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FAMILII BOIEREŞTI – ÎNTRE PROSPERITATE
ŞI ADVERSITATE
BOIERII DIN COCORĂŞTI: ÎNCEPUTURI ŞI DESCENDENŢI
GHEORGHE LAZĂR*

Satul Cocorăşti din judeţul Prahova este pentru prima dată menţionat într-un
document al lui Vlad Dracul, datat 23 aprilie <1441>, prin care domnul îi întărea
lui Stanciu Moenescu mai multe stăpâniri1. De la acest sat îşi va lua numele unul
din cele mai vechi şi importante neamuri de boieri din Ţara Românească, descinzând,
prin femei, din Vlad vodă Călugărul. Înrudirea princiară, precum şi prezenţa unor
membri aparţinând acestei familii în vâltoarea evenimentelor politice din secolele
XVI şi XVII explică atenţia cu care specialiştii în genealogie şi nu numai s-au
aplecat asupra trecutului acestui neam. Şi totuşi, în ciuda acestor argumente care
pot justifica un asemenea interes, în reconstituirea istoricului familiei Cocorăştilor
persistă încă numeroase necunoscute, chiar semne de întrebare. Dintre acestea, cea
mai controversată este problema stabilirii cu exactitate a descendenţei din Vlad
vodă Călugărul a lui Vlad banul al Caplei din Cocorăşti, considerat întemeietorul
acestui neam de boieri, urmată de chestiunea clarificării legăturilor de rudenie
dintre descendenţii Cocorăştilor pe linia lui Mihalcea Caragea şi a lui Radu din
Cocorăşti (mare vistier şi mare logofăt în vremea lui Matei Basarab) şi cei din
Cocorăştii Caplei (aşa-zisa ramură secundară a familiei), a cărei decădere este
destul de vizibilă pe parcursul secolului al XVII-lea.
A
Prima încercare de a desluşi genealogia boierilor din Cocorăşti îi aparţine lui
I.C. Filitti în bine-cunoscuta sa lucrare Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino,
publicată în 1919. După cum se cunoaşte, ea a avut la bază informaţia oferită în
mod special de fondul de documente păstrate în arhiva familiei Cantacuzino şi a
fost însoţită de numeroşi arbori genealogici, printre care se regăseşte şi cel al
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; georgelaz2001@yahoo.fr.

1
Documenta Romaniae Historica, seria B Ţara Românească (în continuare: DRH, B), vol. I
(1247–1500), ed. P.P. Panaitescu, Damaschin Mioc, Bucureşti, 1966, p. 160–162, nr. 93. Următorul
document în care este amintit numele satului datează din 15 martie 1512. – Ibidem, vol. II (1501–
1525), ed. Ştefan Ştefănescu, Olimpia Diaconescu, Bucureşti, 1972, p. 200–201, nr. 99.
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boierilor Cocorăscu; putem spune că genealogia acestei familii de boieri întocmită
de I.C. Filitti nu mai este de actualitate, dat fiind şi faptul că din momentul
întocmirii lucrării şi până în prezent a fost publicat un număr important de surse
care oferă noi amănunte în legătură cu trecutul acesteia. Meritul de a fi susţinut
pentru prima dată descendenţa Cocorăştilor, pe linie feminină, din Vlad vodă
Călugărul îi aparţine lui George D. Florescu, care în unele din lucrările sale a
subliniat acest lucru2. Însă pasul cel mai important în ceea ce priveşte genealogia
familiei Cocorăscu a fost făcut odată cu cercetările lui Dan Pleşia, care, deşi nu a
dedicat un studiu special acestui neam de boieri, a oferit informaţii numeroase şi
preţioase. Astfel, într-o serie de studii, unele publicate3, altele rămase în manuscris4,
reputatul genealogist a susţinut ideea că Vlad banul al Caplei, cel decapitat la 1568
de Alexandru II Mircea5, şi fraţii săi – Calotă, Badea postelnic şi Pătraşco postelnic –
erau feciorii jupânesei Caplea III6 din căsătoria cu Badea postelnic din Clejani7,
legătură de rudenie acceptată şi de către alţi cercetători8.
În ceea ce ne priveşte, fără a respinge existenţa legăturii de rudenie între
familia boierilor Cocorăscu şi cea a lui Vlad vodă Călugărul, considerăm că
descendenţa lui Vlad banul din Caplea (III), considerată ca fiind din Periş şi din
Cocorăşti, în contextul noilor informaţii, nu se mai poate susţine. Trebuie spus încă
de la început că singurele informaţii pe care le avem despre jupâneasa Caplea (III)
2
George D. Florescu, Divanele domneşti din Ţara Românească, vol. I (1389–1495), Bucureşti,
1943, arborele genealogic plasat între p. 320 şi p. 321; idem, Începătorii neamului boierilor din
Creţeşti (Dolj), în „Arhivele Olteniei”, XXII, 1943, nr. 125–130, p. 46.
3
Dan Pleşia, Contribuţii documentare la istoricul mânăstirii Argeş în timpul lui Alexandru Iliaş
(1627–1629), în „Mitropolia Olteniei”, XXII, 1970, nr. 1–2, p. 82, nota 46; p. 83, nota 54; idem, Neamul
doamnei Stanca a lui Mihai Viteazul, în „Arhiva genealogică”, I (VI), 1994, nr. 1–2, p. 11, nota 45.
4
Este cazul comunicării cu titlul Mormântul marelui ban Mihalcea din Cocorăşti, susţinută de
Dan Pleşia în anul 1973 în cadrul Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie; din păcate, textul
comunicării (care ne-a fost oferit cu generozitate de dl Ştefan Andreescu, fapt pentru care îi mulţumim şi pe
această cale) nu este însoţit şi de aparatul critic cu ajutorul căruia am fi putut verifica argumentele şi
afirmaţiile susţinute de autor.
5
Istoria Ţării Româneşti. 1290–1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ed. C. Grecescu,
D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 51–52.
6
La rândul ei, Caplea (III) era fiica jupânesei Caplea (II) şi a marelui vistier Neagoe <din
Periş> şi nepoată de fiică a Caplei (I) (fiica lui Vlad Călugărul) şi a lui Staico din Bucov. Pentru
aceste informaţii de natură genealogică, pe lângă lucrările lui G.D. Florescu şi Dan Pleşia, deja
amintite, a se vedea şi Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi
Moldova. Sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, s.v.
7
Dan Pleşia, Mănăstirea Dealu – necropolă domnească şi ceva despre frământările interne
din Ţara Românească în veacul a XVI-lea, în „Acta Valachica”, 1972, p. 149, nota 29 şi tabelul
genealogic E.
8
Alexandru Perieţeanu-Buzău, Genealogii, vol. I, s.v. Radu din Cocorăşti (lucrare în
manuscris); Ştefan Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, în „Studii şi materiale de istorie medie”,
XII, 1994, p. 47–93; Neagu Djuvara, Ce au fost boierii mari în Ţara Românească? Saga
Grădiştenilor (secolele XVI–XX), Bucureşti, 2010, anexa IV-6; Familiile boiereşti din Moldova şi
Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. II Boian-Buzescu, coord.
Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, 2011, p. 512 (arborele genealogic al boierilor din Bucov).
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ne sunt oferite de două documente, unul din septembrie 1574, iar celălalt din
16 decembrie 1577. În primul, voievodul Alexandru al II-lea Mircea îi întărea
acesteia dreptul de stăpânire asupra unei jumătăţi din satul Pârvuleşti (situat lângă
Dragomireşti, jud. Dâmboviţa), precum şi asupra unor sălaşe de ţigani, bunuri pe
care le primise ca zestre de la mama ei, jupâneasa Caplea (II), şi de la fratele ei,
jupan Neagoe mare vistier. Din acelaşi document, mai aflăm că jupâneasa Caplea
(III) l-a avut ca soţ pe un anume Cârstian (în document ea este numită „jupaniţa lui
Cârstian”), fără a avea însă urmaşi direcţi („nu i-a dat Dumnezeu fii din trupul ei”);
în aceste condiţii, jupâneasa Caplea (III) a venit de bunăvoie înaintea domnului şi a
dăruit aceste bunuri surorii ei, jupâneasa Maria (era soţia lui Ivan mare medelnicer
din Ruda), şi copiilor acesteia, cerând ca în schimbul respectivei donaţii nepoţii ei
de soră să îi săvârşească după moarte „pomană şi sărăcuste şi tot ce trebuie omului
mort”. Pentru a elimina posibilele conflicte între rudele ei, ea le mai cerea „cu
limbă de moarte” unei alte surori, Stana, fiilor acesteia9, dar şi nepoatei Caplea
spătăreasa (este cunoscută ca fiind cea de-a IV-a Caplea şi era fiica lui Teodosie
mare ban din Periş, ucis la 1547 de Mircea Ciobanul, căsătorită cu Stan mare spătar
din Corbi, din care descind boierii Corbeanu) să nu-i strice aşezământul şi să nu se
amestece în vreun fel în cele hotărâte de ea10. Trei ani mai târziu, când cel mai
probabil Caplea (III) nu se mai afla în viaţă, Mihnea voievod le întărea de această
dată lui Ivan mare medelnicer şi jupânesei lui, Maria, precum şi fiilor lor dreptul de
stăpânire asupra sus-amintitei ocini din satul Pârvuleşti, cu ţigani; şi de această dată
în act se menţiona că jupâneasa Caplea (III) avea respectivele bunuri primite de
zestre de la fraţii ei, jupan Teodosie mare ban şi jupan Neagoe (Negoiţă) mare
vistier11, dar şi faptul că le dăruise nepoţilor ei de soră întrucât „nu i-a dat
Dumnezeu fii şi fiice din trupul ei … ca să-i fie ei în loc de fii şi după moartea ei să
aibă pomenire”12. Rezumând informaţiile oferite de cele două documente amintite
mai sus, reiese foarte clar că jupâneasa Caplea (III) nu a avut urmaşi „din trupul ei”13
9

