 Emil Tîrcomnicu aminteşte de acest obicei şi la meglenoromâni. 
71 Brânduşa Antohi-Moga, Corelaţii mitico-tradiţionale în cadrul obiceiurilor de familie 

(Studiu de caz, S. Baurci – Moldoveni, R. Cahul), în „Buletin Ştiinţific. Etnografie, știinţele naturii şi 
muzeologie”, nr. 3 (16), Chişinău, 2005, p. 96 

72 Naci Önal Mehmet, op. cit., p. 260 
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o cârpă. În cazuri rare, mirele putea accepta situaţia în urma primirii din partea 
socrului a două perechi de boi sau a unei proprietăţi.73   

Ca formă reparatorie la români se putea manifesta ritul Căderea pe cuptor, 
când fata greşită, pentru a scăpa de ruşine şi a se căsători, se aşeza forţat pe 
cuptorul din locuinţa iniţiantului, forţându-si astfel acceptarea ca soţie şi noră. 

 
Mirele învingător şi mirele învins 

 
Aceste situaţii produc rituri diferite ca manifestare, după cum se pot 

observa în schema următoare:  

 
În primul caz mirele va fi integrat noii structuri, imediat după arătarea 

semnului. Trecerea în categoria bărbaţilor este totuşi treptată, uneori necesitând 
perioade lungi de timp de integrare în alte contexte. 

Exemplul cel mai elocvent este dat de ierarhia şezătorii de la bulgari 
(sedyanca). Într-o aşezare concentrică în jurul focului, cuplurile tinerilor căsătoriţi 
formau un al doilea cerc, flancat de cercul celor necăsătoriţi spre interior şi cel al 
bătrânilor în exterior.74 

În schimb, dacă un mire nu reuşea să-şi îndeplinească sarcinile maritale, 
căsătoria neconsumându-se, întregul complex ritual implicat de nuntă nu se 
finaliza. Accederea pe o treaptă superioară a existenţei umane era oprită, iar cei 
doi actanţi erau blocaţi într-un status liminal confuz, undeva la limita dintre 
animalitate75 şi umanitate. 

                                                            
73 Ibidem, p. 260 
74 Mercia MacDermott, op. cit., p. 94 
75 În multe societăţi, cei necăsătoriţi erau percepuţi ca entităţi, accedând în categoria umană 

prin căsătorie şi procreere. 
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Riturile aplicate unui mire învins (care nu reuşeşte să intre în rândul 
oamenilor, rămânând pe o treaptă inferioară) sunt clar de separare de categoria 
bărbaţilor şi integratoare în cea a animalelor. 

De exemplu, în Cipru, unui astfel de mire i se punea cu forţa pe spate un 
saman (şa din lemn pentru măgari) şi era plimbat prin sat. Actul era performat de 
comunitatea bărbătească, cu rolul umilirii acestuia.76 

Totuşi, pentru ca ruşinea mirelui să fie diminuată, oamenii explicau 
neconsumarea actului matrimonial prin legarea mirelui de către duşmani, 
aplicându-se rituri reparatorii, cu valenţe de reintegrare în condiţia umană (nu 
neapărat în cea a bărbaţilor însuraţi). Acum era necesar să se apeleze la serviciile 
unui maghos77, pentru ruperea vrăjii şi consumarea căsătoriei. 

                                                            
76 Argyrou Vassos, op. cit., p. 82 
77 Similar descântătoarei de la români. 
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Marcel LUTIC 
 

MITOLOGEMUL URIAŞILOR ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC.  
CÂTEVA EXPLICAŢII 

 
Cândva, pe la începutul lumii, în urmă cu milenii al căror număr doar 

Dumnezeu Sfântul le ştie, se zice că au populat Terra nişte creaturi numite uriaşi 
sau jidovi. Unii etnologi susţin că în istoria pământului ar fi existat mai multe 
potopuri. Unul dintre ele, al doilea se pare, s-ar fi datorat uriaşilor. Ca atare, vom 
încerca să aflăm mai multe amănunte despre acest neam de oameni vechi, căci 
astfel îi socoteau strămoşii noştri pe uriaşi. 

Nu numai folclorul românesc păstrează amintirea uriaşilor, mitologemul 
fiind răspândit pe arii foarte întinse. Precizăm faptul că în acest material nu ne 
propunem să aflăm dacă uriaşii au... existat cu adevărat, ci doar încercăm să 
schiţăm ce gândeau despre ei oamenii comunităţilor arhaice, oameni care, cel mai 
adesea, se socoteau urmaşi ai neamului uriaşilor. 

La sfârşitul veacului al XIX-lea oamenii satelor noastre încă mai ştiau 
destule lucruri despre uriaşi, astfel încât noi putem recompune, în linii mari, felul în 
care arătau aceştia. Astfel, se spune că cei mai piperniciţi dintre ei aveau capul cât 
hârdăul, ochii cât un dovleac, părul încâlcit şi lung, mâinile cât putinile, iar dinţii ca 
fiarele plugului1. Cei consideraţi normali aveau o înălţime de circa opt stânjeni 
(adică cam 16 m!), capul cântărind trei ocale domneşti, aceasta însemnând 
aproape 20 de kg. Un pas de-al lor echivala cu un sfert de poştă, adică vreo 5 km, 
putând astfel să-şi sprijine picioarele pe două piscuri de munte sau pe două 
coame mari de deal. Când le era sete secau pâraiele şi râurile, iar când se 
scăldau se revărsau lacurile şi iazurile. Cu o lovitură de ciocan prăvăleau stâncile, 
în vreme ce copacii smulşi din rădăcină le serveau drept arme în desele conflicte 
care se iscau între ei. În ciuda dimensiunilor lor apreciabile, se spune că erau 
foarte iuţi. Dacă puneau, de exemplu, de mămăligă la Iaşi şi, neavând făina 
cernută, se duceau până la Chişinău, se zice că nici nu apuca apa din ceaunul 
uriaş să fiarbă că ei erau cu făina înapoi! 

Poporul credea că uriaşii erau oameni foarte bogaţi, comorile lor fiind 
îngropate, o dată cu trupurile lor, în acelaşi loc, îndeosebi în măguri sau la 
răspântii de drumuri. Există multe relatări despre oameni care s-au încumetat să 
caute aceste comori, mai ales înspre revărsatul zorilor la zilele sau sărbătorile 
mari, însă cel mai adesea respectivii oameni se alegeau cu o poceală gravă2. 

În privinţa raporturilor cu oamenii actuali, relatările sunt contradictorii, 
rezultat firesc al firii nestatornice a uriaşilor, fire care, de altfel, le va atrage şi 
dispariţia de pe pământ. Interesant e faptul că despre femeile uriaşilor a rămas 
credinţa că erau tare guralive, dar cu mult mai blânde decât bărbaţii lor. 

Potrivit credinţei populare, movilele, măgurile, gorganele şi dealurile mai 
înalte, multe dintre ele numite chiar Jidovine, sunt de fapt… mormintele uriaşilor. 
Spre exemplu, în dealul Măgura (sic!) din Ibăneşti-Botoşani ar fi îngropat un copil 
de uriaş în vârstă de 7 ani. Locul de unde ar fi fost luat pământul s-a umplut apoi 

                                                 
1 Ovidiu Bîrlea, Mica enciclopedie a poveştilor româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1976, p. 419 
2 Tudor Pamfile, Mitologie românească. Duşmani şi prieteni ai omului, vol. II. Comorile. 

Ediţia M.Al.  Canciovici, Editura ALL, Bucureşti, 1997, p. 380-381 
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de apă şi a format iazul Dragulea, oamenii locului explicând denumirea iazului prin 
cele două cuvinte folosite de mama micului uriaş pentru a-şi boci fiul: Dragu lelii! 

În legătură cu acest aspect, mai precizăm şi faptul că în spaţiul românesc, 
mai ales în zonele mai arhaice, s-au conservat multe toponime care amintesc de 
numele mitic al acestei populaţii fabuloase. Proverbe sau ziceri de genul „Ăsta e 
rămas (rupt, se trage) din neamul jidovilor (uriaşilor)”3 sau „Jidov de om”4, toate cu 
referire la oameni puternici din cale afară, sunt argumente în sprijinul ideii că 
această spiţă umană a existat cu adevărat şi, mai mult, românii s-ar trage din 
această spiţă… 

Mai amintim că, potrivit unei legende care se regăseşte, în variante diferite, 
pe tot teritoriul românesc, copiii unui uriaş ar fi dat, din întâmplare, peste nişte 
fiinţe mici care arau cu un plug tras de mai multe perechi de boi. După ce s-au 
jucat mai mult timp cu ei, i-au pus în poala unuia dintre ei, cu plug şi cu boi, şi i-au 
dus acasă, aici arătându-i mamei lor. Aceasta le-ar fi spus copiilor să le dea 
drumul pentru că ei sunt „oamenii care vor stăpâni pământul”5. De unde ştiau 
uriaşii că oamenii le vor urma la stăpânirea pământului, cine le-a transmis această 
taină, fapt care apare în toate aceste legende – rămâne un mister. O variantă a 
legendei ne spune că fata celui din urmă uriaş ar fi dat peste un om, pe care l-ar fi 
dus înaintea tatălui ei orb. Uriaşul dorea să-l atingă pentru a-i încerca tăria, însă 
fata, în locul omului, i-a dat un cuţit. După ce l-a îndoit în fel şi chip, ultimul uriaş ar 
fi zis, cu satisfacţie, că tot au oarece tărie şi oamenii ăştia! 

În continuare, vom încerca să aflăm cum şi-au imaginat înaintaşii noştri 
dispariţia uriaşilor de pe pământ, precum şi opiniile etnologilor cu privire la acest 
mitologem. Firea nestatornică a uriaşilor şi faptul că, la un moment dat, au realizat 
de ce putere fizică dispun, i-au făcut să se răzvrătească împotriva Fărtatului şi a 
Nefărtatului, adică a propriilor creatori. Aşa că au prins torţile cerului, scuturându-
le pentru a cădea cei doi zei şi a-i nimici. Însă, procedând aşa nu au făcut decât să 
provoace potopul, care i-ar fi nimicit pe cei mai mulţi dintre ei. După unele 
credinţe, ar fi fost nevoie de nu mai puţin de şapte potopuri pentru a-i nimici 
definitiv. În legătură cu acest aspect, controversatul etnolog român Romulus 
Vulcănescu a emis ipoteza succesiunii a patru generaţii de făpturi mitice6. Potrivit 
acestei ipoteze, la începutul lumii ar fi existat căpcăunii (etimologia lor plecând de 
la cap de câine!), distruşi de zei pentru enorma lor răutate; distrugerea s-ar fi făcut 
tot prin potop (primul potop!), cu ajutorul uriaşilor, creaţi special pentru a-i înlocui 
pe căpcăuni. Tot atunci, zeii ar fi creat şi ultimele două categorii de făpturi mitice, 
pe noi, oamenii, şi pe blajini, urici sau rohmani, nişte pitici care vor trebui să ne ia 
locul într-un viitor neprecizat. Ei bine, oamenii şi piticii, creaţi probabil de zei din 
spirit de prevedere, i-au ajutat consistent pe creatorii lor în momentul în care 
uriaşii s-au răzvrătit, preluând, primii, stăpânirea pământului şi, ceilalţi,   
retrăgându-se la marginea pământului, în ostroavele Apei Sâmbetei, în aşteptarea 
vremii lor. 

                                                 
3 Gheorghe Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare 

vechi şi noi, Socec, Bucureşti, 1914, passim. 
4 Tudor Pamfile, Povestea lumii de demult. Ediţia I. Oprişan, Editura Vestala, Bucureşti, 

2006, p. 116 
5 Ion Ghinoiu, Despre adăposturi, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor”, nr. 

3/1992, p. 72 
6 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, passim. 
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În legătură cu dispariţia uriaşilor mai precizăm că în popor există şi alte 
opinii. Astfel, unii credeau că Dumnezeu a dat printre ei o boală cumplită, numită 
„buba cea neagră”, destul de repede stingându-se din viaţă aproape toţi. Prin 
Vâlcea se spune că i-ar fi „închis Dumnezeu în nişte munţi mari, de unde cu nici 
un chip nu mai pot ieşi, căci dacă li s-ar îngădui ieşirea, ei ar prăpădi lumea în 
două-trei zile”. În sfârşit, tot prin Oltenia, se zice că uriaşii „au fost orbiţi de nişte 
musculiţe, lucru care i-a împiedicat să-şi mai poată căuta hrana şi astfel (...) au 
pierit de foame”. Uneori, puţini uriaşi scapă din această foamete şi pleacă, se 
spune, spre miazănoapte; potrivit acestei credinţe, „unde s’or fi dus, nu se ştie” 
nici până în ziua de azi. 

Mai ales prin Oltenia, uriaşilor li se mai spunea jidovi sau novaci7. Uneori, 
uriaşii sunt socotiţi „slugile jidovilor”. De altfel, despre jidovi se crede că sunt mai 
vechi decât uriaşii8. Victor Kernbach credea că denumirea de „jidovi” acoperă o 
realitate istorică, prin Oltenia şi Transilvania trecând, în vremea împăratului Traian, 
Legiunea a XIII-a Gemina făcea parte dintr-o cohortă de iudei care, printre altele, 
ar fi încercat, în luptele lor cu dacii, să taie un munte ca să abată apele Oltului 
peste adversari, lucru într-adevăr numai pe măsura puterii uriaşilor. Lazăr 
Şăineanu îi leagă denumirea „jidovi” de chazarii, popor de origine turanică, care au 
trecut în anul 740 d.H., din raţiuni care nu fac obiectul acestui material, la 
mozaism9. Ovidiu Bârlea susţine că nu există o sinonimie între uriaşi şi jidovi10.  

Cele mai multe mitologii ale lumii conservă amintirea uriaşilor, din 
Peninsula Scandinavică până în America precolumbiană uriaşii sau giganţii 
constituind un mitologem des întâlnit. Vechiul Testament afirmă explicit: „Acolo s-
au născut uriaşii cei vestiţi din vremi străvechi, înalţi la statură şi iscusiţi la război. 
Dar el nu i-a ales pe ei şi nici calea către înţelepciune nu le-a descoperit-o. Şi s-au 
stins pentru că n-au avut pricepere, pierit-au din pricina nebuniei lor”. De altfel, 
Biblia ne vorbeşte de două categorii de uriaşi, una născută din îngeri şi femei 
pământene, iar o alta care ar fi exista pe vremea lui Moise în Hebron. Mitologia 
greacă face distincţie între titanii de stirpe nobilă şi giganţii, socotiţi nişte briganzi, 
în fapt cei care s-au răsculat împotriva zeilor11. 

                                                 
7 Mai multe amănunte la Lazăr Şăineanu, Jidovii sau tătarii sau uriaşii, Bucureşti, 1887, 

passim. Se pare că Şăineanu îi confundă pe căpcăuni cu uriaşii, deoarece prin popor la căpcăuni li 
se mai zicea şi tătari. 

8 Tudor Pamfile, Mitologie…, p. 380 
9 Lazăr Şăineanu, op. cit., p. 17-18. Şăineanu încearcă să elucideze „această bizară 

asociaţiune de nume etnice prin emiterea unei ipoteze istorice. După ce grupez toate elementele 
disponibile de natură lingvistică, arheologică şi topografică, care constată identificarea, în tradiţiunile 
poporului nostru, a Jidovilor cu Tătarii şi cu Uriaşii, îmi pun următoarea întrebare: Fost-a în trecut 
vreun popor despre care să se poată susţine cu siguranţă, că a fost tătar şi jidov în acelaşi timp? La 
aceasta întrebare, răspund că un asemenea popor a existat şi este în istorie sub numele de cazari, 
un neam tătăresc care a ocupat mai toată Rusia meridională şi care adoptînd Judaismul în secolul al 
VIII-lea, a subsistat ca stat Judaic peste trei secole (1016). [...] Parte din aceşti cazari vor fi căutat de 
timpuriu un adăpost în Ardeal, de unde trecură în ţările dunărene, în special în Muntenia, mai cu 
seamă în districtele Muscel şi Romanaţi, unde pare a se fi concentrat amintirile tradiţionale privitoare 
la dînşii. [...] Aşezămintele şi locuinţele lor au lăsat urme însemnate, care luară în închipuirea 
poporului proporţiuni colosale. [...] Este foarte probabil ca acei Tătari iudaisaţi să-şi fi păstrat 
religiunea în mijlocul unei populaţiuni paşnice şi îngrozite de puterea lor impunătoare şi că în vinele 
păturii primitive a evreilor români să curgă sînge de cazar”. 

10 Ovidiu Bîrlea, op. cit. 
11 Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1989, p. 204 
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Mitul uriaşilor, afirmă etnologii şi antropologii, ar putea fi clasificat printre 
cele memoriale, dispariţia bruscă prin potop sau prin alte modalităţi putând fi 
legată de sfârşitul ultimei perioade glaciare12. De altfel, unii specialişti i-au 
identificat ca aparţinând unei specii pre-umane, fie hominizilor neandertalieni, fie 
rasei Cro-Magnon. Cert e că în plan simbolic, prin gigantismul lor material şi prin 
sărăcia lor spirituală, semnifică predominanţa forţelor telurice, a haosului 
primordial13 sau „forţele stihiale, neîmblânzite ale naturii”14. Zeii nu le-au arătat 
„calea către înţelepciune”, „pierind din pricina nebuniei lor”, după cum se spune în 
Vechiul Testament. 

În final, să reamintim, dacă mai este nevoie, că basmele, legendele, 
povestirile, proverbele, ghicitorile şi credinţele populare ascund o mulţime de 
comori, în aceste comori un ochi avizat găsind o sursă de informaţii extrem de 
preţioasă pentru ştiinţă, dar şi un izvor nesecat de învăţăminte de suflet 
folositoare! În acest ultim sens, povestea uriaşilor ar trebui să ne facă pe noi, 
oamenii, să înţelegem, cât nu este prea târziu, că singura noastră şansă de 
stăpânire a lumii este spiritualizarea vieţii15, numai astfel putând prelungi împărăţia 
oamenilor pe pământ şi lăsându-i pe blajini să (tot) aştepte în preajma Apei 
Sâmbetei! 

 
Alte lucrări consultate: 

 
Adrian Fochi, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Răspunsuri la chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Editura Minerva, Bucureşti, 1976 
Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicţionar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 
Artur Gorovei, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Socec, Bucureşti, 1915 
George S. Ioneanu, Mica colecţiune de superstiţiile poporului român (Deosebite 

credinţe şi obiceiuri), Buzău, 1888 
Victor Kernbach, Universul mitic al românilor, Editura Lucman, Bucureşti, f.a. 
Marcel Olinescu, Mitologie românească, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944 
Sărbători şi obiceiuri, vol. I, Oltenia, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 
Sărbători şi obiceiuri, vol. II, Banat, Crişana, Maramureş, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2002 
Sărbători şi obiceiuri, vol. IV, Moldova, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004 

                                                 
12 Ibidem, p. 205 
13 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. II, Editura Artemis, 

Bucureşti, f.a., p. 95 
14 Ivan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Editura Amarcord, 

Timişoara, 1999, p. 472 
15 Ibidem 
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Radu Gabriel DUMITRESCU 
 
CONSIDERAŢII ASUPRA CÂTORVA PORTRETE DIN COLECŢIA DE STAMPE 

A ARHIVELOR NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE* 

 
Pe linia prevederilor înscrise în Regulamentele Organice din Ţara 

Românească şi Țara Moldovei, acţiunea de modernizare a instituţiilor statului în 
raport cu exigenţele timpului a cunoscut o mai mare amploare, conjunctură în care 
s-a plasat şi constituirea Arhivelor Statului. Astfel, la 1 mai 1831, luau fiinţă, la 
Bucureşti, Arhivele Statului din Ţara Românească, sub egida Departamentului 
Treburilor din Lăuntru (Ministerul de Interne), prim director fiind Iordache Rasti, 
pentru ca apoi, la 1 ianuarie 1832, la Iaşi, să se instituie Arhivele Statului din 
Moldova, în subordinea Logofeţiei Dreptăţii (Ministerul Justiţiei), având drept 
director pe cunoscutul cărturar Gheorghe Asachi.  

Desăvârşirea unirii administrative şi legislative a Principatelor Române 
avea să se reflecte şi la nivelul instituţiei Arhivelor, astfel că prin Ordonanţa 
domnească din 4 aprilie 1862 se crea, la Bucureşti, în cadrul Ministerului Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, arhivele ieşene 
devenind, în timp, o sucursală a acesteia1. Arhivele Naţionale din Bucureşti vor 
deveni treptat unul din cele mai mari depozitare ale trecutului nostru, în patrimoniul 
lor găsindu-se numeroase documente, sigilii, hărţi etc.   

Din patrimoniul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale se remarcă o 
interesantă colecţie, cea de Stampe, asupra unei părţi a acesteia îndreptându-se 
şi cercetarea de faţă. 

Ordinea prezentării stampelor este realizată pe cât posibil în funcţie de 
data creării lor, expunerea debutând cu cele două gravuri de epocă în care este 
portretizat Mihai Viteazul şi încheindu-se cu portretul lui Tudor Vladimirescu din 
biserica din Prejna, litografiat în Stabilimentul lui Gustav Wonneberg din Bucureşti. 

Excepţionala personalitate a voievodului Mihai Viteazul, care s-a impus 
prin evenimentele petrecute a trezit interesul şi admiraţia contemporanilor nu 
numai în ţările noastre dar şi peste hotare, interes care s-a menţinut şi după 
tragica sa dispariţie. Mărturie ne stă răsunetul pe care faptele sale le-au găsit în 
diferite cronici şi ştiri în decursul veacului al XVII-lea2. 
 De luat în seamă este faptul că niciodată până la Mihai Viteazul izvoarele 
contemporane n-au înregistrat atât de amănunţit aspectul fizic al vreunui domn 
român. Observaţiile exclusiv psihologice pe care le conţine literatura istorică 
medievală din Ţările Române dau un caracter abstract figurilor evocate, după cum 
reprezentarea lor în pictura murală a acelei perioade repetă o imagine 
convenţională, corespunzând nu atât insului, cât funcţiei duble cu care acesta era 
investit: stăpân al ţării şi intercesor pe lângă divinitate în numele poporului său. 
Abia în vremea lui Mihai Viteazul interesul pentru individualizarea personajului se 

                                                            
* Această lucrare a fost parţial finanţată din contractul POSDRU/88/1.5/S/49516, proiect 

strategic ID 49516 (2009), cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

1 Mihaela Damean, Ramona Hogiu, Scurt istoric al Arhivelor Craiovene, în „Oltenia. Studii. 
Culegeri’’, seria III, an X, nr. 1-2, Editura Alma, Craiova, 2006, pp. 16-17 

2 Maria Georgescu, Mihai Viteazul reprezentat în opere de artă, în „Bibliotheca Valachica. 
Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii”, Târgovişte, 1975, p. 49 
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reflectă atât în artă, cât şi în comentariile martorilor care s-au apropiat de el. O 
cauză este spiritul vremii şi alta impresia covârşitoare produsă de Mihai însuşi3. 
 În seria portretelor postume ale lui Mihai Viteazul se regăsesc şi cele două 
gravuri existente în Colecţia de Stampe a Arhivelor Naţionale Istorice Centrale 
(ANIC). Prima dintre acestea a apărut în anul 1604 şi i se datorează gravorului 
Johann Siebmacher din Nürnberg. Acest portret, chip lemnos şi brăzdat, cu barba 
lungă şi stufoasă, având o căciulă ţărănească miţoasă şi guler de blană la haina 
încheiată la piept cu brandenburguri, apare ca ilustraţie de carte la ediţiile din 
1604, 1615 şi 1620 ale Chronologiei lui Hieronymus Ortelius şi în traducerea ei 
olandeză din 16194. 

Cel de-al doilea portret apare ca ilustraţie în lucrarea iezuitului Johannes 
Bisselius, intitulată Aetatis nostrae gestarum eminentium medulla historica            
(I, Amberg, 1675, p. 54) şi este semnat de pictorul Jonas Umbach şi de gravorul 
Johann Alexander Böner. Umbach, făcând parte din şcoala artistică de la 
Augsburg, a cunoscut desigur gravura lui Dominicus Custos şi a reluat-o direct din 
Atrium heroicum, cu unele modificări în detrimentul asemănării5. 

Frumosul portret al lui Gheorghe Bibescu este o litografie în cretă realizată 
după desenul vienezului Anton Kaufmann. Kaufmann îl reprezintă pe domnitor în 
costumul de aparat din „zioa încurunării, 1843. Februarie 14’’, după cum se poate 
citi pe exemplarul existent la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei6. Din 
păcate exemplarului existent în colecţia ANIC nu i se pot identifica aceste 
însemnări, din cauza passe-partout-ului cu care este înrămat, acestea fiind doar 
presupuse. 

Ştefan cel Mare. După un portret executat de G. Asachi a apărut ca 
ilustraţie hors-texte în Calendarul pentru poporul românesc pe anul 18457 fiind 
litografiată de J. Rey după desenele lui Anton Kaufmann8. După cum o arată 
însăşi titlul, exemplarul prezentat de noi are drept model litografia realizată de 
Gheorghe Asachi la Viena în anii 1822-18239. Litografia executată de Asachi va 
face carieră în epocă fiind izvorul de inspiraţie atât pentru tabloul lui Constantin 
Lecca10, cât şi pentru diferite tiraje de litografii realizate de Alexandru Asachi, 
pentru a da numai două exemple11.  

Revenind la litografia analizată de noi, aceasta a mai apărut ca ilustraţie 
atât în Almanahul de învăţătură şi petrecere pe anul 1846 cât şi în Albumul istoric 
şi literar din 1854 al lui Mihail Kogălniceanu12.  

                                                            
3 Andrei Pippidi, Mihai Viteazul în arta epocii sale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987, pp. 9-10 
4 Ibidem, pp. 37-38; vezi şi Nicolae Iorga, Domnii Români după portrete şi fresce 

contemporane, Sibiu, 1930, pl. 73 
5 Andrei Pippidi, op. cit., pp. 32-33; Nicolae Iorga, op. cit., pl. 77 
6 Doina Pungă, Grafica pe teritoriul României în secolul al XIX-lea. Litografia şi gravura în 

acvaforte, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2009, p. 102 şi catalog nr. 158 
7 Detalii despre acest calendar vezi la Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Calendare şi 

almanahuri româneşti 1731-1918. Dicţionar bibliografic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1981, p. 434 şi urm. 

8 Remus Niculescu, Gheorghe Asachi şi începuturile litografiei în Moldova, în „Studii şi 
cercetări de bibliologie”, vol. I, Bucureşti, 1955,  p. 79, nota 6; Doina Pungă, op. cit., pp. 91-92, nota 82 

9 Remus Niculescu, art. cit., în loc. cit, p. 73 
10 Paul Rezeanu, Constantin Lecca, Editura Arcade, Bucureşti, 2005, p. 9 
11 Remus Niculescu, art. cit., în loc. cit, pp. 79-80 
12 Doina Pungă, op. cit., pp. 91-92, nota 82 
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Viaţa şi activitatea lui Petre Mateescu, mai puţin cunoscute, se recompun 
mai ales din corespondenţa cu Eforia Şcoalelor din Bucureşti şi cu mai marii 
vremii. 

În 1848, artistul, s-a alăturat grupului de tineri revoluţionari. Din acest an 
datează litografia reprezentându-l pe Generalul Gheorghe Magheru13, litografiat în 
culori14, editat şi difuzat la Craiova de Ralian şi Ignat Samitca15. Varianta în alb-
negru a acestui portret, care reprezintă oficial o autoritate militară, este imprimată 
la Viena, în Atelierul Litografic al lui Johann Höfelich16. 

Ca şi Joseph Kriehuber, pe care Petre Mateescu l-a admirat şi care i-a fost 
model, artistul român şi-a semnat litografiile autograf, cu creionul pe piatra 
litografică, delimitându-şi semnătura cu o fină şi plină de imaginaţie trăsătură 
elipsoidală17. 

Bocquin tipăreşte la Imprimeria Lemercier din Paris mai multe portrete ale 
familiei domnitoare a Ghiculeştilor printre care şi pe cele ale lui Grigore I Ghica 
sau Grigore IV Ghica. George Oprescu vorbeşte despre posibilitatea ca aceste 
chipuri de domnitori provenind din familia Ghica să fi fost comandate înainte de 
1850, lui Joseph Lemercier (1803-1887) – celebrul litograf francez, considerat unul 
din cei mai buni meşteri din Paris. Imprimeria acestui litograf funcţiona începând 
cu anul 183718.  

Litografia reprezentându-l pe Grigore I Ghica este o interpretare după 
gravura realizată la Viena de Cornelis Meyssens19, gravor originar din Anvers20. 

Portretul lui Grigore Dimitrie Ghica imprimat la Lemercier (nr. 7) a fost 
reluat într-un nou tiraj în ţară fiind litografiat de August Strixner în Stabilimentul 
litografic al lui Gustav Wonneberg din Bucureşti21. 

Mihai Viteazul călare, în lupta de la Târgovişte este o litografie de Karl 
Danielis după tabloul artistului Mihail Lapaty22. Lucrarea îl are drept editor pe 
maiorul Dimitrie Pappasoglu23 şi a fost probabil imprimată în Atelierul litografic al 

                                                            
13 Repertoriul graficei româneşti din secolul al XIX-lea (Desen. Acuarelă. Pastel. Gravură), 

A-R, vol. I, Muzeul de Artă al RSR, Cabinetul de Stampe şi Desene, Bucureşti, 1974, p. 239, catalog 
nr. 1.192 (în continuare se va cita Repertoriul, vol. I) 

14 Doina Pungă, op. cit., p. 107 
15 Editarea şi difuzarea acestei litografii se va face probabil după anul 1886 când Ralian 

Samitca se va asocia cu fratele său punând bazele Stabilimentului Industrial de Arte Grafice „Ralian 
şi Ignat Samitca”, vezi Nicolae A. Andrei, Gabriela Braun, Albert Zimbler, Institutul de Editură şi Arte 
Grafice Samitca din Craiova, Editura Aius, Craiova, 1998, p. 29; Gheorghe Părnuţă, Nicolae Andrei, 
Istoria cărţii, presei şi tiparului din Oltenia, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1994, p. 226 

16 Doina Pungă, op. cit., p. 107 
17 Ibidem, p. 108 
18 Vezi Domnitori şi Principi ai Ţărilor Române, Biblioteca „V. A. Urechia’’, Galaţi, 2007, p. 

69; http://www.bvau.ro/manifestari/2007/0823/domnitori.pdf (12.10.2010). 
19 Radu Gabriel Dumitrescu, Colecţia de Stampe a Muzeului Olteniei. Figuri politice din 

spaţiul românesc şi european, în „Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi’’, anul II, Editura Alfa, 
Iaşi, 2009, p. 34 şi ilustraţia nr. 9; vezi şi  Nicolae Iorga, op. cit., pl. 116 

20 Elena Niculescu, Tinca Tarangul, Gravuri flamande şi olandeze.Catalog, Sibiu, 1969, p. 30 
21 Doina Pungă, op. cit., catalog nr. 369, ilustraţia 311 
22 Vezi George Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Editura Meridiane, 

Bucureşti, 1984, p. 120; Adrian-Silvan Ionescu, Artă şi document. Arta documentaristă în România 
secolului al XIX-lea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990, p. 240 

23 Despre activitatea maiorului Dimitrie Pappasoglu ca editor de stampe vezi Ioan Strujan, 
Constantin Căzănişteanu, Locotenent-colonelul Dimitrie Papazoglu, Editura Militară, Bucureşti, 1972, 
pp. 107-114 
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lui Andreas Bielz24. Pe baza indicaţiilor din partea finală a legendei (trimiterea la 
lucrarea lui Dionisie Fotino) putem avansa ideea că această litografie a fost 
realizată după anul 185925. 

Ştefan cel Mare la anul 150426 este o litografie executată în Stabilimentul 
Litografic Sander&Comp27 din Bucureşti avându-l drept editor pe maiorul Dimitrie 
Pappasoglu. Desenul pe piatra litografică poate fi atribuit lui Carol Popp de 
Szathmari28, imprimarea producându-se anterior anului 1867, când Stabilimentul 
Litografic Sander&Comp a fost preluat de Stabilimentul Grafic al lui Ioan V. 
Socec29. De asemenea, putem exprima ipoteza că Szathmari s-a inspirat în 
realizarea acestui portret din litografia lui Joseph Müller executată în Atelierul 
Tipolitografic al Albinei din Iaşi în anul 183430. 

Carol I31 îmbrăcat într-o uniformă asemănătoare celei purtate de Alexandru 
Ioan Cuza, apare într-un portret de aparat realizat de Georg Johann Venrich32 şi 
editat de maiorul Dimitrie Pappasoglu. Portretul este încadrat în ghirlande, cu 
multe înscrisuri. Doi putti susţin scutul familiei de Hohenzollern, iar în partea de jos 
– boul şi vulturul, desenaţi „după natură” şi nu stilizaţi, aşa cum ar fi trebuit, în 
manieră heraldică, reprezintă Moldova şi Muntenia. Elementele disparate şi 
incongruente, ce par să combine mai multe „viziuni”, dau lucrării, pe ansamblu, un 
aspect de kitsch. Faţă de fotografiile din aceeaşi perioadă, trăsăturile şi expresia 
feţei prinţului sunt mult schimbate: el seamănă destul de bine cu domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza – nu apare nimic din rigoarea germană şi modestia lui 
Carol33. 

Această litografie realizată cu scopul precis de a fi difuzată în popor este 
un bun exemplu de image de savoir, de imagine aflată sub semnul Minervei. Ea a 
avut funcţia precisă de a organiza eficient mesajul politic şi de a-l explicita. Altfel 
spus, această litografie era un kitsch, însă unul controlat, dacă nu chiar deliberat. 
Pentru ca mesajul să fie uşor de decriptat de poporul căruia se adresa, imaginea 
opera cu „unităţi semantice” limpezi (tradiţionale, chiar populare). Aceste unităţi 
semantice facilitau transmiterea mesajului propriu-zis, care suna astfel: noul 
domnitor era un principe dintr-o veche casă a Europei (prestigiu, nobleţe), dar nu 
străin de neamul românesc, aşadar, îi puteau acorda cel puţin aceeaşi încredere 
pe care i-o acordaseră lui Cuza34! 

                                                            
24 Doina Pungă, op. cit., p. 112 
25 Dionisiu Fotino, Istoria generală a Daciei, sau a Transilvaniei, Ţerei Muntenesci şi a 

Moldovei. Traducere de George Sion, tomulu II, Bucuresci, Imprimeria Naţională a lui Iosef Romanov 
et Companie, 1859 

26 Repertoriul, vol. I, p. 9, catalog nr. 15 
27 Pentru activitatea acestui Stabiliment vezi Doina Pungă, op. cit., p. 125. 
28 Ioan Strujan, Constantin Căzănişteanu, op. cit., p. 110 
29 Doina Pungă, op. cit., p. 300 
30 Remus Niculescu, art. cit., în loc. cit, pp. 88-90 
31 Repertoriul graficii româneşti din secolul al XIX-lea (Desen. Acuarelă. Pastel. Gravură),  

S-Z, vol. II, Muzeul de Artă al RSR, Cabinetul de Stampe şi Desene, Bucureşti, 1975, p. 449, catalog 
nr. 2.228 

32 Despre activitatea acestuia vezi Doina Pungă, op. cit., pp. 101-103.  
33 Carmen Tănăsoiu, Iconografia Regelui Carol I de la realitate la mit, Editura Amarcord, 

Timişoara, 1999, p. 38 
34 Letiţia Constantin, Câteva observaţii privind istoria politică a imaginii, în „Revista 

Bibliotecii Naţionale a României’’, an XIII, nr. 1-2/2007, p. 30 
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Cu această litografie, Carol a inaugurat în România portretul oficial. Carol a 
dispus ca portretul să fie distribuit în toată ţara, pentru a fi expus în şcoli, în 
primării şi în alte instituţii ale statului. A fost unul dintre primii şefi de stat europeni 
care au utilizat acest tip de organizare a discursului puterii35. 

Ultimul portret prezentat este cel al lui Tudor Vladimirescu litografiat în 
Stabilimentul litografic al lui Gustav Wonneberg şi care se găseşte ca ilustraţie la 
articolul lui C.D. Aricescu36 din „Revista pentru Istorie”, „Arheologie şi Filologie”, 
condusă de Grigore G. Tocilescu. 

Stabilimentul litografic al lui Gustav Wonneberg s-a bucurat de o mare 
popularitate, activitatea acestui atelier dominând a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Întreprinderea lui Gustav Wonneberg a girat ani îndelungaţi ilustrarea 
principalelor reviste şi publicaţii istorice („Revista Română pentru ştiinţe, litere şi 
arte”; Tezaur de monumente istorice, editat de Al. Papiu Ilarian; „Revista pentru 
Istorie”, „Arheologie şi Filologie” a lui Grigore G. Tocilescu; „Revista Nouă” 
condusă de B.P. Hasdeu etc.)37. 

Portretul lui Tudor Vladimirescu litografiat la Wonneberg copiază figura 
conducătorului revoluţiei de la 1821 existentă în tabloul votiv al ctitoriei sale din 
Prejna. Tudor este înfăţişat în picioare, ţinând în mână macheta bisericii. Arată a fi 
cam de 30-35 ani, de statură nu prea înaltă, vânjos, bine legat, cu trăsăturile feţei 
bine regulate, ochi mari negri şi sprâncene adunate a încruntare. Sub nasul fin se 
desenează o mustaţă subţire, neagră, lăsată după obiceiul vremii în jos. Pe cap 
are o căciulă lăţită spre partea superioară, încheiată cu postav roşu. Peste haina 
lungă, încinsă cu un brâu vărgat, are o mantie roşie, tivită pe margine cu bordură 
aurie. Poartă încălţări din piele cafenie, cu carâmbii scurţi. La mijloc îi atârnă sabia 
scurtă de comandant al corpului de voluntari-panduri, ce au luptat sub ordinele 
generalului Isaiev în timpul războiului ruso-turc din 1806-181238. 

Prezentarea succintă a celor unsprezece stampe este menită să sublinieze 
existenţa unor mari valori ale patrimoniului cultural naţional, conservate în 
colecţiile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale şi totodată să aducă unele clarificări 
de datare şi interpretare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
35 Carmen Tănăsoiu, op. cit., p. 38 
36 C.D. Aricescu, Notiţă despre portretele lui Tudor Vladimirescu, în „Revista pentru Istorie, 

Arheologie şi Filologie”, anul II, vol. I, fascicul I, Bucuresci, Tipografia Academiei Române 
(Laboratorii Români), 1884, p. 128 

37 Doina Pungă, op. cit., p. 124. 
38 Marin Matei Popescu, Cel mai vechi portret al lui Tudor Vladimirescu, în „Magazin 

Istoric’’, nr. 11/1974, p. 33 
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CATALOG 
 

1. Mihai Viteazul, 1604. 
Gravor: Johann Siebmacher. 
Legenda circulară: MICHAEL/ WEYWODT/ AVS DER/ WALACHEY. 
Sub portret: OCCVBVIT XVIII AVG:/ A: M.D.C.I. 
D = 15 x 13,5 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/490. 
 
2. Mihai Viteazul, Amberg, 1675. 
Artist: Jonas Umbach. 
Gravor: Johann Alexander Böner. 
Legenda: MICHAEL Wallachiæ WAYWODA. 
Sub bust, în stg.: Umbach fecit. 
Sub bust, în dr.: I. A. Böner sc. 
În partea stg. sus: Pag 54. 
D = 13,5 x 7 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/438. 
 
3. Fragment litografie Gheorghe Bibescu, Bucureşti, 1843. 
Artist: Anton Kaufmann. 
D = 41,5 x 30,5 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/469. 
 
4. Ştefan cel Mare. După un portret executat de G. Asachi, Iaşi, 1845. 
Artist: Anton Kaufmann. 
Litograf: J. Rey. 
Legenda: Cteфan Чeλ mape. 
D = 17,7 x 12 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/501. 
 
5. Gheorghe Magheru, 1848. 
Artist: Petre Mateescu. 
Legenda: GHEORGHIE MAGHIERU/ Membru al Guvernului provisoriu/ 
General al Armii neregulate şi Inspector al Gardiilor Nationale din Romania./ 
1848. 
În partea de jos a portretului, în stg.: CRAIOVA, RALIAN ŞI IGNAT SAMITCA. 
În dr. semnătura autorului şi data realizării portretului: P. Mateescu 848. 
Pe panglica dispusă în diagonală dinspre umăr spre şold este scris: LIBE / DREP/ 
FRĂŢ. 
D = 41,3 x 34 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/294. 
 
6. Grigore I Ghica, Paris, ante 1850. 
Litograf: Jean Adolphe Bocquin? 
Atelier litografic: Imprimeria Joseph Lemercier. 
Legenda: GIOVANNI GREGORIO GIKA/ PRINCE DI VALACCHIA. – ANNO 
1663. 
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Sub portret, în stg.: Bocquin lith. În dr.: Imp. Lemercier et C.ie Paris. 
D = 29 x 20,7 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/488. 
 
7. Grigore IV Ghica, Paris, ante 1850. 
Litograf: Jean Adolphe Bocquin? 
Atelier litografic: Imprimeria Joseph Lemercier. 
Legenda: GREGOIRE IV GHIKA VIII/ PRINCE RÉGNANT DE LA TERRE 
ROUMAINE. 
Sub portret, în stg.: Bocquin, lith. În dr.: Imp. Lemercier & C.ie Paris. 
D = 32,5 x 23,6 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/486. 
 
8. Mihai Viteazul călare, în lupta de la Târgovişte, Bucureşti, post 1859. 
Artist: Mihail Lapaty. 
Litograf: Karl Danielis. 
Atelierul litografic Andreas Bielz? 
Editor: Dimitrie Pappasoglu. 
Legenda: Dedikatъ D. D. Kolonel шi Kaвalep JOAN FLOPESKY Ministpγ de 
pъzboĭ în Pomînia./ MIXAI al Vlea БPABYL/ Komandînd bъtaia de la 
Tîpgobiшtea la anγl 1596 kînd în alianцъ kγ Жigmond Бátopi kpaiγl 
γngγpilop fiind în пpeγnъ шi/ Domnγl Moldabii Stefan B: B: Pъzban goni пe 
Sinan Πaшa пînъ la Dγnepe, пpinse pob пe Ali Πaшa, apse Cetъцγia fъkγ;,/ 
te de Sinan în Tîpgobiшtea, pobi 16,000 tγpчi шi 6000 kape kγ пpobiziĭ, 
lγîndγle шi toate tγnγpile, skъпъ 5000 kpeшtin чe avea pobitu,/ Tγpчi, aпoi 
sъ întoapse de la Dγnъpe mγlцγmind пe Жigmond kγ mapi dapγpi шi 
aшezindγsъ în Opaшγ Tîpgobiшtea, odixni/ oastea domnind în liniшte (:Bez: 
istop: Fotino Bol: al IIlea шi Daчia de Laγpian la faцa 232.).  
În dr., sub această legendă se găseşte următoarea însemnare: Mixai de Liaпati 
skiцγ de Majop D. Πaппasoglγ. 
Sub portret, în stg.: Editop Majop D. Πaппasoglγ. 
Sub portret, în dr.: K. Danielis lith. 
D = 47,2 x 32 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/489. 
 
9. Ştefan cel Mare la anul 1504, Bucureşti, ante 1867. 
Artist: Carol Popp de Szathmari. 
Stabilimentul litografic Sander & Comp. 
Editor: Dimitrie Pappasoglu. 
Legenda: STEFAN CEL MARE – AL MOLDAVIĬ/ la annul 1504. Legenda este 
despărţită de o acvilă încoronată cu cruce în cioc şi două săbii în gheare. Pe piept 
are un bour cu o stea între coarne. 
Sub portret, în stg.: Editor Maior D: Pappasoglu. 
Sub portret, în dr.: Etab. Lith. Sander&Comp. 
D = 54,6 x 42,8 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/500.  
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10. Carol I, Bucureşti, 1867. 
Litograf: Johann Georg Venrich. 
Editor: Dimitrie Pappasoglu. 
Legenda: CAROL I./ Domnitorulŭ Romănilorŭ. 
În partea stg. jos: Edito: Major D: Pappasoglu. 
În partea dr. jos: Lith. de G. Venrich. 
Sub portret se găseşte un scut cu stemele Ţării Româneşti şi Moldovei, încadrat 
de următoarea legendă: Nimicŭ fără/ Dumnedeŭ. 
Pe marginea portretului, în partea stg. jos: G. Venrich. 1867. 
Portretul este încadrat într-un chenar din ghirlande de flori şi filactere cu 
următoarele înscrisuri. 
Pergamentul din partea stg. sus conţine următoarea legendă: Nascut la/ anulŭ 
1839,/ aprilie 20,/ din Regală/ familie,/ de Hohen-/ zollern-/ Sigma-/ ringen. 
Al doilea pergament, cel de jos, conţine următoarea legendă: Romani !/ sunt al 
vos-/ tru din tòtă/ inima şi cu/ tot sufletul./ Puteţi să vě/ întemeiaţi pe mine/ în 
ori ce/ timp pre-/ cum Eu/ mě înteme-/ ez pe voi./ 11 Maiŭ/ 1866. 
Pergamentul din partea dr. sus conţine următoarea legendă: Proclamat/ 
Domnitor/ de/ Naţiuně/ Romănă/ la anulŭ/ 1866./ Maiŭ. 1./ Bucuresci. 
Al doilea pergament din dr. conţine următoarea legendă: Eŭ vě aduc/ o inima le-/ 
ală, cugetări/ drepte, o voin-/ ţă tare de a/ face binele/ şi acel neîn-/ vins 
respect că-/ tre lege, pe ca-/ re/ am cu-/ les în esem-/ plul alor mei,/ Cetăţěn 
asta-/ di, măine de/ va fi nevoie/ Soldat./ Eŭ voiŭ îm-/ părtăşi cu/ Dum: sorta/ 
cea buna ca/ şi pe acě rea./ 10. Maiŭ 1866. 
D = 62 x 44,3 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/444. 
 
11. Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1884. 
Stabilimentul litografic Gustav Wonneberg. 
Legenda: Portretul lui Tudor Vladimirescu/ din biserica Prejna (Mehedinţi.) 
În dr. jos: Lith. G. Voneberg Bucuresci. 
În partea stg. sus: REV. P. ISTOR. ARCH., FILOL., V. III. 
În partea dr. sus: Tab. II. 
D = 28,5 x 20,7 cm. 
Colecţia Stampe nr. inv. 2.706/503. 
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1. Mihai Viteazul, 1604 
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2. Mihai Viteazul, Amberg, 1675 
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3. Gheorghe Bibescu, București, 1843 
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4. Ștefan cel Mare, Iași, 1845 
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5. Gheorghe Magheru, 1848 
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6. Grigore I Ghica, Paris, ante 1850 
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7. Grigore IV Ghica, Paris, ante 1850 
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8. Mihai Viteazul, București, post 1859 
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9. Ștefan cel Mare, București, ante 1867 
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10. Carol I, București, 1867 
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11. Tudor Vladimirescu, București, 1884 
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Vasile MALANEŢCHI  
 

„ACIASTĂ CARTE ESTE A DUMISAL[E] PĂTRAŞCO [COSTIN, SPĂTAR],  
IAR CIN[E] S-AR ISPITI A O FURA  

SĂ FIE AFURISIT ŞI ANATIMA ŞI TRECLET ŞI PROCLET…” 
(CÂTEVA DESLUŞIRI CU PRIVIRE LA NATURA,  

FORMELE ŞI MEANDRELE EX LIBRISULUI) 
 
 Am reţinut pentru titlul comunicării noastre un crâmpei din Ex librisul lui 
Pătraşco Costin, fiul cunoscutului cărturar Miron Costin, textul fiind notat grijuliu, 
manu propria, pe un exemplar al cărţii lui A. Gwagnin Kronika Sermacyey 
Europskiey (Cracovia, 1611): „Aciastă carte este a dumisal[e] Pătraşco, fiiul 
dum[i]sale lui Miron Costin log[o]fătului. Deci să s[ă] ştie când au fostu dumn[ea]lui 
spătar în dzileli lui Constantin vod[ă] să s[ă] ştie. Iar cin[e] s-ar ispiti a o fura să fie 
afurisit şi anatima şi treclet şi proclet[…] Az Pătraşco Costin, spătar iscal.[…] 
L[ea]t 7214, iun. 7”.   
 Din punctul de vedere al formei în care s-a materializat, însemnul respectiv 
este, bineînţeles, un Ex libris manuscris, or la acel moment – 1709 – prin părţile 
noastre încă nu era uzuală o altă modalitate de consemnare a dreptului de 
proprietate asupra unei cărţi, iar din punctul de vedere al conţinutului este un Ex 
libris imprecaţie. 
     
 Ex librisul: un pic de istori(ografi)e  
 
 Obişnuinţa de a-şi marca, în scop de identificare, lucrurile i-a caracterizat 
pe oameni din cele mai vechi timpuri. În mod firesc, însemnul de proprietate avea 
să intre în uz odată cu apariţia scrisului în formele lui incipiente, fiind aplicat pe 
suporturi de argilă, piatră etc. Deaceea suntem în drept să credem, că Ex librisul 
ca expresie a acestei preocupări a omului ajuns la conştiinţa de sine a existenţei şi 
a rostului său pe pământ îşi are originea în perioadele de început ale istoriei. 
 În această ordine de idei, s-a remarcat că Ex librisul cel mai vechi 
descoperit până în prezent ar fi inscripţia făcută pe o plăcuţă de faianţă datând din 
jurul anului 1400 a.C. descoperită în Egipt şi care a fost pusă în raport de 
proprietate cu numele faraonului Amenophis al III-lea. Iar cel mai vechi Ex libris 
atestat pe teritoriul României poate fi socotit ca fiind ştampila Decebalus per Scorilo, 
datând din secolul II după Christos, prezentă pe un vas mare de cult, găsit în capitala 
Sarmizegetusa. Regreatul cercetător orădean Constantin Mălinaş, de la care am 
preluat această informaţie, considera că vasul conţinea tăbliţe de folosinţă în 
desfăşurarea primară a cultului precreştin, adică era ca o antologie ajutătoare de texte 
în folosinţa preoţilor de la curtea regelui Decebal, fiul lui Scorilo. Practica de ştampilare 
a vasului, precizează autorul citat, decurgea din o mai veche tradiţie orientală a acestui 
procedeu, găsit încă din secolul şapte înainte de Christos, la curtea regelui 
Assurbanipal din Babilon. Acesta a dispus ştampilarea în nume propriu a  celor peste 
20.000 de tăbliţe de lut, cu texte incizate în scrierea cuneiformă sumeriană, tăbliţe din 
care s-a format biblioteca din Ninive. De la distinsul rege cărturar a rămas şi prima 
mărturie documentară despre utilizarea însemnului de proprietate fixat pe un material 
bibliografic cu scopul expres de marcare a apartenenţei: „Eu, Assurbanipal, am citit 
toate scrierile pe care prinţii, predecesorii mei, le-au adunat. Am strâns aceste 

176



tablete, am dispus să fie transcrise şi după ce au fost colecţionate, le-am pecetluit cu 
numele meu, pentru a le păstra în palatul meu”.  
 Istoricul-arheolog moldovean Ion Hâncu, într-o lucrare de popularizare, 
constata că, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, în urma unor săpături arheologice, au fost 
descoperite obiecte de uz meşteşugăresc cu însemne de proprietate cărora le putem 
atribui semnificaţii oarecum înrudite cu cele caracteristice propriu-zis Ex librisului. Este 
vorba de inscripţii cu litere incizate pe rotiţe de fus de tors, asemănătoare cu bilele de 
la abac, descoperite în stratul cultural constituind vatra cătunului Hansca aşezat în 
codrii Hânceştilor şi datând din perioada medievală timpurie (secolele X-XII). Se vede 
că practica de scrijelare a unor nume de persoane pe obiecte de uz personal intrase 
deja în obişnuinţa populaţiei din spaţiul pruto-nistrean, de vreme ce o parte a 
locuitorilor de aici era ştiutoare de carte. Afirmăm acest lucru în cunoştinţă de cauză, 
pentru că, tot la Hansca, pe valea Botnişoarei, şi datând din aceeaşi perioadă, a fost 
găsită şi o cataramă din bronz utilizată în scopul prinderii împreună a coperţilor unei 
cărţi pentru ţinerea şi păstrarea acesteia în formă închisă, exact aşa cum s-a procedat 
până de curând şi, probabil, se mai procedează încă, la bisericile şi mănăstirile 
noastre, cu cărţile de cult.  
 Dar apariţia şi răspândirea Ex librisului în sensul clasic al termenului în 
varianta de însemnare autografă nu se putea produce în afara fenomenului scrierii 
şi lecturii şi trebuie să admitem că ţine de faza de început a circulaţiei pe o scară 
mai largă a cărţii manuscrise, apoi a răspândirii celei tipărite. Este de crezut, că 
această varietate de Ex libris era deja în uzul persoanelor instruite şi care îşi 
puteau permite să procure şi să deţină acasă exemplare ale unor cărţi copiate de 
pe prototipurile păstrate în bibliotecile unor mănăstiri-centre cărturăreşti, fapt 
databil cu secolele XII-XIV ale medievalităţii timpurii. O atare mostră de Ex libris 
datând din 1373 reproduce Albert Flocon în lucrarea Universul cărţilor (versiunea 
în limba română, de Radu Berceanu, a ieşit de sub tipar, în 1976, la Bucureşti, 
pag. 108): „Aeastă carte numită Tipicul sfintelor slujbe este a noastră, Carol al       
V-lea, cu numele nostru, pe care am pus să o traducă, să fie scrisă şi sfârşită în 
anul MCCCLXXIII”. 
 Prin părţile noastre, cele mai vechi menţiuni de scriere şi punere în 
circulaţie a unor cărţi datează din epoca înfiripării bibliotecilor mănăstireşti şi sunt 
opera călugărilor copişti, care caligrafiind la cererea şi cu cheltuiala domnilor, a 
boierilor sau a feţelor bisericeşti de rang înalt manuscrisele necesare în vederea 
înzestrării locaşelor de cult, aveau grijă să noteze, la sfârşitul textului, numele 
comanditarului, iar adesea şi pe cel al ostenitorului. Ne stau mărturie în acest sens 
Evangheliarul de la mănăstirea Tismana, scris de Nicodim în anii 1404-1405; 
Evangheliarele din 1428 şi 1436, precum şi alte manuscrise caligrafiate de Gavriil 
Uric la mănăstirea Neamţ între anii 1427-1447; cărţile copiate şi ferecate pentru 
Ştefan cel Mare în scriptoriile de la Neamţ şi Putna.  
 Din multitudinea de exemple de acest fel ce ne stau la îndemână reţinem 
aici însemnările în limba slavonă de pe două cărţi manuscrise lucrate din îndemnul 
şi pe spezele lui Ştefan cel Mare la mănăstirea Putna, un Apostol, transcris în 
1463, pe pergament: „Cu bunăvoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi împlinirea 
Sfântului Duh, evlaviosul şi iubitorul de Hristos domn, Io Ştefan Voievod, din mila 
lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, a dat şi s-a scris acest Praxiu pentru 
mânăstirea sa Zograf din Sfântul Munte Athos în anul 6971 (1463)” şi Leastviţa lui 
Ioan Scărarul, caligrafiată în 1472: „Din porunca binecinstitorului Domnului nostru 
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Ioan Ştefan Voievod, domn al Ţării Moldovei, s-a scris această scară pentru 
mănăstirea sa din Putna”.  
 Aşa cum rezultă din chiar precizarea copistului, cărţile cu pricina erau 
destinate expres mănăstirilor Zografu şi, respectiv, Putna, pentru care au fost 
transcrise, inscripţiile citate rămânând categoric, peste secole, însemne de 
propietate şi servind în acelaşi timp drept repere sigure la datarea şi stabilirea 
traiectului lor în istorie. Or, precum glăsuieşte vechea maximă, habent sua fata 
libelli – cărţile îşi au destinul lor, şi, adesea, însemnările de acest tip se constituie 
în veritabile surse documentare cu privire la circulaţia în timp şi spaţiu a unor atare 
valori spirituale. S-a afirmat, şi pe bună dreptate, că importanţa unui Ex libris e 
determinată de conţinutul său documentar, de vechimea lui, de personalitatea 
proprietarului şi a artistului care l-a creat. Veritabil document istoric, Ex librisul 
oferă cercetătorului date despre destinul cărţii vechi: cine a scris-o sau cine a 
tipărit-o, cine a finanţat-o, pentru cine s-a comandat, cine a legat-o, cine a ferecat-
o, prin ce biblioteci sau pe la ce posesori a trecut. În această ordine de idei, sunt 
cât se poate de concludente însemnele de proprietate gen Ex libris însoţite de 
semnătura autografa a posesorului ce individualizează cărţile din biblioteca 
stolnicului Constantin Cantacuzino, a domnului bibliofil Nicolae Mavrocordat sau a 
altor personalităţi notorii ale culturii româneşti.   
 Odată cu inventarea tiparului şi cu răspândirea pe scară largă a 
meşteşugului imprimării, Ex librisul cunoaşte şi el o formă nouă, ştampila, prin 
care se indica numele proprietarului şi care, aplicată direct pe paginile cărţii, 
începe să fie utilizată tot de mai multă lume alături de însemnarea manuscrisă. Tot 
acum, apare şi Ex librisul etichetă, gravat şi multiplicat prin tipar.  
 Se consideră că cel mai vechi Ex libris de acest tip, executat în tehnica 
gravurii în lemn, datează din 1480 şi a aparţinut unui oarecare Hans Igler. În acest 
context trebuie menţionat şi cel mai vechi Ex libris etichetă atestat pe teritoriu 
românesc şi care a aparţinut bibliotecii lui Pantaleon Calliarchi, medicul de curte al 
lui Constantin Brâncoveanu, intrat în serviciul domnului muntean în 1692 şi care, 
se vede, era şi un bibliofil pasionat.  
 Se ajunge astfel la situaţia în care Ex librisului i se recunoaşte statutul de 
operă de artă şi începe să fie utilizat în dubla sa ipostază: însemn de proprietate 
ce serveşte, în diversele lui valori şi forme, la identificarea proprietarului unei cărţi, 
pe de o parte, şi etichetă ce are aceeaşi menire, dar poate fi, la rândul ei, o mică 
operă de artă plastică, pe de altă parte. În acest mod, se constituie Ex librisul 
figurativ care, odată încetăţenit şi utilizat ca atare, începe să existe cu titlu de 
creaţie artistică autentică.  
 
 Ex librisul marcă de proprietate: conţinut şi forme 
 
 În baza informaţiilor vehiculate mai sus, putem afirma că Ex librisul este un 
atribut suplimentar al cărţii, o valoare adăugată, ce prezintă interes atât din punct 
de vedere documentar, cât şi artistic şi că rostul lui consistă în consemnarea 
actului de proprietate asupra unei tipărituri. Trebuie să mai spunem că Ex librisul 
în form(ul)a sa lapidară, de exprimare clasică, pe care a îmbrăţişat-o în cele din 
urmă, este o emanaţie a epocii Renaşterii şi reprezintă, în fond, tendinţa de 
afirmare a spiritului uman emancipat şi liber, setea de cunoaştere şi de stăpânire a 
noi orizonturi existenţiale prin intermediul lecturii.   
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 Ţinând cont de sensul originar, de evoluţia în timp şi de conţinutul propriu-
zis ale Ex librisului, să încercăm în cele ce urmează schiţarea unei tipologii a 
fenomenului, surprins în întreaga sa complexitate. În viziunea noastră, Ex librisul 
se pretează la sistematizare din cel puţin două perspective: a formei şi a 
conţinutului, ambele categorii exprimând, în exemplara lor interdependenţă 
dialectică, esenţa curată a unei străluminări – rod al nevoii omului de a-şi marca 
prin însemne identificatoare dreptul de proprietate asupra unuia din 
extraordinarele instrumente ale cunoaşterii, cum este cartea manuscrisă sau 
tipărită.    
 Ex librisul manuscris este cel mai vechi şi, graţie naturii sale 
nesofisticate şi a oportunităţii utilizării, a fost practicat cu precădere în faza de 
început a culturii cărţii până la inventarea tiparului, continuând apoi să coexiste în 
paralel cu cel de tip ştampilă sau etichetă, în variate formule textuale gen: Ex 
libris; Ex meis libris; Ex bibliotheca; Din cărţile mele; Din biblioteca mea, însoţite, 
de obicei, de semnătura autografă a posesorului.   
 Tradiţie eminamente livrescă, Ex librisul autograf a pătruns în spaţiul 
românesc sub influenţa umanismului european graţie contactelor de ordin social-
economic, ştiinţific şi cultural pe care înaintaşii noştri le-au avut cu lumea 
occidentală. E, ca să exemplificăm, cazul stolnicului Constantin Cantacuzino, care 
în timpul anilor de studii la Universitatea din Padova, obişnuia să noteze pe cărţile 
achiziţionate pentru biblioteca sa, într-o splendidă ortografie latinească, 
binecunoscuta formulă de proprietate „Ex libris Constantini Cantacuzini”.  
 Alte câteva exemple, din aceeaşi lume a marilor noştri cărturari şi oameni 
de cultură, sunt de natură să ne furnizeze mărturii edificatoare cu privire la 
utilzarea Ex librisului în spaţiul românesc. Din biblioteca lui Ion Creangă ne-a 
rămas o Gramatică latină, ce prezintă un deosebit interes bibliofil atât prin 
însemnul de proprietate notat manu propria de viitorul scriitor – „Ex libris meis, 
1858, Creangă Ioan” –, cât şi prin imprecaţia de la pagina 56: „Această gramatică 
latină este a mea, cumpărată cu preţul 22 di lei şi 20 parale. Şi cine o va fura să fie 
afurisit cu tot neamul lui, în vecii vecilor amin. Creangă Ioan. Aprilie 1856”. O altă 
tipăritură valoroasă (implicit şi prin prezenţa pe ea a Ex librisului autograf al lui Ion 
Creangă) ce a făcut parte din biblioteca marelui humuleştean este un exemplar al 
cărţii episcopului Amfilohie Hotiniul, De obşte Gheografie (Iaşi, 1795), pe o filă a 
căreia povestitorul avea să noteze, în deplină cunoştinţă de cauză şi cu mândrie 
legitimă: „Din cărţile subscrisului Ion Creangă, 1878. Dăruită mie de d-l Mihai 
Eminescu, eminentul scriitor şi cel mai mare poet al Românilor, 1878. Nu lipseşte 
din ea nici o filă. I. Cr.” 
 Ex librisul imprecaţie. Ţinând cont de valoarea în sine deosebită a cărţii, 
în pornirea firească de a-şi asigura integritatea bunurilor procurate adesea cu mari 
eforturi pecuniare, posesorii găseau potrivit să invoce, imediat după însemnul 
tradiţional de proprietate, intervenţia forţelor supranaturale sub formă de blesteme. 
Astfel că Ion Creangă nu este primul şi nici cel din urmă autor de imprecaţii 
„difuzate” prin intermediul însemnului de proprietate notat pe filele cărţilor din 
bibliotecă. În această ordine de idei, este cât se poate de sugestiv, prin coloritul 
stilistic viu ce îl caracterizează, Ex librisul însoţit de un blestem scris de un prea 
cucernic părinte pe un exemplar al cărţii Învăţături creştine, tradusă din limba 
greacă şi tipărită la Snagov în 1700: „…Această cărticică este a preotului Ioan 
Munteanu, iar cine s-ar ispiti a o fura sau a o înstrăina să fie afurisit şi blestemat 
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de Domnul nostru Isus Hristos şi de prea curata lui maică şi de 318 sfinţi apostoli 
de la Nicheea; […]; hierul şi piatra să putrezească, iar trupul acelui după moartea 
lui să stea întreg. Amin. Amin. Amin. Ioan”. 
 Ex librisul colofon face parte din aceeaşi categorie a însemnelor de 
proprietate asupra unor cărţi şi reprezintă o notă finală la o carte, un element de 
încheiere a textului, prin care se confirmă datele din titlu, dar şi se comunică 
informaţii noi cu privire la cei ce au ostenit la redactarea/copierea manuscrisului. 
Prin precizările de rigoare inserate la finele volumului se insistă asupra contribuţiei 
financiare sau intelectuale pe care domni sau mari boieri, înalte feţe bisericeşti sau 
simpli copişti şi caligrafi au adus-o la scrierea, legarea sau ferecarea unor cărţi. 
Alteori, manuscrisele erau lucrate pentru biblioteca personală a copistului, ca în 
cazul fixat în următorul Ex libris: „Această carte ce se cheamă Triodion am scris-o 
eu, Toma Cucoranul, jicnicer, şi este a mea…”. Cu adevărat, lipseşte blestemul, 
redactat în „dulcele” gen al imprecaţiei (… iar cine va cuteza să o fure să hie 
procleat în vecii vecilor. Amin…), ca să avem de faţă întregul tacâm…  
 Odată cu extinderea formelor civilizate de viaţă, atunci când o permiteau 
împrejurările – situaţia persoanelor cu rang social înalt –, însemnărilor autografe 
de proprietate avea să li se alăture sigiliul personal al posesorului de carte.  
 Ex librisul ştampilă (sigiliu, parafă) face şi el parte din categoria 
însemnelor rudimentare de proprietate; se aplică pe pagina de titlu sau pe filele 
din cuprinsul cărţii, pe manşeta albă a paginii etc. cu ajutorul unei mici ustensile 
(matriţe) confecţionate din lemn, metal, cauciuc sau linoleum cu latura posterioară 
plată, pe care este gravat în relief numele proprietarului sau, îm funcţie de caz, şi 
unele date sau simboluri menite să individualizeze personalitatea personajului cu 
pricina.   
 Fireşte că, în societatea medievală, dar şi în epoca modernă, posesori de 
ştampile şi sigilii erau preponderent domnii, boierii, negustorii, înalţii prelaţi ai 
bisericii, egumenii, notarii şi alţi funcţionari de stat deţinători de ranguri şi funcţii 
administrative. Conform uzanţelor, aceştia foloseau sigiliile aflate în dotare atât 
pentru parafarea actelor oficiale, cât şi pentru marcarea cărţilor în nume personal 
sau în cel al instituţiei pe care o conduceau. A se vedea, cu titlu de exemplificare, 
gestul lui Constantin Brâncoveanu, domnul Ţării Româneşti, care a aplicat sigiliul 
domnesc pe tipăriturile şi manuscrisele oferite în dar mănăstirii Hurezu, ctitoria sa. 
În muzeul mănăstirii se păstrează un exemplar al Bibliei de la Bucureşti (1688), 
bine conservat graţie splendidei legături de epocă şi având pecetea domnului 
imprimată pe ultima filă numerotată a prefeţei şi pe pagina 932. 
 Un alt domn al Ţării Româneşti, Ştefan Cantacuzino, a lăsat posterităţii 
două manuscrise valoroase pe care le-a avut în vremelnică posesiune: Învăţăturile 
lui Neagoe Basarab şi o compilaţie de cronici muntene, ambele cărţi având 
imprimate pe unele pagini, cu cerneală roşie, pecetea inelară a domnului. 
 O ediţie în trei volume a operelor complete ale lui Publius Ovidius Naso, 
apărută în 1652 la Amsterdam, Olanda, se păstrează în colecţiile Bibliotecii 
Publice din Constanţa. Pe reversul foii de gardă, cartea conţine următoarea 
dedicaţie de donator, în limba franceză: „Au Prince Charles Adolphe Cantacuzĕne 
qui, sur la terre heureusse des Daces, eveille l’ingenieuse voix du Vieil Ovide. 
1927”. („Prinţului Charles Adolphe Cantacuzino, care, pe fericitul pământ al 
dacilor, trezeşte măiastra voce a bătrânului Ovidiu. 1927”). Prinţul Cantacuzino, 
poet francez de origine română, care a fost un fervent admirator al poetului 
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Ovidius, a avut grijă să caşereze pe pagina de titlu a cărţii Ex librisul heraldic, sub 
formă de ştampilă, cu blazonul familiei Cantacuzino.    
 Odată cu înfiinţarea, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a bibliotecilor 
publice din Bucureşti, Iaşi, Chişinău şi din alte centre cu tradiţii cărturăreşti, 
colecţiile de tipărituri aflate aici au fost marcate cu Ex librisurile ştampilă ale 
instituţiilor respective. Sunt bine cunoscute, mai ales, diferitele variante de 
ştampile ale Bibliotecii Colegiului Naţional „Sf. Sava”, devenită după 1864 
Biblioteca Centrală a Statului, ale Bibliotecii Academiei Mihăilene din Iaşi, ale 
Bibliotecii Publice Guberniale din Chişinău.  

Ex librisul etichetă intră şi se impune cu vigoare în spaţiul cărţii după 
implementarea tiparului, fiind utilizat la început de editori şi apoi de bibliofili, 
aceştia inspirându-se, în parte, din experienţa tipografilor, care obişnuiau să-şi 
împodobească tipăriturile cu mărci de producător, conferind astfel cărţilor o notă 
de originalitate şi o distincţie de înalt profesionism. Obârşia Ex librisului etichetă se 
regăseşte, în egală măsură, presupunem, în desenele ornamentale sau figurative 
de mici dimensiuni lucrate în culori vii şi cu multă fineţe, pe care vechii caligrafi şi 
miniaturişti din epoca medievală le-au executat pentru manuscrisele şi tipăriturile 
cu caracter religios. 

În aceste împrejurări, ca urmare a cooperării dintre editori şi graficieni 
(tipografii erau, adesea, şi gravori iscusiţi), se deschid orizonturile pentru 
expansiunea Ex librisului etichetă, elaborat, la cerere, de artişti plastici şi 
multiplicat pe cale tipografică.   
 Din punctul de vedere al conţinutului, eticheta ca însemn de proprietate a 
evoluat dintru început pe două filiere tematice de bază: Ex librisul heraldic, 
structurat compoziţional, pe elemente din blazonul familiei comanditarului (Ex 
librisul domnitorului Al. I. Cuza, bunăoară, conţine ca element de bază blazonul 
proprietarului, completat textual cu legenda: Ex libris Bibliotheca Rujinossensi) şi 
Ex librisul figurativ, reprezentând o compoziţie axată pe câteva simboluri 
definitorii însuşite de comanditar ca făcând parte din universul său moral-spiritual, 
în ambele cazuri fiind obligatorie prezenţa numelui şi deviza proprietarului. Deviza 
se constituie dintr-o formulă textuală, redactată într-un stil elevat şi concis, ce 
exprimă un crez, o idee considerate ca fiind caracteristice pentru atitudinea sau 
comportamentul titularului, iar desenul înfăţişează cel mai frecvent o carte 
deschisă, o făclie aprinsă ori reproduce peisaje cu varii motive, personaje 
mitologice sau legendare. Ex librisul figurativ are pretenţia de a oglindi la modul 
simbolic sau de a reflecta în chip alegoric, personalitatea posesorului, fie că este 
vorba de un personaj solitar sau de o întreagă familie/dinastie, gusturile şi 
aspiraţiile titularului, profesia sau alte preocupări ale acestuia. 
 Pentru Ex librisul etichetă, heraldic sau figurativ, e caracteristic faptul că, 
fiind tipărit separat, aidoma lucrărilor de grafică, urmează să fie colat pe verso-ul 
copertei, înzestrând astfel, prin prezenţa fizică a elementului documentar 
identificator, dar şi cu valoarea artistică adăugată, cărţile aflate într-o anume 
colecţie.  
 În uzul practic, începând cu jumătatea a doua a secolului al XIX-lea, pe 
măsură ce Ex librisul ştampilă, lipsit de valoare decorativ-ornamentală 
semnificativă, devine un simplu mijloc de evidenţă contabilă a cărţilor, evoluând şi 
diversificându-se sub aspect tematic şi artistic, Ex librisul etichetă cucereşte cu 
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migala şi răbdarea-i caracterisrice locul ce îi este rezervat în incinta cărţii şi 
deopotrivă în spaţiul bibliotecii.  
 
 Ex librisul ca specie autonomă a graficii 
  
 Odată infiltrat în câmpul magic al artei plastice, Ex librisul etichetă este 
revendicat în totalitate şi fără drept de apel de către graficieni, aceştia ajungând, în 
cele din urmă, să-l practice cu titlu de creaţie grafică autonomă şi independentă de 
rosturile lui iniţiale. În această ipostază, Ex librisul cunoaşte o multitudine de 
formule conceptual-tematice şi deopotrivă de tehnici de execuţie. 
 În general, grafica este unul din domeniile de bază ale artei plastice, al 
cărui element definitoriu este linia (desenul) şi care utilizează diverse procedee 
tehnice şi tipuri de materiale pentru obţinerea imaginii. Unul din genurile graficii, 
precum la fel de bine se ştie, este gravura – un meşteşug artistic ce înglobează o 
serie de tehnici menite să fixeze, prin săpare cu dăltiţa (incizie sau corodare) 
imaginile (figuri, texte etc.) pe un suport material plan, creându-se astfel, suprafeţe 
active şi inactive din punct de vedere al încerneluirii şi imprimării acestora pe 
hârtie. 
 Principiul respectiv stă la baza a trei tehnici artistice consacrate ale graficii 
– gravura în relief, gravura în adâncime şi gravura în acelaşi plan, fiecare din 
aceste tipuri cunoscând, la rândul său, mai multe varietăţi, în funcţie de 
procedeele tehnice utilizate.  
 Astfel, gravura în relief se bazează pe evidenţierea unor suprafeţe plane 
în jurul cărora se sapă cu dăltiţa; prin vechimea apariţiei şi prin impunerea legilor 
domeniului, ea a stat la originea tuturor tipurilor de gravură. În afară de săparea pe 
un suport de lemn, procedeul respectiv se aplică şi la materiale sintetice gen 
linoleum sau pe metal. Ca rezultat al utilizării acestor tehnici, în funcţie de 
materialul pe care se lucrează, se obţin următoarele tipuri de gravuri în relief: 

1. Xilogravura (gravura în lemn); 
2. Linogravura (gravura în linoleum); 
3. Gravura ciuruită (gravura pe metal). 

 Gravura în adâncime se rezumă la săparea sau incizarea compoziţiei în 
profunzime pe o placă de metal cu ajutorul unui instrument ascuţit sau cu acid şi 
cunoaşte următoarele tipuri:  

1. Gravura cu acul;  
2. Gravura în dăltiţă;  
3. Gravura în aquaforte;  
4. Gravura în aquatinta;  
5. Gravura în vernis.      

 În fine, gravura planografică însumează procedeele de imprimare unde 
suprafaţa activă nu reprezintă o adâncire sau o înălţare sensibilă în raport cu cea 
neutră, în cazul acesta diferenţa dintre elementele imprimabile şi cele 
neimprimabile nu se mai realizează prin diferenţa de înălţime, ci prin proprietăţile 
fizico-chimice speciale ale materialelor utilizate. Forma este pregătită astfel, încât 
porţiunile active să devină oleofile, adica să permită depunerea cernelii grase pe 
suprafaţa lor, iar părţile neutre, hidrofile, să permită depunerea apei, ceea ce are 
ca efect respingerea cernelii, care va adera numai pe elementele neimprimabile şi 

182



va reţine apa, împiedicând depunerea cernelii. Se cunosc două tehnici ale gravurii 
planografice:  
 1. Litogravura (axată pe utilizează pietrei litografice ca suport al desenului); 
 2. Serigravura (procedeu de tipar ce utilizează drept clişeu o sită, şablon 
sau ecran dintr-o ţesătură de fire de mătase, sintetice sau de metal).  
 Dintre marii artişti care au practicat Ex librisul în epoca de început a 
constituirii acestuia ca specie independentă a graficii neapărat trebuie menţionat, 
printre cei dintâi, gravorul german Albrecht Dürer (1471-1528), autor al unei serii 
întregi de creaţii figurative gravate în lemn şi devenite adevărate capodopere ale 
genului. Ulterior, şi alţi artişti plastici de renume au fost ispitiţi să-l abordeze în 
maniere specifice şi tehnici originale. De loc întâmplător, printre realizările de 
frunte ale domeniului sunt considerate linogravurile executate de Henri Matisse 
(1869-1954) şi Pablo Picasso (1881-1973), ca să ne limităm doar la câteva nume 
de notorietate universală.  
 În fine, trebuie să precizăm că şi în cazul Ex librisului conceput şi utilizat 
exclusiv ca operă de artă plastică, chiar dacă acesta s-a îndepărtat în totalitate de 
funcţia sa iniţială de marcare a actului de proprietate asupra unei cărţi, imaginea – 
alegorică, simbolică, figurativă sau fabulatorie – trebuie să fie însoţită obligatoriu 
de textul Ex libris şi să conţină numele persoanei sau al instituţiei care l-au inspirat 
pe artist să producă specimenul respectiv de creaţie grafică. În evoluţia sa 
multiseculară, Ex librisul şi-a făurit, iată, o natură dublă, oscilând între utilitarism şi 
operă de artă. Ex librisul este, altfel zis, o creaţie cu două identităţi: a posesorului 
şi a plăsmuitorului. Bibliofilii autentici, aprigi cunoscători şi prieteni devotaţi ai 
cărţii, dar şi iubitori de frumos, în acelaşi timp, cunosc acest lucru. Or, adevărul 
este că, chiar şi în această ipostază, Ex librisul rămâne în continuare nedespărţit 
de carte, de bucuria şi plăcerea lecturii, de tentaţia permanentă a omului cărturar 
de a se apropia de noi şi noi orizonturi ale cunoaşterii. Vehicol al năzuinţelor 
respective, Ex librisul intră în casele acestor oameni, alături de cartea bibliofilă, 
deja în calitate de piesă de colecţie. 

 
 Ex librisul etichetă vs Ex librisul stampă: argumente în favoarea unui 
divorţ civilizat 
 
 Din punctul de vedere al formei, Ex librisul se împarte în trei clase mari: 
Ex librisul manuscris, Ex librisul ştampilă şi Ex librisul etichetă, fiecare dintre 
acestea cunoscând multiple posiblităţi de manifestare, pe care le-a şi îmbrăţişat 
nestingherit de-a lungul secolelor.  
 Acesta din urmă, Ex librisul etichetă, intersectându-se – într-un moment 
benefic al evoluţiei sale – cu gravura, s-a dedublat, erijându-se în operă de artă cu 
statut propriu, în unitate fizică distinctă, cum l-a definit Constantin Mălinaş. A 
rezultat, deci, un Ex libris independent de menirea însemnului de posesiune 
asupra cărţii, dar conservând în acelaşi timp elemente caracteristice mărcii de 
proprietate (dimensiuni reduse, deviză, obligativitatea menţiunii de apartenenţă în 
oricare din formele cunoscute). Ceea ce deranjează însă e faptul că două entităţi 
distincte (e adevărat, cu multe elemente comune) continuă să fie numite cu un 
termen generic comun – Ex librisul etichetă. 
 Asta e, momentan, starea de lucruri la nivel de concept şi, aşa cum toată 
lumea a înţeles metamorfoza şi a acceptat noua finalitate a Ex librisului ca pe un 
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fapt împlinit, e timpul să facem pasul necesar întru delimitarea noţională aşteptată. 
Or, în opinia noastră, sunt de faţă toate premisele pentru a distinge net, la nivel 
conceptual-terminologic, în baza particularităţilor funcţional-tipologice, Ex librisul 
etichetă ca marcă de proprietate de Ex librisul stampă – Ex libris artistic sau 
Ex libris grafic, cum i s-a zis, grăbit-confuz, în unele încercări de exegeză – ca 
operă de artă grafică elaborată în scopuri eminamente estetice, fără implicaţii de 
ordin patrimonial.  
 Eticheta, deşi este un termen mai degrabă tehnic, în majoritatea cazurilor 
în care întruchipează un Ex libris, întruneşte, să recunoaştem, şi virtuţi artistice, 
astfel încât nu există suficient temei ca să putem distinge diferitele tipuri de Ex 
libris exclusiv pe acest criteriu. Pe când termenul stampă, sinonim cu gravura – 
cf. imagine imprimată pe hârtie după o placă gravată sau litografiată – pe lângă că 
îşi are viza permanentă de reşedinţă în sfera artisticului, redă exact ideea de 
operă de artă grafică, fiind, în cazul Ex librisului, o grafică de forme mici. 
 Eliberând Ex librisul, ajuns opera autonomă de artă, din chingile adesea 
stânjenitoare ale etichetei, scutindu-l de obligativitatea reprezentării însemnului 
de proprietate, lăsăm stampei cu funcţie aplicată de Ex libris libertatea deplină de 
afirmare în infinite forme de exprimare pe care le poate îmbrăţişa în beneficiul 
comun al iubirii de carte, al artei plastice, al culturii în ansamblu.   
 Cele două entităţi au convieţuit în pace şi bună înţelegere timp îndelungat; 
au făcut, sub aceeaşi cupolă, cum se zice, casă bună, edificată pe fundaţie 
rezistentă de piatră şi de zinc, cu duşumeaua din lemn încrustat sau acoperită cu 
linoleum gravat; şi-au împărtăşit – şi ne-au spus şi nouă – nenumărate istorii de 
dragoste sau de război. Vechiul lor cămin, eticheta, pare acum vetust şi este 
vizibil neîncăpător. A sosit, se vede, momentul pentru un divorţ civilizat…   
 Astfel, dacă toată lumea este dispusă să împărtăşească sugestia noastră, 
cele trei clase mari de Ex libris pomenite la început sunt, de fapt, patru: Ex 
librisul manuscris, Ex librisul ştampilă, Ex librisul etichetă şi Ex librisul 
stampă. 
  