Această Stana era fiica Caplei (II) rezultată în urma unei prime căsătorii cu Stan pârcălabul.
Ştim despre ea că a fost la rândul ei căsătorită cu Stoica vătaf. – G.D. Florescu, Începătorii neamului
boierilor din Creţeşti, p. 46. A se vedea şi documentul din 10 ianuarie 1580, prin care Mihnea
voievod le întărea celor doi satul Bumbuieşti şi muntele Negoiul, pe care jupâneasa Stana le obţinuse
în urma unui schimb făcut cu nepoata ei, Caplea (IV) spătăreasa (oferise în loc o parte de moşie în
Uibăreşti, pe care o avea ca zestre de la tatăl ei, Stan pârcălabul, şi de la fraţii ei, Teodosie banul şi
Neagoe vistierul). – DRH, B, vol. VIII (1576–1580), ed. Damaschin Mioc, Ioana Constantinescu,
Bucureşti, 1996, p. 447–448, nr. 177.
10
DRH, B, vol. VII (1571–1575), ed. Ştefan Ştefănescu, Olimpia Diaconescu, Bucureşti,
1988, p. 181–182, nr. 181. Documentul este amintit şi de G.D. Florescu, în studiul său postum
Mănăstirea Coşuna (Bucovăţul vechi) şi neamurile domneşti şi boiereşti din Ţara Românească, din
veacul al XVI-lea, legate de acest lăcaş, în „Arhiva genealogică”, III (VIII), 1996, nr. 1–2, p. 109.
11
Pentru cariera celor doi boieri, a se vedea N. Stoicescu, Dicţionar, s.v.
12
DRH, B, vol. VIII, p. 170–172, nr. 108.
13
Acest lucru îi era cunoscut lui G.D. Florescu (Începătorii neamului boierilor din Creţeşti,
arbore genealogic; Divanele domneşti, p. 320, arbore genealogic). Nu cunoaştem informaţiile pe baza
cărora Dan Pleşia a considerat-o pe jupâneasa Caplea (III) ca fiind mama boierilor din Cocorăşti, deşi
documentele precizează foarte clar că nu a avut descendenţi.
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(în cazul în care ar fi avut descendenţi direcţi, care din anumite motive nu i-au
putut supravieţui, fără îndoială că în document s-ar fi făcut această precizare, ca în
multe altele din epocă) şi că l-a avut ca soţ pe Cârstian, care de altfel a şi
încuviinţat respectiva danie a soţiei lui, după cum se precizează în documentul de
la 1577. În aceste condiţii, ne întrebăm în ce măsură descendenţa lui Vlad banul din
Cocorăşti şi a fraţilor lui din Caplea (III), din presupusa căsătorie a acesteia cu
Badea postelnic din Clejani, se mai poate susţine, în condiţiile în care documentele
sunt foarte clare în ceea ce priveşte lipsa oricăror urmaşi din trupul ei. La aceasta
am mai putea adăuga şi faptul că, deşi fraţii Cocorăscu au dispărut în momentele
tulburi ale anului 1568, se ştie că atât Vlad banul, cât şi fratele său, Pătraşco din
Câmpina, au avut descendenţi direcţi, ceea ce face greu de explicat de ce jupâneasa
Caplea (III) a preferat să-şi doneze o parte din bunuri nepoţilor de soră şi nu
nepoţilor ei de fii? Dacă mai avem în vedere şi faptul că în aceeaşi perioadă în care
este consemnată respectiva donaţie în documente este amintită o altă jupâneasă
Caplea (de această dată în mod explicit numită din Cocorăşti14), avându-i ca nepoţi
pe Badea şi Calotă15, precum şi constatarea că niciodată în documente Caplea (III)
nu apare numită concomitent ca fiind din Periş şi din Cocorăşti, nu ne rămâne
decât să luăm în calcul posibilitatea existenţei a două jupânese cu acelaşi nume:
Caplea (III) <din Periş>, amintită deja mai sus, soţia lui Cârstian şi rămasă fără
14
Este vorba de documentele din 28 mai 1578 şi 27 iunie <1578; 1582–1583> prin care
Mihnea voievod îi confirma acesteia şi urmaşilor ei dreptul de stăpânire asupra muntelui Buceciul şi
de a lua „căşăria … de pe muntele ei din Buceci … precum este legea cea veche”. – DRH, B, vol.
VIII, p. 194–196, nr. 124; p. 204–206, nr. 130. Muntele a rămas în stăpânirea acestei ramuri a
Cocorăştilor până în primii ani de domnie ai lui Şerban Cantacuzino, care, potrivit unui document din
30 decembrie 1680, îl cumpără de la „boiarii din Cocorăştii Caplii” ajunşi la „lipsă şi la sărăcie”, ca
mai apoi să îl închine mănăstirii Cotroceni. – Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în
continuare: DANIC), Mănăstirea Cotroceni, XIX/7; Istoria Cotrocenilor în documente (secolele
XVII–XX), Bucureşti, 2001, p. 32–33, nr. 11.
15
Cei doi sunt amintiţi într-un hrisov din 7 martie 1582 prin care Mihnea voievod îi întărea lui
jupan Stelea spătar dreptul de stăpânire asupra mai multor moşii, printre care şi o ocină la Măgurele,
partea Caplei de la Periş şi a nepoţilor ei, Badea şi Calotă, cumpărată de la aceştia pentru suma de
5.000 de aspri de argint şi o manta de şocârlat. – Documente privind istoria României, seria B Ţara
Românească (în continuare: DIR, B), veacul XVI, vol. 5 (1581–1590), Bucureşti, 1952, p. 49–51, nr.
51. Cum personal considerăm că jupâneasa Caplea (III) era deja dispărută la 1577, nu ne rămâne
decât să identificăm în această Caplea din Periş fie pe Caplea (IV) spătăreasa (fiica lui Teodosie din
Periş şi a Mariei din Floreşti), fie pe Caplea, mama lui Vlad banul din Cocorăşti. În cazul acestei
ultime identificări, în situaţia în care nu suntem în faţa unei confuzii cauzate de scribul documentului –
dacă avem în vedere faptul că doi ani mai târziu Caplei (de această dată fără a se mai face referire la
vreun topic) şi celor doi nepoţi ai ei le era reîntărit dreptul de stăpânire asupra moşiei Drăgăneşti şi a
satului Morile, confiscate de Alexandru voievod şi dăruite părintelui vlădica Eftimie (DIR, B, veacul
XVI, vol. 5, p. 160–161, nr. 170) –, atunci nu trebuie exclusă nici posibilitatea că au avut şi ei moşie
în Periş; în acest sens, amintim un document din 15 martie 1637 prin care Matei Basarab îi întărea lui
Hrizea mare ban o serie de stăpâniri, printre care se găsea şi o ocină în Periş, partea lui Boldujar din
Câmpina, nepotul de fiu al lui Vlad banul din Cocorăşti. – Catalogul documentelor Ţării Româneşti
din Arhivele Statului (în continuare: CŢR), vol. IV (1633–1639), ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Doina
Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1981, p. 427–430, nr. 936.
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posteritate, şi Caplea din Cocorăşti, căsătorită cu Badea postelnic din Clejani, din
care au descins boierii din Cocorăşti. Această identificare rezolvă însă numai în
parte nelămuririle pe marginea genealogiei familiei Cocorăscu, deoarece în mod
legitim se ridică o altă întrebare: cine a fost această Caplea din Cocorăşti şi care a
fost legătura ei de rudenie cu Vlad vodă Călugărul? Fără îndoială, răspunsul la
această întrebare nu este unul facil, dar credem că, având în vedere, pe de o parte,
constatarea că jupâneasa Caplea (III) nu a avut descendenţi, iar, pe de altă parte,
certitudinea descendenţei Cocorăştilor din Vlad vodă Călugărul, o ipoteză
plauzibilă în actualul stadiu al cercetării ar fi aceea de a o identifica pe Caplea din
Cocorăşti cu fiica lui Calotă mare vornic din Stoeneşti şi a Neacşei (fiica lui Vlad
vodă Călugărul). Din căsătoria cu fiica domnului, care a avut loc înainte de anul
151116, Calotă mare vornic din Stoeneşti17 (dispărut şi el în jurul anului 1525) a
avut descendenţi numai pe linie feminină; dacă în ceea ce le priveşte pe două dintre
fiicele sale, Velica şi Stanca, ştim cu cine au fost căsătorite – prima cu Drăghici
comis şi spătar (din care au descins boierii din Mărgineni), iar cea de-a doua cu
Drăgan mare postelnic (unul din cei care au participat la complotul împotriva lui
Radu de la Afumaţi)18 –, despre cea de-a treia fiică, Caplea <a lui Calotă> (după
cum este cunoscută), ştim foarte puţine lucruri, numele ei fiind amintit, alături de
cel al surorii ei, într-un act al lui Neagoe Basarab din 1512 prin care tatălui lor îi
era întărit dreptul de stăpânire asupra satului Drăgăneşti (şi, în opinia noastră, acest
lucru nu este lipsit de importanţă în demonstraţia noastră), care fusese de zestre al
soţiei lui, Neacşa19. Pe urmele lui G.D. Florescu, considerăm că aceasta este acea
Caplea, soţia lui Badea postelnic din Clejani, ctitorul de la Mislea, şi mama fraţilor
Cocorăşti20. În sprijinul acestei identificări putem invoca mai multe argumente: mai
întâi, contemporaneitatea celor doi soţi, dacă avem în vedere că Badea postelnicul
este amintit în documente, fie în calitate de ispravnic, fie în cea de martor, în
perioada 1537–153821; prezenţa printre moşiile Cocorăştilor a satelor Stoeneşti
16