 Ex librisul aşa-zis figurativ: esenţă şi forme de obiectivare 
 
 Analiza aplicată a ceea ce a fost calificat drept Ex librisul heraldic şi Ex 
librisul figurativ scoate în evidenţă inconsistenţa principiilor puse la baza 
delimitării acestora în clase distincte. Părerea noastră e că, la întreprinderea 
tentativei de tipologizare, s-au confundat, inconştient sau deliberat, sistemele de 
referinţă, în primul caz fiind vorba de un criteriu ce ţine preponderent de conţinut, 
de problematică, iar în al doilea – de unul care este cu prioritate al formei, al 
modului şi mijloacelor de realizare artistică.  
 Caracterul figurativ al formelor în artă este determinat, se ştie, de 
reprezentarea plastică lesne recognoscibilă a obiectelor şi fiinţelor zugrăvite. Într-
un sens mai larg, figurativitatea este o categorie ce are la bază reprezentarea prin 
intrmediul artei. Generalizând, am putea spune că figurativul nu există în afara 
artisticului. Până către începutul secolului XX, artele plastice s-au dezvoltat în 
cadrul acestui mod de a vedea şi reprezenta lumea înconjurătoare. În modernitate, 
au fost identificate şi alte posibilităţi de manifestare prin artă a unor idei şi 
sentimente umane. Eliminând din imaginea plastică atributele lumii vizibile în 
tendinţa de a exprima, în formă pură, diversele manifestări ale raţionalului şi 
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sensibilităţii individului detaşat de realitatea obiectivă, artişti cu viziuni abstracte, 
nonconformiste au făcut apel la semne, linii, pete de culoare, figuri geometrice, 
volume etc. Astfel a luat naştere arta abstractă ca formă de obiectivare prin 
mijloace specifice a universului interior subiectiv al omului, fără să fi periclitat însă 
existenţa artei figurative ca reflectare obiectivă, în forme concrete, uşor 
identificabile a realităţii.  
 Dacă abordăm Ex librisul aşa-zis figurativ din perspectiva modului de 
zugrăvire artistică a lumii înconjurătoare, inclusiv a universului interior al omului, 
vom constata că fenomenul luat în discuţie este prezent în ambele formule, 
obiectivate în funcţie de viziunea – figurativă sau abstractă – adoptată de autori la 
elaborarea micilor piese de artă grafică. Astfel că, dacă se pune problema 
disocierii Ex librisului pe criteriul modului şi formelor de reprezentare a imaginii 
plastice, volens-nolens, tebuie să recunoaştem existenţa a două clase distincte: 
Ex librisul figurativ şi, respectiv, Ex librisul abstract. 
 Prin urmare, revenind la Ex librisul heraldic, trebuie să spunem că acesta 
poate fi, deopotrivă, abstract sau figurativ, exact aşa cum şi l-a dorit posesorul şi 
cum l-a conceput şi transpus pe hârtie plasticianul. Ceea ce nu înseamnă, 
bineînţeles, că acest tip de Ex libris nu poate fi supus disocierii pe alte criterii. Or, 
rămânând din punctul de vedere enunţat mai sus un Ex libris figurativ sau, după 
caz, un Ex libris abstract, Ex librisul heraldic poate fi aşezat într-un grup 
aparte, alături de alte categorii de Ex libris, în baza principiului tematic.  
Din acest unghi, vom distinge un număr variabil de Ex librisuri, număr care va 
exprima în partricular multitudinea de domenii tematice abordate de artişti la 
comanda bibliofililor sau fructificând propriile impulsuri de creaţie. Conform acestui 
principiu de clasificare, indiferent de modul de reprezentare a imaginii (figurat sau 
abstract) şi de forma de manifestare (manuscris, ştampilă, etichetă, stampă) –, 
Ex librisul poate fi heraldic, astrologic, bibliologic, medical, erotic etc., etc., 
etc.  
 
 Câte ceva despre Ex librisul monogramă  
 
 În unele încercări de sistematizare şi clasificare a Ex librisului am atestat, 
diferenţiat într-o grupă aparte, Ex librisul monogramă, pus pe picior de egalitate 
cu cele trei clase mari de Ex librisuri, diasociate după criteriul formei de 
manifestare (Ex librisul manuscris, Ex librisul ştampilă şi Ex librisul etichetă). 
O atare secesiune este, în opinia noastră, arbitrară, pentru că nu ţine cont de 
esenţa şi fizionomia fenomenului examinat. Să vedem, aşa dar, cum stau lucrurile 
în realitate şi unde este, de fapt, locul Ex librisului monogramă. 
 Mono este un element de compunere cu frecvenţă multiplă (iată doar 
câteva exemple citate, aici, aleatoriu: monogamie, monografie, monoclu, 
monospectacol). Limbile moderne l-au preluat din greacă cu sensul de unic, 
singur. Grama, care înseamnă literă, tot din greacă se trage. Împreună, mono şi 
grama au format un monolit lexical, monograma, termen care denumeşte semnul 
grafic scris, gravat, brodat etc. pe un suport de hârtie, lemn, pânză etc. şi care 
reprezintă o combinaţie din iniţialele alăturate, împletite sau suprapuse ale 
numelui şi prenumelui unei persoane. 
 Judecând în consens cu evoluţia firească a lucrurilor, trebuie să admitem 
că cei dintâi care au brodat în jurul unor litere au fost vechii caligrafi ai cărţii 
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manuscrise. Din lipsă de mijloace efective de a sparge monotonia şi a înviora 
aspectul artistic al paginii, maeştrii din medievalitatea timpurie au soluţionat 
problema prin darea de forme ieşite din comun unor iniţiale plasate la început de 
capitole sau de paragrafe şi prin plasarea lor în combinaţii variate de linii împletite 
bizar cu motive geometrice, vegetale sau zoomorfe.  
 Iniţial, multiplicarea cărţilor se realiza prin tehnica xilogravurii, 
îndeletnicirea respectivă solicitând eforturi considerabile. Odată cu apariţia 
tiparului cu litere mobile, experienţa iniţialelor ornate a fost preluată rapid de 
gravori şi de tipografi care, cuceriţi de farmecul lor decorativ, au dezvoltat o 
diversitate de caractere şi de stiluri tipografice inedite. Însă, în stadiul de faşă al 
tiparului, până către anul 1500, literele tipărite le imitau, în linii mari, pe cele din 
vechile manuscrise. Dar s-au găsit, fireşte, meşteri iscusiţi în arta caligrafiei care 
au creat seturi de litere decorative şi alfabete ornamentale şi, graţie tiparului, 
majuscula aflată în poziţia de iniţială, încadrată adesea în diverse compoziţii 
figurative şi acordându-i-se un spaţiu mai larg, de înălţimea a două-trei rânduri, a 
dobândit valoarea de character tipografic distinct. 
 Bineînţeles că această evoluţie spectaculoasă a literei majuscule iniţiale 
ornamentate, cunoscute în limbajul tipografic şi sub denumirea de letrină, a creat 
premisele pentru apariţia monogramei ca semn grafic tocmai bun de utilizat în 
compoziţia Ex librisului.  
 Însă problema care ne interesează acum este alta: există temeiuri 
suficiente pentru a plasa Ex librisul monogramă într-o categorie distinctă, alături 
de Ex librisul manuscris, de Ex librisul ştampilă şi de Ex librisul etichetă, cum 
s-a făcut adesea, fără prea mult discernământ, detaşându-l într-o clasă separată? 
Sau, poate, ca şi în cazul Ex librisului heraldic, care a fost delimitat în baza 
criteriului tematic (de conţinut), Ex librisul monogramă este extras nejustificat din 
clasa din care face parte şi separat artificial doar în baza criteriului de formă. Or, 
Ex librisul monogramă, ca şi Ex librisul heraldic, poate ţine de Ex librisul 
figurativ sau de Ex librisul abstract, atunci când îl examinăm din perspectiva 
modului de obiectivare a imaginii, dar poate fi estimat şi ca un, să zicem, Ex libris 
ştampilă, Ex libris etichetă sau Ex libris stampă, atunci când îl abordăm din 
perspectiva formei în care îşi face apariţia ca atare ca piesă utilitară cu valoare de 
însemn de proprietate sau ca operă de artă grafică.     
 
 Începuturile Ex librisului heraldic 

 Este vorba despre faptul că, în perioada incipientă a cărţii tipărite, când 
reprezentanţii mai elevaţi ai clasei nobiliare au prins gustul lecturii şi, respectiv, au 
început să procure tipărituri pentru bibliotecile lor particulare, din necesitatea 
practică de a-şi marca respectivele valori cu însemne de proprietate, s-a recurs la 
utilizarea în acest scop a blazonului ca atribut identitar.  
 Nobilimea ca pătură socială privilegiată implicată direct în mersul treburilor 
publice s-a constituit în evul mediu în baza unor practici aristocratice mai vechi. 
Conform cutumelor perpetuate din antichitate, frâiele puterii erau rezervate celor 
ce descindeau din familii afiliate grupurilor considerate superioare prin naştere, 
formaţie intelectuală aleasă, tradiţii de castă şi care erau posesori ai unor titluri de 
nobleţe (baron, conte, duce, marchiz etc.) şi deţinători de ranguri în ierarhiile 
administrative după importanţa funcţiilor la care aveau acces (monarh, rege, 
principe, cancelar, cardinal etc.). Calitatea de nobil, ca expresie a unei stări 
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incontestabile de lucruri, era conferită, în cadrul unui ceremonial solemn, de către 
suveranul unui stat monarhic aflat în exerciţiul funcţiunii, fiind recunoscută ulterior 
– după prezentarea actelor doveditoare – şi succesorilor ereditari. Ridicarea la 
treapta de nobil era urmată de acordarea rangurilor corespunzătoare şi, uneori, a 
domeniilor (proprietăţi funciare) aferente. Blazoanele nobiliare constituite din 
semne sau ansambluri de semne reprezentând simboluri adoptate de familiile 
privilegiate, cu sânge aşa-zis albastru, erau atribuite, de regulă, odată cu 
conferirea titlurilor de nobleţe şi urmau să fie utilizate nestingherit de către 
posesorii lor în toate actele prin care aceştia se manifestau ca subiecţi de drepturi 
şi de obligaţii. 
 Blazonul a penetrat spaţiul cărţii în câteva etape succesive, având, iniţial, 
ca şi marca de tipograf, menirea de a consemna prezenţa editorului – persoana 
(sau instituţia) din iniţiativa şi cu osteneala intelectuală (sau sprijinul financiar) ale 
căreia lucrarea a văzut lumina tiparului.  
 Primul titlu ce ne stă la îndemână, pentru ilustrarea acestei situaţii, vizează 
activitatea diaconului braşovean Coresi care, în 1580, a dat la lumină o cazanie – 
ultima sa tipăritură în limba română – Carte cu învăţătură, publicată pe spezele lui 
Lucas Hirscher, judele Braşovului şi a tot ţinutul Bârsei, fapt ce a atras după sine 
inserarea pe una din file a stemei celui care a patronat ediţia. Alte trei exemple ţin 
de osteneala lui Ivan Fiodorov, începătorul tiparului în spaţiul slavilor răsăriteni: 
Apostolul, carte ieşită de sub tipar la Lvov în 1574, conţine, de rând cu marca 
tipografului, şi blazonul lui Grigori Hodkevici, nobilul care a încurajat şi finaţat 
acţiunea editorială, iar Abecedarul tipărit la Ostrog în 1578 – marca tipografului şi 
blazonul prinţului Constantin Ostrojski. În alt caz, când, în 1574, Fiodorov a dat la 
tipar primul său Abecedar, în carte apare stema oraşului Lvov, ceea ce înseamnă 
că administraţia municipiului respectiv a iniţiat şi finanţat lucrarea.           
 În alte cazuri, blazonul şi-a făcut apariţia pe filele cărţii pentru a consemna 
calitatea de autor, redactor, traducător, îngrijitor de text sau responsabil de ediţie. 
Elocvent este, în această ordine de idei, lungul şir de tipărituri, scoase la 
imprimeriile Larvei Pecersca din Kiev sau la cele ale frăţiilor ortodoxe din Vilna şi 
Lvov de cărturarul Petru Movilă cu începere de prin 1628, când s-a văzut avansat 
în ascultarea de arhimandrit şi egumen al marii lavre chievene, şi până în 1646, 
când avea să-şi dea obştescul sfârşit în calitate de arhiepiscop şi mitropolit al 
Kievului, Galiţiei şi al întregii Rusii. 
 
 Ex librisuri pentru noii partocraţi şi oligarhi: între heraldică şi impostură 
 
 Probabil, în virtutea faptului că nu s-a făcut o distincţie clară între blazon 
ca însemn al apartenenţei la pătura socială a nobilimii, fenomenul respectiv ţinând 
de sfera de interes a heraldicii, şi Ex librisul cu tematică heraldică, în mintea 
unora, s-a produs o suprapunere a sensului celor două noţiuni. 
 Astfel că, după ce am văzut, mai sus, care au fost factorii ce au înlesnit 
penetrarea blazonului nobiliar în universul cărţii, în cele ce urmează, am vrea să 
zăbovim un pic asupra genezei şi a circumstanţelor din care se alimentează 
confuzia în legătură cu noul varietate de Ex libris. 

 În timpul nostru, când clasa conducătoare, politică sau economică, se 
constituie în baza altor principii de reprezentare socială decât în regimurile mai 
vechi şi când accederea la posturi înalte în stat sau la funcţii eligibile în diverse 
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structuri administrative neguvernamentale nu mai este un apanaj al aristocraţiei, 
au apărut noţiunile de meritocraţie, tehnocraţie, partocraţie, oligocraţie, ce 
desemnează sistemele politice în care exerciţiul puterii nu mai este înfăptuit de 
inşi care şi-ar datora ascensiunea exclusive obârşiei nobile, înaltei poziţiei sociale 
sau averii considerabile moştenite din tată în fiu, ci unor calităţi volitiv-native 
neordinare, graţie cărora au reuşit să se afirme ca specialişti redutabili în diverse 
domenii ale ştiinţelor şi tehnicii, unor merite personale dobândite prin studiu 
metodic şi muncă perseverentă, ascensiunii pe linie de partid, sindicală sau care 
au făcut averi fabuloase ca urmare a unor afaceri speculative sau a privatizărilor 
ilicite din primii ani postsoveitici şi postsocialişti.       

 Având obârşii sociale modeste şi, în nu puţine cazuri, un pospai de cultură 
şi de ţinută intelectuală, iar tupeu şi orgolii în cantităţi nelimitate, odată ajunşi – 
graţie unor concursuri favorabile de împrejurări – în vârful piramidei sociale, poate 
şi pentru a se menţine pentru mai mult timp acolo, din lipsă de alte mijloace, unii 
din inşii respectivi au căutat să se legitimeze (şi) cu genealogii fantasmagorice 
elaborate la repezeală de „specialişti” prin linguşirea mai marilor zilei. S-a pretins, 
pentru unii din parveniţii cu pricina, că se trag, nici mai mult, nici mai puţin, direct 
din anticii Burebista şi Decebal, ca să nu mai vorbim de altă pleiadă de favoriţi 
vremelnici ai sorţii cu ascendenţă, chipurile, în casele princiar-voievodale din 
perioada medievală. 
  Grosso modo, cam astfel arăta la chip o bună parte a protipendadei 
moldoveneşti din primul deceniu postsovietic, ieşită – mai toată – din eşaloanele 
fostei nomenclaturi sovietice şi de partid. Cu mici nuanţe, aproape la fel stau 
lucrurile şi în Ţara din dreapta Prutului.  
 Din multitudinea de exemple ce ne stau la îndemână, vom zăbovi asupra 
Ex librisului executat pentru fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, analizat 
minuţios în ziarul „Cotidianul” şi despre care s-a afirmat că ar fi „burghezul” cu trei 
roze.  
 Politicianul „sărac şi cinstit”, ridicat din rândul mulţimii ca să lupte pentru 
idealurile stângii democrate, fostul preşedinte al României Ion Iliescu, s-a 
pricopsit, la bătrâneţe, cu un blazon de familie cu elemente nobiliare. Blazonul lui 
Iliescu, „burghezul cu trei roze”, cum l-a numit, maliţios, presa de opoziţie, a fost 
făcut în 2001, când respectivul era preşedinte al României. „Lucrarea este un 
Ex libris, un simbol heraldic făcut în ideea de blazon. A fost comandat de un 
prieten şi i-a fost oferit de ziua lui, cadou, în 2001”, a declarat plasticianul Octavian 
Ion Penda, autorul lucrării. „Semnul heraldic al domnului Iliescu este de tip 
burghez, semnalat prin tipul de coif şi lipsa coroanei nobiliare. Mobilele sunt trei 
roze, trandafirii PDSR, partid al cărui fondator este. Mai cuprinde o figură heraldică 
banda, care ar trebui să indice faptul că domnia sa este hidrotehnician, o roată 
dinţată, care trebuie să indice că este inginer, şi o pană care vrea să indice că 
este scriitor şi fost director de editură. Acvila cruciferă vrea să spună că este vorba 
despre «preşedintele României», a explicat ziariştilor prof. dr. Mihai Turcu de la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.  
 „Ex librisul mai conţine o Victorie, care ţine în braţe o sabie şi două chei. În 
mod special, i-am aşezat cele două chei, care semnifică puterea sacerdotală, cea 
religioasă şi cea de stat. Sabia înseamnă puterea executivă. Victoria stă pe un 
delfin. Aici, am brodat puţin pe faptul că s-a născut la Dunăre”, explică Penda 
elementele Ex librisului. Orice blazon nobiliar are o deviză, care se aşează sub 
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scut şi exprimă o cugetare filosofică, umoristică sau sinistră. Deviza de pe 
blazonul lui Iliescu este sloganul PSD din campania electorală – „Aproape de 
oameni, împreună cu ei”. Penda zice, că deviza a fost cerută de către cel care a 
comandat blazonul. 
 Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, reprezentantul uneia dintre 
cele mai vechi familii nobiliare româneşti, a rămas blocat când a auzit, că Ion 
Iliescu are blazon. „Un socialist ca Ion Iliescu cu blazon e o contradicţie, o 
impostură ridicolă. Blazonul reprezintă expresia apartenenţei nobiliare, ceea ce nu 
este cazul domnului Ion Iliescu. Stemele nobiliare sunt date doar de către un 
monarh în scaun. Acordarea unei steme heraldice înseamnă intrarea în rândul 
nobilimii, adică eşti recunoscut oficial că ai sânge albastru”, afirmă Bălăceanu-
Stolnici. 
 În schimb, Penda are alt argument: Blazonul nu mai reprezintă o 
înnobilare, nu mai e ce a fost odată. În ultimul timp, au apărut şcoli heraldice, cum 
e cea nordică sau cea germană, unde avem de-a face cu blazoane autoconferite, 
adică nu contează că eşti pantofar, cizmar, croitor sau membru de partid”. 
Întrebat în legătură cu blazonul nobiliar, fostul preşedinte Iliescu ne-a răspuns prin 
intermediul consilierului său Victor Opaschi. Redăm întegral răspunsul acestuia: 
„Nu cunosc motivele pentru care domnul Ion Iliescu a cerut să i se realizeze un 
blazon de familie, pentru argumentul simplu că aceste motive nu există. 
Domnul Ion Iliescu nu a cerut confecţionarea unui blazon de familie. Şi, dacă nu   
l-a cerut, conform unei logici elementare, presupun că nici nu l-a plătit… Ce l-a 
impulsionat, cum subtil spuneţi, pe maestrul Ion Penda să îl realizeze, totuși, ţine 
în exclusivitate de misterul artistic al Domniei sale, evident «investigabil» şi el. 
 Deoarece apreciez sincer efortul dumneavoastră de a face pasul decisiv în 
analiza biografiei paralele a preşedintelui Ion Iliescu către zona extrem de aplicată 
a heraldicii, vă ajut cu plăcere în decriptarea elementelor care compun blazonul: 
întrucât n-am avut curiozitatea de a discuta cu creatorul stemei, presupun 
(deoarece stema nu prea are de-a face cu ştiinţa heraldicii – proporţii, împărţire 
etc.) că maestrul Ion Penda a dorit să alăture câteva simboluri care definesc 
personalitatea domnului Ion Iliescu. Cele trei roze reprezintă apartenenţa la PSD; 
apa şi roata hidraulică – profesia, iar pana de scris – omul cu preocupări 
intelectuale. Cât despre cimierul (creştetul) scutului, probabil semnifică faptul că 
este născut în Ţara Românească, iar deviza nu mai este cazul să v-o traduc. În 
privinţa părerii Dlui Ion Iliescu despre blazon, nu am nici cea mai mică emoţie, că 
ea nu va fi depăşită de specialiştii ziarului dumneavoastră în… heraldica politică! 
Până la urmă, vorba aceea, obrazul subţire cu… blazon se tine!” 
 Aceeaşi sursă mai informează că mai au Ex librisuri gen blazon, 
executate tot de artistul plastic Octavian Ion Penda, şi alţi lideri ai PSD, între care 
Adrian Năstase, Șerban Mihăilescu şi Ioan Talpeş. 
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Constantin ITTU 
 

 „INSIGNIUM THEORIA”: UN TRATAT DE HERALDICĂ,  
EDITAT LA FRANKFURT PE MAIN ÎN 1690,  

AFLAT ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL 
 

În patrimoniul Bibliotecii Muzeului Naţional Brukenthal se găseşte – în 
cadrul colecţiilor sale de carte străină rară din secolul al XVII-lea –, un manual de 
heraldică intitulat Insignium Theoria Seu Operis Heraldici Pars Generalis: Quae 
Circa Insignia, Horum Originem, Scuta Eorumque Partitiones, Metalla, Colores, 
Figuras, Galeas, Apices, Aliasque Scutorum Appendices Et Consectaria Studioso 
Historiarum Et Vitae Civilis Nosse Proficuum Visum Est, ex  disciplina fecialium & 
moribus receptis exhibens, apărut la Frankfurt pe Main în 1690, al cărui autor este 
Philip Jakob Spener (1635-1705), teolog de expresie luterană, considerat a fi 
părintele Pietismului, şi, în acelaşi timp, cunoscut în epocă atât drept unul dintre 
genealogiştii de marcă ai vremii sale, cât şi ca fondator de şcoală heraldică. 
Născut în Alsacia Superioară, el îşi îndreaptă mai întâi paşii spre Colmar, apoi 
spre Strassburg, unde, începând cu anul 1651, se dedică studiilor de filologie, 
istorie şi filosofie, studii pe care le încheie mai întâi cu un Masterat obţinut în 1653. 
La puţin timp după aceasta, Philip Jakob Spener devine tutore particular al prinţilor 
Cristian şi Carol de Palatinat, precum şi universitar cu prelegeri de filologie şi 
istorie. A ajuns apoi la universităţile din Basel, Tübingen şi Geneva, între 1659 şi 
1662, intervalul corespunzând primelor sale preocupări de heraldică, preocupări 
care se vor transforma într-o pasiune de o viaţă1. Spener s-a întors la Strasburg in 
1663, ca predicator fără obligaţii pastorale, dar cu drept de a ţine prelegeri, după 
care, trei ani mai târziu, va deveni protopop în biserica luterană din Frankfurt. În 
1686 îl întâlnim ca prim capelan al Curţii din Dresda, iar din 1691 konsistorialrat 
(Consilier consistorial) la Berlin. Aici, în capitala Prusiei se bucură de mari onoruri, 
devenind un personaj influent, atât de influent încât Universitatea din Hale a fost 
fontată, în 1694, datorită lui. 

În acelaşi timp, scriitor prolific, o lista a lucrărilor lui Spener cuprinde şapte 
volume in folio, şaizeci şi trei in quatro, şapte in octavo, patruzeci şi şase in 
duodecimo2. 

Revenind la obiectul excursului nostru, mai precis la Insigniul Theoria, 
precizăm că exemplarul existent în Biblioteca Brukenthal are, pe prima copertă 
interioară, un ex libris baroc, cu alte cuvinte, unul caracteristic epocii apariţiei 
cărţii. În mijlocul unei bogate compoziţii, din care elementele arhitectonice nu 
lipsesc, întâlnim simbolul vanitas (un craniu), precum şi un număr de trei 
personaje feminine: două dintre ele fiind plasate de o parte şi de alta a unui 
medalion central împodobit cu o stemă, iar a treia aflându-se deasupra întregii 
compoziţii. Personajele laterale ţin în mâini, primul, o cupă, al doilea, o ancoră, iar 
cel de deasupra, o deviză pe care scrie Omnia desuper. Scutul din interiorul 
medalionului este scartelat, cu un scut peste tot. Cartier 1 şi 4, pe argint, un iepure 
născând în culoare naturală; 2 şi 3, în ţepi de trei ori roşu şi negru. Scutul peste tot 
este încărcat, pe argint, de un leu rampant de argint. Deasupra scutului, trei coifuri 
                                                 

1 Ludwig Biewer Philipp Jakob Spener als Heraldiker – Ein kleiner Beitrag zu dem 300. 
Todestag eines grossen Theologen, in „Der Herold”, Berlin, Bd. 16, Heft 17/2005, p. 493 sqq 

2 http://holytrinitynewrochelle.org/spener.html 
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de argint cu viziera damaschinată cu aur lăsată, încoronate cu coroane cu 
fleuroane, fiecare coroană având creştet. Sub scutul heraldic, exlibrisul are 
următoarea inscripţie: Joannes Christophorus Comes ab Aldt Dominus in 
Gozen/dorff et Helffenberg, S: C: M: Camerarius, et Excelsi Regiminis inferioris 
Austriae Consiliarius Regens. 

Întreaga foaie frontispiciu este împodobită cu o gravură ce are, ca element 
central, un scut de fantezie în formă de hrisov cu titlul operei, Insignium Theoria 
seu Operis Heraldici Pars Generalis. Scutul este încoronat cu un coif broască 
suţinut de trei personaje. În locul unui creştet propriu-zis, coiful are deasupra o 
blană de leu – capul cu gura acestuia, de fapt –, care coboară pe laturile scutului 
de fantezie, constituind lambrechinele sale. Sub gravura propriu-zisă putem citi 
următoarele: Francofurti and Moenum Sumptibus Johannis Davidis Zunneri. 1690/ 
Samuel Bottschild im [inv?]., et deline // Ludwig Christoph Glotsch fecit/.   
„Tradusă”, inscripţia ne spune că manualul de heraldică în discuţie a fost tipărit pe 
cheltuiala lui Johann David Zunner, iar gravura a fost executată de Ludwig 
Christoph Glotsch după de un desen al lui Samuel Bottschild. Cei doi fac parte din 
galeria artiştilor reprezentativi ai Barocului. Samuel Bottschild s-a născut în 1641 
la Sangerhausen, în Thuringia, fiind descendentul unei familii de artişi faimoşi în 
Germania secolelor XVI şi XVII. Samuel a fost pictor şi gravor, la un moment dat 
ajungând director al Academiei de Artă din Dresda, precum şi pictor al Curţii. A 
trecut la cele veşnice cândva în anii 1706 sau 17073. Ludwig Christoph Glotsch a 
fost activ în special în Nürnberg, devenit cunoscut ca ilustrator de carte şi ca 
gravor de portrete după picturile unor autori mai mult ori mai puţin cunoscuţi. A 
trecut în eternitate în Nürnbergul anului 17194. 

Tratatul discutat aici a fost scris în limba latină, dar cu explicaţiile unor 
cuvinte – mai rar fraze – în germană. Textul propriu-zis este scris cu caractere 
latine, iar numai fragmentele în germană sunt scrise în gotica de tipar a secolului 
al XVII-lea, cu litere îngroşate. La toate acestea se adaugă poezii în limba 
franceză – e drept, nu multe –, cu rol didactic manifest. Urmând sistemul complicat 
al vremii sale, autorul abordează, în ordine, originea stemelor, partiţiunile şi 
zmalţurile heraldice, piesele sau mobilele care încarcă scutul, caracteristicile, 
diviziunile, subdiviziunile acestora, precum şi ornamentele exterioare tipice unui 
unui herb autentic. 

Având elemente de mai sus ca reper, ne propunem să abordăm pentru 
început în studiul nostru un set de repere biblioteconomice, necesare spre a putea 
analiza atât textul cărţii, cât şi metatextul care ni se dezvăluie, după care ne vom 
concentra asupra exprimărilor vizuale şi verbale heraldice: binomul cromatologie-
artă heraldică, dihotomia ştiinţă heraldică-legende etc. 

În partea de început, tratatul cuprinde o Dedicatio (5 pagini), apoi Ad 
Lectorem (3 p.), urmat de Syllabus praecipuorum Autorum (1 p.), adică un fel de 
bibliografie selectivă. După acesta, cu titlul Index et argumentum tabularum (2 p.) 
întâlnim o prezentare succintă a celor 23 de pagini de Tabulae, mai precis, a celor 
23 de pagini de planşe cu steme. Pentru a fi corcţi şi scrupuloşi, menţionăm că 
este, de fapt, vorba despre numai 22 de planşe cu scuturi heraldice, deoarece 
ultima a fost rezervată, în ordine, coifurilor, coroanelor şi lambrechinelor. 
                                                 

3 Emmanuel Benezit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs, Paris, Editions Gründ,  1999, t. 2, p. 615 

4 Ibidem, t. 6, p. 219 
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Autorul abordează apoi problemele generale ale ştiinţei armeriilor, pornind 
de la un istoric al acestora, text asupra căruia nu ne propunem să zăbovim. În 
schimb, în context, se cuvine să semnalăm  stemele redate la începutul celor 23 
sau 22 de planşe, steme pe care ştiinţa modernă le-ar cataloga drept fanteziste, 
din moment ce ele ne trimit la heraldica Orientului Apropiat din Antichitate. O 
heraldică inexistentă, ştiut fiind azi că ştiinţa în discuţie apare şi se dezvoltă în plin 
Ev Mediu, mai precis cu începere din secolul al XII-lea. 

Totuşi, din dorinţa de a încerca o analiză a preocupărilor din mediul 
heraldic germanic al secolului al XVII-lea, altfel spus, de a încerca să înţelegem 
mentalitatea unui vieţuitor al timpurilor respective, vom zăbovi, fie şi succint, 
asupra stemelor antice. Pe prima dintre planşele amintite, ne apar stemele – 
reperăm până la saţietate – cele de fantezie ale unor popoare, ţinuturi ori regate. 
Primul herb care reţine atenţia este cel al Egiptului, al cărui scut pare a fi încărcat 
cu trei cobre regale în fascie cu capete de animale şi cu corpurile împodobite 
şerpuind. O altă stemă care reţine atenţia – fără a fi neapărat şi următoarea pe 
planşă – este cea a Babilonului, constând dintr-un scut ce cuprinde o flamură 
împodobită în partea centrală cu un scut cu scobituri laterale, încărcat cu o 
pasăre. Cappadocia are în scut o balanţă fixată într-un ax superior, aşezată între 
şapte cruci cu braţe egale, câte două la dreapta şi la stânga axului superior şi 2:1 
între talerele balanţei. Caldeii au în scut trei flamuri dispuse în bandă s.a.m.d.  

Şi pentru că atunci când menţionăm heraldica, putem vorbi deopotrivă atât 
despre ştiinţa, cât şi despre arta acesteia, să încercăm să-i găsim dimensiunile 
estetice cu menţiunea că estetica – privită ca ştiinţă – este, de fapt, o filosofie a 
artei, în nici un caz un apendice al istoriei artei. Termenul îşi are originea în 
conceptul grecesc aistheton însemnând ceva capabil de a fi perceput prin 
intermediul simţurilor. A fost introdus de Alexander Gottlieb Baumgarten în 1750 în 
lucrarea sa intitulată chiar aşa, Aesthetica. Demersul ştiinţei în discuţie are în 
vedere conceptualizarea frumosului artificial – creaţia umană, în cazul nostru o 
stemă reuşită – dar şi conceptualizarea frumosului natural – ca de exemplu, un 
peisaj, un apus de soare. După cum se vede, esteticienii îşi recunosc identitatea 
de aproape trei secole, obişnuindu-se între timp cu moderna denumire a 
domeniului lor. Estetica a ajuns un termen curent, unii preferându-l sintagmei 
filosofia artei, cum arătam mai sus, denumirea tradiţională a discipliniei. Fapt este 
că epoca de glorie a esteticii ca ştiinţă – după ce Baumgarten îşi avansase 
respectiva propunere terminologică pe la mijlocul secolului al XVIII-lea – a 
corespuns unui larg şi înalt interes filosofic pentru frumos şi pentru artă.  

Dar, cum obiectul excursului nostru este o carte de heraldică din secolul al 
XVII-lea, una de teorie heraldică – chiar titlu acesteia Insignium Theoria fiind 
sugestiv – una „acumulatoare” a tot ceea ce epocile anterioare – in special cea a 
heraldicii vii – au produs în materie de steme, ne întoarcem spre trecut. Un trecut 
al unei duble afinităţi constituită, pe de-o parte, dintr-o filosofie a frumosului şi, pe 
de altă parte, dintr-o ştiinţă a artei, dezvoltarea lor paralelă datând din Antichitatea 
elină. 

Pentru a putea trece în alte coordonate, mai precis în sfera exprimărilor 
vizuale şi verbale heraldice – cu alte cuvinte, în cea a semioticii –, se cuvine să 
mai zăbovim în perimetrul esteticii, menţionând titlul şi subtitlul lucrării lui Lessing, 
Laocoon – sau despre limitele picturii şi ale poeziei. Autorul – părintele de 
necontestat al unei clasificări estetice a artelor – a extins comparaţia dintre pictură 
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şi poezie până la nivelul unei ample dihotomii, bazată pe criteriul mijloacelor de 
realizare. Coordonatele dihotomiei în discuţie sunt, pe de-o parte, artele fluente 
sau succesive (poezia, muzica), iar pe de altă parte, artele stabile sau simultane 
(arhitectura, desenul, pictura, sculptura). Lessing afirmă că obiectele care, integral 
sau parţial, coexistă în spaţiu se numesc corpuri. Obiectele care, integral sau 
parţial, se succed în timp, se numesc acţiuni. Prin urmare, acţiunile sunt specifice 
poeziei5.  

Se prea poate ca la o privire superficială, heraldica să pară a se încadra 
numai în categoria artelor stabile sau simultane, alături de arhitectură, pictură, 
desen sau sculptură. Cum limbajul heraldic reclamă o pregătire în înţelegere şi 
exprimare, ne îngăduim să considerăm că – fie şi numai sub acest aspect – ştiinţa 
stemelor s-ar potrivi şi domeniului artelor fluente sau succesive, precum poezia – 
poate mai puţin muzica. 

Spre exemplu, una înseamna pentru un heraldist expesii precum 
spargerea stemei, scut despicat, scut tăiat ori scut plin şi alta, ori aproape nimic, 
pentru un necunoscător. La fel, una înseamnă pentru un heraldist crin heraldic şi 
alta pentru heraldul medieval. Pentru heraldist, floarea trimite, în primul rând – sau 
aproape exclusiv –, la stema Franţei medievale, în timp ce pentru heraldul hrănit 
cu patristică – supranumită filosofia care mângâie – crinul heraldic îşi are 
rădăcinile în Cântarea Cântărilor din Vechiul Testament, carte a Sfintei Scripturi 
care redă, în coordonate strict vetero-testamentare, o nuntă mistică între Iahveh şi 
poporul său, iar în altele, neo-testamentare, tot o nuntă mistică, cea între Hristos-
Mirele şi Biserica-Mireasa Sa. Printre cuvintele de alint pe care Mirele Ceresc le 
adresează Bisericii Sale – privită nu ca element de arhitectură, ci ca o comunitate 
vie de credincioşi – este şi şoşana, care în ebraica scripturistică însemna crin. (Am 
notat ‘ebraica scripturistică’, deoarece în ivrit, limba vorbită azi în Israel, şoşana 
înseamna altceva, înseamnă trandafir). 

Iată de ce întrăznim să afirmăm – în coordonate strict semiotice – că 
nimeni un poate să-i înveţe pe alţii heraldică, atâta vreme cât cunoştinţele în 
discuţie – ca de altfel, în toate disciplinele – se transmit prin limbaj, iar acesta, 
numai aparent şi în accepţia comună poate instrui. În realitate, limbajul fie aduce 
aminte lucruri cunoscute anterior, fie îndeamnă la cunoaştere. În esenţă, textul 
unui manual de heraldică se constituie într-o analiză critică şi subtilă a capacităţii 
limbajului – cel mai important sistem de semne – de a transmite ascultătorului, 
fără distorsiuni, ideile autorului (indiferent de secolul în care a trăit). Dacă 
reamintim, fie altora – prin vorbire orientată în afară – fie nouă înşine – prin vorbire 
interioară – cunoştinţele dobândite, atunci avem de-a face cu o operaţie 
progresivă căreia, dat fiind bogăţia de informaţie, nu-i putem bănui capătul, nu-i 
putem întrezări finalul6.  

Asemeni tuturor semnelor, cuvintele sunt percepute de ascultător în latura 
lor sonoră, iar de cititor în latura lor materială, care apare pe pagină, situaţie în 
care ele nu pot transmite cunoştinţe, în sens strict, deoarece un pot fi, lingvistic 
sau semiotic, echivalente cu obiectul desemnat. În plus, atât în procesul 
comunicării, precum şi în cel al lecturii apar neconcordanţe între cuvântul şi ideea 
comunicată, atât în cazul ambiguităţilor produse de cuvinte polisemantice – luate 
                                                 

5 Ibidem, p. 152 
6 Aurelius Augustinus, De Magistro. Ediţie bilingvă. Text latin-român, traducere de Mihai 

Rădulescu şi Constantin Noica. Introducere şi note de Lucia Wald, Humanitas, Bucureşti, 1994, pp. 6-7 

194



în sens diferit de vorbitor şi ascultător, de autor şi cititor –, cât şi a clişeelor spuse 
sau scrise automat, a lapsusurilor, minusurilor din pagină, a erorilor, ba chiar şi a 
minciunilor spune/scrise cu sau fără intenţie7. 

Putem aprecia că un manual de heraldică de talia celui care il are ca autor 
pe Philip Jakob Spener este o carte deschisă spre o suită de interpretări, fie ele 
heraldice ori aparţinătoare unor discipline care, în anumite condiţii, pot face casă 
bună cu acestă veche ştiinţă care a stârnit pasiuni, a generat comentarii, a fost 
inspiratoare de cărţi şi care oferă cititorului din secolul al XXI-lea surse şi resurse 
pentru analize. 
 

 
 

                                                 
7 Ibidem, p. 7 
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Maria DANILOV  
 

MĂRTURII IEŞENE ÎN ARHIVELE DIN CHIŞINĂU: 
CARTE, ETERIE ŞI CENZURĂ 

 
 Mărturiile aduse în discuție sunt, în totalitatea lor, restituiri documentare 
asupra unei impunătoare colecţii de carte – 2.723 de volume, marea majoritate, 
fiind datate din secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, în diferite limbi: 
greacă, germană, franceză, latină etc. –  din primele trei decenii ale veacului al 
XIX-lea. Cărţile au fost aduse în Basarabia – de la Iaşi – pe valul evenimentelor 
politice ce se petreceau în Principatele Române în legătură cu mişcarea eteristă. 
Despre faimoasa bibliotecă a profesorului grec, „doctor în filozofie”, de la 
Academia Domnească din Iaşi, Dimitrie Govdelas (1780-1831), s-a scris1. S-a 
scris, însă informaţia istorică asupra colecţiei de carte a fost recuperată doar 
parţial. Cercetătorul basarabean, Efim Levit (anii ’90 ai secolului al XX-lea) afirma, 
între altele: „catalogul propriu-zis, deşi fusese copiat în mai multe exemplare 
pentru toate forurile interesate până în prezent n-a putut fi descoperit”2. Ce „ştim” 
sau mai exact  ce „nu ştim” despre colecţia de carte a lui Dimitrie Govdelas? 
 Corespondenţa oficială depozitată în Arhivele din Chişinău – Fondul  
Mareşalului Nobilimii basarabene şi cel al Cancelariei Guvernatorului civil al 
Basarabiei – vine să întregească cu lux de amănunte pagini de istorie ieşeană, 
mai puţin sau defel cunoscute din destinul bibliotecii de altă-dată a lui Dimitrie 
Govdelas. Sarcina noastră este de a lămuri şi de a scoate în evidenţă valoarea 
istorică şi culturală a acelei impunătoare colecţii de carte, ajunsă ulterior în 
biblioteca Gimnaziului Regional din Chişinău. Am luat în considerare mai multe 
motive pentru a invoca aceste obiective:  

 insuficienţa datelor istorice referitoare la constituirea colecţiei de carte din 
perioada ieşeană (1808-1822) a lui Dimitrie Govdelas, de pană la trecerea 
acesteia în Basarabia;  

 documentele arhivelor din Chişinău n-au înregistrat trecerea acestuia 
împreună cu  impunătoarea colecţie de carte, care totuşi, va ajunge în Basarabia; 

 lipsa informaţiei documentare asupra întregii colecţii de carte, intrată în 
Basarabia şi supusă restricţiilor de cenzură ţaristă; 

 persistenţa unor confuzii istoriografice în legătură cu destinul ulterior al 
cărţilor intrate în posesia bibliotecii Gimnaziului Regional din Chişinău. 

Subiectul nostru poate fi plasat, mai degrabă, la capitolul „circulaţia cărţii”. 
Dincolo de hotarele politice ale vremii, existente între cele două maluri de Prut, 
după anul 1812, „Măria Sa cartea” a circulat în epocă: fie împinsă de evenimentele 
politice – războaie sau revolte sociale – cum este cazul abordat în subiectul 
nostru, cel al mişcării eteriste, ce-şi are geneza în frământările politice petrecute în 
Principatele Române, dar şi în Basarabia, – fie determinată de o necesitate 
firească de satisfacere ale unor nevoii spirituale ale neamului românesc de 
pretutindeni. Înainte, însă, de a intra în unele amănunte asupra fenomenului 
propriu-zis al circulaţiei cărţii – în cazul nostru, al cărţii aduse de la Iaşi în 

                                                 
1 Efim Levit, Soarta unei biblioteci şi soarta unui om, în File vechi necunoscute. Contribuţii 

ştiinţifico-literare la istoria literaturii şi culturii moldoveneşti, Chişinău, 1981, p. 62-80 
2 Ibidem,  p. 74 
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Basarabia – vom lămuri unele date/informaţii istorice de referinţă privitor la cei doi 
protagonişti ai subiectului luat în dezbatere. 

 
*** 

 
Conflictul cu autorităţile ieşene şi destinul colecţiei de carte 

 
 Protagonistul nostru, Dimitrie Govdelas (1780-1831), este originar din 
Tessalia (Grecia). Studii universitare a urmat la Pesta (1801-1803), unde şi-a luat 
cu succes doctoratul. Obţine titlul de „doctor în filozofie şi profesor de arte 
liberale”. A locuit la Paris, în scopul de a cunoaşte/cerceta filosofia şi literatura 
franceză3. În 1808 este angajat, în bază de contract, pe patru ani la Academia 
Domnească din Iaşi. Pentru o leafă anuală de 3.500 piaştri turceşti (salariu lunar 
de 2.000 lei), îndeplinea şi funcţia de administrare a Academiei şi se obliga să 
citească cursul de aritmetică, algebră geometrie şi cosmografie. Lucrurile, însă,   
s-au schimbat din momentul în care Dimitrie Govdelas întră în conflict cu eforul 
înaltei instituţii ieşene, principele Scarlat Ghica. Conflictul a fost de durată 
(aproape doi ani)4. Relaţiile tensionate dintre cei doi s-au transformat într-un 
conflict public în care au fost implicate, atât autorităţile locale (Divanul Moldovei), 
cât şi unii funcţionari din Sankt Petersburg. Mărturie în acest sens este 
impresionanta corespondenţă cu multe detalii de epocă, atestată în surse de 
arhivă: Scrisoarea către Divanul Moldovei din 12 septembrie 1810 şi scrisorile 
către monarhul rus, Alexandru I, din 29 septembrie 1811 şi 18 februarie 18125. Nu 
se ştie exact dacă plângerile lui Dimitrie Govdelas au fost şi satisfăcute (deşi, 
preşedinte al Divanurilor în Principate la 1812 era senatorul rus V.I. Krasno-
Milaşevici).   
 Oricum, după anul 1812, unele surse de referinţă constată că profesorul 
grec, Dimitrie Govdelas, se aciuase pe lângă Episcopia Romanului. Între timp îşi 
revizuiește cursurile, alcătuieşte manuale, compune chiar şi versuri (Câteva mici 
poeme morale, Iaşi 1814)6. Cert este, că în 1814 a fost rechemat din nou la 
conducerea Academiei Domneşti din Iaşi. Moment atestat, de altfel, în unele 
însemnări manuscrise din colecţia Bibliotecii Academiei Române, în legătură cu 
susţinerea examenelor publice la instituţia ieşeană7. Apoi, va petrece ceva timp în 
Austria, unde îşi va edita câteva manuale, în greacă veche: Grammaire de la 
langue française expliquee par la grec, Viena, 1816; Economie practică şi 
generală, Viena, 1816; Istoria filozofiei, Viena, 1817; Elemente de aritmetică, Iaşi, 
1818. Va mai edita şi o ediţie bilingvă a Întâmplărilor lui Telemac, Iaşi, 1820,  în 
patru volume din care apărea doar primul (o primă ediţie se tipărise la Buda, în 
1800). Cum bine s-a remarcat cândva, la Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi 
se utilizau „traduceri după tot ce a produs mai bun literatura didactică occidentală 
în toate domeniile: filosofie, istorie, literatură, economie, morală etc. 

                                                 
3 Ariadna Camariano-Cioran, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971, p. 83 
4 Ibidem, p. 64; Efim Levit, op. cit., p. 69-70 
5 Toma Bulat, Un conflict între Divanul Moldovei şi profesorul Demetru Gobdelas (1810-

1812), în „Arhivele Basarabiei”, Chișinău, 1929, nr. 1, p. 17-31 
6 Ariadna Camariano-Cioran, op. cit., p. 83 
7 Ibidem, p. 84 
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 Un alt contract încheiat cu Academia din Iaşi, pe o durată de 10 ani, cu 
leafă onorabilă şi multe privilegii, a fost semnat pe 21 martie 1816. De această 
dată, însă, l-a găsit în prestigioasa instituţie de la Iaşi pe Gheorghe Asachi, care 
din 1814 deschisese „un clas de inginerie”8. Grecul Govdelas, orgolios din fire, va 
tensiona mult relaţiile cu grupele (clasele) conduse de Gheorghe Asachi şi care, 
de fapt, s-au redus în final la o rivalitate personală fățișă. Memoriul scris în 1819, 
este o mărturie în plus faţă de situaţia incertă şi caracterul subiectiv al celor 
enunţate vizavi de relaţiile acestuia cu Gheorghe Asachi9. 

 Evenimentele ce s-au produs în Principatele Române către anul 1821, au 
marcat totalmente destinul ulterior al cărturarului grec. Se cunosc date foarte vagi 
din acei ani: se crede că a pribegit prin Polonia. A editat Histoire d’Alexandre le 
Grand suivant les écrivain orientaux avec des notes géographiques et historiques, 
Varşovia,1822 (după scriitori orientali cu note geografice şi istorice). În prefaţa 
acelui volum vorbeşte despre nenorocirile sale din timpul Eteriei. Tocmai 
terminase de tradus Istoria persană şi era gata să-şi publice lucrarea, când turcii, 
intraţi în Iaşi „i-au distrus manuscrisele greceşti ascunse în Biserica Sf. Atanasie”. 
Această pierdere irecuperabilă „îmi este mai dureroasă decât a întregii averi 
agonisite”, –  mărturisea Dimitrie Govdelas. Era acea carte „rodul muncii de peste 
cincisprezece ani – în filozofie, matematică, economie, morală şi alte domenii de 
literatură”.  
 

Peregrinările lui Dimitrie Govdelas în Basarabia  
(11 martie 1822 – 1 aprilie 1825) 

 
 În urma hatişerifului lui Ioniţă Sandu Sturdza (1822), grecilor li s-a interzis 
să se aşeze în Principatele Române. Astfel, refugiul lui Dimitrie Govdelas în 
Polonia a fost prelungit ulterior în Basarabia. 

 Mărturiile depozitate în Arhivele din Chişinău, atestă, că, la 11 martie 1822, 
prin punctul de hotar de la Noua Suliţă a trecut „supusul Moldovei, doctorul 
Demetru Gobdela, cu slujitorul Ioahan, ce are bilet de trecere cu nr. 220, eliberat 
pe 5 martie 1822, de către administraţia austriacă a regiunii Cernăuţi. Supusul 
Moldovei se îndrepta în Basarabia spre ţinutul Iaşi cu nevoi personale, pe termen 
de o lună”10. Informaţiile documentare referitoare la aflarea acestuia în Basarabia 
sunt neiertător de scunde. Este de presupus că o fi stat pe aceste meleaguri vreo 
trei ani, timp în care reuşeşte să-şi aducă de la Iaşi, sau poate din refugiul polon, 
din Varşovia, o bună parte din biblioteca sa. De fapt, din ceea ce-i mai rămăsese 
din colecţia de carte de altădată adunată cu atâta râvnă pe parcursul întregii sale 
vieţi. Cert este că documentele Arhivelor din Chişinău n-au înregistrat trecerea 
acestuia împreună cu impunătoarea colecţie de carte, prin vămile de control ale 
cenzurii ţariste. Şi totuşi, cărţile au ajuns în Basarabia11. Este de presupus că, 
biblioteca lui Dimitrie Govdelas a fost adusă în Basarabia între anii 1822-1825.  

 Altceva au înregistrat sursele Arhivelor din Chişinău: un raport al  
Consiliului medical din Tighina, din 12 martie 1824, adresat către guvernatorul 
civil, Constantin Catacazi, din care aflăm, precum că „locuitorul oraşului Iaşi, din 

                                                 
8 Ariadna Camariano-Cioran, op. cit., p. 84-85 
9 Ibidem, p. 85 
10 Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), F. 2, inv. 1, d. 814, f. 217 
11 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 909, f. 91 
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Principatul Moldovei, Dimitrie Gobdela, a fost numit de către Guvernatorul General 
al Novorossiei în funcţia de medic al ţinutului Bender [Tighina]. Acesta, însă, în 
legătură cu plecarea în străinătate, n-a acceptat  postul”12. 

 Informaţiile aduse în discuţie sunt, fără îndoială, contradictorii şi nu ne 
oferă un tablou plauzibil al preocupărilor din perioada aflării în Basarabia, a 
fostului profesor de la Academia Domnească din Iaşi, grecul Dimitrie Govdelas. 
Cert este că, în data de 1 aprilie 1825, Dimitrie Govdelas, a împrumutat 335 
galbeni olandezi de la boierul basarabean, Dimitrie Carastati, lăsând în schimb 
câteva lăzi cu cărţi, în număr de 2.723 volume, asumându-şi, totodată, obligaţia de 
a achita lunar o dobândă în raport de unu la sută. Probabil, după data amintită – 1 
aprilie 1825 – a plecat în străinătate, lăsându-și gaj biblioteca, unica sa avere 
spirituală. Alte surse istoriografice atestă, în 1828, prezenţa sa într-un oraş din 
Germania, la  München13. Se prea poate, ca după anul 1830, să fi reuşit să revină 
din nou la Iaşi, unde se va și stinge din viață (1831). 

 Vom urmări, în continuare, în baza surselor celor dintâi, care a fost destinul 
colecţiei de carte adusă în Basarabia, în urma refugiului basarabean al lui D. Govdelas. 
 
 Documentar. Ştiri oficiale. Ştiri deosebit de relevante, referitoare la 
destinul colecţiei de carte, au o acoperire documentară în colecţiile Arhivelor din 
Chişinău: Fondul Guvernatorului civil al Basarabiei (1834-1847)14 şi cel al Adunării 
Nobilimii basarabene (1833-1834)15. Corpul de documente se prezintă sub forma 
unei corespondenţe oficiale a boierului Dimitrie Carastati, cel care a donat colecţia 
de carte, cu şefii provinciei. Corespondenţa are acoperire pe o durată de 14 ani. 
Acest fapt îşi are explicaţia, de altfel, în sistemul administrativ-poliţienesc al 
regimului de dominaţie ţaristă din Basarabia. Primul document ce ne dezvăluie 
esenţa maşinăriei birocratice a funcţionarilor imperiali este „cererea” înaintată de 
către nobilul Dimitrie Carastati către mareşalul nobilimii basarabene, Înălţimii Sale, 
Egor Ivanovici Dimitriu16. 
 

Cerere, 
 

 „Străinul Dimitrie Gobdela17, doctor în filozofie, în data de 1 aprilie 1825, a 
împrumutat de la mine 335 galbeni olandezi, asumându-şi  obligaţia de a achita o 
dobândă de unu la sută, lăsând în schimb lăzi cu cărţi în număr de 2.723 vol. 
Susnumitul Govdela a decedat la anul 1831, la Iaşi, în timpul holerei. Şi pentru că 
nimeni din moştenitorii acestuia nu s-a prezentat să-mi restituie datoria, eu, 
pătruns de anumite obligaţii morale, am decis să jertfesc aceste cărţi în număr de 
2.723 volume pentru binele obştesc. 

                                                 
12 Ibidem 
13 Ariadna Camariano-Cioran, op. cit.,  p. 104-106 
14 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2.048: „Corespondenţa Guvernatorului General al Novorossiei la 

adresa guvernatorului civil al Basarabiei privitor la actul de donaţie a colecţii de carte pentru folosul  
aşezămintelor de învăţământ  de către moşierul Dimitrie Carastati” (70 file) 

15 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719 (60 file) 
16 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719; Vezi pagina de titlu: „Переписка с Бессарабским генерал 

губернатором о пожертвование дворянином Дмитрием Карастати книг для бессарабских 
училищ” (în arhiva nobilimii basarabene acest dosar a fost inventariat sub nr. 44 (1833). 23 mai 
1833 – 25 iunie 1836, 60 f.) 

17 Prenumele profesorului ieşean apare în sursele citate „Gobdela” [corect: Dimitrie Govdelas]. 
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 Rog, Înălţimea Voastră, să le cercetaţi şi să înştiinţaşi şefii mai mari, ca 
aceştia, la rândul lor să le direcţioneze acolo unde cred ei, că aceste cărţi vor 
aduce folos public. De asemenea, vă comunic, precum că acele cărţi, eu nu le-am 
numărat. Pentru a fi aduse în ordine este nevoie că cineva dintre nobilii din 
cancelaria Înălţimii Voastre să fie numiţi în acest scop. Şi mai mult, prin mijlocirea 
Înălţimii Voastre, să fie înaintat un demers către reprezentanţa oficială din 
Moldova, ca aceasta să ne înştiinţeze în cazul în care se va găsi vreun moştenitor 
a decedatului Gobdela, ce şi-ar dori să răscumpere biblioteca, sau să achite suma 
totală şi procentele ce se cuvin în folosul acelei instituţii a oblastei, căreia  
gubernatorul general va găsi de cuviinţă să distribuie cărţile dăruite. 23 mai 1833”18.  

 
 Documentul citat este deosebit de relevant şi ne îndeamnă să scoatem în 

evidenţa câteva momente importante în legătură cu subiectul nostru. Mai întâi, 
vom observa că cifra enunţată de 2.723 volume era una preventivă, stipulată în 
actul de gaj, pentru că, boierul Carastati nu numărase acele cărţi depozitate în 
lăzi. Apoi, iniţiativa de a înainta un demers către reprezentanţa oficială a 
consulatului Rus din Moldova, în scopul de a depista vreun moştenitor al  cărţilor 
rămase în Basarabia, îi aparţine lui Dimitrie Carastati. Și nu în ultimul rând, 
observăm că donaţia de carte a boierului de la Unţeşti era un gest dezinteresat şi 
demn de admiraţia contemporanilor. Chiar şi în cazul în care s-ar fi găsit vreun 
moştenitor doritor să răscumpere acea biblioteca, banii urmau să fie distribuiţi în 
folosul acelei instituţii din Basarabia, căreia, guvernatorul general va găsi de 
cuviinţă să i se distribuie cărţile dăruite19.  

 Din cele enunţate mai sus, mai constatăm că biblioteca răposatului Dimitrie 
Govdelas era una impunătoare pentru acele timpuri, dacă ne referim, în primul 
rând, la numărul de volume – 2.723. Spre exemplu, Biblioteca Publică din 
Chişinău (fondată în august 1832), conform catalogului întocmit la finele anului 
1833, deţinea doar 552 volume. Abia peste 15 ani, numărul volumelor va ajunge la 
2.644. Administraţia ţaristă a provinciei s-a arătat surprinsă şi mulţumită, totodată, 
de oferta generoasă a boierului Dimitrie Carastati. 

 
Problema catalogului: traducerea titlurilor 

 
 În data de 25 mai 1833, Mareşalul Adunării Nobilimii locale, Iordache 

Dumitriu (1831-1841) a dispus către nobilul Nicolae Demi, paharnicul Ivan Galanu 
şi asesorul de colegiu Nicolae Harita, să ia în primire cărţile donate de către 
boierul Dimitrie Carastati20. Sarcina încredinţată acestora, de catalogare a cărţilor,  
nu a fost defel uşoară. În paralel trebuie să subliniem, ca mareşalul Adunării 
Nobilimii locale, Iordache Dumitriu, a înştiinţat despre donaţia de carte pe 
Guvernatorul general al Novorossiei şi Basarabiei, contele Mihail Semionovici 
Voronţov (1823-1844).  

 Mărturiile de arhivă, însă, n-au conservat adresa lui Iordache Dumitriu 
către şeful oblastei de la Odesa21. Ceea ce putem susţine cu certitudine este că, 

                                                 
18 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 1 
19 ANRM, F. 88, inv.1, d. 719, f. 2  
20 ANRM, F. 88, inv.1, d. 719, f. 4-5 
21 Arhivele nobilimii pe aceşti ani sunt incomplete şi abundă de ciorne/texte greu de citit. 

Instituţia nobililor basarabeni era încă în faza de constituire. 
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textul a fost expediat în aceeaşi zi cu adresa semnalată deja, – cea către nobilii 
Nicolae Demi, Ivan Galanu şi Nicolae Harita, adică pe 25 mai 1833. Acest fapt are 
acoperire documentară în adresa de răspuns a Guvernatorului General al 
Novorossiei către Mareşalul Nobilimii, din 2 August 1833: „Am primit raportul 
Domniei Voastre din 25 mai curent, nr. 237. Între timp, am înştiinţat serviciul 
Consulatului Rus în Moldova, de la Iaşi, despre rugămintea nobilului Dimitrie 
Carastati, ca aceştia la rândul lor să înştiinţeze moştenitorii doctorului Gobdela, 
dacă aceştia din urmă sunt gata să răscumpere biblioteca. Dorinţa lui Dimitrie 
Carastati este ca – banii sau cărţile – să fie destinaţi pentru tineretul studios al 
Basarabiei. Printre altele fie spus, am deosebita plăcere, şi rog să aduceţi de la 
numele meu mulţumiri boierului Dimitrie Carastati, pentru gestul său de binefacere 
în folosul public, în scopul răspândirii învăţământului în regiune. Va asigur că, 
neapărat voi comunica despre toate acestea domnului ministru al Afacerilor 
Interne. De asemenea, rog, Catalogul acelor volume, o dată întocmit, neîntârziat 
să mi-l transmiteţi”22. 

 Munca asupra întocmirii catalogului a durat aproape cinci luni – din 25 mai 
până la 6 noiembrie 1833. Acele cărţi, depozitate în lăzi, după cum ne mărturisise 
boierul Dimitrie Carastati, nu fuseseră numărate. Cărţile au zăcut acolo timp de 
opt ani (1825-1833). În urma unei selecţii preventive a cărţilor a fost întocmit un 
raport oficial: 

Raport, nr. 472, noiembrie 6, 1833.  
Către Mareşalul Adunării Nobilimii, Ivan Dimitriu 

 
Subsemnaţii: nobilii Nicolae Demi, paharnicul Ioan Galanu şi  

funcţionarul civil de gradul 14, Nicolae Harita23. 
 
 „În urma adresei oficiale din 25 mai curent, nr. 1.240, 1.241 şi 1.242,  nouă 

ne-a revenit sarcina alcătuirii unui catalog amănunţit al cărţilor donate de către 
moşierul judeţului Iaşi, nobilul Dimitrie Carastati, pentru  folosul tinerilor din şcolile 
basarabene. În legătură cu alcătuirea acestui catalog, avem onoarea a Vă 
comunica faptul că au fost identificate volume scrise în diferite limbi: în elino-
greacă, în latină, în franceză, în germană, în engleză şi o parte neînsemnată în 
rusă. Mai mult, s-a constat că realmente sunt nu 2.723 ci doar 2.707 volume. 
Acest Catalog este întărit prin semnăturile noastre şi înainte de a fi prezentat 
Înălţimii Voastre, noi îndrăznim să-l prezentăm pentru confirmare în Adunarea 
Nobilimii.  

   De asemenea, considerăm că, odată ce cărţile ce au aparţinut doctorului în 
filozofie Dimitrie Gobdela, care atunci când era în viaţă, împrumutând bani de la 
nobilului Dimitrie Carastati, iar acesta din urmă în dorinţa de a dona acele cărţi a 
prevăzut şi unele clauze, precum că în cazul în care vreun moştenitor al doctorului 
Gobdela va dori să răscumpere cărţile achitând şi comisionul cuvenit, atunci acela 
va primi cărţile înapoi, noi am găsit de cuviinţă să se procedeze după cum 
urmează. Între altele fie spus, dintre acele cărţi, conform datelor înregistrate de 
către regretatul Gobdela, erau 1.427 volume în limba greacă, inclusiv: 420 de 
aritmetică, 833 de gramatică franceză şi 174 de economie practică. Astfel, au fost 
reţinute câte un exemplar din fiecare pentru bibliotecă, restul cărţilor nu mai sunt 
                                                 

22 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 5 
23 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 8 
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de folos pentru instituţia şcolară, cu atât mai mult, că rămân fără ladă. Or, aceste 
volume ar putea fi de real folos pentru fiul moştenitor al lui Gobdela, care a 
condiţionat această Bibliotecă lui Carastati. Mai mult, aceste cărţi i-ar fi fost un 
sprijin material considerabil în starea lui complet neapărată şi neajutorată. De 
aceea, credem ca ar fi binevenit, Înălţimea Voastră, să întreprindeţi un demers 
către şefii oficiali, în care să apăraţi dreptul fiului moştenitor, ca acestuia, o dată cu 
atingerea majoratului să i se pună la dispoziţie toate cele 1.427 volume, munca de 
o viaţă a bunului său tată. Cu atât mai mult că, acele volume donate gimnaziului 
de către boierul Dimitrie Carastati, culegeri alese în diferite limbi, nu numai că 
acoperă acea sumă împrumutată de tatăl său, ci întrec cu mult valoarea lor. Apoi 
acele 1.427 volume în limba greacă nu au o prea mare valoare pentru 
bibliotecă”24.  

  
 Acest demers al nobililor Nicolae Demi, Ioan Galanu şi Nicolae Harita, 

demn de toată atenţia, nu se ştie dacă a avut un ecou din partea Mareşalului 
Nobilimii. Problema cărţilor selectate şi catalogate, la această etapă era de altă 
natură. Acestea urmau să fie revăzute în scopul de a fi traduse – toate titlurile 
înregistrate în catalog – în limba rusă. Nu putem şti cine a înaintat astfel de 
cerinţe. Mărturiile nu ne dezvăluie nimic în această privinţă. Or, cărţile supuse 
cenzurii în imperiul ţarist erau verificate în baza unor registre speciale elaborate în 
diferite limbi. Şi atunci, care era rostul traducerii titlurilor în limba rusă? 

 Situaţia intervenită în problema catalogului s-a complicat mult. Și acest 
lucru este mărturisit în adresa din 5 decembrie 1833, către Mareşalul Nobilimii: 
„Conform cerinţei Înălţimii Voastre, din 16 noiembrie, curent, nr. 46,  delegată mie, 
profesorii de la Gimnaziul regional, urmau să traducă titlurile cărţilor în limba rusă 
din aşa-numita „bibliotecă” donată de către boierul Carastati, pentru a Vă pune la 
dispoziţie, cat mai repede posibil o versiune tradusă a Catalogului. În legătură cu 
situaţia intervenită, Vă aduc la cunoştinţă faptul că limba greacă – conform 
Statutului în vigoare, se citeşte la Gimnaziu doar în clasele superioare, care, de 
altfel încă nu s-au deschis. De aceea, încă nu avem angajaţi profesori la acest 
obiect. Respectiv, traducerea titlurilor din greacă nu s-a făcut. Celelalte titluri din 
Catalog au fost deja traduse, fapt despre care am onoarea să Vă comunic. 
(semnat Vasile Ozerov)”25. În colecţiile Arhivelor din Chişinău, Fondul Mareşalului 
Nobilimii basarabene, s-au păstrat listele catalogului de titluri traduse în rusă din  
latină26, franceză27, germană28 sau ale unor exemplare incomplete în germană, – 
de către profesorii gimnaziului din Chişinău29. Catalogul cărţilor în limbă greacă, 
însă, lipseşte. Doar o eventuală descoperire a acestora, în baza altor surse, ar 
putea, pe viitor, completa o imagine a întregii colecţii de carte adusă în Basarabia 
de către grecul Dimitrie Govdelas. 

 
 
 

                                                 
24 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 8, verso 
25 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 10 
26 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 15-24 
27 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 32-35 
28 Ibidem 
29 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 36 
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Memoriul Mareşalului Nobilimii şi estimarea colecţiei de carte 
  
 Textul memoriului este înregistrat cu data de 29 decembrie 1833, şi adresat 

către Guvernatorul general al Novorossiei şi Basarabiei: „Îndeplinind dispoziţia  
Domniei Voastre din 2 August, curent, nr. 13.101, am onoarea să Vă prezint 
catalogul cărţilor din colecţia donată de către boierul jud. Iaşi, nobilul Dimitrie 
Carastati, în folosul tinerilor învăţăcei din regiune. În privinţa catalogul propriu-zis 
consultat de mine, voi remarca faptul că această colecţie de carte este, fără 
îndoială, o achiziţie strălucită pentru Gimnaziul regional, fiind o bibliotecă completă 
din cele mai alese scrieri ale autorilor clasici, sau dintre cei renumiţi de scrieri 
beletristice, – toate necesare pentru procesul de studii creative ale tinerilor. În 
sfârşit, chiar dacă întreaga colecţie o apreciam doar la preţul cel mai înalt de 80 
mii ruble/asignaţii, oricum, nobilul Dimitrie Carastati, care şi-a adus prinosul 
obştesc printr-o contribuţie atât de importantă merită să fie propus de către 
Înălţimea Voastră, în baza ucazului imperial din 12 decembrie 180,1 pentru ordinul 
Sf. Vladimir, clasa a 4-a”30.   

 Nu se cunoaşte exact dacă această frumoasă intenţie a Mareşalului 
Nobilimii basarabene a fost şi realizată. Cert este că boierul Dimitrie Carastati, 
către 1 decembrie 1834, avea alcătuit un formular de serviciu. La acea dată avea 
46 de ani (nr. 1.788), avea moşii în judeţele Orhei şi Iaşi. Între anii 1819-1829, a 
contribuit personal la lichidarea epidemiilor de ciumă şi holeră în Basarabia31. 

 Se cuvine să remarcăm şi faptul că, textul memoriului se regăseşte şi în 
colecţia de documente din Fondul guvernatorului civil al Basarabiei32. După data 
de 14 ianuarie 1834, informaţiile privitoare la destinul colecţiei de carte, sau cele a 
problemelor de cenzură, pot fi recuperate din sursele fondului amintit mai sus. Cert 
este că, după 25 ianuarie 1834, dispoziţiile contelui Mihail Voronţov, în legătură cu 
biblioteca donată, sunt transmise către Mareşalul Nobilimii prin mijlocirea 
Guvernatorului civil. Schimbările intervenite îşi au explicaţia în legătură cu 
procedura de cenzură a cărţilor.  
    Adresa Guvernatorului civil către Mareşalul Adunării Nobilimii din 
Basarabia, din 25 ianuarie 1834,  nr. 1.381: „Înălţimea Sa, guvernatorul general al 
Novorossiei şi Basarabiei, contele Mihail Vorobţov, mi-a comunicat referitor la 
colecţia de carte donată de către boierul Dimitrie Carastati. La fel, a făcut referinţă 
la corespondenţa avută cu consulatul Rus din Iaşi privitor la existenţa unui 
eventual moştenitor al lui Govdela, care şi-ar fi dorit  să răscumpere de la boierul 
Dimitrie Carastati, acele 2.723 volume. Răspunsul celor din serviciul consular Rus, 
din Iaşi se rezumă la faptul că, în Iaşi locuieşte fiul minor al lui Govdelas, însă 
acesta nu are nici un drept de moştenire şi se află la întreţinere în unul din 
pensiunile de acolo, fiind  ajutorat de străini. Iar pentru că, mai este şi fără tutore, 
şefii locali încă nu pot da un răspuns afirmativ, în sensul că va fi el în stare 
vreodată să răscumpere cărţile lăsate în gaj de tatăl său.  

 După cum vi s-a comunicat anterior boierul Dimitrie Carastati, a prevăzut, 
precum că în cazul în care cărţile nu vor fi cu putinţă de a fi răscumpărate, el este 
gata să le doneze unei instituţii de învăţământ din Basarabia. În legătură cu cele 
expuse, guvernatorul general solicită să-i fie pus la dispoziţie un catalog de 
                                                 

30 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 37 
31 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 13-14 
32 ANRM, F.2, inv.1, d. 2.048, f. 7 
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colecţie. De asemenea, în adresa din 14 ianuarie curent, a rugat să fie informat 
despre locul unde se păstrează acele cărţi şi a dispus, ca acestea să fie păstrate 
intacte până la o nouă dispoziţie a sa”33. 

 Adresa de răspuns a Mareşalului Nobilimii este înregistrată cu data de 
intrare, 31 ianuarie 1834. „Înălţimea Voastră, vă aduc la cunoştinţă, că acel 
catalog solicitat de către guvernatorul general a fost deja expediat la Odesa, în 29 
decembrie 1833, iar cărţile se păstrează în lăzi la nobilul Ivan Galano în Chişinău 
şi sunt în securitate. Anexez şi copia „Memoriului” în legătură cu cărţile donate, 
care, la fel, a fost expediată guvernatorului general”34. 
  
 Cenzura cărţilor aduse în Basarabia. Impunătoarea colecţie de carte a 
profesorului grec Dimitrie Govdelas, de la Academia Domnească din Iaşi, o dată 
ajunsă în Basarabia a provocat mare bătaie de cap autorităţilor imperiale. 
Fenomenul propriu-zis al cenzurii s-a extins asupra întregii colecţii de carte şi a 
durat aproape treisprezece ani (1834-1847). 

Revenind asupra Catalogului bibliotecii vom remarca următoarele: conform 
unui ordin existent în Imperiul Țarist, toate publicaţiile străine ce treceau hotarul 
urmau să fie supuse cenzurii. Comitetul pentru cenzura străină, în a cărui zonă de 
competenţă intra şi Basarabia, se afla la Odesa. Anume acelui comitet i-au fost 
expediate listele catalogului, iar cărţile de facto se păstrau „în lăzi la boierul 
Galanu”, după cum ne mărturisesc documentele de arhivă35. În 20 iunie 1834, 
contele Voronţov, comunica şefului Basarabiei în legătură cu cenzura: „Registrul 
cărţilor prezentate la porunca mea, în 28 decembrie 1833, a fost depus la 
Comitetul de cenzură din Odesa. Unele volume sunt interzise de cenzură. Acele 
exemplare atunci când voi dispune, urmează să fie aduse la Odesa. Celelalte 
volume, vor fi transmise în supravegherea curatorului de bibliotecă din Odesa. 
Acea instituţie, căreia i-au fost donate cărţile va fi deschisă pentru public de 2-3 ori 
pe săptămână, neapărat la una şi aceeaşi ora. Iar în zile de odihnă lectura cărţilor 
să fie accesibilă pentru toţi doritorii”36. 

Comitetul de cenzură, care depistase în listele expediate, exemplare strict 
interzise, cere ca acestea să fie expediate la Odesa. Lista cărţilor cenzurate a şi 
fost identificată de Efim Levit, în 1981. Dintre cele 52 de titluri, doar două s-au 
dovedit a fi „strict interzise”: Originea tuturor cultelor sau religiile universale, Paris, 
1794, vol. I, II, IV, VI, VII, XI, XII; Tabloul istoric şi politic al Europei, Paris, 1801, 2 
vol. Celelalte 50 de titluri, sunt declarate „necunoscute”: lucrări de filozofie – 
Cugetări filozofice, Londra, 1708; Adevăratul filozof sau aplicarea filozofiei, 
Amsterdam, 1766; Memorii filozofice, Paris, f.a.; Eseu asupra destinaţiei omului, 
Drezda, 1705; Spiritul monarhilor filozofi, Viena, 1765; Teologul filozof, Paris, 
1786; Rătăcirile filozofiei sau scrisori dlui Russo..., Amsterdam, 1792; lucrări 
morale – Şcoala omului, Londra, 1755; Scrisori morale, Amsterdam, 1737; lucrări 
religioase – Unitatea bisericii sau combaterea noului sistem, Luksemburg, 1727; 
Comentariu literar al Sfintei Biblii, Viena, 1763; Dikţionar catihetic pentru tineret, 
Berlin, 1784; lucrări politice – Oracolul acestui secol, Londra, 1743; Îndreptar 
pentru conştiinţa unui rege, Haga, 1747; Principiile oricărei guvernări, Drezda, 

                                                 
33 ANRM, F.2, inv.1, d. 2.048, f. 38 
34 Efim Levit, op. cit., p. 74 
35 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 40 
36 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 719, f. 41 
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1768; Dicţionar politic, Londra, 1762; Criza Europei, f.l., 1783; Despre libertatea şi 
egalitatea oamenilor şi a cetăţenilor, Viena, 1793; Anuarul republicanului sau 
inventarul fizico-economic, Paris, 1794; lucrări istorice – Călătorie istorică prin 
Europa, Amsterdam, 1708; Revoluţiile imperiilor şi a regatelor, Paris, 1769, 2 vol.; 
Istoria revoluţiilor din Polonia de la moartea lui August III până în 1775, Varşovia, 
1775, 2 vol.; Schiţă de istorie universală, Paris, f.a.; lucrări de ştiinţele naturii – 
Singularităţile naturii, f.l., 1768; Despre natura omului, Paris, 1800; A.B.D., 
Călătorie în Orient, Paris, 1801; lucrări beletristice – Aventurile unui ofiţer, Paris, 
1799; Amanţii filozofi, Amsterdam, 1755; Culegere de bucăţi serioase şi 
interesante, Amsterdam, 1760; Visurile călătorului solitar, f.l., f.a.; Tablouri de viaţă 
şi moravurile secolului al XVIII-lea, f.l., f.a. 

Despre destinul ulterior al colecţiei de carte donate de către Dimitrie 
Carastati, avem foarte puţine date. Nu se ştie exact dacă acele volume au ajuns 
totuşi în colecţia bibliotecii Gimnaziului regional. Deşi, indirect, unele mărturii, 
identificate în sursele Arhivelor din Chişinău ne îndeamnă să credem că acest 
eveniment s-a întâmplat, totuşi, la finele lunii decembrie 183437. O cercetare 
ulterioară în fondul de carte intrată în Colecţia Bibliotecii Gimnaziului regional din 
Chişinău, se impune. 

În final, se cere menţionat faptul că actul de predare a colecţiei de carte a 
fost tărăgănat la nesfârşit. La anumite etape au fost implicate şi serviciile poliţiei 
pentru a urgenta transmiterea cărţilor în biblioteca Gimnaziului. După zece luni de 
corespondenţă intensă între diverse instituţii imperiale ale provinciei, în data de 1 
noiembrie 1834, Pavel Struckov, directorul interimar al şcolilor din Basarabia, îl 
informa pe Pavel Fiodorov, Guvernatorul Basarabiei „că biblioteca donată, încă nu 
poate fi transmisă din cauza „neprezentării nobilului Galano”, care deţinea cărţile.  

Totodată, acesta recomandă şefului de gubernie să recurgă la unele 
constrângeri ce ar fi în măsură „să-l oblige pe paharnicul Galano să transmită 
cărţile ce i-au fost încredinţate”38. Fapt ce a urmat pe 4 decembrie 1834, atunci 
când nobilul Ioan Galano, în lipsa lui Nicolae Demi, ar fi îndemnat să depună 
cărţile39. În actul de intrare sunt înregistrate şi unele cifre: 1.536 – în limba greacă; 
366 – în latină; 541 – în franceză; 212 – în germană; 3 – în engleză; 2 – în italiană; 
1 – maghiară; 8 – în rusă. Se specifica, între altele, că „un număr impunător 
alcătuiesc cărţile de autor ale profesorului Dimitrie Govdelas, acestea ajung la 
numărul de 1.407 volume”40. 

În loc de concluzii. Corespondenţa dintre oficialităţile provinciei la subiectul 
„cărţilor donate” a continuat la nesfârşit. De fapt nici nu putem cunoaşte exact cât 
a durat. Sursele de care dispunem permit o abordare în limita cronologică de până 
la anul 1847. Fără îndoială, problema cenzurii cărţii străine intrate în imperiu se 
constituie într-un subiect independent de cercetare. Cert este că, funcţionarilor 
oficiali, implicaţi direct în disputa „cărţilor donate” de către nobilul Dimitrie 
Carastati, şi-ar fi dorit ca acestea să fie returnate înapoi la Iaşi, în afara hotarelor 
Imperiului. 

 

                                                 
37 ANRM, F. 2, inv.1, d. 2.048, f. 30 
38 ANRM, F. 2, inv.1, d. 2.048, f. 20 
39 ANRM, F. 2, inv.1, d. 2.048, f. 30 
40 ANRM, F. 2, inv.1, d. 2.048, f. 39 
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Paul NISTOR 

CULTURĂ, CARTE,  IDEOLOGIE ŞI PROPAGANDĂ EXTERNĂ ROMÂNEASCĂ 
ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI RECE. CAZUL AMERICAN (1950-1954) 

În contextul începutului Războiului Rece, între România şi Statele Unite nu 
au existat relaţii diplomatice în care normalitatea şi politeţea protocolară să 
primeze. Din contra, în primul deceniu postbelic, acuzele reciproce, hărţuirea 
diplomaţilor şi restrângerea activităţilor erau detalii obişnuite între două state care 
făceau parte din „lagăre” diferite1. După cum s-a verificat de foarte devreme, doar 
calcule strategice au condus la menţinerea legăturilor politice dintre Bucureşti şi 
Washington, fiecare capitală intenţionând să întreţină astfel un punct de observaţie 
şi spionaj în teritoriul inamic. Pe lângă colectarea de date politice necesare Uniunii 
Sovietice şi încercarea de constituire a unei reţele de simpatizanţi americani, care 
puteau fi exploataţi ideologic, românii erau obligaţi să ducă o muncă constantă de 
propagandă. Aceasta folosea atât pentru a explica trăsăturile blocului estic într-o 
societate capitalistă cât şi la atragerea de idealişti care să fie apoi aduşi în slujba 
intereselor comunismului. 

Tehnicile de propagandă şi informare nu erau străine epocii. Ele fuseseră 
puse în practică din ce în ce mai eficent începând cu Primul Război Mondial şi 
duse spre o rafinare cinică de către sovietici şi nazişti în perioada interbelică. 
Existau deja articole şi cărţi care teoretizau activităţile de propagandă, şi se 
cunoşteau multiple metode practice, cu efecte verificate. Personalităţi precum G. 
Plehanov, Lenin, Stalin, Goebbels, Hitler, pentru regimurile totalitare, şi Harold D.  
Lasswell, Edward L. Bernays, Leonard W. Doob, Harwood L. Childs, Aldous 
Huxley, pentru lumea anglo-saxonă, formulaseră deja o întreagă sferă 
conceptuală în jurul ideii de propagandă2. Şi E.H. Carr, unul din fondatorii ştiinţei 
relaţiilor internaţionale în Vest, considera în 1939  că propaganda, echivalând cu 
puterea asupra opiniei publice, era foarte necesară guvernelor şi liderilor politici. 
Aceasta trebuia să fie un instrument al politicii naţionale şi nu putea fi disociată de 
alte forme de putere, puse în slujba interesului naţional3.  

Încă din anul 1947, aşa cum explica şi „Raportul asupra posibilităţilor de 
informare şi propagandă în S.U.A.”, întocmit de Legaţia României,  „în urma 
teroarei dezlănţuite împotriva progresiştilor americani, care au fost de multe ori 
acuzaţi de a fi agenţi ai unei puteri străine”, „activitatea noastră ...  trebuie dusă cu 
foarte mare prudenţă”4. Deja putem spune că se instaurase în America acea 
gândire maniheistă care separa Vestul şi Estul în Bine şi Rău, şi care va da 
posibilitatea lumii libere să uzeze de o retorică  fascinantă a libertăţii, în cadrul 
acelui mare „război al minţii” care era înfruntarea ideologică5. În acele condiţii, 

                                                            
1 Joseph F. Harrington, Bruce J. Courtney, Relaţii româno-americane, 1940-1990, Institutul 

European, Iaşi, 2002, p. 126-143 
2 Nicholas J. Cull, David Culbert, David Welch, Propaganda and Mass Persuasion: a 

historical encyclopedia, 1500 to the present, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara, California, 2003,          
p. 319-320 

3 E.H. Carr, Propaganda in international politics, Oxford, Clarendon Press, 1939, p. 12 
4 Arhivele Naţionale ale României, Fond C.C. al P.C.R., Secţia Relaţii Externe, 1947, Dosar 

10, Raport asupra posibilităţilor de informare şi propagandă în S.U.A., f. 54 
5 Philip M. Taylor, Munitions of the mind. A history of propaganda from the ancient world to 

the present day, Manchester University Press, Manchester, UK, 2003, p. 250-252 
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propaganda românească nu putea fi, totuşi, una cu nuanţe comunist-
internaţionaliste. Pentru început, românii încercau să popularizeze imaginea ţării 
lor pe un continent în care nu se ştiau prea multe despre Europa de Est. Astfel, 
discursul social şi anticapitalist, se îmbina „armonios” cu o propagandă în care se 
făcea o spoială de publicitate culturii române. 