D. Pleşia, Mănăstirea Dealu, p. 145, nota 19.
La 18 iunie 1517 Neagoe Basarab i se adresa cu formula „cinstitului dregător al domniei
mele şi primului sfetnic, încă şi din casa domniei mele”. – DRH, B, vol. II, p. 298–299, nr. 154.
Potrivit unor informaţii puse recent în circuitul ştiinţific, numele lui Calotă şi al Neacşei sunt
menţionate, alături de cele ale altor boieri munteni, într-un pomelnic al mănăstirii Hilandar de la
Muntele Athos. – Radu Păun, La Valachie et le monastère de Chilandar au Mont Athos. Nouveaux
témoignages (XVe–XVIe siècles), în „Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern
Europe”, II, 2010, p. 162–163.
18
G.D. Florescu, Boierii Mărgineni din secolele XV şi XVI. Studiu genealogic, Bucureşti,
1930, p. 62–64; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 39–40.
19
DRH, B, vol. II, p. 204, nr. 102.
20
G.D. Florescu, Boierii Mărgineni, p. 64; facem precizarea că în arborele genealogic întocmit
de G.D. Florescu s-a strecurat o eroare, în sensul că jupâneasa Caplea, soţia lui Vintilă paharnic din
Baloteşti, nu este fiica Caplei din Cocorăşti de care vorbim noi, ci a Caplei (IV), soţia lui Stan mare
spătar <din Corbi>, ctitorii de la mănăstirea Cătălui. – N. Stoicescu, Dicţionar, p. 89–90.
21
DRH, B, vol. IV (1536–1550), ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1981, p. 41–42, nr. 30;
p. 60–61, nr. 45; p. 75–76, nr. 58.
17
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(se pare, locul de origine al lui Calotă), Drăgăneşti22 şi Clejani. La acestea două,
mai putem adăuga de asemenea şi constatarea că numele de Calotă se perpetuează
în sânul familiei Cocorăscu mai multe generaţii la rând (în semn de apreciere
pentru acest strămoş înaintat); deşi această observaţie nu poate fi invocată ca un
argument decisiv în demonstraţia noastră, nu este mai puţin adevărat că ea nu
trebuie nici pe departe minimalizată, fiind mai mult decât evident ataşamentul
marilor familii boiereşti faţă de o anume „zestre onomastică” deja consacrată,
dovadă de netăgăduit a unei conştiinţe genealogice23.
Odată lămurite aceste aspecte, credem că a sosit momentul să purcedem la
prezentarea genealogiei familiei boierilor din Cocorăşti. Aşa cum aminteam şi mai
sus, din cei patru fii ai Caplei, rezultaţi din căsătoria ei cu Badea postelnic din
Clejani, trei au sfârşit în mod tragic în anul 1568, din porunca lui Alexandru II
Mircea – Vlad banul, Pătraşco şi Badea (I)24 –, singurul care a scăpat urgiei
domneşti fiind Calotă, cu moşie în Clejani25. Dintre cei patru fii ai Caplei,
posteritate au avut însă numai doi dintre ei: Pătraşco, din care coboară ramura
boierilor „ot Câmpina”26, şi Vlad banul, considerat fără rezerve înaintaşul boierilor
din Cocorăşti. Adăugăm şi faptul că acum este momentul în care are loc prima
împărţire a familiei în două ramuri distincte, fiecare cu propriul ei destin.
22