Existau mai multe instrumente de propagandă: Buletinul Legaţiei, publicaţii 
în limba engleză editate în R.P.R., articole şi materiale documentare trimise de la 
Bucureşti către ziare americane, proiecţii de filme, expoziţii de fotografii. Buletinul 
ajunsese la 14.000 exemplare la final de 1950, era şi ilustrat şi împreună cu 
publicaţii editate în România era „difuzat în cercurile şi organizaţiile progresiste, 
muncitoreşti şi intelectuale şi în sânul coloniei române” şi chiar către biblioteci. 
Apoi, se dorea ca articole despre România să apară în mari ziare americane. 
Totuşi, deşi Legaţia a trimis mai multe materiale spre publicare „presei 
progresiste”, au apărut doar câteva în „Daily Worker” şi în săptămânalul acestuia – 
„The Worker”. Erau reportaje, însoţite de fotografii şi scurte informări despre 
evenimente şi teme dragi P.C.R.-ului6. Ziarele mari, „capitaliste”, refuzau să 
colaboreze cu Legaţia României comuniste. 

În continuare, să constatăm cum a evoluat pas cu pas acest Buletin al 
Legaţiei, intitulat „Romanian News”, în 1950. Un raport pe lunile ianuarie- februarie 
1950 – „Activitatea de presă şi cultură a Legaţiei din Washington” – amintea că 
principala activitate în acest domeniu a fost dusă prin publicarea şi difuzarea 
buletinului săptămânal. Secretarul de Legaţie Ion Niţescu aprecia că la începutul 
anului 1950 se petrecuse o îmbunătăţire serioasă a buletinului datorită 
aprovizionării constante cu reportaje, articole şi fotgrafii trimise de minister7. 
Crescuseră  calitativ şi cantitativ şi buletinele de ştiri „Agerpres” care veneau de la 
Londra. După cum lăsa să se înţeleagă Niţescu, „Romanian News” publica în 
fiecare număr un articol sau un reportaj mai lung, venit din ţară, care atingea o 
problemă de interes imediat. Uneori, dacă subiectele erau mai importante, se 
adopta formula unei serii de articole. De pildă, articole referitoare la evrei erau 
însoţite de articole despre rezolvarea problemelor religioase în R.P.R.8  

Câteva exemple de titluri din Buletin ne indică şi chestiunile considerate 
mai importante în acel moment: „Schools for all nationalities of the R.P.R.”, „Child 
care in R.P.R.”, „Worker’s Clube offer education and recreation”, „Economic 
Security – more opportunities for working families”, „Industrial Safety Programes”. 
Erau preluate şi articole din publicaţiile „Arcades”, „Art Roumain”, „Romanian 
Review” sau din buletinul Legaţiei din Londra9. 

Secretarul Legaţiei ne dezvăluie câte ceva şi din „bucutăria” Buletinului, 
oferind detalii despre modul în care se ajungea de la simpla idee la produsul finit. 
Conţinutul Buletinului era discutat într-un grup de 3 oameni: ministrul Magheru, 
„tovarăşa Magheru” şi Ion Niţescu10. Culesul, paginatul şi corectura, în  1950, nu 
mai era făcute de personalul Legaţiei, ceea ce simplifica şi uşura foarte mult 

                                                            
6 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), Fond S.U.A., Dosar politic 1950, Stadiul 

relaţiilor între RPR şi SUA în 1950, p. 15 
7 AMAE, Dosar Presă, 200/1950, Activitatea de presă şi culturală a Legaţiei din Washington 

(ianuarie-februarie 1950), p. 1 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 Ibidem, p. 2 
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munca. Un angajat din interiorul tipografiei unde era editat Buletinul – domnul 
Klafter – acceptase să lucreze pentru Legaţie pe o „remuneraţie relativ mică … 
faţă de standardul de aici”. 

La începutul lui 1950, Buletinul ieşea în 10.200 exemplare. Din acestea, 
9.500 mergeau către adrese individuale din S.U.A., apoi câte 100 exemplare 
mergeau cu avionul, la legaţiile R.P.R. din Oslo şi Stockolm, 30 exemplare la 
consulatul român de la New York, câte 3 exemplare la fiecare societate a 
românilor americani, câte 5 exemplare la librăriile „progresiste” din S.U.A. (în 
special din Boston şi Chicago) iar 300 exemplare erau oprite la sediul Legaţiei din 
Washington11. Cele 9.500 adrese de pe teritoriul S.U.A. vizau: particulari români şi 
americani, biblioteci cu peste 75.000 volume, ziare cu peste 50.000 tiraj, asociaţii 
de presă, comentatori de radio, societăţi româneşti din S.U.A., corp diplomatic, 
sindicate, intelectuali progresişti americani, presă muncitorească, delegaţi la 
Naţiunile Unite, ziare evreieşti din S.U.A., universităţi americane şi adrese 
individuale din Canada. Adresele erau împărţite pe categorii speciale (preoţi, critici 
de artă, intelectuali „progresişti”) iar la asociaţiile românilor americani erau trimise 
şi ziare care veneau din ţară. 

Secretarul Niţescu mai cerea să i se trimită regulat, prin  avion, „orice 
publicaţie de propagandă editată la noi în limba engleză, ca de pildă „Romanian 
Review”, „L’Art en R.P.R.” sau altele ocazionale”. Până atunci ele erau primite la 
Washington doar întâmplător. 

Din necesitatea de a verifica imaginea României în cel mai puternic stat al 
lumii, Bucureştiul făcea abonamente la diferite publicaţii americane. Acestea mai 
erau consultate şi pentru ca românii să se ţină la curent cu evoluţii specifice din 
domeniul relaţiilor internaţionale, doctrinelor politice, ideologiilor de stânga, 
strategiilor militare etc. Astfel, în august 1950, Grigore Preoteasa trimitea Legaţiei 
o telegramă cu următorul text: „Reînnoiţi urgent abonamentul la „New York Times” 
şi dispuneţi ca ziarul să fie expediat regulat prin poştă”12. 

La finalul anului 1950, directorul Serviciului Publicaţiilor din M.A.E., Cristina 
Luca, solicita Legaţiei reînnoirea abonamentelor la mai multe ziare şi reviste 
americane. Unele dintre acestea trebuiau să meargă direct la M.A.E.: „Worlds”, 
„Românul American”, „Daily Worker”, „Political Affaires”, „Life”, „New York Times”, 
„New York Herald Tribune”, „United Nations World”, „Cristian Science Monitor”. 
Alte publicaţii rămâneau doar la Legaţia din Washington şi puteau fi expediate la 
Bucureşti, după necesităţi, prin curier: „Military Review”, „The Air Force”, „The Air 
and Navy Journal”, „The Marine News”, „The Artilery and Military Review”, „The 
Army Information Digest”, „The Navy”, „The Armoured Cavalery Journal”. Pe lângă 
acestea, se cereau şi ziarele anticomuniste ale românilor din America13. 

Între România şi S.U.A. exista şi un schimb de cărţi, alimentat mai ales de 
dorinţa Bucureştiului de a se ţine la curent cu noutăţi tehnologice sau cu literatura 
de stânga americană, care lua atitudine critică faţă de politica internă şi externă a 

                                                            
11 Ibidem, p. 4 
12 AMAE, Fond S.U.A., Telegrame Washington, MAE către Legaţie, Telegramă din 18 

august 1950 
13 AMAE, Fond S.U.A., Dosar Presă, 200/1950, Document nr. 4899 din 1950 
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Administraţiei Truman. Totuşi, exista şi un caz invers, în care reprezentantul 
Bibliotecii Congresului – Lewis C. Coffin, anunţa Institutul Român pentru Relaţii 
Culturale cu Străinătatea, de la Bucureşti, de intenţia instituţiei sale de a 
achiziţiona şi cărţi româneşti şi alte publicaţii. Americanii trimiteau chiar şi etichete 
cu adrese, pentru a uşura expedierea publicaţiilor în Statele Unite14. 

Românii, în schimb, aveau solicitări mult mai numeroase. În noiembrie, 
Ana Toma din M.A.E. cerea Legaţiei să trimită pe numele Elenei Păsculescu, la 
M.A.E., următoarele cărţi (însoţite de facturi): „Piezoelactric crystals and their 
application in ultrasonics” – W.P. Mason şi „Electrone-Tube circuits” – Samuel 
Seely15. În octombrie 1950 apărea interesul românilor pentru o listă mare de cărţi: 
„ All Manner of men” – Malcolm Ross, „To be free: Studies in American Negro 
History” – Herbert Aptheker, „Another such victory” – John Weaver, „The Stilwell 
Papers” – Joseph W. Stilwell, „Gene Debs” – Herbert M. Morais, William Cahn, 
„The American Democracy” – Harold J. Laski, „The Negro Ghetto” – Robert C. 
Weaver, „Frederick Douglass” – Benjamin Quarles, „The Warlords of Washington: 
The inside story of  Big Business the People in World War II” – Bruce Catton, „The 
Negro Liberation” – Harry Haywood, „In defense of the Communist Party and the 
Indicted Leaders” – William T. Foster, „The Negro Handbook” Florence Murray, 
„The Mediterranean. Its role in Americas Foreign Policy” – William Reitzel, 
„American Labour in Action” – Wellington Roe, „One Thousand Americans” – 
Georges Selder, „Where I Stand” – Harold E. Stassen, „World Aflame. The 
Russian-American War of 1950” – Leonard Engel, „The problem of Reducing 
Vulnerability to Atomic Bombs” – Ansley Cole, „Militarism in Education”, „Japan 
Diary” – Mark Gayn, „One Worst Blinders in the War” – Hanson Baldwin, „Decision 
in Germany” – Lucius D. Clay, „Dangerous thoughts” – Eugene Dennis, „Briefs of 
the twelve Communist Arguing the Unconstitutionality of the Smith Act and of the 
Indicments against them thereunder”, „The Shame of the States” – Albert Deutsch, 
„The United States in China” – John King Fairbank, „The Embers still burn” – Ira A. 
Hirschman16. 

Constatăm că aceste lucrări făceau parte din nişte teme de maxim interes 
pentru statele comuniste: situaţia negrilor din S.U.A., al Doilea Război Mondial, 
socialiştii şi comuniştii americani, politica externă a S.U.A., politica internă 
americană în interpretarea stângii. În text se preciza adeseori că aceste cărţi 
aveau critici bune în reviste de stânga sau comuniste, precum „Masses and 
Mainstream” sau „Temps Nouveaux”. Uneori se dădeau şi informaţii despre autori 
sau personajele principale, pentru ca propunerile de cărţi să fie mai convingătoare: 
Gene Debs – „viaţa marelui luptător socialist din America care s-a opus primului 
război mondial şi a fost închis”, Frederick Douglass – „viaţa marelui luptător negru 
pentru cauza popoarelor oprimate din S.U.A.”, „Malcolm Ross – „autorul a fost 
conducătorul comitetului F.E.P. timp de 18 luni. Descrie probleme rasiale în 
legătură cu munca în timpul războiului”17. Sau, în alte cazuri, apăreau mici 
comentarii despre conţinutul cărţilor: „despre politica, organizarea socială şi 
cultură în Statele Unite. Are părţi care demască controlul Wall Street-ului în 
politica S.U.A.”, „demască birocraţia sindicală şi metodele cu care conducătorii 

                                                            
14 Ibidem, Dosar Cultură, 1950-1952, Scrisoare din 31 iulie 1950 
15 Ibidem, Telegrame Washington, noiembrie-decembrie 1950, f. 163 
16 Ibidem, Dosar Cultură, 1950-1952, Document 217/1950 
17 Ibidem 
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reacţionari şi sindicatele, păstrează în mâinile lor aparatul organizaţiilor 
muncitoreşti”, „cartea lui Reitzel ne relevă cu o francheţe cinică motivele politcii 
externe agresive a Statelor Unite în ţările Orientului Apropiat şi ale Orientului 
Mijlociu” 18. Toate aceste lucrări erau, probabil, folosite pentru a completa şi rafina 
discursul internaţional comunist al capitalelor est-europene. În plus, argumentele 
americanilor de stânga erau folosite pentru a „confirma” adevărul viziunei 
Moscovei despre evoluţia lumii, cu problemele sociale, economice şi militare în 
prim plan. 

Filmele documentare româneşti au fost prezentate în cadrul Legaţiei, cu 
ocazia diferitelor sărbători comuniste,  şi prin „organizaţiile progresiste româneşti”, 
în cadrul coloniei române. Un alt raport ne informa că filme precum „23 august”, 
„Oraşul nu doarme noaptea”, „Cupa Tineretului” erau pregătite pentru un turneu 
american dar începuseră să ruleze de abia la unele societăţi din Detroit. De 
asemenea, erau trimise Fraternalei societăţilor româno-americane  fotografii din 
R.P.R., conform unei înţelegeri anterioare19. Apoi, pentru recepţia pe care Legaţia 
urma să o dea cu ocazia Zilei Republicii (30 decembrie) erau trimise din ţară trei 
filme de propagandă: „Pentru industrializare, pentru socialism”, „23 august 1950”, 
(filmarea manifestaţiilor de la Bucureşti) şi „Cursa ciclistă luptă pentru pace” 
(desfăşurarea unei curse cicliste prin întreaga ţară)20. Modul în care Legaţia 
României uza de aceste filme nu era indiferent F.B.I.-ului american. Mai multe 
dovezi strânseseră în acest sens diplomaţii Bucureştiului. Astfel, un preot din 
Chicago, care oferise o sală pentru proiecţia unui film românesc, a fost vizitat de 
agenţi F.B.I. Un anume Saniel comunica Legaţiei că o societate care i-a dat o sală 
pentru rularea unor filme în Pittsburgh i-a retras autorizaţia în ultimul moment, fără 
explicaţii. Iar la Detroit, la aniversarea clubului femeilor, „reacţionarul Cucu a venit 
însoţit de doi agenţi, în sală, iar afară staţiona o maşină a poliţiei cu poliţistul care 
să-i apere”21. 

Legaţia acorda o mare atenţie strângerii relaţiilor cu românii şi asociaţiile 
culturale româno-americane din Statele Unite. Plecând de la probleme cotidiene 
(mulţi doreau să afle veşti de la rudele din ţară, trimiteau pachete, se interesau 
despre transformările din România etc.), diplomaţii Bucureştiului urmăreau 
stabilirea unor relaţii umane apropiate. Inevitabil, propaganda „albă” era utilizată 
pentru a construi o bună imagine noului regim din ţară. Argumentul suprem al 
legaţiei în faţa unor români care aveau puţine informaţii despre zona de origine era 
acela al metamorfozelor decisive declanşate de P.M.R. în viaţa de zi cu zi a 
oamenilor simpli. Astfel, se vorbea în general despre electrificarea ţării, ridicarea 
de şcoli, locuri de muncă bine plătite în industrie şi creşterea standardului general 
de viaţă. Nu puţini dintre românii americani au fost seduşi de acest discurs 
generos, fiind utilizaţi apoi de legaţie în acţiuni propagandistice.  
 Odată cu utilizarea filmului documentar sau artistic ca mijloc de informare 
despre „noua” Românie, au apărut şi noi modalităţi de inoculare a ideilor 
propagandistice ale Bucureştiului. Din ce în ce mai multe localităţi din S.U.A. 
organizau festivaluri de film, urmate de târguri de carte românească şi de 

                                                            
18 Ibidem 
19 Ibidem, Dosar Presă, 200/1950, Activitatea de presă şi culturală a Legaţiei României 
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discursuri „prietenoase” ale diplomaţilor R.P.R. În 1951, în New York, Detroit, 
Akron sau Youngstown au rulat filme precum: „Sport şi prietenie la Poiana Stalin”, 
„Congresul Comitetelor de luptă pentru pace”, „Viaţa învinge”, „În sat la noi”, filme 
urmate de discuţii de popularizare a noii culturi socialiste22. Membrii Legaţiei 
R.P.R. – M. Magheru, C. Bogdan, P. Mitrache, Zambeti, soţii Manea, soţii 
Dumitrăchescu – primeau invitaţii oficiale din partea diverselor asociaţii şi 
prelungeau serile culturale în discursuri puternic ideologizate. 
         Uneori, anticomuniştii cunoşteau programul acestor festivaluri şi organizau 
proteste stradale în faţa sălilor de cinema. Aşa s-a întâmplat în octombrie 1951, la 
New York, când 20 de „fascişti fugari” au pichetat locul, „fără să obţină vreun 
rezultat”23. Alteori, Legaţia R.P.R. era anunţată prin telegrame ale Comitetului 
Naţional Român American de inoportunitatea participării diplomaţilor la manifestări 
organizate de simpatizanţii comunişti din coloniile româneşti24. Oricum, utilizarea 
propagandei „albe”, care scotea în evidenţă unele realizări ale României 
comuniste, era întâlnită cu predilecţie la diplomaţi. Discursul lor atrăgător, care 
evita explicaţiile pe subiecte sensibile precum gulagul estic sau confiscarea 
proprietăţilor, prindea în general la româno-americanii simpli, cei mai mulţi 
proveniţi din mediile muncitoreşti. Astfel, Legaţia R.P.R. reuşea să obţină prieteni 
dezinteresaţi în mai toate regiunile cheie ale Americii. 

Pe lângă festivalurile de filme sau ziarele din S.U.A., românii au ţinut să-şi 
prezinte opiniile şi prin cărţi sau reviste tipărite în R.P.R. dar difuzate în S.U.A. În 
mai 1951, Magheru contactase societatea „Imported Publications and Products” 
din New York pentru o distribuţie pe baze comerciale a cărţilor româneşti în statele 
americane. Societatea respectivă avea acelaşi tip de relaţii şi cu celelalte ţări 
comuniste şi putea difuza cărţi în limba engleză, ori în limbile estice25. M.A.E. 
sugera acestei societăţi să plaseze cărţile din R.P.R. în special în oraşele în care 
locuiau  mulţi etnici români. În ceea ce priveşte revistele româneşti trimise spre 
vânzare în America: „Romanian review”, „Roumanie Nouvele”, „Arta în R.P.R.”, 
Arta populară, multe erau improprii comerţului deoarece conţineau propagandă 
antioccidentală şi caricaturi care persiflau pe liderii Vestului. Din acest motiv 
trebuiau refăcute special pentru difuzare în S.U.A.26  

În 1952,  cu ocazia zilei naţionale a României, mai multe festivaluri de filme 
au fost iniţiate în centrele româneşti din S.U.A. Numai la New York au venit peste 
400 persoane şi, în ciuda faptului că „fasciştii români au organizat pichete”, 
„rezultatele sunt satisfăcătoare”27. Filmele folosite în 1952 au fost cu predilecţie 
documentare („1 Mai”, „Cimentul”, „Dinamo”, „Zile însorite”) dar şi artistice („Mitrea 
Cocor”) şi aveau subtitrare în limba engleză28. 

Mijloace importante, cu ajutorul cărora legaţia română îşi răspândea ideile, 
erau buletinul propriu şi diferitele ziare „progresiste” prietene. Buletinul îşi continua 
seria „triumfătoare” de articole dedicate realizărilor socialiste. În special la ocaziile 
festive: 8 mai, 23 august, 30 decembrie, diplomaţii-redactori se concentrau pentru 

                                                            
22 Ibidem, Telegramă din 10 octombrie 1951 
23 Ibidem, Telegramă din 22 octombrie 1951 
24 Ibidem, Telegramă din 27 iunie 1951 
25 Ibidem, Telegramă din 21 mai 1951 
26 Ibidem, Telegramă din 14 noiembrie 1951   
27 Ibidem, Telegrama din 9 septembrie 1952 
28 Ibidem, Telegrama din 2 august 1952 
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o nouă abordare entuziastă a temelor arhibătătorite: prietenia dintre România şi 
U.R.S.S., planul de electrificare a ţării, paralele între democraţia burgheză şi 
democraţia populară, medalioane cu biografii ale liderilor comunişti etc.29 Un 
subiect aparte, căruia i s-a acordat o importanţă deosebită, a fost cel legat de 
noua constituţie. În paginile buletinului s-a căutat o maximă popularizare a 
proiectului Constituţiei R.P.R. din 1952, insistându-se asupra libertăţile şi 
drepturile oferite şi pe înaltul grad al democratizării României30. 

 Dar a existat şi o reală îngrijorare pentru soarta buletinului, mai ales după 
ce ambasadelor Poloniei şi U.R.S.S. li s-a interzis să mai scoată un astfel de 
material. În plus, Congresul a aprobat o lege care obliga pe toţi diplomaţii străini 
din serviciile de presă sau care pregăteau şi distribuiau produse de propagandă, 
să se înregistreze la Departamentul Justiţiei31. Acest lucru ar fi însemnat un 
control mai strict asupra activităţilor. Pentru a preîntâmpina o decizie dură a 
autorităţilor americane contra buletinului, a fost pus în aplicare planul de preluare 
a unei părţi a propagandei R.P.R. de către ziarul Românul american. Astfel, acest 
ziar conţinea o dată sau de două ori pe lună două pagini suplimentare, cu ştiri şi 
fotografii din R.P.R.32 Pe lângă strânsa colaborare cu Românul american, existau 
semne ale unor bune relaţii şi cu alte publicaţii cu orientare comunistă. În acest 
sens, întâlnim articole ale lui Silviu Brucan sau Bogdan Iosif, trimise pentru New 
World Review sau Masses and Mainstream33. 

Propaganda românească a fost deghizată şi în diverse acţiuni culturale 
iniţiate de Legaţia R.P.R. O mare atenţie a fost acordată organizării unui Centenar 
Caragiale, scriitor preferat pentru pretinsele ironii antiburgheze. Centenarul a fost 
marcat în America prin articole speciale în buletinul legaţiei, conferinţe în cadrul 
asociaţiilor românilor americani, citirea de schiţe reprezentative din operele 
dramaturgului34. „Românul american” a acordat un spaţiu generos acestui subiect 
şi s-a căutat chiar a se prezenta opera lui Caragiale unor intelectuali „progresişti” 
americani35. De asemenea, exemplare din ediţia de lux a operelor scriitorului 
român au fost oferite cadou unor persoane importante. 

A fost propusă şi organizarea unei expoziţii de artă, cu lucrări aduse din 
România. Iniţial, s-a dorit ca prin intermediul acestui eveniment să se creeze un 
cap de pod important în rândul artiştilor americani, M.A.E. considerând că era mai 
bine ca toate manifestările să fie iniţiate în S.U.A. de un comitet de intelectuali din 
New York36. Din cauza înăspririi legilor americane, acest lucru nu s-a putut şi s-a 
tratat direct cu galeria „National Serigraph Society” din New York37. De succesul 
acestei prime expoziţii, din noiembrie-decembrie 1952, depindea organizarea 
altora, în Chicago şi Detroit. Pentru o reprezentativitate satisfăcătoare a artei 

                                                            
29 Ibidem, Telegrama din 24 iulie 1952 
30 Ibidem, Telegrama din 5 august 1952 
31 Ibidem, Telegrama din 28 martie 1952 
32 Ibidem, Telegrama din 29 august 1952 
33 Ibidem, Telegrama din 13 iulie 1952 
34 Ibidem, Telegrama din 11 ianuarie 1952 
35 Ibidem, Telegrama din 15 februarie 1952 
36 AMAE, Fond S.U.A., Telegrame Washington, 1952, Document al Direcţiei Cabinetului, 7 

aprilie 1952 
37 Ibidem, Telegrama din 21 mai 1952 
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româneşti, Bucureştiul decidea trimiterea a 30-40 picturi, 15-20 sculpturi, 6-8 
gravuri şi 6-7 vitrine cu obiecte de artă populară38. 

Pe aceeaşi ideea mergea şi preocuparea legaţiei de a organiza audiţii de 
muzică populară românească la New York dar şi conferinţe despre compozitori noi 
şi tendinţe ale muzicii culte din R.P.R.39 Intenţia nedisimulată era similară cu cea 
de la expoziţia de artă: captarea atenţiei unui public larg, care să cuprindă 
intelectuali „progresişti”, dar şi „burghezi democraţi”. Aşadar, canalul cultural 
începea să fie mai mult utilizat, ca metodă de subpropagandă, de îndată ce 
manifestările politice ale reprezentanţelor diplomatice ale statelor comuniste 
fuseseră socotite deranjante de către oficialităţile S.U.A. Prin acţiuni culturale, 
românii ştiau că nu puteau risca reacţii brutale din partea statului american, în 
acelaşi timp existând şi reale speranţe pentru atragerea în reţeaua de informatori 
a unor cetăţeni ai Statelor Unite. 

În cursul anului 1954, ministerul de la Bucureşti a solicitat Legaţiei mai 
multe cărţi sau publicaţii care interesau pe responsabilii din M.A.E. În luna mai era 
exprimat interesul pentru Raportul privind România, publicat de către Comisia 
pentru relaţii externe a Senatului american. Raportul conţinea o prefaţă scrisă de 
senatorul Wilby. Bucureştiul dorea cumpărarea a trei exemplare de la Goverment 
Printing Office, care urmau să fie expediate la Direcţia Presei din M.A.E.40 În 
octombrie, Cornea, tot de la Direcţia Presei, dorea cumpărarea cărţii lui George 
Kenan – „Realităţile politicii externe americane”41. La finalul lui 1954, acelaşi 
Cornea comunica Legaţiei publicaţiile americane la care se dorea prelungirea 
abonamentelor şi în 1955: „New York Times”, „Wall Street Journal”, „Collier’s” , 
„Life”, „U.S. News & World Report”. În aceeaşi telegramă, funcţionarul de la 
Direcţia presei mai solitica numere din „Saturday Every (Evening ?) Post”, „Nippon 
Times” şi orice alte materiale care se referau la activitatea C.I.A.42. Cu acea 
ocazie, era semnalată şi o gafă a ziarului colaboraţionist „Românul American”. În 
numărul din 20 noiembrie 1954 era preluat din presa română articolul „Izvor de 
putere”, în care se vorbea despre pregătirea militară a soldaţilor României. M.A.E. 
considera subiectul ca fiind „nepotrivit pentru a fi popularizat în presa americană” 
şi cerea Legaţiei să transmită „prietenilor” de la „Românul American” o selecţie 
mai atentă a materialelor referitoare la R.P.R.43. 

 
Tot în 1954 avem şi exemplul unei lucrări americane tipărite la Bucureşti. 

Romanul lui Theodor Dreisler – O tragedie Americană, fusese publicat de Editura 
de Stat, iar cinci exemplare fuseseră trimise agenţiei „Pfeffer” la New York, înainte 
ca un contract să fie semnat între editură şi agenţie. Se crea astfel o problemă, 
agenţia susţinând că editura are datorii către ea încă din 1952. „Pfeffer” refuza să 
semneze noi contracte şi dorea să dea în judecată Legaţia. F. Covaci, de la 
Legaţia R.P.R., sugera editurii să contacteze de urgenţă agenţia şi să clarifice 
situaţia, iar pe viitor să anunţe şi pe diplomaţii români de la Washington de 

                                                            
38 Ibidem, Telegrama din 17 aprilie 1952 
39 Ibidem, Telegrama din 3 martie 1952 
40 Ibidem, MAE către Legaţie, Telegramă din 18.05.1954 
41 Ibidem, MAE către Legaţie, Telegramă din13.10.1954 
42 Ibidem, MAE către Legaţie, Telegramă din7.12.1954 
43 Ibidem 
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existenţa unor asemenea contracte, tocmai „pentru a nu risca să fim daţi pe uşă 
afară”44. 

 
Cu diferite ocazii, Legaţia organiza expoziţii de fotografii – mărturii vii ale 

transformărilor socialiste ale României. Imaginile trebuiau să impresioneze 
publicul şi să vorbească mai elocvent despre drumul modernizării şi industrializării, 
pe care apucase R.P.R. Pentru serbarea zilei de 23 August, diplomaţii români 
organizau la sediul Legaţiei o astfel de expoziţie, cu imagini luate dela următoarele 
persoane: Nicu Vasile – reporter fotograf la „România Liberă”, Clara Spitzer – 
maistru fotograf la întreprinderea „Arta Decorativă” – Bucureşti, Martin Cioc – 
reporter fotograf „Scânteia”, Armand Rosenthal – reporter fotograf la agenţia 
„Agerpres”, Bucureşti, Ana Balasz – artistă decorativă – Oradea45. Legaţia dorea 
20 de fotografii în format mare, pe care să le afişeze la recepţia de 23 August. 
Fotografiile aveau o temă comună: „să reprezinte realizările noastre în industrie şi 
agricultură”46. După mărturiile vremii, participanţii la recepţia dată de români,  
membri ai corpului diplomatic de la Washington şi personalităţi americane, ar fi 
vizitat expoziţia de fotografii şi artă populară şi au fost interesaţi de cele văzute. 
Mai mult, „participanţii au fost impresionaţi de faptul că la despărţire fiecare 
participant a primit din partea ministrului României la Washington câte un disc cu 
muzică populară românească şi mulţumirile sale pentru participare”47. 

Totuşi, un eveniment mult mai important de acest tip s-a petrecut la finalul 
anului. Între 15 decembrie 1954 și 15 ianuarie 1955, românii au reuşit organizarea 
unei expoziţii publice de fotografii la New York. Iniţiativa a stat însă sub semnul 
unui comitet de „pictori progresişti” americani, în frunte cu pictorul Gellert. 
Expoziţia, organizată în salonul unui mare hotel din 118 West 57th Street – New 
York 19 Q.Y., cuprindea 18 fotografii „care ilustrează parte din realizările noastre 
din toate domeniile” şi lucrări de artă naţională (costume ţesături)48. La început, 
fotografiile nu aveau texte iar explicaţia era dată într-un catalog dar la cererea 
Legaţiei au fost puse texte la fiecare fotografie. Costul expoziţiei s-a ridicat la 
4.600 dolari, în special datorită faptului că achiziţionarea şi amenajarea sălii, 
precum şi mărirea fotografiilor, a durat prea mult timp, vreme în care au avut loc 
schimbări de preţuri. La final, la sugestia pictorului Gellert, ministrul român 
Moisescu a dat o masă celor care au participat la organizarea expoziţiei, „pentru a 
se stabili o legătură mai strânsă, între legaţie şi aceştia”49. 

Publicitatea expoziţiei a rămas pe seama organizatorilor, care au promis să 
dea anunţuri în mai multe ziare. Până la urmă, însă, ziarele numite „burgheze” nu 
au scris nimic, ştiri despre expoziţie fiind inserate doar în „Daily Worker” şi alte 
ziare „progresiste mai mici”50.  

A existat o iniţiativă a Bucureştiului în prelungirea acţiunii dela New York, 
Legaţia fiind întrebată dacă expoziţia nu putea fi folosită şi în centrele importante 
ale românilor americani. Dar Francisc Covaci de la Legaţia R.P.R. „a arătat că 
                                                            

44 Ibidem, Legaţia către MAE, Telegramă din 9.10.1954 
45 Ibidem, MAE către Legaţie, Telegramă din 9.06.1954 
46 Ibidem, Legaţia către MAE, Telegramă din 29.07.1954 
47 Ibidem, Legaţia către MAE, iulie-decembrie 1954, Notă de serviciu din 26 august 1954 
48 Ibidem, Legaţia către MAE, Telegramă din 22.12.1954 
49 AMAE, Fond SUA, Dosar Politic, 20/1955, Probleme discutate cu tovarăşul Covaci,          

al II-lea Secretar al Legaţiei RPR, p. 1 
50 Ibidem 
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elementele progresiste sunt timorate de măsurile fasciste americane şi nu prea 
crede că ele ar avea curaj să folosească acest material”51. 

Totuşi, ca o compensare pentru 1955, Legaţia credea că se poate organiza 
o expoziţie itinerantă, la universităţi şi alte instituţii americane. Pentru a nu exista 
probleme gen confiscarea sau întârzierea materialelor trimise din ţară, Francisc 
Covaci propunea ca acţiunea să fie organizată de agenţia East Photo şi de un 
agent de specialitate (Freedman). Fotografiile urmau a fi încadrate în unele 
pliante. Dacă Bucureştiul era de acord, Freedman urma să comunice din timp 
domeniile în care erau interesate diferitele instituţii americane. Oricum, se atrăgea 
atenţia că multe fotografii din trecut fuseseră refuzate de americani datorită calităţii 
şi pe viitor se doreau imagini de cel mai bun nivel52. 

Semnalăm şi organizarea de concerte cu muzică românească, atât ca 
motiv de relaţionare cu prietenii Legaţiei cât şi în varianta de popularizare a culturii 
române. În octombrie, Covaci anunţa Bucureştiul despre un concert de muzică 
populară, „pe plăci”, pentru ataşaţii culturali şi de presă. Concertul era urmat de un 
bufet. La acest eveniment au fost invitate 120 de persoane, „40 de la prieteni iar 
restul dintre capitalişti”53. Ideea concertului trebuia să înlocuiască difuzarea unui 
film documentar. Se pare că sovieticii au venit cu această sugestie, („prietenii cei 
mai buni”) spunând „că este ceva nou şi bun”. S-a ajuns la organizarea unui 
concert din cauza unor temeri locale: „dacă prezentam filmul puteam să ne 
aşteptăm din partea capitaliştilor la vreo provocaţie”. Pentru ca lucrurile să fie 
absolut sigure, în toate detaliile românii se consultau cu sovieticii: „Lista invitaţilor, 
la fel, a fost discutată cu prietenii cei mai buni”54. 

Un concert mai important a avut loc la 28 decembrie 1954, în Town Hall din 
New York, cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a conservatorului „Metropolitan 
Music School”. Acolo au fost prezentate şi lucrări ale compozitorilor români: Paul 
Jelescu, Feldman şi Tiberiu Brediceanu55. Concertul, la care au luat parte 1.100 
persoane, s-ar fi bucurat de un important succes. Plecând de acolo, s-a deschis 
perspectiva unor alte concerte. Cei de la „People’s Artists” au cerut quintetul lui 
Mendelsohn. Iar pentru imprimarea pe un disc, Francisc Covaci aprecia că mai era 
nevoie de muzică vocală şi corală. 

Tot diplomatul român ne semnalează că era în pregătire un disc cu dansuri 
româneşti, a cărui copertă fusese făcută de mai vechiul colaborator – Freedman. 
Coperta altui disc, cu muzică simfonică, fusese realizată de pictorul Gellert. Acesta 
propusese Legaţiei ca „Balada lui Doja” să fie imprimată separat. Un alt disc, 
imprimat de MGM sub denumirea de „Gipsy…” fusese deja vândut în 3.000 bucăţi. 
Se mai colaborase cu „People’s Artist’s”, pentru realizarea unor benzi, comandate 
de Comitetul de Radio, care costau 1.000 dolari. Pentru viitor, Legaţia mai cerea 
noi conferinţe muzicale, pe benzi sau discuri, dar şi date suplimentare despre 
lucrări, compozitori, orchestre, dirijori56. 

 

                                                            
51 Ibidem 
52 Ibidem 
53 Ibidem, Telegrame Washington, 1954, Legaţia către MAE, Telegramă din 19.10.1954 
54 Ibidem 
55 Ibidem, Telegrame Washington, 1954, Legaţia către MAE, Telegramă din 30.12.1954. 
56 AMAE, Fond SUA, Dosar Politic, 20/1955, Probleme discutate cu tovarăşul Covaci,          

al II-lea Secretar al Legaţiei RPR, p. 2 
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Concluzii 
 
Relaţiile româno-americane la începutul Războiului Rece se încadrau în 

atmosfera generală de suspiciune şi încordare existentă între cele două mari 
blocuri politico-militare. România, ca stat aflat în siajul Moscovei, încă nu era 
capabilă sa ducă o politică externă autonomă. Subordonarea în faţa Uniunii 
Sovietice era atât ideologică cât şi politică. Nu doar că strategiile internaţionale ale 
R.P.R., gândite la Bucureşti, trebuiau să se insereze firesc în viziunea mondialistă 
sovietică, dar chiar şi reprezentanţele din străinătate ale României se consultau 
frecvent cu ambasadele sovietice şi cereau de la acestea acceptul pentru acţiuni 
mai sofisticate. În aceste condiţii, nu putem vorbi de o politică externă pur 
românească în primul deceniu postbelic. În idea respectării ordinelor venite de la 
Mosocova, românii erau obligaţi să încerce iniţiere a unor actvităţi de propagandă, 
care să folosească întregului lagăr socialist. 

Totuşi, efectele propagandei româneşti erau probabil minime între 
americani şi ceva mai vizibile între românii americani. Mijloacele, resursele 
financiare şi oamenii aruncaţi în activităţile Legaţiei erau modeste. În plus, 
interdicţia de deplasare pe teritoriul S.U.A. (limită fixată la 35 mile în jurul 
capitalei), îngreuna mult iniţiativele diplomaţilor români. Pentru cucerirea grupurilor 
ţintă, Legaţia folosea Buletinul Legaţiei şi alte publicaţii editate în ţară, filme 
documentare şi artistice, literatură, muzică şi artă românească. De obicei, toate 
acestea erau etalate într-un cadru festiv. Diferitele sărbători ale României 
comuniste erau un bun prilej de a face propagandă. De asemenea, întrunirile 
asociaţiilor româno-americane erau şi ele puncte sensibile, demne de atins de 
către miniştrii României la Washington sau de către alţi diplomaţi. Oricum, nu se 
puteau ţine discursuri, pe faţă, puternic ideologizate şi nici articolele inserate de 
Legaţie în ziare mărunte nu aveau accente doctrinare prea mult dezvoltate. În 
aceste condiţii, mesajele trebuiau să se concentreze mai mult pe o dimensiune 
socială, singurul detaliu din ideologia comunistă care era permis public. Şi, pentru 
că americanii nu cunoşteau deloc cultura română, avea loc chiar o încercare de 
familiarizare a lor cu valorile tradiţionale româneşti. Aceasta folosea şi românilor-
americani, mulţi dintre ei desprinşi de multă vreme de ţară. Astfel, propaganda 
românească în America lua forme duale, şi naţionale şi comuniste, anticipând 
parcă schimbările care se vor petrece şi în cadrul regimului intern, începând cu 
anii ’60 ai secolului XX. 
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IOAN MARIA OROS 
 

GLOSE LA UN... GLOSAR.  
CONSIDERAȚII PRIVIND NECESITATEA ÎNNOIRII DISCURSULUI 

ISTORIOGRAFIC ASUPRA CĂRȚII ȘI LECTURII  
 
 Experiența dobândită pe parcursul documentării și realizării tezei de 
doctorat, intitulată Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (sec. XVII-
XIX). Cărți și proprietari1 ne-a relevat iminenta necesitate a înnoirii discursului 
istoriografic asupra cărții, iar parcurgerea literaturii europene de specialitate (în 
special cea franceză) ne-a impus, ca mod de lucru, utilizarea unor termeni relativ 
noi în limbajul celor care studiem cartea veche; fapt pentru care am fost nevoiți să 
alcătuim, ca anexă, un Index terminologic (vezi Dimensiuni…, Cap. XVII, p. 509-
511) cu peste treizeci de intrări. În marginea acestui glosar ne permitem 
considerațiile de mai jos. 
 Există cel puțin trei factori care impun cu necesitate (şi la noi) scrierea 
istoriei cărții (în sensul larg al cuvântului) într-un limbaj nou, și anume: a) evoluția 
disciplinei și a metodelor proprii de cercetare cu tendințele sale actuale spre 
interdisciplinaritate; b) metamorfozele cărții / destinul acesteia în era digitală, fapt 
ce atrage după sine deplasarea domeniului  și lărgirea, astfel, a frontierelor istoriei 
cărții, și, nu în ultimul rând, c) exigențele redactării și evaluării scientometrice și 
academice. 
  

I.  Tendințele globalizante ale istoriografiei cărții 
 

 Din acest punct de vedere al globalizării, în literatura de specialitate se 
remarcă următoarele tendințe la nivelul discursului. 

a) Interdisciplinaritatea. Încă la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, 
concepând istoria cărții ca istorie a circuitului informațional2, într-un articol faimos, 
intitulat „Ce este istoria cărții?”3, istoricul și comparativistul american Robert 
Darnton făcea observația că, în cazul în care cărțile sunt tratate ca obiecte de 
studiu, acestea nu mai pot fi încadrate în limitele doar a unei singure discipline, 
pentru că: „Nici istoria, nici literatura, nici economia, nici sociologia, nici bibliografia 
nu pot face dreptate tuturor aspectelor vieții unei cărți. În consecință, prin însăși 
natura sa, istoria cărții trebuie să fie internațională în dimensiunile sale și 
interdisciplinară în metoda sa”4.  
 

b) Dimensiunea internațională. Deși este considerată o disciplină relativ 
tânără (prima lucrare de istoria cărții fiind considerată L’Aparition du livre, de 
Lucien Fevbre și J.-H. Martin, apărută în 1958), au loc, deseori, colocvii bilanțiere 

                                                            
1 Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Istorie și Filologie, 2009. Vezi 

Ioan Maria Oros, Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cărți și 
proprietari, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Porolissum, Zalău, 2010, 553 p. 

2 Ibidem, p. 478 (Anexa nr. 49. Istoria cărții ca circuit informațional, după R. Darnton).  
3 R. Darnton, What Is the History of the Books?, în „Daedalus”, III (Summer, 1982), p. 65-

83. Pentru versiunea franceză a textului Qu’est-ce que l’histoire du livre?, cea pe care am utilizat-o 
noi, vezi Gens de lettres, gens du livre, Editions Odile Jacob, Paris, l992, p. 154-158 (Editions Seuil, 
Paris, 1993, ultima ediţie a cărţii). 

4 Idem, Gens de lettres, gens du livre, Paris, Éditions Odile Jacob, 1992, p. 175  
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privind tradițiile sau metodele dominante profilate pe parcursul dezvoltării 
domeniului și, totodată, sunt schițate noi direcții de cercetare. Un asemenea 
eveniment a fost și colocviul internațional din septembrie 1990, de la Göthingen, 
Histoires du livre, nouvelles orientations, sau cel care a avut loc la Lyon-
Villeurbanne, în 2008, consacrat celor «Cinquante ans d’Histoire du livre. 
De l’Apparition du livre (1958) à 2008: bilan et perspectives d’une discipline 
scientifique» –, în lucrările căruia s-a abordat problematica dimensiunii 
internaționale  și comparativiste pe care trebuie să o aibă istoria cărții astăzi5.  

c)  „Metamorfozele cărții”. Reputatul istoric al cărții și lecturii, francezul    
R. Chartier afirmă că, în tradiția occidentală au existat rațiuni puternice pentru 
care: „Istoria cărții a separat, într-adevăr, trainic și paradoxal, studiul condițiilor 
tehnice și materiale de producere sau difuzare a obiectelor imprimate de cel  al 
textelor pe care ele le transmit”6; la aceste disfuncții metodologice se adaugă 
mutațiile declanșate de către continua metamorfozare a cărții la nivelul suportului 
(adică trecerea de la cartea pe clasicul suport fizic al hârtiei la e-book – cartea pe 
suport virtual)7, marcând profund destinul acesteia în plină eră digitală8.  
  

II. Chestiuni metodologice: bibliografia materială și/sau sociologia textelor 
 

a) Bibliografia materială (analytical bibliographie, bibliographie matérielle)  
Ca atare, o primă grupare de termeni puși în discuție ar trebui să fie cei de 

strictă utilitate metodologică (ca, de exemplu: bibliografie materială, paratext 
olograf și paratextolografie, prosopografie, scriptor, stiliconar etc.). 

Cu toate că pe parcursul lucrării noastre am avut de-a face şi cu alte tipuri 
de bibliografie (cu bibliografia retrospectivă, în special)9, esenţială pentru noile 
orientări în cercetarea istoriei cărţii este aşa-numita bibliografie materială sau 
analitică. Interesul pentru acest tip de bibliografie a fost declanşat îndeosebi după 
apariţia prin anii ’80 a unei mici dar deja celebre cărţi a profesorului de bibliografie 
şi critică textuală Donald Francis McKenzie (1931-1999) de la Universitatea din 

                                                            
5 Mai nou, informații curente relativ la cercetările în domeniul istoriei cărții (conferințe, 

publicații noi, lucrări în curs etc.) ne sunt puse la dispoziție pe blogul histoire-du-livre.blogspot.com, 
susținut de cunoscutul istoric Frédéric Barbier, redactorul-sef al publicației Revue Française 
d’Histoire du Livre. Internaționalizarea sub raportul și amploarea  participării se constată și la nivel 
național, menționând aici, ca exemplu, cele trei ediții ale simpozionului international «Cartea. 
România. Europa», 20-24 septembrie 2008; 20-24 septembrie 2009 și 20-23 sept. 2010, București, 
Biblioteca Metropolitană București și Academia Română.  

6 Vezi întreaga motivație la Roger Chartier, Culture écrite et littérature á l’Âge moderne, în 
Annales HSS, juillet-octobre 2001, nr. 4-5, p. 800.  

7 R. Chartier, Les metamorphoses du livre. Les rendez-vous de l'édition: le livre et le 
numérique, Conference inaugurelle 1 oct. 2001, Bibliothèque d'information Centre Pompidou, 
collection „Paroles en réseau”, Paris, 2001, www.bpi.com, 3.03.2004; Jablonka, Ivan, Le livre: son 
passé, son avenir. Un entretien avec Roger Chartier, www.laviedesidees.fr, 29 septembrie 2008. 
Accesat la 19.08.2009. 

8 Vezi I. M. Oros, Praful de pe cărți (I): „Destinul cărții în era digitală. Istoria cărții ca istorie a 
culturii. Noi direcții și orientări”, în „Caiete Silvane”, serie nouă, anul III, nr. 8 (32), septembrie 2007, 
p. 30-31 

9 Pentru vasta problematică a domeniului vezi tratatul clasic semnat de Louise-Noëlle 
Malclès, Manuel de bibliographie, Paris, PUF, 1975. 
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Oxford, Bibliography and  the Sociology of Texts10. Originalitatea acestei cărţi 
rezidă în revoluţionarea disciplinei bibliografice clasice (înţeleasă ca studiul 
material al cărţilor tipărite) prin „încrucişarea” descrierii morfologice a obiectelor 
imprimate cu studiul istoric al arhivelor unor tipografii. În prefaţa sa la versiunea 
franceză11, Roger Chartier subliniază faptul că cele două idei de bază care 
„subîntind” această operă sunt, pe de o parte, extinderea conceptului de text la 
toate celelalte producţiuni care nu iau în mod necesar forma cărţii tipărite, dar 
„sunt construite pornind de la semne a căror semnificaţie este fixată prin 
convenţie” (recte: «non book texts»12 şi «non verbal texts»13) – ceea ce are drept 
consecinţă o nouă manieră de a considera textele scrise14; pe de altă parte,  avem 
subliniată ideea efectelor creatoare de sens pe care îl au formele textului. Iată cum 
rezumă acest proces al producţiei de sens, acelaşi Roger Chartier: „Pentru a ne 
mărgini la scrierea imprimată, formatul cărţii, regulile (dispositions) de punere în 
pagină, modurile de decupaj al textului, convenţiile tipografice sunt investite cu o 
«funcţie expresivă» şi poartă construcţia semnificaţiei. Organizate printr-o intenţie, 
cea a autorului sau editorului, aceste dispozitive formale vizează să constrângă 
receptarea, să controleze interpretarea, să califice textul. Structurând inconştientul 
lecturii (sau al ascultării), ele sunt suporturile de lucru ale interpretării. 
Impoziţiunea (imposition) ca şi atribuirea (apropriation) sensului unui text sunt deci 
dependente de forme materiale ale căror modalităţi şi îmbinări (agencements), 
mult timp ţinute ca şi neînsemnate, delimitează înţelegerile dorite sau posibile”15.  
 Definită după D.F. McKenzie ca «studiul sociologiei textelor», bibliografia 
este chemată astfel să acţioneze pe un dublu plan de cercetare: pe de o parte, 
având sarcina să stabilească protocoale de descriere şi forme de control 
bibliografic care să includă şi textele „non-cărţi”; pe de altă parte, noua disciplină 
trebuind să aibă în obiectiv „ansamblul proceselor de producţie, transmitere şi 
receptare a textelor – în toate formele lor”16. Așadar, față de bibliografia clasică, în 
bibliografie materială (analitică), descrierea morfologică a obiectelor imprimate 
este combinată cu studiul istoric al arhivei tipografiei respective iar noțiunea de 
text este extinsă și asupra creațiilor nonverbale (producțiile orale, datele 
informatizate sau digitizate) sau a celor care nu iau totdeauna forma cărții tipărite 
(imagini, harta, partituri muzicale etc.), cu scopul de a studia „sociologia textelor” 
(ansamblul proceselor de producție, transmitere și receptare a acestora), 
sociologie care „năzuiește să înțeleagă cum societățile umane au construit și 
transmis semnificațiile purtate prin diferitele limbaje care desemnează ființele și 

                                                            
10 D.F. McKenzie, Bibliography and  the Sociology of Texts (The Panizzi Lectures, 1985), 

London,The British Library, 1986; versiunea franceză, însoţită de prefaţa autorizată a lui Roger 
Chartier: La bibliographie et la sociologie des textes, Paris, Cercle de la Librairie, 1991.  

11 Consultată de noi după Roger Chartier, Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes et 
inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, p. 255-268. 

12 Adică: producţiile orale, datele informatizate sau numerizate.  
13 Adică: imaginea sub toate formele sale, harta geografică, partiturile muzicale etc. 
14 Roger Chartier, op. cit., p. 256 
15 Ibidem, p. 256. Precizăm că prin termenul de imposition se înţelege: „Opération 

consistant, compte tenu des contraintes techniques ou économiques, à déterminer la répartition des 
pages d’un imprimé dans les formes d’impression” (Petit Larousse illustré, 1994, sub voce). 

16 Ibidem, p. 258. Despre perspectivele bibliologice şi aplicaţiile bibliografiei materiale vezi 
Isabelle Westeel, Patrimoine et numérisation: la mise en contexte du document, Colloque 
EBSI/ENSSIB. Montréal. 13-15 octobre 2004. 
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lucrurile”17. De aici și principiile de analiză ce trebuie să conducă, pe mai departe, 
istoriografia contemporană a cărții18. 
  
 III. Un al treilea sens al cercetării în planul istoriei cărţii: paratextul olograf 

 
Totuşi, un al treilea sens al cercetării în planul istoriei cărţii s-a profilat tot 

mai adânc pe ceea ce Gerard Genette numeşte „paratextul” cărţii19; în cazul 
nostru, nu paratextul auctorial sau cel editorial, acestea din urmă, de regulă, sunt 
tipărite, ci fiind vorba, aici, de rândurile marginale olografe, adăugate ulterior şi 
care, deci, nu aparţin conţinutului propriu-zis, tipărit al cărţii: însemnările 
marginale, notiţele de mână, sau, cu alte cuvinte, marginalia manuscrise, 
situate, mai totdeauna, paralel cu textul în sine. 

Mai ales, după impunerea lucrărilor lui Donald F. McKenzie, consacrate 
bibliografiei materiale sau sociologiei textelor20, studiul acestor marginalia a 
devenit temă de seminar universitar şi subiect de celebre prelegeri. Un eminent 
specialist în acest „câmp literar” este cunoscutul istoric al cărţii şi lecturii, francezul 
Roger Chartier, care conduce un seminar pe tema: Marginalia: les écritures du 
lecteur à l’époque moderne21. Seminariile pe această temă ale lui R. Chartier sunt, 
fireşte, cea mai evidentă dovadă a importanţei istoriografice acordată, din ce în ce 
mai mult, acestor „marginalia”. 

Numai că, deşi însemnările de pe cartea modernă europeană, cele pe care 
le-a studiat reputatul istoric al culturii amintit mai sus („reacţii de lector”, „indicaţii 
regizorale”, însemne ale unor „proprietari succesivi” etc.) şi chiar dacă acestea (ca 
toate, de altfel) reprezintă în sine o „matrice a practicii lecturii” (R. Chartier), ele nu 
seamănă, în bună măsură, cu cele existente pe cărţile noastre vechi. Deşi, la fel 
ca acestea, constituie o sursă aproape inepuizabilă pentru investigaţia ştiinţifică, 
fie aceasta istoriografică, bibliologică sau cultural-antropologică etc.  

Tipologic vorbind, pe ansamblu distingem, mai întâi, categoria însemnărilor 
de danie, cele care consemnează „târgul cărţii”22; singurele, în fapt, care nu 
rănesc cumva litera propriu-zisă a cărţii, adică nu fac imixtiune/intruziune în textul 
mai mult sau mai puţin (con)sacrat al acesteia23 şi întrunesc toate atributele spre a 

                                                            
17 R. Chartier, Inscrir et effacer. Culture écrite et littérature XIe-XVIIIe siècle), Gallimard/Le 

Seuil, 2005, p. 8 
18 Vezi R. Chartier, Écouter les morts avec les yeux, Paris, Collège de France/Fayard, 2008, p. 62-67 
19 G. Genette, Seuils, Paris, Éditions du Seuil,  1987, p. 7-19 și passim.  
20 Donald F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, Londres, 1986;  idem, La 

Bibliographie et la sociologie des textes, Paris, 1991; idem, Making Meaning. „Printers of the Mind” 
and Other Essays. Edited by Peter McDonald and Michael F. Suarez, S.J, Amherst, University of 
Massachusetts Press, 2002. Despre acest autor vezi: R. Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire 
entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, p. 255-268; idem, Écouter les morts avec 
les yeux, Paris, Collège de France/Fayard, 2008, p. 16-19 

21 Seminar înregistrat video pe site-ul AAR (Les Archives Audiovisuelles de la Recherche), 
pagină coordonată de Fundaţia „Maison des Sciences de l’Homme” din Paris (www.semioweb.msh-
paris.fr-Video). 

22 Spre deosebire de sintagma „târgul de carte”, care vizează o „piață a cărții/cărților” 
organizată ad-hoc, „târgul cărții” se referă la actul intrării ritualistice, prin donație, a unei anumite cărți 
în posesiunea unei biserici, fiind considerat un „cronotop al sărbătorescului”. În acest sens, vezi I. 
Oros, „«Târgul cărţii» – un cronotop al sărbătorescului”, în „Silvania”, nr. 2/1997, p. 74-76 ; I. M. 
Oros, Dimensiuni…, p. 134-137 

23 Toate celelalte categorii de însemnări prezente pe filele cărţilor vechi, cele care se abat 
de la aceste structuri, ţinând mai degrabă de „ego-grafie”, se află – din punctul nostru de vedere –, 
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fi considerate ca izvoare primare, ca documente de sine stătătoare. Corpusul 
acestui tip de „paratexte olografe”24 constituie, după opinia noastră, domeniul de 
studiu a ceea ce am îndrăznit să numim paratextolografia (un fel de codicologie 
specială)25. 

Recent, la noi, însemnările de acest fel au fost studiate, în principal, fie prin 
prisma morfologică (când se afirmă că acestea au structura diplomatică a actelor 
de cancelarie medievală):  
 

INVOCAŢIA: Cu mila lui D<umne>zeu şi cu puterea Fiului şi Duhului Sfânt 
NARAŢIA: am cumpărat această sfântă carte, anume Evanghelie cu 15 forinţi şi 2 

măriaşi, 
INTITULAŢIA: eu, On din Drighiu, 
DISPOZIŢIA: pentru sufletele viilor şi a morţilor, anume On şi Ion, Sim<i>on şi 

Floare şi cu tot rodul lor să aibă a pomeni în mâna cui va cădea această sfântă 
carte 

SANCŢIUNEA: şi de la besereca de Drighiu să nu o streinează şi care ar străina şi 
ar vinde pe bani sau o ar celui sau o ar zălogi să-<l> înghiţă pământul de viu 
[...] şi blăstămul celor 3 sute şi 18 de s<f>inţi de la Nicheia. 

COROBORAŢIA: Şi o au scris când au fost sobor în Drighiu şi protupop Ion de la 
Boian şi notariuş<ul> sfântului Săbor Ion Ştefan de la Bădăcin. 

PROTOCOLUL FINAL: Mes<i>ţa feurar 14: 173526,  
 
 fie sunt studiate dintr-un unghi de vedere sintactic (şi atunci vorbim de o 
retorică a nuncupaţiei; adică, însemnarea este analizată din perspectiva structurii 
şi sintaxei actului donaţiei)27.  

Am preluat, după această ultimă perspectivă, termenul de stiliconar – 
termen impus de D. Radosav, care definește ansamblul elementelor de 
ornamentație retorică dintr-o însemnare de danie28. 
 Întrucât ține tot de domeniul general, menționăm că am reintrodus în 
discursul istoriografic al istoriei cărții noțiunea de prosopografie, cu semnificația 
de: „metodă de cercetare istoriografică («un hibrid al demografiei istorice şi 
biografiei»); lucrare științifică cuprinzând repertoriul unui grup de actori în istorie și 

                                                                                                                                                                     
într-o bună măsură, sub incidenţa modernităţii. Vezi: I. M. Oros, Les notes égographiques – un 
témoin discret de la  modernité, în Lucrările simpozionului internațional „Cartea. România. Europa”. 
Ediția a II-a – 20-24 septembrie 2009. 550 de ani de la prima atestare documentară a orașului 
București, Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2010, p. 113-127. Sub o astfel de pecete se află 
şi însemnările care, prin conţinutul lor, vorbesc despre scris şi lectură în concepţia copiştilor şi 
cititorilor din mediul elitist rural al secolelor XVII-XIX, studiate de noi în Ioan Maria Oros, 
Dimensiuni…, p. 91-100.  

24 Paratext olograf – însemnare marginală olografă (marginalia manuscrise, notiță de 
mână, ex-libris), care diferă de paratextul auctorial sau cel editorial (G. Genette), de regulă, tipărite. 
Privitor la structura diplomatică a paratextului olograf vezi: Ioan Maria Oros, Dimensiuni…,  p. 105-109 

25 Paratextolografie – domeniu de cercetare a corpus-ului însemnărilor olografe, de tip ex-
libris pe cartea românească veche, pe care le studiază atât din punct de vedere formal (paleografic, 
diplomatic), cât şi în raport cu conţinul lor, ca documente istorice primare. Vezi I. Oros, Aspecte de 
semantică contractuală după însemnări pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. XVII-
XIX), în „Apulum”, XLV, 2008, p. 183-1186 
 26 Punct de vedere îmbrăţişat şi dezvoltat de către C. Mălinaş, Catalog ..., p. 17-22 
 27 Direcţie promovată – după modele franceze – la D. Radosav, Carte şi societate în Nord-
Vestul Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Oradea, 1995, p. 164-198  

28 D. Radosav, Carte şi societate..., p. 188 și passim. 
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protretul colectiv al acestora”29, în cadrul lucrării alcătuind o prosopografie a 
copiștilor ca „profesioniști ai scrisului și colportori de texte”30. 
 

IV. Probleme de circulație a cărții și constituirea bibliotecilor 
  
 Terminologia introdusă în tratarea acestei problematici este următoarea: a) 

geografia circulației – studiul cărții din perspectiva condițiilor răspândirii într-un 
areal, cu reprezentarea cartografică a locațiilor exemplarelor31 și b)geografia 
conservării – circulația cărții într-un areal dat, din perspectiva exemplarelor 
conservate32. În aceeași ordine de idei, am suplinit lipsa unei analize factoriale a 
circulației printr-o cartogramă a circulației – reprezentare cartografică cu ajutorul 
unor simboluri (legenda) a răspândirii cărții pe anumit un areal33. De regulă, în 
cataloagele regionale sunt descrise exemplarele din toate locațiile, indiferent dacă 
acestea au ajuns acolo fortuit sau reprezintă achiziții recente, fapt ce semnifică 
doar un dat/fapt statistic, fără relevanță istorică. Pentru a distinge aceste lucruri 
am introdus și operat cu sintagma circulație funcțională (locală), definită ca „tip 
de circulaţie a acelei cărţi care a fost realmente utilizată în serviciul religios în 
cadrul unei comunități şi nu se află în colecţiile locale doar printr-o achiziţie 
recentă şi întâmplătoare”34. În cazul nostru, cel al cărții liturgice, unde lectura este 
una intensivă (adică una a aceleiași, acelorași cărți), este vorba de cărțile care vor 
constitui o așa-numita de către noi, colecție sine qua  non  – ca bibliotecă 
parohială incipientă cuprinzând cărţile unei comunități fără de care serviciul 
religios nu s-ar fi putut desfăşura cvasicomplet35. 

Se știe că, în procesul de circulație funcțională a cărții, un rol istoric l-a 
jucat colportajul acestora, înțeles de noi ca – modalitate specifică primară de 
diseminare a cărții liturgice în lumea rurală, prin colportori;  procedeu inferior 
difuzării sistematice prin librării36. Fenomenul colportării unei cărți generează ceea 
ce noi am numit efect de colportaj – indicator introdus de noi în literatura de 
specialitate (2000), care poate fi utilizat în aprecierea vitezei de circulaţie a cărţii 

                                                            
29 I. Oros, Paratextolografia şi prosopografia: un domeniu şi o metodă în ştiinţele auxiliare 

ale istoriei – delimitări conceptuale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Doctoranzi albaiulieni şi 
oportunitatea cercetării istorice”, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 3-4 nov. 2006, [5 p.] in 
mss; Teza, p. 73-81, 268-274 

30 Am utilizat termenul de scriptor – denumire generică pentru autorul scrierii unei 
însemnări (sinonime întâlnite: autor, grămătic, logofăt, pisar, scrib, scriitor). 

31 Frédéric Barbier, Histoire du livre, Paris, Armand Colin, 2001, p. 62; 119 
32 Prin analogie, cu termenul anterior. Totodată, cu argumente istoriografice și din 

perspectiva geografiei simbolice (geografia unor teritorii imaginare sau reale fără o delimitare  
precisă, determinată politico-administrativ, ci mai mult imagologic), după cum se va vedea, lucrarea 
noastră este consacrată reabilitării unui topos vechi, care este Țara Silvaniei, areal ce înglobează 
adevăratele ținuturi ale Sălajului de până la 1876, cu caracteristici istorice, confesionale și culturale 
distincte. 

33 Vezi I. Oros, Circulația cărții românești sibiene de secol XVIII-XIX în Sălaj, în „ActaMP”, 
XXIII/2, 2000, p. 382 

34 Idem, Circulația cărții românești în Țara Silvaniei (secolele XVII-XIX) și efectul de 
colportaj, în „Transilvania”, serie nouă, anul XXXVII (CXIII), Sibiu, 2008, nr. 2, p. 24 

35 Asupra conceptului vezi I. Oros, Schiță de istorie a bibliotecilor din Țara Silvaniei (sec. 
XVII-XIX), din perspectivă paratextolografică, în „Apulum”, XLIV, 2007, p. 441-442 

36 Ioan-Maria Oros, Efectul de colportaj – un indicator al uzajului cărţii vechi. Cazul Țării 
Silvaniei (sec. XVII-XIX), în Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare. Valorificare. 
Ediția a XV-a, Editura Alma, Craiova, 2008, p. 244-245 
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româneşti vechi dintr-un areal anumit; valoarea acestuia, care matematic tinde 
spre „0”, pentru fiecare exemplar al unei cărți intrat în circuitul lecturii, se obţine 
prin calcularea diferenţei dintre anul atestării şi cel de apariţie a cărţii în cauză. Are 
rolul de a constata intrarea cărţii respective în uzul lecturii, cel puţin prin scriitorul 
notei marginale, indiferent de tipul sau calitatea propriu-zisă a lecturii37. Din 
perspectiva acestui efect de colportaj putem, acolo unde avem date suficiente, să 
reconstituim sedimentarea diacronică a cărților dintr-o colecție sine qua non – 
reprezentare grafică și cronologică a creșterii colecției unei bibliotecii parohiale38; 
uneori, însemnările surprind amănunte privind unele elemente de spațialitatea 
lecturii – ambientul, mobilierul de bibliotecă („scândurica de pus cărți” de la 
Cizer). 

 
V. Târgul cărții și traseele simbolice ale cărții 

 
Când am studiat satutul donatorului în cadrul raportului carte – proprietate, 

am pornit din perspectiva teoriei darului, încercând o altă abordare a darului-
carte (față de abordarea etnologică sau antropologică)39, una mai degrabă din 
perspectiva sociologiei lui Pierre Bourdieu40, potrivit căreia în economia bunurilor 
simbolice funcţionează acel tabu al explicitării, şi a epistemologiei istorice a lui 
Paul Ricoeur41, în care conceptul de dar este aplicat la problematica iertării. Patru 
sunt conceptele de bază incluse aici: darul, contradarul (elementul reciprocității 
în economia darului); donatorul (persoana sau grupul care face darul, aduce 
ofranda) și donatarul/beneficiarul darului, în economia darului. 
  În acest context, „târgul” cărții – reprezintă ipostaza solemnă a „aşezării” 
cărţii în tezaurul simbolic al comunităţii, fiind, cel mai adesea, un ceremonial care 
se petrece într-un cadru ritual, în prezenţa unei asistenţe alese (martorii, scriptorul 
ş.a.) implicată în actul donaţiei, data desfăşurării suprapunându-se sau fiind în 
vecinătatea unei sărbători religioase, caz în care, „târgul cărţii” devine o secvenţă 
în scenariul sărbătorii consacrate42. Investigarea însemnărilor de danie ca 
paratexte olografe, atât în plan retoric (formularistic), cât şi în dimensiunea 
ritualistică (simbolică) a lor, ne relevă faptul că „târgul cărţii”, ca secvenţă 
ceremonială din viaţa cărţii, situată între „sărbătoarea scrierii” şi „sărbătoarea 
lecturii”, presupune existenţa a două tipuri de trasee ale cărţii: unul în plan 
economic (partea juridică) şi un altul în planul simbolic (partea ritualistică), trasee 
pe care le putem reprezenta conform unei scheme care reproduce fenomenologia 

                                                            
37 Ibidem, p. 248-256 
38 Ibidem, p. 253 (anexa nr. 4) 
39 Vezi Ofelia Văduva, Magia darului, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997; Barbu 

Ştefănescu, intitulată Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual. Cartea în practicile oblative de 
răscumpărare a păcii comunitare, Transilvania, sec. XVII-XIX, Editura Universităţii din Oradea, 2004 

40 P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de Minuit, 
1979; idem, Economia bunurilor simbolice, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986; idem, Meditaţii 
pascaliene, Bucureşti, Editura Meridiane, 2001; idem, La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit 
de corps, Paris, Les Éditions de Minuit, 1989; idem, Raţiuni practice. O teorie a acţiunii, Editura 
Meridiane, Bucureşti, 1999; idem, Simţul practic, Editura Institutului European, Iaşi, 2001 

41 P. Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Editura Amarcord, Timişoara, 2001, p. 553-614 
42 Ioan Oros, „Târgul cărţii” – un cronotop al sărbătorescului, în „Silvania”, Inspectoratul 

pentru Cultură al Judeţului Sălaj & CCVTCP Sălaj, Zalău, nr. 2/ 1997, p. 74-76 

223



„târgului cărții”43. Observăm aici existența unor trasee simbolice – diferite complet 
de traseele fizice (economice), reprezentând parcursurile ritualistice ale cărții 
legate de instituția darului, în general, și, în mod special, de „târgul cărții” și de 
investirea simbolică a cărții de după încheierea actului de donație44. 
 

VI. Practicile culturale și uzajele cărții 
 
 Menționăm că, în economia lucrării, partea dedicată problematicii lecturii 
liturgice și pioase private a pretins operarea cu cei mai mulți termeni noi. 
Conceperea lecturii  ca tip de consum de bunuri culturale impune inserarea 
acesteia în rândul practicilor culturale, definite ca: „ansamblul de activități de 
consum sau de participare legată de viața intelectuală și artistică, care angajează 
dispoziții estetice și participă la definirea stilurilor de viață: lectură, frecventarea 
echipamentelor culturale (teatre, muzee, săli de cinema, săli de concerte etc.), 
usajele media audiovizuale...” (Ph. Coulangeon)45. În această viziune extrem de 
actuală, fundamentală este apropriația, un concept introdus de către Roger 
Chartier, definind „tot ceea ce implică actul de lectură, ca act individual, sub 
raportul repetiţiei, reprezentării şi  al reproducerii textelor”46; act în care, alături de 
habitus-ul bourdieauan, sunt implicate impoziția (constrângerile economice care 
determină alegerea formatului cărții)47 și respectiv, compoziția grafică sau „mise 
en page”48 (materialitatea textului – cartea ca suport fizic [hârtie, cerneală] al 
textului). 

În funcție de diferitele forme de usaje ale cărții, înțelese ca tipuri de utilizări 
ale cărții pe criterii „ideologice” (doctrinare) – uzaj ritualic, liturgic, eretic etc.49 (și 
nu a vreunui indicator de uzură – indice indirect de lectură, calculat în ani, ca 
diferență de dintre anul de apariție și anul relegării copertelor unei cărți), de-
alungul timpului s-au dezvoltat diferite stiluri sau figuri ale lecturii – stiluri de 
                                                            

43 I. Oros, Cărți și proprietari – un binom simbolic sau despre statutul donatorului, în 
„Sargetia”, XXXV-XXXVI, 2007-2008, p. 761-786 

44 Ibidem, p. 762 (Fig. 1 Fenomenologia „târgului cărții”) 
45 Philippe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, Éditions La Découverte, 

2005, p. 3-4 
46 Dorothea Kraus, Appropriation et pratiques de la lecture. Les fondements 

méthodologiques et théoriques de l'approche de l'histoire culturelle de Roger Chartier, Labyrinthe, 
Thèmes, 13-25 [En ligne], mis en ligne le 7 février 2005. URL: http://revuelabyrinthe.org/ 
document56.html. Consulté le 18 juillet 2005; Claude Moisan, Istoria literară, Cartea Românească, 
București, 2000, p. 46-50 

47 Roger Chartier, Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin 
Michel,1998, p. 256. Precizăm că prin termenul de  imposition se înțelege: „Opération consistant, 
compte tenu des contraintes techniques ou économiques, à déterminer la répartition des pages d’un 
imprimé dans les formes d’impression” (Petit Larousse illustré, 1994, sub voce). 

 Jean François Gilmont, Une introduction à l'histoire du livre et de la lecture du manuscrit à 
l’ère électronique, Liège, Editions du Cefal, 2002.  

48 La mise en page décrit les techniques de composition graphique d un contenu 
informationnel dans un espace (feuilles de papier, pages web…). Elle succède au travail d 
assemblage du contenu (texte au kilomètre, collection des composants), et précède souvent le 
travail d’impression [...] http://wikipedia.fr/Resultats.php?q=mise+en+page&projet=article. Accesat 1 
oct. 2010. 

49 A. Petrucci, Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien Régime, Paris, 
Éditions du Seuil, 1989, 370 p.; Roger Chartier (sous la direction de), Les usages de l’imprimé (XVe-
XIXe siècles), Paris, Librairie Arthème Fayard, 1987, 446 p., XXIV pl., fig., în „Annales”, Année 1989, 
Volume 44, Numéro 4, p. 877 
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lectură care reflectă diferite raporturi generate, de-a lungul timpului, între cititor și 
carte: lectură intensivă și extensivă, silențioasă sau cu voce tare (în familie sau în 
biserică), personală sau colectivă, pioasă sau laică, publică etc50. 

 Istoricul cărţii şi al lecturii Roger Chartier, pe drept invocat mereu în 
paginile de faţă, supunând unei analize istorice lectura ca practică culturală, 
conchide că, în acest context, trebuie să înţelegem că: „Actele de lectură care dau 
textelor semnificaţii plurale şi mobile se situează la întâlnirea dintre manierele de a 
citi, colective sau individuale, moştenite sau novatoare, intime sau publice, şi nişte 
protocoale de lectură depuse în obiectul (de) citit, nu numai de către autorul care 
indică înţelegerea justă a textului său, dar şi de către tipograful care îi face 
compoziţia, fie cu o înfăţişare explicită, fie fără să gândească anume, 
conformându-se habitudinilor timpului său, formatele tipografice”51 (trad. n.). 

Din acest punct de vedere, considerăm Liturghierul ca una care conţine cel 
mai bogat protocol de lectură dintre toate cărţile de altar şi strană folosite pentru 
oficierea slujbelor religioase, adică acele „rânduieli sau formulare de rugăciune 
potrivit cărora se oficiază cultul public al Bisericii” 52.  În sens restrâns, protocoalele 
de lectură nu sunt altceva decât acele „indicaţii tipiconale” din abundenţă în 
această carte – sau ceea ce, prin analogie, la nivelul lecturii dramatice/teatrale se 
cheamă didascalia53 –, un gen de paratext auctorial, marcat tipografic, de obicei, 
cu cerneală roşie. Ceea ce propunem aici este un sens lărgit al noţiunii, 
cuprinzând ca idee, summa tuturor cărţilor ce conţin sau servesc „protocoalelor de 
lectură” din liturghier în vederea oficierii liturghiei propriu-zise şi a celorlalte 
slujbe54 . 

 După cum se observă şi din tabelul la care facem trimitere55, în funcţie de 
natura slujbei religioase şi a momentelor ei (tipul sărbătorii, perioadele 
calendarului bisericesc etc.), indicaţiile tipiconale din Liturghier includ trimiteri la 
celelalte cărţi din care se va citi de către slujitorii bisericii antrenaţi în actul oficierii 
propriu-zise. Alexandru Duţu, ocupându-se de lectura intensivă în cadrul bisericii 
bizantine, se referă la faptul că: „Indicaţiile tipiconale ne arată că lecturile de texte 
patristice, făcute cu voce tare în Biserică, aveau caracter intensiv şi de împletire 
cu rugăciunea”56; cadru în care aceste prevederi tipiconale referitoare la „cetiri” 
capătă o importanţă  specială. 

Într-un cuvânt, complexitatea lecturii ritualice, ca formă de lectură colectivă, 
constă în alternanţa modurilor de lectură şi a lectorilor participanţi (preoţi, diaconi 
şi cântăreţi), dublată de gestica rituală liturgică a preotului şi atitudinea de pioşenie 

                                                            
50 R. Chartier, Du livre au lire, în Pratiques de la lecture, Paris, Éditions Payot & Rivages, 

2003, p. 91-104 
51 Ibidem, p. 82-83 
52 E. Branişte, Liturgica specială pentru institutele teologice, Editura IBMO, Bucureşti, 1985, p. 15 
53 Lucie Bécret, Didascalie, în Dictionnaire International des Termes Littéraires, sub voce. 

http://www.ditl.info/arttest/art820.php (Accesat  3.01.2009). 
54 Ioan Maria Oros, Protocoale și contracte de lectură liturgică în Țara Silvaniei (sec. XVII-

XIX), în „Caiete Silvane”, serie nouă, anul V, nr. 4 (51), aprilie, 2009, p. 17; idem, Dimensiuni..., p. 
102 (Fig. 3) 

55 Pentru precizări asupra cărţilor „sine qua non” vezi Tipic bisericesc, Bucureşti, Editura 
IBMO, 1976, p. 11-13; E. Branişte, Gh. Niţoiu, Gh. Neda, Liturgica teoretică. Manual pentru 
seminariile teologice, Editura IBMO, Bucureşti, 2002, p. 135-143. 

56 Al. Duţu, Literatura patristică şi lectura intensivă în tradiţia ortodoxă, în Persoană şi 
comuniune. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea 
vârstei de 90 de ani, Sibiu, 1993, p. 262 
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a credincioşilor ca ascultători; prezenţa unei lecturi cu voce tare, alături de una 
cântată sau recitată, şi, nu în ultimul rând, a didascalecturii, adică cea a 
indicaţiunilor tipiconale şi ritualice ca lectură silenţioasă57.  De asemenea, pe lângă 
faptul că avem de a face cu o lectură „dramatizată”, formularele liturgice, după 
cum s-a văzut, indică o citire alternativă din mai multe cărţi, în funcţie de rânduiala 
slujbei respective58. 

Revenind la „receptorul” lecturii liturgice, la enoriaşul care participă la 
slujbă, aceasta indică faptul că, prin statutul lui de cititor-ascultător, el este implicat 
într-un contract simbolic de lectură59, întrucât acceptă protocolul de lectură 
liturgică propus, cel propriu bisericii pe care o frecventează şi, prin urmare, se 
identifică confesional cu aceasta (ortodoxă sau greco-catolică), se regăseşte şi 
socializează în respectiva comunitate de lectură pioasă60. 
 

VII. Exigențele redactării (template) și evaluările bibliometrice și scientometrice 
  

Un ultim aspect de luat în calcul, dar, se pare, nu ultimul ca importanță, în 
procesul de agiornare a discursului istoriografic asupra cărții, este cel legat de 
standardele redactării impuse de evaluările bibliometrice și scientometrice. 
Modelele de redactare (IMRAD, MLA, APA etc.), chiar dacă privesc doar aspectul 
formal, atrag după sine și exigențe de limbaj. De fapt, impunerea acestor modele a 
declanșat o amplă dispută în mediile universitare românești, care, printre altele, s-
a soldat cu concluzia că suntem cantonați încă în parohialism, negândind deplin în 
termeni academici contemporani.   
 În această ordine de idei, în ce ne privește, considerăm că, în tratarea 
subiectului lucrării noastre, Dimensiuni ale culturii moderne în Țara Silvaniei (sec. 
XVII-XIX). Cărți și proprietari, am adus o viziune istoriografică înnoită, modernă şi 
europeană, punând în lumină atât virtuţile documentar-istorice ale paratextelor 
olografe, cât şi potenţele teoretice deschise în urma analizei lor, în scopul 
îmbogăţirii arsenalului conceptual şi metodologic al istoriei cărţii vechi; nu fără a 
pune în valoare specificitatea, aproape pur românească, a acestui tip de 
marginalia. Şi nu numai sub raport terminologic, întrucât, pornind de la marile 
modele europene de istorie a cărţii şi lecturii, unul dintre scopurile ştiinţifice ale 
demersului nostru a fost şi acela, împlinit pe alocuri, de a fi o punte de trecere spre 
un nou discurs istoriografic asupra cărţii de la noi. 

                                                            
57 Prin analogie cu lectura didascaliilor din textele dramatice. M. Issacharoff, Le spectacle 

du discours, Paris, Corti, 1985, p. 25-40. Apud L. Bécret, op. cit., în DITL, sub voce. Pentru gestica 
ritualică liturgică, vezi Felicia Dumas, Gest şi expresie în liturghia ortodoxă, Institutul European, Iaşi, 
2000, p. 95-136 

58 Pentru definirea slujbelor bisericeşti şi împărţirea lor, vezi E. Branişte, op. cit., p. 14 şi passim.  
59 Contractul de lectură – caz particular al contractului de comunicare (Eliseo Veron), care 

presupune faptul că „interactorul (lectorul, auditorul, telespectatorul, utilizatorul, partenerul) acceptă 
și subscrie la condițiile situației comunicative, recunoscând finalitățile, identitatea, domeniul de 
cunoaștere, dispozitivul, modul de enunțare care sunt în joc; chiar dacă promisiunea nu angajează 
decât producătorul actului discursiv, lăsând interactorul liber de actele sale de recunoștină și 
interpretări” (Eliseo Veron, P. Charaudeau). Apud www.genres-journalistiques.blogspot.com/.../un-
contrat-ou-une-promesse-en-vrit.html [Accesat 20.06.2008]. 

60 I.M. Oros, Protocoale și contracte de lectură liturgică în Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX), în 
„Caiete Silvane”, serie nouă, anul V, nr. 4 (51), aprilie, 2009, p. 16-18 
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Luminiţa CORNEA 
 

ELEVII CITESC, PICTEAZĂ ŞI ÎNVAŢĂ  
LA CASA MEMORIALĂ „ROMULUS CIOFLEC” 

 
O vizită bine organizată la un muzeu, cu obiective clare, constituie un 

extraordinar câştig pentru elevi, în general, pentru vizitatori, deoarece „Turism 
înseamnă cultură şi cunoaştere” (G. Călinescu)  

În apropierea oraşului Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la Araci, se află 
Casa Memorială „Romulus Cioflec”, unde am organizat numeroase activităţii cu 
elevii, în calitatea mea dublă, de profesor de limba şi literatura română şi de 
muzeograf, colaborator al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni. La unele din 
aceste activităţi l-am avut ca partener pe muzeograful Mihai Şraier.  

Întotdeauna mă străduiam ca explicaţiile mele să-i transpună pe elevi în 
atmosfera începutului de secol XX, când a trăit scriitorul. Încercam să le trezesc 
curiozitatea, prin referiri la personaje şi prin citate din opere, inclusiv prin 
amănunte picante, prin informaţii despre viaţa şi activitatea scriitorului Romulus 
Cioflec.  

În mai 2006, am realizat la Casa Memorială „Romulus Cioflec” o lecţie de 
literatură, în cadrul unui program naţional, la care au asistat profesori de română 
din mai multe judeţe, inspectori şcolari de specialitate, reprezentantul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, prof. dr. Mioriţa Got. Activitatea a avut succes, profesorii au 
apreciat-o, elevilor le-a plăcut în mod deosebit. Mi-am propus să revin periodic cu 
elevii la muzeu, urmărind, evident, câteva obiective: 

 promovarea lecturii în rândul elevilor; 
 trezirea curiozităţii pentru lectură într-un cadru prietenos; 
 stimularea lecturii într-o atmosferă specifică, favorabilă schimbului de idei; 
 atitudinea pozitivă faţă de lectură.  

 Activităţi preconizate: lecturi; dramatizări; concursuri literare; dezbateri; 
întâlniri cu scriitori şi oameni de cultură; lansări de carte; realizarea unui jurnal al 
muzeului; promovarea unor cărţi scrise de elevi sau a revistei şcolare; realizarea 
unor desene, semne de carte, ecusoane etc.; drumeţii în jurul muzeului urmate de 
discuţii; realizarea de către elevi a unor videoclipuri, emisiuni radio etc. 

Aniversarea, de la 1 aprilie a scriitorului Romulus Cioflec (1882-1955), m-a 
determinat să mă gândesc serios la organizarea unor manifestări care să devină 
tradiţionale în incinta Casei memoriale. Mi se părea necesar să implic elevii de la 
profilul pedagogic. Cu o asemenea clasă am realizat lecţia de literatură la muzeu. 
Ştiau multe despre scriitor, dar mai puţine despre opera, deoarece n-o citiseră 
(nici nu prea aveau de unde, fiind puţine exemplare, din ediţii vechi). Ce să fac? 
Ideile mi-au venit pe parcurs, parcă izvorau una din alta, ca verigile unui lanţ. 
Elevii au primit cu entuziasm propunerea mea. 