Vezi supra; amintim şi faptul că la 18 iunie 1584 Petru Cercel îi întărea jupânesei Caplea şi
nepoţilor ei, Badea şi Calotă, dreptul de stăpânire asupra acestui sat, confiscat mai înainte de
Alexandru voievod şi dăruit părintelui vlădica Eftimie. – DIR, B, veacul XVI, vol. 5, p. 160–161, nr. 170.
23
Pentru spaţiul românesc încă lipseşte un studiu cuprinzător asupra acestui fenomen cu
implicaţii majore pentru înţelegerea anumitor evoluţii istorice. Pentru moment, dispunem numai de o
analiză care priveşte doar numele domnilor români. – Paul H. Stahl, Les noms des princes roumains,
în „Revue des études roumaines”, XVII–XVIII, 1993, p. 129–154.
24
Istoria Ţării Româneşti. Letopiseţul cantacuzinesc, p. 51–52.
25
Preţul plătit pentru această „favoare” a fost însă unul pe măsură: cedarea întregii averi în
favoarea lui Dragomir mare vornic. – D. Pleşia, Mănăstirea Dealu, p. 149, nota 29; DRH, B, vol. VII,
p. 114–115, nr. 88; vol. VIII, p. 471–474, nr. 288; vol. XI (1593–1601), ed. Damaschin Mioc, Ştefan
Ştefănescu, Marieta Adam, Constantin Bălan, Maria Bălan, Saşa Caracaş, Ruxandra Cămărăşescu,
Olimpia Diaconescu, Coralia Fotino, Bucureşti, 1975, p. 52–56, nr. 40. Pe acest Calotă din Clejani,
căsătorit cu Caplea din Vâlcăneşti, cu care nu a avut urmaşi, îl întâlnim în documentele celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVI-lea. – DRH, B, vol. V (1551–1565), ed. Damaschin Mioc, Marieta
Adam Chiper, Bucureşti, 1983, p. 115–116, nr. 103; vol. VI (1566–1570), ed. Ştefan Ştefănescu,
Olimpia Diaconescu, Bucureşti, 1985, p. 192–193, nr. 157. El era mort deja la 1572, căci un hrisov
domnesc amintea faptul că satul Clejani, întărit lui Dragomir mare vornic, îi fusese dăruit acestuia de
Calotă cel bătrân „cu limba sa, înaintea morţii”. – DRH, B, vol. VII, p. 114–115, nr. 88. Afirmaţia lui
G.D. Florescu (Mănăstirea Coşuna, p. 99) că din el ar descinde Dobromir mare vornic al lui
Alexandru al II-lea Mircea nu se mai poate susţine în lumina documentelor deja menţionate.
26
Printre descendenţii lui Pătraşco îi regăsim pe marele sluger Radu din Frejureni, Udrişte şi
Boldujar, ambii identificaţi la nivelul documentelor ca fiind din Câmpina şi având la rândul lor
urmaşi. – N. Stoicescu, Dicţionar, p. 181–182; D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea, tabel
genealogic în anexă; CŢR, vol. IV, p. 427–430, nr. 936. Asupra acestei familii boiereşti vom reveni
cu un studiu special cu o altă ocazie.
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Se consideră că Vlad banul s-a născut la cumpăna anilor 1530–153127 –
dintr-un document tardiv aflăm că a fost botezat de doamna Anca din Sărata a lui
Vlăduţ voievod (1510–1512), fiind „miluit” cu această ocazie cu ocină în satul
Pătrăreşti, pentru care urmaşii săi vor purta judecată cu obştea mănăstirii Dealu28 –,
însă primul document în care îl întâlnim datează din timpul lui Pătraşcu cel Bun,
mai exact la 4 mai 1556, fiind unul din beneficiarii întăririi domneşti pentru satele
Căpăţâneni, Cheiani şi Poenari29. După acest moment, informaţiile despre Vlad
banul sunt indirecte – este cazul documentului din 16 aprilie 1577 în care se invocă
o achiziţie a lui în satul Detcoi30 –, însă putem presupune că împreună cu fraţii săi
s-a situat în tabăra celor care s-au opus politicii lui Alexandru II Mircea, ceea ce a
atras nu numai confiscarea moşiilor („le-a luat … toate satele şi bucatele”), ci şi
pierderea vieţii lor (în anul 1568) „fără de nici o vină”31.
Dintr-o căsătorie despre care nu putem oferi niciun indiciu, se consideră că
Vlad banul a avut urmaşi atât pe linie bărbătească – Badea (II) şi Calotă (II)32,
despre care ne rezumăm a preciza doar faptul că din ei coboară, în secolul al
XVII-lea, ramura boierilor din „Cocorăştii Caplei” –, cât şi pe linie feminină.
Pentru moment, în cele ce urmează, ne vom ocupa de descendenţa singurei fiice
cunoscute a lui Vlad banul, Marula, despre care ştim că a devenit soţia marelui ban
al lui Mihai Viteazul, Mihalcea <Caragea>, care îşi va zice „din Cocorăşti”, după
una din moşiile de zestre ale soţiei sale33 şi a cărui activitate în plan politic este
bine cunoscută datorită unui studiu al lui Ştefan Andreescu34. Grec de origine,
Mihalcea Caragea şi-a început activitatea în sfatul domnesc al lui Petru Cercel,
fiind totodată unul din cei mai fideli dregători ai lui Mihai Viteazul, găsindu-şi
sfârşitul în vara anului 1601, odată cu protectorul său domnesc. Din căsătoria lui
Mihalcea banul cu Marula35 au rezultat mai mulţi copii; excepţie făcând singurul
său descendent pe linie masculină, Pătraşco spătar, care a murit tânăr şi fără
27