Astfel, în 28 martie 2008, am mers cu un grup de 24 de elevi să-l 
sărbătorim pe scriitor acasă la el. Patru fete s-au pregătit special să realizeze 
ghidajul muzeului. Ele au fost organizatoarele principale ale unui concurs condus 
din umbră de mine. Elevii (doar doi băieţi, restul fete) s-au plimbat de voie prin 
cele trei încăperi ale Casei Memoriale, au studiat exponatele, documentele, cărţile. 
S-au documentat. Concursul a demonstrat entuziasmul celor patru fete, ce au avut 
calitatea de lider, dar şi al participanţilor (12 înscrieri de participare la concurs, 
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restul spectatori interesaţi). Concursul propriu-zis a avut loc în curtea muzeului, în 
aer liber. Premii, doar diplome, realizate artistic, cuprinzând şi o fotografie cu 
maşina de scris a scriitorului – exponat principal, care entuziasmează întotdeauna 
vizitatorii. 

Elevilor le-a plăcut Araciul, Casa-muzeu, curtea, peisajul, casele modeste 
– totul era nou pentru ei. Simţeam că, acolo, elevii nu mă percep ca pe profesoara 
lor, ci ca pe cineva apropiat, cu care discutau normal fără niciun fel de rigiditate.  

La scurt timp, întrebările lor „când mai mergem?” „ce vom mai face acolo?” 
„vom sta mai mult?” „cum să ne pregătim?” m-au bucurat şi chiar entuziasmat. 
Trebuia să fac mai mult. Nu era uşor. O problemă de ordin extern: asigurarea 
transportului (30 km dus-întors) prin sponsorizări. Totuşi au urmat alte două 
activităţi de... lectură  în muzeul scriitorului de la Araci. Obiective, ca promovarea 
lecturii în rândul elevilor, stimularea lecturii, trezirea curiozităţii pentru lectură etc., 
mi se păreau mult mai potrivit de realizat în atmosfera unui muzeu de scriitor, 
unde se află biroul, biblioteca, cărţi ale scriitorului respectiv, dar şi alte cărţi ce 
alcătuiesc biblioteca, plus exponate specifice, în cazul nostru maşina de scris, 
instrumente de scris etc. Adaug la acestea, atmosfera relaxată, unde e absent 
dirigismul pedagogic, unde nu se aude clopoţelul, precum la şcoală, unde nu se 
simte „presiunea” profesorilor etc. 

Am fixat pentru prima intâlnire lectura unor fragmente din memorialele de 
călătorie Cutreierând Spania (1928) şi Sub soarele polar (1929), ambele scrise de 
Romulus Cioflec (elevii cunoşteau amănunte atractive despre modul cum a ajuns 
scriitorul cu soţia în Spania şi la Polul Nord, fără a fi bogat, doar din salariul de 
profesor). Pentru a doua întâlnire, lectura-interpretarea unor scene din două piese 
de teatru scrise de Romulus Cioflec, comediile Moarte cu bocluc şi Cupa 
Domeniilor (inedită; manuscrisul aflat la muzeu a fost donat de fiica scriitorului; 
interesantă reacţia elevilor la aflarea acestei veşti). 

 A doua activitate a fost filmată, ca să rămână în arhiva muzeului. Câteva 
fete s-au pregătit în mod deosebit: au dactilografiat şi apoi au xerocopiat pagini 
întregi, ca să aibă aproape fiecare textul. Au simţit nevoia unei minime regizări: 
„Bineînţeles, doamna profesoară, că directorul general din Ministerul Domeniilor 
va sta la biroul lui Romulus Cioflec, atunci când va vorbi cu ţăranul Burlacu.” Alta: 
„Masa din camera „dinainte” este potrivită pentru masa din cancelaria profesorilor 
în timpul conferenţei pentru pedepsirea elevului Popescu D. Gheorghe”. 

 Toate aceste reacţii ale lor m-au determinat să exclam în gând: „Doamne! 
Ce bine se simt fetele mele acasă la Romulus Cioflec!” Fără să le pretind să 
citească ceva (nu este în programa de română, nu le-am cerut), chiar după prima 
întâlnire, câteva dintre ele, după cum am aflat mai târziu, au început să citească 
fără să-mi ceară mie volume. Oare de ce? Au căutat singure cărţile. Nu se găsesc 
uşor, dar se găsesc. Am fost chiar uimită (n-am arătat, am felicitat-o), când am 
aflat că Simina citise şi două romane, mai avea de citit doar „Pe urmele 
destinului”. 

Am preluat idei din „Lecturiada – Cercurile de lectură”, volum tipărit la      
Cluj-Napoca. A prins foarte bine ideea cu verbele a iubi şi a citi, care „nu suportă” 
imperativul, provocând comentarii interesante. Fiind la profilul pedagogic, unele şi-
au amintit de cazuri concrete întâlnite la clasele unde au predat. Au sesizat repede 
reacţia antilectură, pentru că tot ceea ce ţi se impune trebuie, nu-i aşa, respins. 
Alăturarea verbului a iubi a trezit şi alte comentarii hazlii. O atmosferă 
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extraordinară! Reacţii pe măsură: „cu recomandatul, dacă vine din partea unui 
profesor, atunci ajungem la impunere. Noi trebuie să ne alegem singuri cărţile, mie 
îmi place să mă plimb printre rafturile bibliotecii şi să iau ceva pentru sufletul meu 
(puteam s-o întrerup?). E super să citeşti toamna, în parc, pe o bancă... mai ales 
că la noi biblioteca e lângă parc” (Simina). 

Atmosfera a fost creată în muzeu, prin apelarea la exponate, disponibile în 
a-ţi transmite ceva, maşina de scris, copia după manuscrisul comediei „Cupa 
Domeniilor” dactilografiat de autor şi/sau soţie, având multe corecturi, ştersături, 
adăugiri făcute de scriitor cu stiloul (munca de laborator) – atenţionez asupra 
scrisului îngrijit, clar, caligrafic (mai strecor o informaţie: un unchi dinspre tată, 
Dimitrie Cioflec, a fost profesor de caligrafie la Braşov şi folclorist, la mijlocul 
secolului 19). Acest scris, inclusiv corecturile, denotă ordine, dar şi perseverenţă, 
dorinţa de continuă perfecţionare. 

Eleva Simina Muntean şi-a scris impresiile despre activitatea de lectură 
desfăşurată la Casa Memorială „Romulus Cioflec”şi au fost publicate în ziarul 
local. Notez din impresiile ei: „într-o casă memorială, îţi vine să citeşti din respect 
pentru scriitor, chiar dacă aş avea aici un televizor, nu m-ar atrage”, „în timp ce 
şedeam pe scaunul custodelui, din prima sală, îmi spuneam: „îţi dai seama! Poate 
chiar în acest loc a stat cândva şi omul care a avut curajul să lase aşternut pe 
hârtie învăţături, sfaturi, scrieri din care ai ce învăţa!”;  

„Te simţi mai bine într-o casă memorială, înconjurat de cărţi şi gândindu-te 
că, acolo, chiar în acel loc, Romulus Cioflec şi-a scris cărţile. Imediat, după ce intri 
în această Casă, ceva te face să fii curios, să afli ce a scris”.   

În primăvara anului 2009, am convins câteva învăţătoare de la clasele a III-
a şi a IV-a a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, Sfântul Gheorghe, să-şi ducă 
elevii să viziteze Casa Memorială „Romulus Cioflec”. Cu implicarea elevelor din 
clasa a XII-a, profil pedagogic, am organizat o reuşită activitate. Au fost patru 
clase mici care au vizitat Casa memorială, elevii cu învăţătoarele lor. Opt eleve 
mari, câte două pe clasă, au făcut ghidajul, apoi au organizat concursul „127 de 
ani de la naşterea scriitorului Romulus Cioflec”, având la bază cunoştinţele 
obţinute în cursul vizitării muzeului. S-au oferit premianţilor diplome, cărţi, reviste, 
obţinute prin sponsorizări. Elevii mici au fost încântaţi de muzeu şi de 
domnişoarele practicante, pe care le-au cunoscut într-o altă postură. Elevele mari, 
practicantele, au fost entuziasmate de succesul lor. Trebuie să le recunosc 
măiestria în a-şi juca rolul de ghid. Explicaţiile lor erau reuşite, însufleţite, 
deoarece trăiau profund cele spuse şi aveau idei noi. Lipsea rutina. De exemplu, 
una dintre practicante, fiind cu un grup de elevii în faţa bibliotecii scriitorului, i-a 
întrebat: „Aţi mai văzut atâtea cărţi la un loc?” Fără să aştepte răspuns, a 
continuat: „Ce vă vine să faceţi când priviţi aceste cărţi, aici?” Este o întrebare 
simplă, dar care îndeamnă atât de clar la lectură. Răspunsuri: „să citim”, „să luăm 
una si să citim”, „să le numărăm” (!), „putem lua?”, „să citim stând la biroul 
scriitorului.” Un copil din clasa a IV-a a scris în cartea de impresii a muzeului 
(erau îndemnaţi s-o facă, fără însă a se insista): „Aş vrea să-l cunosc pe Romulus 
Cioflec. Nu pot alt fel decât să-i citesc cărţile.” (Alin Dănilă) Mi-am dat seama că 
cei mai mulţi dintre ei n-au mai avut ocazia să vadă un muzeu memorial. 

Dintr-un sondaj realizat după prima manifestare desfăşurată la Casa 
Memorială „Romulus Cioflec”, am aflat ce fel de sentimente i-au stăpânit pe elevi, 
în timpul activităţilor. Cei mai mulţi au avut emoţii, fiind cuprinşi de plăcere, 
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bucurie, mândrie, „... am avut emoţii. M-a trecut un fior”, „când citeam, simţeam că 
trăiesc cu adevărat în perioada lui Romulus Cioflec”, „sentimente de noutate, de 
revenire în timpul când a trăit scriitorul.” La întrebarea „Ce a fost nou şi interesant 
pentru tine?”, răspunsurile au fost cele aşteptate: „Pentru mine nou a fost tot, dar 
şi interesant, mai ales că e prima dată când citesc într-o casă memorială a unui 
scriitor”, „cărţile au fost interesante pentru că sunt multe.” Întrebarea „Ce ai dori să 
aprofundezi?” a primit răspunsuri, care ne îndreptăţesc să credem că rolul 
muzeelor în stimularea lecturii este unul foarte important: „Îmi doresc mult să 
citesc romanele Boierul şi Pe urmele destinului, pentru că titlurile mi se par extrem 
de interesante”, „Operele lui”, „Să citesc şi alte memorii de călătorie ale altui 
scriitor.” 

 M-am bucurat că elevii au scris în cartea de impresii a muzeului, atât 
despre Casa Memorială „Romulus Cioflec”, despre atmosferă, cât şi despre 
activităţile la care au participat: 

„Nu se aude nici un clopoţel sunând, dar... învăţăm.” (Orsolya Oltean) 
„Sunt convinsă că astăzi Romulus Cioflec a fost cu noi aici şi ne-a ascultat. 

Cred chiar că e fericit  că l-am vizitat. Data viitoare îi voi lua un interviu. Pe bune!” 
(Alexandra Moarcăş) 

 
Concluzii? Desfăşurarea unor activităţi de lectură, de pictură, de cenaclu 

literar etc. în muzeele memoriale de scriitor sau în alte muzee, cu realizarea unei 
atmosfere specifice, are un efect deosebit asupra elevilor, cu rezultate net 
superioare celor desfăşurate în mediul şcolar. 

În cazul nostru, operele lui Romulus Cioflec au fost doar un pretext. 
Punând accent pe înţelegerea şi interpretarea acestora, am urmărit formarea 
deprinderii lecturii de plăcere. Ideea lecturii altor cărţi am lăsat-o pentru alte 
întâlniri, dar desfăşurate tot în aceeaşi atmosferă a Casei Memoriale. Sau (de ce 
nu?), poate, unii elevi şi-au însuşit deprinderea de a citi stimulaţi de viaţa şi 
activitatea scriitorului Romulus Cioflec.   

Treptat, vizitând muzeul, participând la diverse activităţi şi lucrând efectiv 
în acest mediu, elevii vor adera la valori şi atitudini subtile şi necuantificabile 
imediat în plan didactic: atitudine pozitivă faţă de lectură, atmosferă specifică şi 
cadru prietenos favorabil schimbului de idei, argumentării şi chiar polemicii. Elevii 
se vor apropia cu bucurie de cartea de literatură. Astfel, obiectivul „promovarea 
interesului pentru lectură” este realizat. 

Prin urmare, susţinem realizarea a cât mai multor activităţi în cadrul 
muzeelor memoriale de scriitor. Toate vor contribui, direct sau indirect, în primul 
rând, la stimularea lecturii în rândul elevilor. În România, nu există nici un program 
coerent de promovare a lecturii prin muzee, cu toate că există, în fiecare judeţ, cel 
puţin o casă memorială, iar în oraşele mari, mai multe. Ni se pare a fi un fapt firesc 
promovarea lecturii, în mod organizat, în asemenea muzee, deoarece aici există o 
adevărată împărăţie a literaturii. Adăugăm ideea că activităţi ca cele înfăţişate mai 
sus ar avea impact asupra comunităţii, ar atrage atenţia asupra muzeului 
respectiv, ca mediu de desfăşurare a unor programe destinate promovării lecturii 
şi cultivării gustului pentru literatură, pentru cultură, în general.  
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Andreea TACU 
 

REŢELELE DE SOCIALIZARE – ELEMENT DE PROMOVARE. 
STUDIU DE CAZ: PROIECTUL EDUCAȚIONAL „ŞCOALA DE LA MUZEU” 

 
Natura umană a fost, este şi probabil, va constitui mereu o temă asupra 

căreia oamenii se vor apleca din dorinţa de a se descoperi, de a se regăsi. În 
decursul timpului au fost conturate două teorii importante cu privire la acest 
aspect: teoria politică şi cea metafizică.  

Teoria politică consideră drept esenţială capacitatea sau incapacitatea 
omului de a trăi în mod social, de a fi parte componentă a unui sistem 
guvernamental, în timp ce teoria metafizică tratează gândirea şi capacitatea 
individului de reflectare asupra lumii ca element distinctiv al naturii umane. Omul 
este, în primul rând, o fiinţă meditativă, reflexivă, și nu un animal (a)social. Oricum 
ar sta lucrurile, în momentul actual, majoritatea oamenilor sunt constrânşi să 
trăiască în cadrul unor comunităţi mai mici sau mai mari, care corespund mai mult 
sau mai puţin nevoilor, dorinţelor sau aspiraţiilor lor.  

Evoluţia societăţilor pe care indivizii au fost de acord să le creeze a 
determinat modificări importante şi în ceea ce priveşte modul de relaţionare al 
indivizilor, metodele folosite, felul în care ei percep şi se raportează la comunitatea 
din care fac parte. Descoperirile, tehnologia, cercetarea şi dezvoltarea continuă 
din dorinţa de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă au determinat şi o înstrăinare la 
nivelul membrilor societăţii. Metodele tradiţionale de socializare, mult mai directe, 
cu o mai mare implicare din partea indivizilor au fost înlocuite într-o oarecare 
măsură de comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne. Evoluţia mult prea 
rapidă, accelerarea evenimentelor zilnice până la crearea sentimentului că timpul 
s-a întors împotriva noastră şi nu ne mai permite o existenţă în care să ne 
bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară, stresul care a devenit o constantă a 
existenţei umane, toate acestea au făcut ca, din dorinţa de a se regăsi, oamenii să 
se îndrepte spre soluţiile societăţii moderne: internetul, reţelele de socializare, 
blogurile, mai pe scurt, lumea virtuală.  

Pe lângă aspectele care ar putea fi considerate pozitive, şi avantajele ce 
nu pot fi negate, mediul virtual, exploatează în același timp și nevoile individului, 
dorinţele şi aspiraţiile acestuia pentru satisfacerea propriilor interese. Internetul, 
prin gama extrem de variată de servicii, aplicaţii, opţiuni etc. pe care le pune la 
dispoziţia utilizatorului, reprezintă, pe de o parte răspunsul la nevoile individului, 
dar, în acelaşi timp, determină o înstrăinare a acestuia de lumea înconjurătoare, o 
diminuare a timpului rezervat interacţiunii directe cu ceilalţi semeni. Acest aspect 
este exploatat de un număr mare de utilizatori de internet, fiind transformat într-o 
modalitate modernă de a creşte, de a evolua din punct de vedere economic 
întrucât mediul virtual, internetul, prezintă posibilităţi nelimitate de a produce, de a 
crea şi de a dezvolta afaceri.  

Pentru a pune în relaţie statutul de entitate socială a individului şi nevoia sa 
de a comunica, şi oportunităţile existente în acest sens pe internet, luăm în 
considerare reţelele de socializare. Acestea sunt foarte populare, mai ales în 
rândul tinerilor, care petrec din ce în ce mai mult timp conectaţi la internet, 
navigând în lumea virtuală. Cele mai utilizate reţele de socializare sau platforme, 
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sunt, de departe: Facebook, Twitter, Flixter, Hi5, Netlog, MySpace. Impactul 
asupra utilizatorilor şi gradul de utilizare depind de mai mulţi factori precum: 

 zona geografică; astfel, de exemplu, în Statele Unite ale Americii este 
mai utilizat MySpace, în Europa și Canada – Netlog, Facebook, iar în Asia – 
Friendster; 

 natura reţelei, de subiectul principal abordat. Astfel, unele se axează pe 
elemente de natură: 

 multimedia: 
 fotografie: aceste reţele permit, prin intermediul aplicaţiilor de care 

dispun, introducerea unui număr variat de imagini şi crearea de albume foto şi 
organizarea acestora. Capacitatea de stocare a imaginilor a fost mărită în timp 
pentru a putea corespunde nevoilor actuale ale utilizatorilor. De exemplu, două din 
cele mai utilizate reţele, Flickr şi Facebook au fost lansate amândouă în 2004, 
diferenţa de utilizatori fiind considerabilă, de 32 şi, respectiv, 500 de milioane de 
utilizatori. În România, numărul utilizatorilor de Facebook depăşeşte cifra de 
600.000 de utilizatori. 

 video şi audio: permit utilizatorilor să încarce sau să vizualizeze 
videoclipuri şi formate audio, în funcţie de statutul lor, dacă au sau nu cont pe 
aceste rețele. La nivel mondial, printre cele mai utilizate se numără Youtube care 
a fost creat în 2005, Last.Fm, MySpace Music. Unul dintre site-urile românești 
dedicate muzicii este Trilulilu – site creat în 2007 care se bucură de numeroși 
utilizatori. 

 documente: prin intermediul acestor site-uri, utilizatorilor le este 
permisă introducerea de documente de diferite formate care pot fi apoi vizualizate 
indiferent de sistemul de operare folosit. Printre cele mai utilizate site-uri de acest 
gen se numără Scribd care, în momentul de faţă înregistrează, conform statisticii 
realizate de site-ul Alexa, mai bine de 50 de milioane de utilizatori, în timp ce 
numărul documentelor găzduite depăşeşte câteva zeci de milioane. Trebuie de 
asemenea, menţionat şi SlideShare, site dedicat prezentărilor. 

 specializată, pe anumite domenii de activitate sau de interes: 
 protecţia mediului şi mişcarea ecologistă: WiserEarth 
 literatură, cărţi, cititori, autori: WeRead, Wattpad, Shelfari, Librarythings, 

Goodreads 
 călătorii: Travellerspoint, Passportstamp 
 ştiinţe: ScienceStage, Scispace.net, ResearchGate 
Există de asemenea şi cele axate pe comunicare, pe împărtăşirea din 

partea utilizatorilor a impresiilor, a informaţiilor din viaţa de zi cu zi, a ceea ce le 
place şi are un impact asupra vieţii lor. Astfel, axate pe comunicare, sunt: 

 blogurile; termenul iniţial folosit pentru a defini jurnalul web era acela 
de weblog. Acesta a fost folosit până spre începutul anului 2000, când a fost 
înlocuit de forma mai scurtă blog, formă care este folosită şi astăzi. Un astfel de 
jurnal online aparţine de obicei unei singure persoane, informaţiile postate fiind 
actualizate cu o frecvenţă destul de ridicată, dacă nu chiar zilnic. Sunt postate 
comentarii, informaţii referitoare la diferite evenimente, fotografii, video, link-uri 
către alte site-uri sau bloguri, sau chiar recomandări din partea autorului blogului. 
Informaţia postată apare, de obicei, în ordine invers cronologică, intrările mai 
recente apărând primele. Majoritatea blogurilor sunt, de asemenea, interactive, 
permiţând vizitatorilor să posteze comentarii sau mesaje. Printre cele mai utilizate 
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servicii care permit crearea de bloguri putem aminti Open Diary – primul de acest 
gen, fondat în 1998, WordPress, BlogSpot şi altele. De asemenea, blogurile pot fi 
sub-clasificate în funcţie de diferite criterii: personale sau ale unor organizaţii 
pentru a facilita comunicarea între proprii membri; în funcţie de subiectul principal 
la care se referă: politică, economie, muzică, artă, educaţie; în funcţie de conţinut: 
fotografii, video etc. 

 microblogurile; spre deosebire de bloguri, microblogurile conţin o 
cantitate de informaţie semnificativ mai mică decât blogurile obişnuite; informaţiile 
postate sunt asemănătoare celor prezente pe bloguri – actualizări de date, 
fotografii, filme de dimensiuni mai mici, comentarii sau recomandări. Există, de 
asemenea, şi microbloguri comerciale, menite a promova alte site-uri, anumite 
servicii sau produse, diferite activităţi de colaborare din cadrul unei organizaţii. 
Printre cele mai cunoscute şi utilizate microbloguri putem aminti: Twitter, Tumblr, 
Google Buzz etc. 

O clasificare exactă în funcţie de toate elementele distinctive este dificil de 
realizat întrucât o parte din opţiunile care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor sunt 
comune mai multor reţele. Astfel, majoritatea necesită crearea unui cont prin 
introducea unor informaţii de natură personală, completarea unora din câmpuri 
fiind obligatorie pentru crearea contului (nume, prenume, vârstă, sex, ocupaţie, 
data de naştere). De asemenea este necesară şi introducerea unei parole. După 
crearea cu succes a contului, utilizatorul poate posta tot felul de informaţii, în 
funcţie de natura reţelei alese (fotografii, videoclipuri, muzică, prezentări, anunţuri, 
comentarii, link-uri către alte adrese etc.). În cazul fotografiilor, de exemplu, ele pot 
fi organizate în albume, în funcţie de dorinţa utilizatorului. Datorită creşterii 
numărului de utilizatori şi a cantităţii de fotografii introduse, reţelele s-au văzut 
nevoite să mărească capacitatea de stocare, pentru a întâmpina nevoile 
utilizatorilor. O parte din inagini poate fi accesibilă tuturor celor ce accesează 
pagina unui anumit utilizator, sau el poate impune restricţii de vizualizare. Aceleaşi 
restricţii pot fi introduse şi în cazul datelor personale sau a diferitor postări. Un alt 
element important pentru tinerii care petrec foarte mult timp pe aceste pagini, şi 
actualizează în mod constant informaţia, uneori chiar şi de mai multe ori pe zi, 
este faptul că astfel, ei pot menţine legătura cu familia şi prietenii, îşi pot lărgi 
numărul de prieteni, deşi, bineînţeles o parte din ei nu vor fi cunoscuţi niciodată 
personal. Este bine de amintit şi faptul că foarte mulţi dintre ai au conturi pe mai 
mult de o reţea de acest gen. În cazul acesta, în momentul introducerii unei noi 
informaţii, este posibilă transmiterea acesteia către toate  conturile, chiar dacă 
sunt în reţele diferite, pentru ca utilizatorul să nu fie nevoit să acceseze toate 
conturile din reţele pentru a actualiza informaţia. 

Pe lângă toate aceste posibilităţi îmbrăţişate de către tineri, există şi 
aspectul financiar din spatele reţelelor de socializare sau a mediului virtual în 
general care nu poate fi neglijat. Numărul foarte mare de utilizatori determină 
încasări substanţiale, interesele financiare din lumea internetului, a reţelelor, a 
modulelor de căutare etc. neputând fi ignorate. Ţinând seama de impactul puternic 
al reţelelor de socializare asupra indivizilor, tot mai multe firme şi companii au 
început şi ele să aibă conturi în aceste reţele. Astfel, ele pot consolida imaginea în 
faţa clienţilor, pot îmbunătăţi procesul de comunicare, sunt mai receptivi la nevoile 
şi sugestiile acestora, răspunsurile la întrebări sau solicitări putând veni în timp 
real. Şi în România există deja de ceva vreme firme şi companii care au conturi pe 
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Lista muzeelor prezente pe Facebook şi numărul de 
prieteni (4 octombrie 2010)

155

233

438

591

917

4928

5006

Muzeul Literaturii Române Iaşi

Muzeul de Artă Bacău

Muzeul de Istorie Naţională Bucureşti

Muzeul Banatului Timişoara

Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu

Muzeul Ţăranului Român Bucureşti

Muzeul ,,Casa Mureşenilor” Braşov

Facebook, Twitter sau alte reţele pentru a promova produsele şi mărcile proprii, 
există bloguri prin care persoanele fizice sau firmele îşi pot promova afacerile sau 
ţine la curent clienţii cu ultimele noutăţi, oferte şi evenimente. În acest context, de 
ce nu ar beneficia şi instituţiile de cultură precum muzeele de oportunităţile oferite 
de mediul virtual? Din ceea ce am observat până acum, numărul  muzeelor care 
au decis să se promoveze şi prin intermediul reţelelor de socializare este destul de 
redus. De exemplu, Muzeul Ţăranului Român este prezent atât pe Facebook cât şi 
pe Twitter, informaţia prezentată fiind actualizată în timp real. Sunt anunţate 
evenimentele care urmează să fie organizate, sunt postate imagini din cadrul mai 
multor activităţi, şi sunt, de asemenea, comentarii din partea vizitatorilor la 
postările făcute de către administratori. Acest fapt confirmă caracterul interactiv al 
reţelelor de socializare şi în cazul instituţiilor. Tot pe Facebook sunt prezente şi 
Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, Muzeul „Casa Mureşenilor” 
Braşov, Muzeul Banatului Timişoara, Muzeul de Istorie Naţională Bucureşti, 
Complexul Naţional Muzeal „Astra” Sibiu şi Muzeul de Artă Bacău. Şi în cazul lor 
sunt prezente informaţii legate de evenimentele care vor fi organizate în viitorul 
apropiat, sunt postate imagini de la cele activităţile care au fost organizate, şi chiar 
postări video cuprinzând interviuri sau fragmente din comunicările diferitor 
personalităţi care au fost prezente cu acele ocazii. În cele ce urmează este 
prezentată o statistică privind numărul de prieteni ai muzeelor menţionate anterior, 
aşa cum apare el pe pagina de Facebook la data de 4 octombrie 2010. 

 
În ceea ce priveşte Muzeul Literaturii Române din Iaşi, primul pas către 

reţelele de socializare şi lumea blogosferei a fost făcut odată cu proiectul „Şcoala 
de la muzeu”, program de educaţie muzeală dedicat tinerilor din clasele a XI-a şi 
a XII-a şi studenţilor din anii I şi II. Proiectul s-a desfășurat în perioada 10 
octombrie – 5 decembrie 2010 și a fost structurat pe trei module: „Perspective 
culturale europene” (coordonator: Iulian Pruteanu), „Acasă la scriitori ieșeni” 
(coordonator: Andreea Tacu) și „Cinematografie și literatură” (coordonator: 
Cătălin-Mihai Ștefan). Pe lângă aceste trei module au mai fost derulate alte două 
activități: „Lecturi muzeale” la care au fost invitați trei scriitori ieșeni contemporani 
(Valentin Talpalaru, Lucian Vasiliu și Nicolae Turtureanu) și „Prietenii muzeului”, 
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platformă care a permis participanților la proiect să se implice în mod activ în 
acțiunile desfășurate la muzeu. 

În ceea ce privește grupul țintă al proiectului, acesta este familiarizat cu 
internetul, cu mediul virtual, cu reţelele de socializare, mulţi dintre tineri având cont 
pe una sau chiar mai multe reţele, o parte din ei având şi bloguri personale. 
Ţinând cont de acest aspect, s-a considerat utilă existenţa unui blog destinat 
proiectului, pentru ca, pornind de la acesta, şi cu experienţa acumulată, şi alte 
iniţiative din cadrul instituţiei să beneficieze, pe viitor, de acelaşi mod de 
promovare. Elementele considerate avantajoase şi care au fost avute în vedere în 
realizarea blogului proiectului au fost: 

 costul redus, chiar inexistent de creare al blogului, spaţiul fiind utilizat gratuit; 
 faptul că este uşor accesibil, necesitând doar conexiune la internet; 
 nu necesită cunoştinţe specializate din partea celor care îl folosesc; atât 

a celor care încarcă informaţia nouă, cât şi a celor care o accesează; 
 modificările pot fi realizate în timp real de către autori şi puse la 

dispoziţia utilizatorilor în cel mai scurt timp; 
 comentariile şi feed-back-ul din partea celor care accesează informaţia 

este în timp real; 
 spre deosebire de site-uri, reţelele de socializare permit o apropiere mai 

mare de utilizatori (de vizitatorii activi, de vizitatorii posibili); 
 efect de multiplicare în transmiterea informaţiei → toţi prietenii prietenilor 

au acces la informaţia postată;  
 contribuie la creşterea numărului de vizitatori la site-urile care au link-

urile menţionate pe paginile respective; 
 permite o creştere a gradului de vizibilitate în mediul virtual; 
 este o modalitate actuală de promovare. 
 
Aşadar, blogul a fost realizat cu ajutorul platformei WordPress. Interfaţa 

blogului (Greyzed by The Forge Web Creations) a fost aleasă în funcţie de grupul 
ţintă al proiectului. S-a dorit ca interfaţa să aibă un aspect cât mai atractiv, să fie 
interactivă şi, ceea ce este mai important, să ofere vizitatorilor informaţii complete 
referitoare la proiect. Astfel, blogul www.scoaladelamuzeu.wordpress.com prezintă 
şase sub-meniuri: 

 
1. „Acasă” – oferă informaţii referitoare la stadiul de derulare al proiectului, 

primele activităţi şi noutăţile legate de proiect, dispunând, de asemenea, de 
opţiunea de a vizualiza ultimele comentarii ale vizitatorilor blogului;  

 
2. „Şcoala de la muzeu” – oferă informaţii detaliate despre proiect – 

structură, obiective, public ţintă, condiţii de participare, modalităţi de înscriere, 
formular de contact;  

 
3. „Lecturi muzeale” – introduce un concept care se vrea a fi cât mai bine 

valorificat nu doar în cadrul acestui proiect. Pe viitor se dorește transformarea 
acestor întâlniri într-un program de educaţie muzeală de sine stătător, ce se va 
desfășura la Vila Sonet (Muzeul „Mihai Codreanu”);  
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4. „Muzeul Literaturii Române Iaşi” – cuprinde o scurtă prezentare a 
instituţiei şi link-ul către site-ul muzeului: www.muzeulliteraturiiiasi.ro;  

 
5. „Presă” – pagină dedicată articolelor apărute în mass media cu referire 

la proiectul „Şcoala de la muzeu”, fiind introduse şi link-urile către paginile de 
internet care au postat informaţia. În cazul apariţiilor din presa scrisă s-au precizat 
titlurile articolelor, titlurile ziarelor, rubricile, paginile și data publicării, la care au 
fost publicate; în cazul apariţiilor TV sau a intervenţiilor la radio, au fost menţionate 
titlurile emisiunilor la care acestea au fost difuzate; 

 
6. Pagina dedicată „Prietenilor muzeului” – un concept consacrat şi folosit 

cu succes de numeroase instituţii muzeale, care se doreşte a fi reactualizat în 
cadrul acestui proiect, oferindu-le celor interesaţi posibilitatea de a se apropia mai 
mult de muzeu, de a participa la evenimentele organizate de acesta, de a propune 
evenimente şi activităţi. În acest caz, participanții au avut posibilitatea să 
colaboreze la realizarea a două expoziții tematice „Cuvinte în imagini – Cezar 
Petrescu” și „Reviste, direcții, mentori” care au fost vernisate în cadrul întâlnirii de 
încheiere a proiectului (14.12.2010). 

 
Elementele comune tuturor paginilor sunt: Legăturile – prezente în partea 

de jos a paginii, Noutățile și Numărul vizitatorilor – updatat la zi. 
În paralel, Şcoala de la muzeu a fost înregistrat şi ca utilizator pe 

Facebook. Aici au fost de asemenea introduse informaţii referitoare la proiect, 
semnalându-se prin postări scurte toate noutățile. De la începutul existenţei sale 
pe Facebook (septembrie 2010) și până la data de începere a proiectului – 10 
octombrie 2010, utilizatorul Școala de la muzeu a înregistrat 37 de prieteni, o parte 
dintre aceştia apreciind informaţiile postate. Tot de pe pagina de Facebook 
provine şi un număr destul de mare de accesări ale blogului – 23.  

În prima lună din momentul lansării blogului – 31 august 2010 –, cea mai 
accesată secţiune a fost pagina principală (home page) cu 271 de accesări, după 
care pagina cu titlul proiectului Şcoala de la muzeu – 236 de accesări, după care 
urmează celelalte sub-meniuri şi articole. În tabelul de mai jos sunt prezentate în 
paralel, datele după o lună de la momentul lansării – 5 octombrie 2010, precum și 
la data de încheiere a proiectului. 

 

 

Titlu Vizualizări (05.10.2010) 

Home page 271 

Şcoala de la Muzeu 236 
17.10.2010 – Perspective culturale europene 72 

Presă 59 
Prietenii muzeului 45 

10.10.2010 – Acasă la Vasile Pogor 44 
10.10.2010 – Cinematografie şi literatură „2 lozuri” 43 

Muzeul Literaturii Române Iaşi 42 
Important 22 

Lecturi muzeale 14 
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Analizând și numărul de vizitatori, rezultă că ziua cu cea mai mare 
activitate a fost cea de 9 septembrie 2010, ziua imediat următoare lansării oficiale 
a proiectului, când au fost înregistrate 112 accesări. În presa locală din acea dată 
au apărut mai multe articole referitoare la proiectul „Şcoala de la muzeu”. 
Publicaţiile şi portalurile de informare care au promovat acest proiect au fost 
„Flacăra Iaşului”, „Evenimentul de Iaşi”, Ziarul „Noi”, „Ziarul de Iaşi”, ÎnOraş.ro, 
IaşulCultural.ro, IaŞicâştigă.ro, VinȘiEu.ro, 360city.ro, IașiFun.ziaruldeiasi.ro. 
După această zi a fost înregistrată o scădere semnificativă a numărului de 
vizitatori, pentru ca apoi, numărul de accesări pe zi și media pe săptămână să fie 
tot mai echilibrată. Din analiza datelor rezultă că în perioada 6 septembrie – 5 
octombrie 2010 s-au realizat 866 accesări, media pe zi fiind de 29 de accesări. Pe 
întreaga perioadă de derulare a proiectului (10 octombrie – 12 decembrie 2010) 
au fost înregistrate 2.036 de vizite, media pe lună variind după cum indică și 
graficul de mai jos. 

 

 
 

       
 
 
 
 

Titlu
Vizualizări 

(14.12.2010) 
Home page 907 

Școala de la Muzeu 280 
Presă 113 

17.10.2010 – Perspective culturale europene: Ideea de „Europa” 103 
Prietenii muzeului 102 

Lecturi muzeale 97 
10.10.2010 – Cinematografie și literatură: „2 lozuri” 96 

10.10.2010 – Acasă la Vasile Pogor 81 
Muzeul Literaturii Române Iași 78 

Școala de la Muzeu 64 
24.10.2010 – Acasă la Mihai Codreanu 36 

Important 29 
21.11.2010 – Perspective culturale europene: Simboluri ale Uniunii 

Europene / Euro-Mituri
20 

07.11.2010 – Acasă la G. Topîrceanu 20 
31.10.2010 – Cinematografie și literatură: „Moromeții” 17 

28.11.2010 – Acasă la Otilia Cazimir 16 
05.12.2010 – Cinematografie și literatură: „Ciuleandra” 11 

14.12.2010 – Proiectul „Școala de la muzeu” 1 s-a încheiat 10 
08.12.2010 – Întâlnire cu prietenii muzeului... 6 

Anunț: 14.12.2010 – Întâlnirea de încheiere a proiectului „Școala de 
la muzeu” 1

4 
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Link-urile cele mai accesate pentru a ajunge la pagina de blog a proiectului au fost: 
 

 
 

 
Referrer

 

Accesări 
(05.10.2010)

Accesări 
(12.12.2010) 

us.mc456.mail.yahoo.com/mc/welcome?.g… 17 96 
facebook.com/l.php?u=http://scoaladel… 23 79 

muzeulliteraturiiiasi.ro/proiecte.php 24 29 
astraculturalaiasi.wordpress.com/ 17 26 

stefanik.wordpress.com/ – 11 
iasifun.ziaruldeiasi.ro/proiectul-sco… 9 9 

genovevabutnaru.wordpress.com/ 2 7 
flacarais.ro/cms/site/f_is/news/scoal… 3 3 

360city.ro/iasi/evenimente/Centre-culturale/2642... 2 2 
culturainiasi.ro/news/0,1/573/„Şcoala… – 2 

Total 97 265 
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După cum se poate vedea, în prima lună, accesările au fost efectuate, în 
principal, de pe site-ul muzeului, al Asociaţiei „Astra” Iași – partener tradiţional al 
instituției, adrese de mail, de pe IaşiFun – pagină de internet creată de „Ziarul de 
Iaşi” şi dedicată promovării evenimentelor locale, „Flacara Iaşului”, „Cultura în Iaşi” 
şi blogul Genovevei Butnaru – profesor de limba și literatura română la Colegiul 
Național „Emil Racoviţă”, care a recomandat proiectul elevilor, printr-un post, 
Acasă la scriitori (19 septembrie 2010). Un număr mare de accesări a fost şi de pe 
pagina de Facebook – 23 – această platformă de socializare contribuind la 
promovarea proiectului și reprezentând un punct de plecare pentru cel puţin o 
parte dintre cei interesaţi. Din totalul celor 30 de tineri înscrişi în proiect, aprox. 
33% au aflat detalii despre proiect de pe pagina de Facebook. În tabelul de mai 
sus se poate vedea și cum a evoluat în timp numărul de accesări. 

Analizând datele celor înscrişi, s-au constatat următoarele: 70% din totalul 
participanţilor sunt tineri cu vârste cuprinse între 17 şi 19 ani, în timp ce ceilalţi, au 
vârste cuprinse între 20 şi 28 de ani; 19 sunt liceeni, iar 11 – studenţi.  

Referitor la participanţii la proiect, am analizat şi tipul instituţiei din care 
provin. Astfel, a reieşit că din cei 11 studenţi, 10 dintre ei efectuează cursurile în 
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iași, fiind reprezentate 5 facultăţi și doar unul este 
student la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași. În ceea ce priveşte tinerii 
din mediul preuniversitar, aceştia provin de la 5 colegii naționale şi 2 licee 
teoretice din Iași. Astfel, 8 tineri studiază la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, 4 la 
Colegiul Naţional „C. Negruzzi”, 2 la Colegiul Naţional Iaşi, 2 la Colegiul Economic 
Administrativ, 1 la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, iar de la liceele teoretice 
„Vasile Alecsandri” şi „Al. I. Cuza” au fost înscrise câte o persoană. 
 Merită menţionat faptul că pe lângă cei 30 de participanţi înscrişi, alte 20 
persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la acest proiect de educaţie 
muzeală. Înscrierile pentru proiectul „Şcoala de la muzeu” s-au încheiat înainte de 
data limită anunţată (8 octombrie), întrucât cele 30 de locuri programate pentru 
această primă ediţie au fost ocupate în primele două săptămâni de la data 
începerii înscrierilor (8-22 septembrie 2010). Fără o promovare tradițională (lipirea 
de afișe în locurile speciale din oraș), aproximativ 90% din participanți au aflat de 
proiect prin intermediul anunțurilor din mass media / internet (2 radiouri: Radio Iași 
și MagicFM), 1 televiziune (TVR Iași), 2 ziare on-paper („Ziarul de Iași” cu 27 
anunțuri și „Adevărul de seară”) și 13 postări internet (portaluri de informare, ziare 
online, bloguri, articole online, conturi Facebook etc.). 
 Revenind la analiza activităţii blogului, cuvintele de căutare cel mai des 
folosite pentru a ajunge la blog au fost, după cum se poate observa din tabelul de 
mai jos, „şcoala de la muzeu”, în diferite forme. Acest lucru ne arată că titlul 
proiectului a avut impact asupra celor interesaţi şi că aceştia l-au reţinut cu 
uşurinţă.  
 

Căutare 
Vizualizări  

(05.10.2010) 
Vizualizări 

(13.12.2010) 
scoala de la muzeu 10 51 

www.scoaladelamuzeu.wordpress.com 8 9 
scoaladelamuzeu 5 54 

scoala de la muzeu wordpress 3 4 
www.scoaladelamuzeu.wordpress.com 3 3 
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Bineînțeles, după începerea proiectului și creșterea numărului de întâlniri și 
postări pe blog, cuvintele de căutare au cuprins și numele întâlnirilor. 