D. Pleşia, Contribuţii documentare la istoricul mânăstirii Argeş, p. 81, nota 37.
St. Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei
cu Ardealul în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p. 246–247; DIR, B, veacul XVI, vol. 5, p. 370–372,
nr. 389.
29
DRH, B, vol. V, p. 73–75, nr. 71.
30
Ibidem, vol. VIII, p. 96–98, nr. 58. Numele lui Vlad banul mai este amintit şi într-un
document din vremea lui Matei Basarab, în legătură cu o achiziţie de moşie în satul Futeştii pe
Mostişte, revendicată de Dumitraşco clucer din Spineni. – Ibidem, vol. XXV (1635–1636), ed.
Damaschin Mioc, Maria Bălan, Ruxandra Cămărăşescu, Coralia Fotino, Bucureşti, 1985, p. 233–236,
nr. 215.
31
DIR, B, veacul XVI, vol. 5, p. 160–161, nr. 170.
32
Cei doi sunt amintiţi în mai multe documente din ultimele decenii ale secolului al XVI-lea. –
Ibidem, veacul XVI, vol. 4 (1571–1580), Bucureşti, 1952, p. 44–45, nr. 47; veacul XVI, vol. 5, p. 49–51,
nr. 51; p. 160–161, nr. 170; p. 370–372, nr. 389.
33
D. Pleşia, Mănăstirea Dealu, tabelul genealogic E; idem, Mormântul marelui ban Mihalcea.
34
Şt. Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, p. 64–66.
35
Numele Marulei, în calitatea ei de soţie a lui Mihalcea banul, este menţionat pentru prima
dată într-un document din 28 mai 1610. – DIR, B, veacul XVII, vol. 1 (1601–1610), Bucureşti, 1951,
p. 475–477, nr. 421.
28
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urmaşi36, toate cele trei37 fiice ale lui Mihalcea banul au contractat căsătorii cu
descendenţi ai unor familii boiereşti renumite, dovadă incontestabilă a unei
strategii matrimoniale.
Prima fiică, Maria/Marica (Magdalina în călugărie38), zisă „din Albeşti”, s-a
căsătorit cu Badea spătarul din Cepturoaia, Greci şi Sărata (era fiul lui Badea
comisul şi nepot al lui Dumitru postelnic din Cepturoaia) şi a avut un singur urmaş,
Preda spătar din Albeşti39, care era dispărut în jurul anului 1634. Din căsătoria cu
Stanca, fiica logofătului Pârvu Rudeanu, Preda a avut la rândul lui doi fii, Preda şi
Constantin, care nu au avut descendenţi40. Amintim aici şi faptul că Stanca s-a
căsătorit a doua oară cu Condilo mare postelnic şi mare comis (în perioada anilor
1628–1629; 1632), zis şi el „din Albeşti”, împreună cu acesta având o fiică, Stanca,
viitoarea soţie a lui Grigore Grădişteanu mare logofăt41.
Cea de-a doua fată a lui Mihalcea banul Caragea, Preda, a devenit soţia (a doua)
lui Radu mare clucer Buzescu şi i-a avut ca urmaşi pe Maria, căsătorită cu Ianachi
Catargi, cu care nu a avut descendenţi, şi pe Radu (II) Buzescu mare spătar, tatăl lui
Matei postelnic din Cepturoaia42. Căsătoria celor doi a avut loc probabil la
cumpăna secolelor XVI–XVII, căci dintr-un document al lui Radu Şerban voievod,
din 23 noiembrie 1606, prin care îi întărea jupaniţei Preda dreptul de stăpânire
peste mai multe sate, aflăm că respectivele moşii i-au fost făgăduite ca zestre de
tatăl ei, dar din cauza „a multă amestecătură şi călcare” el a murit şi nu a mai
apucat să facă hrisovul de danie. Acum, mama ei, jupâneasa Marula, şi fratele ei,
Pătraşco, îi confirmau că aceste sate sunt ale ei de zestre43. Tot din documente mai
36