Dintre link-urile blogului, cele mai accesate la data de 5 octombrie au fost: 
 

URL Clicuri 

muzeulliteraturiiiasi.ro/ 19 
ziaruldeiasi.ro/invatamant/elevii-si-… 8 

iasi.inoras.ro/eveniment_scoala-de-la… 6 
genovevabutnaru.wordpress.com/2010/09… 3 

culturainiasi.ro/news/0,1/573/„ŞCOALA… 2 
iasicastiga.ro/node/52576/image_galle… 2 

flacarais.ro/cms/site/f_is/news/scoal… 2 
ro.wordpress.com/ 1 

vinsieu.ro/eveniment/iasi/iasi/confer… 1 
iasifun.ziaruldeiasi.ro/proiectul-sco… 1 

evenimentul.ro/rss_article/coala-de-l… 1 
gravatar.com/scoaladelamuzeu 1 

 

Din această statistică rezultă clar că cel mai accesat link a fost cel al 
Muzeului Literaturii Române, site-ul muzeului beneficiind de pe urma acestui blog.  

Pentru a putea avea o idee și mai clară asupra impactului pe care proiectul 
„Şcoala de la muzeu” l-a avut asupra participanţilor, aceştia au fost rugaţi, în 
cadrul ultimei întâlniri, să completeze un chestionar privind modul în care s-a 
desfăşurat proiectul, unele întrebări făcând referire la fiecare din cele trei module 
ale proiectului. 

Au fost date spre completare un număr de 20 chestionare, din care 15 au 
fost restituite și completate. În urma analizei răspunsurilor furnizate prin aceste 
chestionare a rezultat că toţi cei care au participat la această primă ediţie a 
proiectului „Şcoala de la muzeu” au fost mulţumiţi de modul în care acesta s-a 
derulat, ridicându-se sau chiar depăşind aşteptările iniţiale ale participanţilor. Din 
răspunsurile lor, ei s-au aşteptat la o altfel de abordare decât cea a profesorilor în 
ceea ce priveşte valorile culturale româneşti, la o atmosferă destinsă care să le 
permită să socializeze, să comunice deschis pe diferite teme şi să asimileze noi 
informaţii. De asemenea, întrebaţi fiind dacă ar recomanda proiectul şi altor 
prieteni şi dacă s-ar înscrie la o a doua ediţie, toţi cei chestionaţi au răspuns 
afirmativ. În plus, au declarat că ar fi dispuşi să se implice şi în alte proiecte sau 
activităţi derulate de către muzeu sau să fie sprijiniţi de instituţia noastră în 
proiectele lor.  

Pe lângă dorinţa de a afla impresia generală a participanţilor despre 
proiect, am urmărit să aflăm şi părerea lor despre fiecare din cele trei module ale 
proiectului şi anume „Perspective culturale europene”, „Acasă la scriitori ieşeni” şi 
„Cinematografie şi literatură”.  

Referitor la primul modul, au apreciat în primul rând informaţiile furnizate, 
utilitatea lor şi modul în care le-au fost prezentate. Discuţiile din cadrul întâlnirilor 
au fost pe placul tinerilor pentru că le-au permis să se implice, să-şi exprime 
punctul de vedere, să-şi argumenteze ideile. Singurul lucru care a generat o 
oarecare nemulțumire a fost faptul că unele discuții s-au îndepărtat de la subiect 
(vezi ședința despre islamizarea Europei prin aderarea Turciei la UE). 
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În cazul celui de-al doilea modul, participanţii au rămas plăcut impresionaţi 
de vizitele organizate la muzee, unii dintre ei recunoscând că, deşi sunt din Iaşi, 
fie nu au mai vizitat aceste muzee şi case memoriale de foarte mult timp, fie nu le-
au vizitat niciodată. Cu această ocazie ei au avut nu doar posibilitatea de a vizita 
aceste obiective, de a afla mai multe informaţii despre scriitori şi poeţi care au 
locuit în Iaşi, dar şi de a citi din operele acestora, de a le vedea manuscrisele şi de  
a-i cunoaşte într-un alt fel. De asemenea, participanţii au recunoscut că prezența 
unui fundal muzical în cadrul acestor întâlniri a făcut ca atmosfera să fie mai 
destinsă, ca ei să fie mai receptivi şi mai relaxaţi. O parte din ei au declarat că, în 
cadrul acestui modul, le-ar fi plăcut să viziteze mai multe muzee chiar și din alte 
orașe. 

Referindu-se şi la cel de-al treilea modul, participanţii au apreciat nu doar 
filmele care au fost vizionate, dar şi discuţiile care au apărut pe marginea filmelor. 
Informaţiile furnizate la începutul filmului s-au dovedit a fi bine venite, ele 
constituind nu doar o bază pentru comentariile de după dar şi un mod de a se 
familiariza cu actori, regizori sau critici de film. Ar fi preferat să fie mai multe filme 
incluse în program. 

Participanții au fost de asemenea rugați să menționeze și alte domenii sau 
subiecte care ar dori să fie dezvoltate în cadrul unei a doua ediții a proiectului. 
Printre propunerile lor se numără arta, muzeografia, statutul culturii în ziua de azi, 
expoziția – organizare și realizare, globalizarea, istoria Iașului – clădiri marcante, 
filmele clasice și teatrul. 

Având în vedere aprecierile pozitive din partea participanților la această 
primă ediție a proiectului „Școala de la muzeu” și interesul demonstrat de aceștia, 
urmează organizarea unei a doua ediții a acestui proiect, în care vor fi, cu 
siguranță, incluse și o parte din propunerile lor. 
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Vasile Emanuel COSTOIU  
 

ÎNTOCMIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE ŞI PROMOVARE 
 NECESARE UNEI EXPOZIŢII 

 
Etichete • Broşuri • Cataloage • Ghiduri • Afişe • Comunicate de presă 
 
La acest nivel, sistemul de explicitare al muzeului se confruntă cu o 

multitudine de opţiuni. Explicăm sau nu? Cât? Prin ce? Cum? Condiţia care se 
impune în prezent este ca explicitarea să nu aibă o finalitate didactică directă. 
Miza muzeului contemporan este ca vizita la muzeu să fie o învăţare specială, o 
trăire realizată prin confruntare directă cu obiectul. Oricum nu există reţete şi, pe 
de altă parte, nu pot fi evitate tehnicile consacrate: muzeograful care explică, 
eticheta, panoul, aparatura sono şi video. 

Materialele de prezentare ale unei expoziţii au un rol important în atingerea 
obiectivelor propuse. Indiferent cât este de bine organizată, oricât ar fi de 
interesantă, expoziţia nu are impact dacă nu este prezentată, dacă nu se află 
despre existenţa ei. Vom dezbate şi aceste aspecte care ţin de mercantică în 
ultimă instanţă, deoarece, în muzeele româneşti încă se mai constată ignorarea 
acestui domeniu de către muzeografi. O expoziţie are nu numai rol decorativ, ci şi 
unul educativ de aceea trebuie acordată atenţia cuvenită materialelor explicative 
(etichete, broşuri, cataloage, ghiduri), atât pentru conţinut, cât şi pentru format.  

Producţia de grafică se concepe de către graficianul sau artistul angajat în 
muzeu sau de către o firmă de specialitate în colaborare cu coodonatorul de 
proiect. Aceasta implică nu doar grafica propriu-zisă, ci şi textele-literatură de 
marketing. Mesajul textelor va fi dublat/completat  de grafica generală a publicaţiei 
respective, unde caracteristicile tehnice și artistice măresc calitatea produsului. 
Aceste caracteristici sunt: tipul de hârtie, dimensiunile produsului finit, felul de 
legătorie, armonia cromatică, tipurile și dimensiunile fonturilor. 

Promovarea este una din activităţile esenţiale ale muzeului, pe lângă 
colecţionare/colectare şi conservare. Prin promovare, muzeul îşi aduce produsele 
în atenţia consumatorului. Aceste produse sunt expoziţiile, programele 
educaţionale, activităţile adiacente: editoriale, de spectacole etc. Promovarea nu 
numai că informează publicul, dar merge mai departe, vrând să îl convingă şi să îi 
reamintească periodic.  

Una din metodele de promovare este publicitatea. 
Publicitatea facută de muzeu sub forma scrisă/tiparită se întinde de la 

flyere şi broşuri la cataloage şi ghiduri, invitaţii, plicuri, pachete de protocol, afişe şi 
comunicate de presă, programe educaţionale. Toate vor avea un numitor comun, 
un stil comun. În cazul unui eveniment promovat de muzeu toate materialele 
publicitare ar trebui prinse într-un pachet promoţional personalizat. Acest pachet 
are rolul de a crea consumatorilor (public larg sau specialişti) o imagine coerentă 
şi recognoscibilă a evenimetului promovat, cu alte cuvinte toate materialele vor 
avea logo-ul muzeului, un design unic de antet (cu variaţii de dimensiune), aceeaşi 
gamă cromatică, aceleaşi fonturi şi după caz un motto, un scurt text de 
prezentare, sau misiunea evenimentului. 

Pentru expoziţiile permanente se poate edita catalogul de expoziţie şi alte 
publicaţii care însoțesc evenimetele organizate periodic pe baza sa. 
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Pentru expoziţiile temporare se editează după caz publicaţii mai restrânse 
ca număr şi varietate, sau publicaţii semnificative şi diverse care să servească mai 
multor categorii de public. Există unele evenimente pentru care se realizează o 
publicitate mai agresivă, ca de exemplu când se vrea a se scoate din uitare un 
muzeu şi a-i găsi un nou logo, o misiune revigorată şi adaptată noilor nevoi ale 
societăţii.  

 
Etichetele sunt o categorie aparte faţă de cele prezentate mai sus, ele 

sunt direct legat de piesa expusă. Sunt elemente auxiliare în expoziţie, care 
însoţesc piesele expuse, dar pot şi lipsi. Prezentă sau nu, informaţia necesară 
vizitatorului poate fi completată prin foile de sală, textul audio din caşti sau din 
difuzoare, ghidajul facut de muzeograf şi alte metode dezvoltate special pentru 
acel eveniment. 

Etichetele pot fi restrânse sau extinse, în culoare neutră sau nu. 
Amplasarea lor trebuie să fie în acord cu o lizibilitate comodă, dar cu un raport 
estetic față de opera pe care o descriu. Vor fi scrise cu un font uşor de descifrat, 
dupa caz în limba autohtonă şi una de circulaţie internaţională (dacă e necesar 
mai mult de două, informaţia se poate adăuga în foi de sală). 

 
Afişele şi invitaţiile sunt materialele publicitare care se adresează în mod 

direct publicului anunţându-l concis şi clar despre evenimetul/produsul la care este 
chemat sa participe.  

În ceea ce priveşte realizarea grafică, simplitatea grafică şi informarea cu 
date suficiente şi necesare despre eveniment şi despre loc, perioadă măresc 
şansele unei participari mai numeroase, dar şi a publicului ţintă. De menţionat e că 
stilul graficii e bine să fie, după cum am spus mai sus, unitar, parte din pachetul 
promoţional integral.  

Afişele se pot efectua în mai multe dimensiuni, în funcţie de locul de afişaj.  
Uneori ele sunt însoţite de bannere. 

Un factor care contribuie la succesul de public al evenimetului este 
alegerea momentului în care se lansează invitaţiile şi afişele şi a locurilor unde se 
plasează, respectiv cui se adresează. Dacă afişele se postează cu o lună înainte 
de lansarea evenimetului, dacă mass media acoperă o patură foarte largă a 
potenţialului public, invitaţiile pot fi trimise cu două saptămani înainte şi au rolul de 
a anunţa individual, dar şi de a reaminti. Cu doar 2-3 zile înainte, invitaţia 
electronică împrospătează memoria şi asigură invitatul să se uite în agendă şi să 
nu scape evenimetul. 

În funcţie de evenimentul promovat, alegem din baza de date lista de 
protocol, dar şi lista cu locurile publice speciale pentru afişaj şi instituţiile vizate ca 
public ţintă şi nu numai. 
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Dan JUMARĂ 

PATRIMONIUL LITERAR ÎN TIMP 

 Consiliul Internaţional al Organizării Muzeelor (ICOM), defineşte muzeul ca 
fiind o instituţie permanentă, creată pentru conservarea, cercetarea, punerea în 
valoare şi expunerea colecţiilor de obiecte de interes artistic, istoric, ştiinţific şi 
tehnic pentru încântarea, instruirea şi educarea publicului. 

Într-o concepţie primitivă, muzeul s-ar putea reduce la clădirea care 
adăposteşte o colecţie cu un conţinut foarte divers, începând cu fauna sau flora 
unei ţări sau a unei regiuni până la mărturiile vieţii contemporane. Conceptul 
potrivit căruia organizează expoziții, după criterii subiective, şi nu ca rezultat al 
cercetării impuse de activitatea muzeistică, este de mult depăşit. Până să ajungă 
la formula organizarii într-un sistem a unor obiecte variate ca material, origine şi 
conţinut, muzeul a evoluat, în decursul vremii, trecând prin varii etape, legate de 
evoluţia economică, socială şi spirituală a omenirii. 
 În Geografia sa, Strabon sugera care ar fi trebuit să fie menirea muzeului la 
începutul erei noastre. În Alexandria elenistică, la apogeul dinastiei Ptolemeu, el 
vorbeşte despre clădirea Museionului, „cu porticurile sale, cu sala sa de colocvii şi 
cu vastul sau cenaclu unde sunt servite mesele pe care savanții, membri ai 
Muzeului le iau împreună”. Instituţia muzeală era văzută, la origini, ca o 
comunitate publică, la adăpost de grijile imediate ale subzistenţei, formată din 
oameni de litere, artă şi ştiinţă dedicaţi studiului realităţii spre a-i găsi sensurile mai 
înalte. 

Conceptul avea să sufere schimbări radicale în timp, muzeul păstrând 
numai materializarea ideilor, după cum consemnau mai apoi Diderot şi d’Alembert 
în Enciclopedia lor: „Muzeu: loc în oraşul Alexandria din Egipt, unde erau 
intreţinuti, din cheltuielile publice, un număr de oameni de litere distinşi prin meritul 
lor, cum în Atena, la Prytaneu, erau întreţinute persoanele care făcuseră servicii 
importante republicii. Numele muzelor, zeiţe şi protectoare ale artelor, era 
incontestabil izvorul numelui de muzeu. [...] Cuvântul muzeu a primit de atunci un 
sens mai extins şi se aplică astăzi oricărui loc unde sunt închise lucrurile care au 
un raport imediat cu artele şi cu muzele”.  
 Organizate după criterii ştiințifice, care urmăresc o tematică tot mai 
specializată, prezentată pentru marele public într-un mod cât mai atractiv şi mai 
grăitor, muzeele contemporane îndeplinesc un rol de însemnatate deosebită 
pentru educaţie şi instruire, trebuind să ţină seama de transformările societăţii 
contemporane. În oricare muzeu modern, independent de proporţiile şi profilul lui, 
rigoarea şi precizia ştiinţifică a prezentării trebuie să se îmbine cu modul atractiv, 
interactiv de expunere. Muzeul are rol instructiv, dar şi de entertainment. 
Vizitatorul de orice vârstă, formaţie culturală şi profesiune poate fi atras de muzeu 
prin calitatea prezentării şi precizia noțiunilor ilustrate într-o expoziţie permanentă 
sau temporară. Maniera de a îmbina obiectele într-o expunere muzeală poate 
stimula curiozitatea vizitatorului. 
  Obiectele muzeologiei literare sunt, în esenţă diferite de cele ale altor 
ramuri ale muzeologiei,  ale căror obiecte de patrimoniu pot fi utilizate ca surse de 
informaţii, pot fi clasificate, valoarea lor preponderentă fiind cea istorică. În privinţa 
obiectelor de patrimoniu literar nu contează forma lor, în sine, sau materialul din 
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care sunt alcătuite; nu valorea lor istorică este importantă şi nu datorită acesteia 
sunt expuse. Obiectele acestea au o calitate trans-istorică şi timpul lor este 
prezentul – în măsura în care opera literară rămâne veşnic vie. În cazul lor tradiţia 
este/devine ceea ce cred cei care contribuie activ la promovarea unui anumit autor 
sau curent literar. Obiectele de patrimoniu literar sunt privite cu respect, uneori 
sacru, de cititorii sensibili la receptarea necondiţionată, la „venerarea” literaturii. 
Ca exponate, aceste obiecte nu reprezintă surse istorice, ele sunt, mai curând, 
opere de artă şi au o valoare cvasi-estetică.   
  Pentru a putea caracteriza aceste exponate, ar trebui să evidenţiem unele 
caracteristici ale eroilor/subiecţilor muzeologiei literare şi ale lăcaşelor destinate 
contemplaţiei memoriale (expoziţii, muzee, case memoriale). În acest caz, 
biografiile, contextul epocii sunt la fel de importante ca operele în sine. Vizitatorii 
caselor memoriale sunt iniţiaţi în viaţa personală, în mediul, cu „laboratorul de 
creaţie”, în care au trăit subiecţii memorialisticii literare (autorii). Obiectele vorbesc 
în numele foştilor lor utilizatori. Ele îşi pierd valoarea practică şi importantă este 
acum atmosfera pe care o (re)creează. Lectura induce principalele caracteristici 
ale acestor obiecte. Caracteristica lor cea mai importantă este autenticitatea lor.  
Aceasta înseamnă că ele vorbesc în numele autorului, influenţează direct 
vizitatorii şi au o anume aură.  
 Prin ce sunt aceste obiecte diferite de alte obiecte similare?   
 Pentru participanţii la actul de contemplaţie a trecutului, de rememorare a 
operei literare, aceste obiecte fac parte dintr-o altă dimensiune a existenţei şi fac 
posibilă întâlnirea/legătura cu geniul, făcând astfel posibilă împărtăşirea trăirilor, 
înţelegerea, subiectivă, desigur, a actului creator. Menirea acestor obiecte este 
tocmai facilitarea acestei experienţe aproape mistice. Dar obiectele acestea pot 
pune întregul lăcaş, întreaga gamă de sentimente generate într-o lumină nouă.  
Aceste „relicve” transformă adesea muzeele şi sălile de expoziţii în adevărate 
altare, locuri în care vizitatorii evadează din viaţa de zi cu zi, din robia cotidianului, 
din sfera intereselor individuale. Acest pas poate fi comparat cu ceea ce unii 
filosofi descriau ca fiind saltul în faza religioasă. Obiectele de patrimoniu literar şi 
spaţiile pe care le mobilează, apelează în principal la conştiinţa socială a 
vizitatorului, la acea parte a personalităţii care face ca respectul de sine al cuiva 
să depindă de poziţia socială, de rangul său. S-ar părea că, pentru unii, vizitarea 
unor asemenea lăcaşuri-altare, este motivată mai mult de speranţa în iniţiere, şi 
mai puţin de experienţa estetică sau cognitivă în sine. Aceasta pare să fie 
principala deosebire faţă de alte expoziţii.   
 Prin urmare, într-un lăcaş de veneraţie/muzeu literar mobilat cu obiecte de 
patrimoniu nu interpretarea este ceea ce contează, ci însemnătatea socială a 
experienţei. De aici şi din tradiţie ar trebui să rezulte şi aura de notorietate a 
acestui patrimoniu. Dar aceasta presupune întotdeauna cunoştinţe comune şi un 
sistem comun de valori. Cunoştinţele generale comune pot fi o garanţie că 
obiectele de patrimoniu devin expresive şi au acelaşi înţeles pentru toată lumea. 
   
 Rezultă din cele de mai sus că obiectele de patrimoniu literar şi expoziţiile 
literare pot oferi un spaţiu adecvat pentru exprimarea diferitelor ideologii.  
Obiectele de patrimoniu literar pot fi expuse în cel puţin două maniere principale, 
pentru a servi unor scopuri cu totul diferite. 
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Putem da ca exemplu multe case memoriale sau muzee generale. Să ne oprim la 
Muzeul „Vasile Pogor” din Iaşi. Expoziţia dinainte de 1990 era astfel organizată 
încât să sublinieze o anumită orientare comună a evoluţiei literaturii române; 
citatele, fotografiile, volumele tipărite şi manuscrise, corespondenţa, obiectele şi 
toate celelalte exponate erau puse în slujba acestui scop. Scopul didactic a fost de 
a impune vizitatorilor un discurs anume. 
 Reinaugurarea Casei Pogor după unsprezece ani de restaurare şi 
consolidare, a dus şi la un alt concept expoziţional care, folosind experienţa 
acumulată şi încercările parţiale anterioare, au pus accentul pe atmosferă. 
Obiectele de patrimoniu literar au fost lăsate să se exprime şi să recreeze oaze 
ale vremurilor de demult.  
  Cert este că deşi obiectele de patrimoniu literar au un caracter trans-istoric, 
ele pot dezvălui multe despre momentul care a determinat înţelesul lor, servind 
astfel ca sursă de istorie culturală.  
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EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL  
MUZEULUI LITERATURII ROMÂNE IAȘI (2010) 

 
 Prelecțiunile Junimii   
 
1. „Ce-i lipseşte României pentru a fi o ţară perfectă?”, prelector: Adrian Cioroianu, 

29.01.2010 
2. „Montaigne ca antidot în era supărăcioşilor”, prelector: Toader Paleologu, 25.03.2010 
3. „Alumnii lui Nietzsche”, prelector: Aura Christi, 19.05.2010 
4. „Eminescu între geniu, om şi sfânt”, prelector: Dorel Vișan, 27.05.2010 
5. „Consideraţii despre roman”, prelector: George Bălăiţă, 05.11.2010 
6. „Cultură şi duhovnicie; de la Nicolae Steinhardt la Rafail Noica”, prelector: Dan Ciachir, 

30.11.2010 
 
 Activități tradiționale 
   
7. Conferințele Unirii: „Acţiune naţională şi reforme în timpul domniei lui Al. I. Cuza” 

(prof. univ. dr. Cătălin Turliuc), 20.01.2010 
8. Amintiri din Teatrul Mare de la Copou, 10.02.2010 
9. „Şi toate te aşteaptă în zadar…”. Program dedicat poetei Otilia Cazimir, 13.02.2010 
10. „Amiază culturală bucovineană”, ediţia a XXXI-a, 28.02.2010 
11. „Mărţişoare la Bojdeucă”, 01.03.2010 
12. Cenaclul „Junimea nouă” 1, 25.03.2010 
13. „Sărbătoarea poeziei”, 25-26.03.2010 
14. „Amiază culturală bucovineană”, ediţia a XXXII-a, 28.03.2010 
15. „Amiază culturală bucovineană”, ediţia a XXXIII-a, 25.04.2010 
16. „Sărbătoarea Liliacului”, ediţia a XIX-a, „Liliac la casa cu turn”, 01.05.2010 
17. „Rapsodii de primăvară”. Program dedicat lui G. Topîrceanu, 07.05.2010 
18. „Pe-atunci înflorea liliacul”. Evocări, 09.05.2010 
19. Ziua Internaţională a Muzeelor. „Familii vechi, repere noi” – Hermeziu, com. Trifești, 

16.05.2010 
20. Colocviu „Mirceștii lui Alecsandri. Fascinații poetice”, Mircești, 23.05.2010 
21. „Amiază Bucovineană”, ediţia a XXXIV-a, 23.05.2010 
22. Cenaclul „Junimea nouă” 2, 27.05.2010 
23. Cenaclul „Junimea nouă” 3, 24.06.2010 
24. „Lunca amintirilor” – Hermeziu, com. Trifești, Evocări, amintiri, recitaluri actoriceşti, 

07.10.2010 
25. Comemorarea a 53 de ani de la moartea sonetistului Mihai Codreanu, 23.10.2010 
26. Cenaclul „Junimea nouă” 4, 21.10.2010 
27. „Sadoveniana”, ediţia a XXX-a. Moment omagial Sadoveanu – 130 de ani de la 

naştere, 30 de ani de muzeografie sadoveniană, 06.11.2010 
28. Cenaclul „Junimea nouă” 5, 11.11.2010 
29. Conferințele Unirii: „Marea Unire în contextul istoric şi politic al vremii” (c. s. dr. Liviu 

Brătescu), 30.11.2010 
30. Cenaclul „Junimea nouă” 6, 02.12.2010 
31. „Zilele Dosoftei”, conferinţe, lansări de cărţi şi albume, expoziţii, concert de colinde 

religioase şi tradiţionale româneşti, 11-12.12.2010 
32. „Colindători la Bojdeucă”, spectacol tradiţional  românesc, 27.12.2010 
33. Banchetul Junimii, organizat de membrii Cenaclului „Junimea Nouă”, 16.12.2010 
34. „Amiază Bucovineană”, ediţia a XXXVI-a, 19.12.2010 
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     Simpozioane naționale / internaționale   
 
35.    Simpozionul Național „Zilele Eminescu”. „Actualitatea operei lui Mihai Eminescu”,    

14-15.01.2010 
36.    Simpozionul științific „De la traco-daci la români”, 03.03.2010 
37.    Simpozionul „Floare de latinitate – 2763 ani de la fondarea Romei eterne (753 a.C.)”, 

17.04.2010 
38.    Zilele Bojdeucii „Ion Creangă” – 92 de ani de muzeologie literară, 10-11.04.2010 
39.    Simpozionul Naţional „Istorie, Cultură, Patrimoniu”, ediția a III-a, 06-07.10.2010 
40.    Simpozionul Internațional „Românii din afara granițelor țării”, ediția a XII-a, Iași-

Chișinău, în parteneriat cu Asociația ASTRA – Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” 
Iași, Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași, Muzeul Național de Arheologie și 
Istorie a Moldovei Chișinău, 11-14.11.2010 

41.    Colocviile Naţionale „Ion Creangă”, ediţia a II-a, „Receptarea operei lui Ion Creangă 
în epoca postmodernă”, 15.12.2010 

42.    Simpozionul „Muzee de ieri, muzee de azi” (Olga Rusu, Ioan Caproșu, Mandache 
Leocov, Cătălin Turliuc), 22.12.2010 

 
 Festivaluri, concursuri 
  
43. Concursul de cultură generală „Al. I. Cuza şi Unirea Principatelor”, 24.01.2010 
44. Concursul naţional de creaţie literară – „Poveşti”, ediţia a XVII-a, 10-11.04.2010 
45. Concursul de desene pe asfalt „Personaje din opera lui I. Creangă”, 11.04.2010 
46. Festivalul Internaţional „Mihai Eminescu”, ediţia I-a, 12.06.2010 
47. Concursul naţional de proză „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Societatea 

Culturală „Junimea ’90” şi Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi, 20.09-
06.11.2010 

 
 Expoziții     
 
48. Vernisajul expoziţiei documentare „24 ianuarie”, 20.01.2010 
49. Vernisajul expoziţiei de artă fotografică „Portrete” a lui Marcel Cahniţă, 20.01.2010 
50. Vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică „Interferenţe” semnată de artiştii plastici 

Elena Mihăilă, Nicolai Mihăilă, Leonte Leontin şi Florin Buciuleac, 20.01.2010 
51. Vernisajul expoziţiei culturologice „ASTRA ieşeană – 15 ani”, 26.02.2010 
52. Vernisajul expoziţiei de artă plastică „Personaje din lumea lui Creangă”, 01.03.2010 
53. Vernisajul expoziţiei „În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Illakowiczowna”, în parteneriat 

cu  Ambasada Republicii Polone la Bucureşti, 04.03.2010 
54. Vernisajul expoziţiei „Bijuterii pe şevalet” – pictură în ulei de Cella Negoiescu, 

24.04.2010 
55. Vernisajul expoziţiei foto „Mănăstiri Moldave” (Bogdan Onofrei), 02.06.2010 
56. Vernisajul expoziţiei de pictură şi artă decorativă „Mozaic”, semnată prof. Elena Filip, 

06.06.2010 
57. Expoziţia  „V. I. Popa: desene, manuscrise, fotografii inedite”, 05-06.2010 
58. Vernisajul expoziţiei de artă fotografică „The RIGHT photo”, în colaborare cu Asociaţia 

Euro DEMOS, 15.07-25.07.2010 
59. Vernisajul expoziției „Sărbătoare”, în colaborare cu Universitatea de Arte „G. Enescu” 

Iași, 15.10.2010 
60. Vernisajul expoziţiei „Urmele Amurgului” de Ion Truică, proiecţii cinematografice şi 

lansarea volumului „Praful şi pulberea”, 24.10.2010 
61. Vernisajul expoziţiei documentare permanente „Al. I. Husar”, 29.10.2010 
62. Vernisajul expoziţiei foto documentare „Memoria documentelor – 1 decembrie 1918”, 

30.11.2010 
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63. Vernisajul expoziției „Reviste, direcții, mentori” („Școala de la muzeu”), 14.12.2010 
64. Vernisajul expoziției „Cuvinte în imagini – Cezar Petrescu” („Școala de la muzeu”), 

14.12.2010 
65. Vernisajul expoziției de artă plastică „Impresii nordice” (Florența Ionescu), 16.12.2010 
  

Lansări editoriale   
  
66. Lansarea volumului „Est 44” de Paul Munteanu, Editura „Samia”, Iaşi, 2009, 

24.02.2010 
67. Lansarea volumelor: „Geopolitica matrioşkăi (Rusia postsovietică în noua ordine 

mondială)” de Adrian Cioroianu, Editura „Curtea Veche”, Bucureşti, 2009 şi „De la 
ziarist interzis la libertatea de a candida pentru Parlamentul României” de Petru 
Frăsilă, Editura „Universitas XXI, Iaşi, 2009, 29.01.2010 

68. Lansarea volumului „Cele patru dimensiuni ale feminităţii româneşti”, volum coordonat  
de Monica Tatoiu, Editura Neverland, Bucureşti, 2010, 30.04.2010 

69. Lansarea volumului „Cântarea vieţii” de Augustina Arnold, 14.05.2010 
70. Lansarea volumului „Passacaglia” de Friedrich Michael, Editura „Junimea”, 2009, 

14.05.2010 
71. Lansarea volumului „Scrisoare de la mama. Poezii alese” de Henryk Josef Kozak. 

Ediţie bilingvă polono-română. Antologare, prezentare şi traducere de prof. Alexandru 
G. Şerban, 23.05.2010 

72. Lansarea cărţilor: „Capodopera maxima” de Nicolae Tzone (versuri, ediţie bibliofilă, 
ilustraţii de Mihaela Şchiopu); „Oase de înger” / NeyYork. Bucureşti de Nicolae Tzone 
(ediţie bibliofilă, ilustraţii de Maxim Dumitraş); „În autoscop” de Eliza Macadan 
(versuri); „Sentic” de Florin Caragiu (versuri); „Fiul sunetului” / „The Son of Sound”  de 
Carmelia Leonte (versuri în traducerea autoarei), 25.05.2010 

73. Lansarea albumului foto „Mănăstiri Moldave” de Bogdan Onofrei, 02.06.2010 
74. Lansarea volumului „Răsărit de Luceafăr”, de Victor Teleucă, ilustraţii de Ion Daghi, 

Editura Universul – Chişinău, 2010, 18.06.2010 
75. Lansarea volumului „Nicolae Costin, promotor al renaşterii naţionale”, îngrijit de 

Iuliana Gorea Costin şi Corneliu Costin, 29.06.2010 
76. Lansare de carte, „Cercul lui Simion” de Cornelia Petrescu, Junimea, Iaşi, 2010, 

01.07.2010 
77. Lansare de carte, „Izgonirea din iad” de Alina Tacu, Editura 3D Arte, 2010, 

09.07.2010 
78. Lansare de carte, „Zodiac pentru tine – horoscop personalizat” de Viorica Puiu, 

Editura PIM, Iaşi, 2010, 17.07.2010 
79. Lansare de carte, „Incunabul V. Obka la puterea obka” de Lia Ceran, Junimea, Iaşi, 

2010, 11.08.2010 
80. Lansare de carte, „Ţepeş-Vodă” de Gheorghe Tăutan-Cermeianu, Editura „Fides” 

Iaşi, 2010, 09.10.2010 
81. Lansarea volumelor „Balsam pe suflet” şi „Golgota neamului românesc” de Pandelica 

Radeş, Editura PIM, Iaşi, 2010, 16.10.2010 
82. Lansare de carte, „Cei patru trubaduri ai poporului polonez” – antologie de poezie 

poloneză, ediţie polono-română de Al. G. Şerban, Editura Performantica, Iaşi, 2010, 
20.10.2010 

83. Lansare de carte, „Lupul” de Ioan Răducea, Editura „Junimea”, Iaşi, 2010, 27.10.2010 
84. Lansare de cărţi: „Al. I. Husar în amintirile contemporanilor”, de Margareta Husar, 

Editura „Princeps Edit”, Iaşi, 2010 şi „Solilocvii în public” de Al. Husar (ed. postumă), 
Editura „Princeps Edit”, Iaşi, 2010, 29.10.2010 

85. Lansare de carte, „Cioran şi Sabato” de Doina Gheorghiu, Editura „Junimea”, Iaşi, 
2010, 17.11.2010 
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86. Lansarea „Antologiei sonetului românesc” (vol. I, II, III, Editura Muzeului Literaturii 
Române), de Radu Cârneci, 25.11.2010 

87. Lansarea volumului „Nouă comentarii despre Partidul Comunist”, 08.12.2010 
88. Lansare de carte, „Şah lui Dumnezeu” de Celestine Mihaela Moraru, Editura 

„Junimea”, Iaşi, 1012.2010 
89. Lansare de carte, „Laserterapia clinică neinvazivă” de Mihai Botez, Emil Anton, 

Ludmila Eţco, Florin Frunză, Editura „Bucovina”, Iaşi, 2010; „Homeopatia în 
tratamentul cancerului” de Mihai Botez, Maria Zlate, Gabriela Anastasiu, Ioan 
Pârvulescu, Editura „Bucovina”, Iaşi, 2010; „Guliver în Ţara Nimicilor” de Mihai Botez, 
Editura „Bucovina”, Iaşi, 2010, 12.12.2010 

90. Lansarea volumului „Glissando”. Antologia Cenaclului „Junimea Nouă”, Editura 
Junimea, 2010, 16.12.2010 

 
 Programe de educație muzeală    
 
91. Proiectul educaţional „Turism educaţional”, în parteneriat cu ICAR TOURS, Primăria 

Municipiului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi RATP, 07.09.2010  
92. Proiectul de educaţie muzeală „Micii muzeografi”, 07.09.2010-20.12.2010 
93. Proiectul de educație muzeală „Școala de la muzeu”, 08.09.2010-14.12.2010 
94. Programul de educație muzeală „Ora de dirigenție la muzeu”, 24.09.2010 
95. Programul de educație muzeală „Lecturi muzeale”, 15-29.10.2010 
96. Programul educațional „Să ne redescoperim patronul spiritual – Mihai Codreanu”, în 

colaborare cu Şcoala generală „M. Codreanu” Iaşi, 09.11.2010 
 
 Colaborări diverse    
 
97. Cenaclul „Iulia Hasdeu”, în parteneriat cu Şcoala generală nr. 22 „Bogdan Petriceicu 

Hasdeu”, Facultatea de Artă Teatrală Iaşi şi Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Catedra 
de Literatură Comparată, 25.02.2010 

98. Şezătoarea „Mărţişor 2010”, eveniment dedicat tradiţiilor româneşti de la începutul 
primăverii, în colaborare cu Societatea Culturală „Junimea ’90” şi Asociaţia Tinerilor 
Basarabeni, 27.02.2010 

99. Dezbaterea „Şansele şi rolul tinerilor în politică. Oportunităţi, speranţe, deziluzii”, 
28.04.2010 

100. Dezbaterea „Curajul de a înfrunta dictatura – Revolta studenţilor ieşeni din 1987”, 
12.05.2010 

101. Conferinţa „Delicte metafizice. Cuvinte fără subînţeles. Cearta universaliilor. A luat  
sfârşit protocolul metafizic al castravetelui” susţinută de Valentin Cozmescu, 
21.05.2010 

102. Participare în cadrul  Proiectului „Îmbunătățirea strategiilor de management pentru 
casele memoriale și dezvoltarea capacităților acestora de comunicare cu publicul”, 
24.06-01.07.2010 

103. Dezbaterea „Armata Română la Porţile Orientului”, în colaborare cu Societatea 
Culturală „Junimea’90” şi Asociaţia „Est – Democraţia”, 25.06.2010 

104. Digitalizarea Tetraevanghelului (sec. XI, 392 p. + 8 p.), în parteneriat cu  Center for 
the Study of New Testament Manuscripts (Texas, Statele Unite ale Americii), 30.06-
30.09.2010 

105. „Paradisul poveştilor, paradisul păpuşilor”, spectacole pentru copii realizate în 
parteneriatului cu Teatrul „Aşchiuţă” Iași, 04.07-05.09.2010 

106. Şedinţă de cenaclu, în parteneriat cu Asociaţia Universul Prieteniei, 11.09.2010 
107. Participare în cadrul Proiectului de cercetare „Modele de evaluare economică 

sectorială a turismului în România” (EVECTUR), implementat de Institutul Național 
de Cercetare-Dezvoltare în Turism, 26.08.2010 
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108. Şedinţa Cenaclului „Quasar”, 18.09.2010 
109. Lansarea proiectului european „Millennium Development Leaders”, în colaborare cu 

Asociaţia Kasta Morelly, 23.09.2010 
110. Şedinţa Cenaclului „Quasar”, 25.09.2010 
111. Festivalul Internaţional „Grigore Vieru”, ediţia a II-a – evenimente culturale iniţiate 

pentru omagierea poetului Grigore Vieru (lansări de cărţi, recitaluri poetice, 
prelegeri, concurs internaţional de poezie), în parteneriat cu Asociaţia Culturală 
„Feed Back” Iaşi, Primăriile Iaşi şi Chişinău, Uniunea Scriitorilor din Republica 
Moldova, Editura „Princeps Edit”, 10-13.10.2010 

112. Lectură publică: Andra Rotaru, în colaborare cu Casa de cultură „Rosetti Tescanu – 
George Enescu” şi Casa de cultură „Mihai Ursachi”, 05.11.2010 

113. Lectură publică: Daniel Corbu, în colaborare cu Asociaţia Culturală „Feed-Back” şi 
Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi, 11.11.2010 

114. Recital muzical şi de versuri „28 noiembrie – revenirea Bucovinei la România”, 
realizat de Pandelica Radeş, Nina Munteanu, Ştefan Diaconiţa, Sofia Pârvu, 
Romulus Mironescu, 14.11.2010 

115. Spectacol dramatic „Inona şi Avosi” de Andrei Voznesenski în interpretarea elevilor 
de la Grupul Şcolar Agricol „M. Kogălniceanu”, Miroslava. Eveniment dedicat 
„Sărbătorilor Iaşului”, 16.11.2010 

116. Proiectul „Educaţia o călătorie în timp”, „Educaţia non-formală – Asociaţii culturale” 
în colaborare cu Grupul Şcolar „Virgil Madgearu” Iași, 21.10.2010 

117. Concurs de cultură generală „Rocada”, organizat în colaborare cu Asociaţia Tinerilor 
Basarabeni din Iași, 24.10.2010 

118. „Chiriţa pe scena ieşeană” – dezbateri pe tema istoriei personajului Chiriţa în teatrul 
ieşean, recitaluri actoriceşti, 26.10.2010 

119. Proiect transfrontalier Expoziția permanentă „Mihai Eminescu – simbol al 
permanenței” Iași – Anenii Noi, Rep. Moldova, 14.11.2010 

120. „O seară la muzeu”: Concert jazz, blues Mike Godoroja & Blue Spirit, 16.11.2010 
121. Forumul Economic European „Oportunităţi de cooperare economică transfrontalieră” 

România – Republica Moldova – Ucraina. Secţiunea Cultură şi Identitate Naţională 
Cross-Border, 18.11.2010 

122. Conferinţe susţinute de Mihai Şora, Sorin Vieru şi Luiza Palanciuc, în colaborare cu 
Catedra de Slavistică a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 25.11.2010 

123. Târgul Alternativ de Carte de la Iaşi organizat de Uniunea Scriitorilor din România, 
03-04.12.2010 

124. Seară de colinde organizată în colaborare cu Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
Catedrele de Limbi Clasice, Corul Lectoratului de Neogreacă, Corul Lectoratului de 
Spaniolă, Corul Asociaţiei Studenţilor Francofoni Iaşi, Corul „Sf. Ioan Curcuzel”, 
09.12.2010 

125. Seara Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă”, în cadrul proiectului „Ars Poesis”, 
spectacol de muzică şi dans, teatru, expoziţie de arte vizuale, 10.12.2010 

126. Cenaclul de Sâmbătă al Asociaţiei „Universul Prieteniei”, 11.12.2010 
127. Concert de colinde cu scop caritabil organizat de Cercul Olimpic „Maricica Puică”, 

14.12.2010 
128. Cenaclul „Virtualia”, ediţia a VII-a, 18.12.2010 
129. Ședința Cenaclului Quasar, 18.12.2010 
130. Spectacol de datini și obiceiuri al Ansamblului „Omătuța” al Casei de Cultură Tecuci, 

21.12.2010 
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