D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 42–43. Amintim
aici şi faptul că G.D. Florescu, pe baza opiniei lui I.C. Filitti şi a unor pietre tombale existente la
mănăstirea Coşuna, consideră că Mihalcea banul a mai avut, în afara celor cinci descendenţi
cunoscuţi, încă doi; este vorba de un băiat, Constantin, şi o fată, Hrisafina, ambii decedaţi în timpul
domniei lui Mihnea Turcitul. – Mănăstirea Coşuna, p. 80; pentru textul celor două pietre ale
presupuşilor descendenţi ai lui Mihalcea banul, vezi St. Nicolaescu, op. cit., p. 281.
37
D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea, consideră că şi Despina, soţia lui Ilie vornic
din Corneşti, deci viitoarea soacră a lui Radu mare logofăt din Cocorăşti, a fost tot o fiică a lui Mihalcea
banul, legătură de rudenie eronată.
38
În călugărie fiind, ea închina la 1634 nişte ţigani mănăstirii Viforâta. – DRH, B, vol. XXIV
(1633–1634), ed. Damaschin Mioc, Saşa Caracaş, Constantin Bălan, Bucureşti, 1974, p. 454, nr. 339;
p. 464–467, nr. 347.
39
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 42; Şt. Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, p. 66; despre
Marica şi diversele procese purtate cu nora ei şi nu numai, vezi şi Violeta Barbu, De bono coniugali.
O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2003, p. 127–130.
40
DRH, B, vol. XXIV, p. 464–467; despre Constantin ştim că a dispărut de tânăr şi că a fost
înmormântat la mănăstirea Argeş, căreia i-a lăsat întreaga avere. – DANIC, Episcopia Argeş, XXVI/1
şi XXXIV/1; ibidem, Colecţia Ionaşcu Ion, I/54; regest în CŢR, vol. V (1640–1644), ed. MarcelDumitru Ciucă, Doina Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucureşti, 1985, p. 137–138, nr. 292;
p. 205, nr. 424 şi p. 332, nr. 754.
41
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 156–157, 190; DRH, B, vol. XXIV, p. 105–106, nr. 78; vol. XXV,
p. 69–71, nr. 54; CŢR, vol. V, p. 371, nr. 860; p. 496–497, nr. 1178.
42
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 42, 132, 147.
43
DIR, B, veacul XVII, vol. 1, p. 232–233, nr. 221; Şt. Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, p. 66.
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aflăm că o parte din satele primite ca zestre – Vărăştii lui Moşu, Periaţii lui Manea,
Călugărenii lui Manea şi Călugărenii lui Stoica, toate situate în judeţul Brăila – au
fost închinate Mitropoliei pentru pomenire de jupâneasa Preda, aceasta fiind
înmormântată în tinda bisericii44.
În fine, ultima fiică a lui Mihalcea Caragea şi a Marulei din Cocorăşti a fost
Mihna, căsătorită cu Drăghici spătar din Creţeşti, Doiceşti, Cârsteşti şi Măneşti45.
Cei doi au avut mai mulţi urmaşi46, dintre care, pentru istoricul familiei Cocorăscu,
un interes major îl reprezintă Elena, căsătorită cu Radu logofăt din Măneşti şi
Bărbuleşti, care, în virtutea acestei alianţe matrimoniale, îşi va spune şi el „din
Cocorăşti”47. Această căsătorie nu numai că a asigurat continuitatea biologică a
familiei Cocorăştilor, dar în acelaşi timp i-a oferit şi o mare trecere în rândul
familiilor de boieri pe parcursul secolelor XVII–XVIII, ca urmare a renumelui de
care s-a bucurat în ochii contemporanilor săi Radu Cocorăscu, ajuns în dregătoriile
de mare vistier şi mare logofăt în timpul domniei lui Matei Basarab.
Deşi nu avem şi alte informaţii, presupunem că legăturile dintre tânărul
logofăt Radu din Măneşti şi Bărbuleşti – cum este menţionat în documente la
începutul carierei – şi Radu Şerban au fost destul de puternice, deoarece, abia
revenit în scaunul ţării a doua oară, îi întărea dreptul de stăpânire asupra moşiei
Cuciul, în apropierea târgului Gherghiţa, pe care domnul o cumpărase cu banii lui
44

DIR, B, veacul XVII, vol. 1, p. 475–477, nr. 421; a se vedea şi ibidem, vol. 3, p. 397–398,

nr. 356.

45

Era fiul lui Oprişor logofăt din Măneşti şi frate cu Nan postelnic şi Hrizan postelnic, ambii
amintiţi în documente ca fiind din Bărbăteşti. – DRH, B, vol. XXI (1626–1627), ed. Damaschin Mioc,
Bucureşti, 1965, p. 436–441, nr. 271; Şt. Andreescu, Michael the Brave and Transylvania. His Men,
în „Historical Yearbook”, II, 2005, p. 61–74.
46
Dintre aceşti urmaşi îi amintim pe: Pană postelnic din Bărbăteşti şi Cârsteşti, care a avut doi
fii: Dumitru logofăt şi Tudor logofăt (DRH, B, vol. XXIV, nr. 274; CŢR, vol. III (1621–1632), ed.
Doina Duca-Tinculescu, Marcel-Dumitru Ciucă, Bucureşti, 1978, p. 389, nr. 782; p. 519, nr. 1163;
vol. IV, p. 666–667, nr. 1536; DRH, B, vol. XXV, p. 11, nr. 9), Pătraşco postelnic din Cârsteşti, care
a fost căsătorit cu Neacşa, fiica lui Mandea comisul, cu care a avut o fiică, pe care o chema tot Neacşa
şi care a devenit soţia slugerului Fisenţea din Goeşti şi Plăviceni (D. Pleşia, Neamul doamnei Stanca,
p. 13; CŢR, vol. IV, p. 666–667, nr. 1536; vol. V, p. 514, nr. 1216); Stana/Stanca, căsătorită cu
Neagul mare agă din Strâmba, cu care a avut descendenţi [N. Stoicescu, Dicţionar, p. 216–217; DRH,
B, vol. XXV, p. 306, nr. 282; Lidia Cotovanu, Une donation inconnue au monastère Sainte
Anastasia-Pharmakolytria de Chalcidique (XVIIe siècle), în „Études byzantines et post-byzantines”,
VI, 2011, p. 349–350]; Preda, care a devenit jupâneasa lui Barbu postelnic din Măneşti şi despre care
mai ştim că a primit zestre în Măneştii de Jos (CŢR, vol. IV, p. 666–667, nr. 1536), şi Cozana,
căsătorită cu Neacşu ceauş de postelnicei [Mariana Lazăr, Gheorghe Lazăr, Un vechi schit
dâmboviţean: Micşani (Pârlita), în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, ed. Ionel Cândea,
Paul Cernovodeanu, Gheorghe Lazăr, Brăila, 2003, p. 393].
47
Despre el ştim că era fiul logofătului Vlad din Bărbuleşti şi că şi-a început cariera ca simplu
logofăt; se pare că primul document al cărui „autor” a fost datează din ultimele zile de domnie ale lui
Radu Şerban. – N. Stoicescu, Dicţionar, p. 154. Trimitem şi la documentul din 11 februarie 1620,
prin care Gavrilă Movilă îi întărea lui şi fratelui acestuia, Ianiu comis, ocină în Slătioarele de Jos,
obţinută de tatăl lor în zilele lui Mihai Viteazul în urma unui schimb cu Neagoe Meiută. – DIR, B,
veacul XVII, vol. 3 (1616–1620), Bucureşti, 1951, p. 477–478, nr. 434.

14

Gheorghe Lazăr

10

şi făcuse palancă48. L-a însoţit pe Radu Şerban în lungul său exil, după pierderea
tronului în 1611, dar condiţiile dificile ale traiului dincolo de hotarele ţării şi, de ce
nu, conştientizarea faptului că şansele acestuia de a mai reveni pe tronul ţării erau
aproape nule au constituit tot atâtea motive care l-au determinat pe Radu logofătul
să ceară protectorului său, în 1615, voie să revină acasă. Despre această decizie a
măruntului slujbaş ne mărturiseşte un document din 17 septembrie 1615 prin care
domnul exilat amintea faptul că Radu logofătul, „eşind cu noi la nevoia noastră în
străinătate şi slujindu noăoa câtăva vreme cu credinţă, … neputându-se mai tărpi
în streinătate”, şi-a cerşit „ca o slugă bună” dreptul de a se întoarce în ţară, la
moşia lui. Radu Şerban acceptă cererea şi, cum fidelitatea slugii care îl însoţise
trebuia într-un fel recompensată, îi reîntărea dreptul de stăpânire asupra ocinii
dăruite lui cu ani în urmă şi despre care am amintit mai sus49. Nu putem spune când
a revenit Radu logofăt în ţară, dar, odată întors acasă, el a reuşit în scurt timp să se
„integreze”, fiind deja atestat documentar în aceeaşi slujbă de logofăt spre sfârşitul
anului 1618, în timpul lui Gavrilă Movilă. Noul domn al ţării i-a apreciat probabil
şi el fidelitatea, căci numai aşa se poate explica decizia acestuia de a-i confirma,
prin mai multe acte emise de-a lungul anului 1618, dreptul de stăpânire asupra
moşiei dăruite de exilatul Radu Şerban50. Este, de altfel, perioada în care îl întâlnim
pe Radu logofătul făcând primele achiziţii de ocini – jumătate de moşie la
Stroeşti51, partea de moşie a lui Furcă la Mirceşti52 – şi rumâni, care vor sta la baza
importantului său domeniu funciar constituit de-a lungul vieţii. În plus, sumele de
bani destul de mari vehiculate pentru cumpărarea acestora53 dovedesc că, în ciuda
perioadei de exil, el a reuşit să-şi refacă destul de repede situaţia economică, la
48

Ibidem, veacul XVII, vol. 2 (1611–1615), Bucureşti, 1951, p. 11, nr. 3.
Ibidem, p. 433, nr. 372; veacul XVII, vol. 3, p. 240–242, nr. 216.
50
Ibidem, veacul XVII, vol. 3, p. 234–235, nr. 210. Amintim şi faptul că actul domnesc a fost
precedat de un altul prin care mai mulţi boieri îi confirmau lui Radu logofătul dreptul de stăpânire asupra
acestei moşii. – Ibidem, p. 230, nr. 204. Dreptul de stăpânire îi va fi confirmat şi de Radu Mihnea
(ibidem, p. 594–596, nr. 528, doc. din 3 octombrie 1620), Alexandru Coconul (DRH, B, vol. XXI,
p. 28–29, nr. 18, doc. din 15 februarie 1626), Alexandru Iliaş [ibidem, vol. XXII (1628–1629), ed.
Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 425–426, nr. 214, p. 587–589, nr. 306, doc. din 16 ianuarie şi 15 iunie
1629] şi Matei Basarab (ibidem, vol. XXXII (1647), ed. Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu,
Bucureşti, 2001, p. 306–307, nr. 300). Printr-un act din 20 aprilie 1649, Matei Basarab îi dădea dreptul să
„strângă” pe această ocină opt oameni străini şi doi lopătari, care urmau să fie scutiţi de toate dăjdiile. –
Ibidem, vol. XXXIV (1649), ed. Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti, 2002, nr. 76, p. 65.
51
Moşia fusese achiziţionată împreună cu Danciu postelnic din Doiceşti. – DIR, B, veacul
XVII, vol. 3, p. 268–269, nr. 237.
52
Ibidem, p. 404–405, nr. 364.
53
De exemplu, moşia de la Stroeşti fusese achiziţionată în schimbul sumei de 25.000 de aspri. –
Ibidem, p. 268–269, nr. 237. Un vad de moară îi fusese dăruit de mătuşa sa, Maria, fiica lui Mihalcea
banul Caragea, pentru că la un moment dat îi oferise suma de 180 de galbeni fără dobândă pentru
răscumpărarea satului Cocorăşti. – Ibidem, veacul XVII, vol. 4 (1621–1625), Bucureşti, 1954, p. 220,
nr. 238; p. 458–460, nr. 471; DRH, B, vol. XXI, p. 29–33, nr. 19. Maria băneasa, soţia lui Enache
Catargiul, îi vânduse ocinile din dealul Mirceştilor pentru a se putea achita de datoria de 200 de
galbeni rămasă în urma dispariţiei soţului ei. – DIR, B, veacul XVII, vol. 4, p. 432–433, nr. 443.
49
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aceasta contribuind poate şi noua dregătorie de logofăt de vistierie, pe care o ocupă
începând cu sfârşitul anului 162354 până în 162655.
Urcarea pe tron a lui Matei Basarab va aduce cu ea şi o schimbare în ceea ce
priveşte cariera lui Radu logofăt, căci ocupă rând pe rând dregătoriile de vistier al
doilea – începând cu 13 august 163356 şi până spre sfârşitul anului 163657 –, de
mare vistier (între ianuarie 1637 şi noiembrie 1641), iar mai apoi de mare logofăt,
pe care o va deţine până la dispariţia domnului (decembrie 1641 – mai 1654)58 şi
probabil nu cu mult timp înainte de trecerea sa la cele veşnice59. Menţinerea sa în
rândul marilor dregători ai ţării pentru o lungă perioadă, care acoperă aproape un
deceniu şi jumătate, dovedeşte în mod incontestabil încrederea de care Radu din
Cocorăşti s-a bucurat din partea lui Matei Basarab, o confirmare în plus constituind-o
atât desemnarea lui ca ispravnic al scaunului domnesc (în 1645, pe când domnul se
afla în preumblare60), cât şi încredinţarea unor misiuni diplomatice de mare importanţă,
cum ar fi solia din anul 1640 la principele transilvan Gheorghe Rakoczi I61 sau
reprezentarea domnului muntean (în 1645) la nunta domniţei Maria, fiica lui Vasile
Lupu, cu nobilul lituanian Radzwill62.
Lunga perioadă în care a deţinut dregătorii în divanul ţării, încrederea de care
s-a bucurat din partea domnilor epocii, în special din partea lui Matei Basarab63, la
care trebuie să adăugăm şi alianţele matrimoniale – asupra acestui aspect vom
54

DIR, B, veacul XVII, vol. 4, p. 352–353, nr. 360.
DRH, B, vol. XXI, p. 95, nr. 54.
56
Ibidem, vol. XXIV, p. 186, nr. 137.
57
Ibidem, vol. XXV, p. 445–446, nr. 406.
58
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 154.
59
Radu Cocorăscu era încă în viaţă la 18 ianuarie 1655, când noul domn Constantin Şerban îi
întărea acestuia, în calitate de fost mare logofăt, dreptul de stăpânire asupra satului Tâncăbeşti,
cumpărat de la negustorii Rustea şi Ilie contra sumei de 400 de galbeni. – DRH, B, vol. XL (1655),
ed. Oana Rizescu, Florina-Manuela Constantin, Andreea Iancu, Bucureşti, 2013, p. 58–61, nr. 44. La
scurt timp după această dată, el a trecut la cele veşnice, de vreme ce, potrivit unui document din
vremea lui Mihnea Radu, cu văleatul 7166, prin care domnul le întărea fiilor acestuia dreptul de
stăpânire asupra moşiei de la Răteşti, aflăm următoarele: „în zilele lui Constantin voievod, când au
venit ungurii în ţară, întâmplându-se Radului logofăt moarte, după ce să sculară slujitorii asupra
boiarilor.” – DANIC, Ms. 545, f. 280–281.
60
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. X, Bucureşti, 1905, p. 88–89.
61
Delegaţia era formată din mitropolitul Teofil, marele vornic Hrizea din Bălteni, marele
clucer Buzinca, marele stolnic Socol din Cornăţeni, precum şi logofeţii Marcu şi Sava. – Ibidem, vol. IV,
Bucureşti, 1902, p. 218, 508.
62
Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 121.
63
Şi totuşi, în disputa pe care Radu din Cocorăşti a avut-o cu Mareş logofăt pentru nişte
cumpărături făcute de cel din urmă în Băjeşti de la Ivan paharnic (cumnatul lui Radu mare logofăt),
domnul nu este de acord ca dregătorul său să restituie banii şi să intre în stăpânirea acestor ocini,
invocând atât faptul că au trecut opt ani de la momentul tranzacţiei, cât şi faptul că Radu, în calitatea
lui de mare logofăt, pecetluise toate cărţile de cumpărătură. În actul respectiv se preciza şi faptul că
respectiva ocină era a lui Ivan paharnic de la tatăl său, Dragomir fost mare pitar, în consecinţă nu se
putea invoca dreptul de protimisis. – DRH, B, vol. XXXII, p. 66–71, nr. 70.
55
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reveni ceva mai jos – au constituit fără îndoială tot atâţia factori care i-au permis
marelui logofăt Radu Cocorăscu să acumuleze o impresionantă avere, despre care,
la aproape patru decenii după dispariţia sa, se amintea şi se vorbea încă în rândul
marilor boieri cu multă admiraţie64. Cum problema achiziţiilor imobiliare realizate
de Radu din Cocorăşti face obiectul unei analize recente mult mai ample privind
domeniul familiilor de mari boieri din Ţara Românească în prima jumătate a
secolului al XVII-lea, ne rezumăm a aminti în primul rând doar faptul că, potrivit
informaţiilor oferite de această lucrare, el deţinea în stăpânire nu mai puţin de 51
de moşii/părţi de moşii65, la care trebuie însă să mai adăugăm şi vadurile de moară,
pogoanele de vie, rumânii, sălaşele de ţigani, precum şi sume importante de bani
lichizi66. În al doilea rând, facem precizarea că în cea mai mare parte importantul
domeniu funciar al lui Radu din Cocorăşti era constituit din moşiile aflate cândva
în stăpânirea marelui ban Mihalcea, fie primite ca zestre, fie cumpărate de el, rând
pe rând – ceea ce dovedeşte fără îndoială o anume strategie în acest sens – de la
rudele primei sale soţii, Elena.
Dintre aceste moşii, printre care se aflau satele Măneştii de Jos67 şi de Sus68,
Brăteştii69, Stoeneştii de Jos70, Piscanii de la Pod71, piesa cea mai importantă a fost
satul Cocorăşti din judeţul Prahova72, care, prin statutul său de „temei” al casei sus64

Într-un document din 5 iulie 1692, marii boieri mărturiseau că „ştiind şi auzind de casa
tătâne-său acelui boiariu bătrân Radul logofăt Cocorăscul cum că au fostu vistiiar mare şi logofătu
mare 20 de ani în zilele răposatului Matei vodă, ştim să fie rămas multă avuţie şi odoară dupre moartea
lui”. – DANIC, Achiziţii noi, CXII/75.
65
Ştefan Aftodor, Boierimea în Ţara Românească (1601–1654). Aspecte politice şi socialeconomice (teză de doctorat).
66
În documentul menţionat mai sus (5 iulie 1692), prin care o comisie de mari boieri,
constituită din Socol fost mare medelnicer şi Cernica vel armaş, era însărcinată să judece conflictul
dintre Iane logofătul Cocorăscu, fiul lui Radu mare logofăt, şi cumnata sa Despa, soţia lui Vlad
logofăt Cocorăscu, este menţionată suma de 42.700 de taleri, despre a cărei existenţă jeluitorul
pretindea că aflase în „nişte catastişă” ale tatălui său, bani rămaşi pe seama fraţilor săi. – DANIC,
Achiziţii noi, CXII/75.
67
Potrivit unui document din 10 august 1639, după dispariţia lui Mihalcea banul, satul
Măneştii de Jos „a căzut” în seama jupânesei Mihna, jumătate din acesta rămânând pe seama ei şi a
celor doi fii, Pătraşco şi Pană, iar cealaltă jumătate fiind oferită Elenei ca zestre. – DANIC, Achiziţii
noi, CXII/38; regest în CŢR, vol. IV, p. 666–667, nr. 1536.
68
DRH, B, vol. XXIV, p. 271–274, nr. 201.
69
Cele două sate au fost cumpărate de la cumnaţii săi, Pătraşco postelnic şi Pană, fiii lui
Drăghici spătar din Cârsteşti şi ai Mihnei. – DIR, B, veacul XVII, vol. 4, p. 458–460, nr. 471; DRH,
B, vol. XXI, p. 29–33, nr. 19.
70
O parte din sat a fost achiziţionată de la jupâneasa Marica, fiica lui Mihalcea banul (era deci
mătuşa sa dinspre prima soţie), fiul ei, Preda spătar din Albeşti, şi soţia acestuia, jupâneasa Stanca. –
DRH, B, vol. XXIV, p. 455, nr. 340; p. 464–467, nr. 347; CŢR, vol. IV, p. 410–411, nr. 897; p. 416,
nr. 910; p. 666–667, nr. 1536; vol. V, p. 324–325, nr. 737.
71
Satul a fost cumpărat de Radu logofătul pentru suma de 38.000 de bani de la cumnaţii săi,
Pătraşco postelnic şi Pană. – CŢR, vol. IV, p. 507, nr. 1134; p. 527, nr. 1184; p. 666–667, nr. 1536;
vol. V, p. 324–325, nr. 737.
72
Pentru succesiunea averii lui Mihalcea banul Caragea şi modul în care Radu logofătul a
intrat în posesia acestui sat, foarte importante sunt documentele din: 18 februarie 1626 (DRH, B, vol.
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amintiţilor boieri, a reprezentat acel „capital simbolic” care i-a permis lui Radu
logofătul, şi în urma căsătoriei lui cu o descendentă a acestora, să-şi însuşească
numele de Cocorăscu şi să se considere descendent legitim al acestui neam de
boieri. Probabil şi din dorinţa de a legitima într-o şi mai mare măsură legătura cu
această familie, Radu logofătul a decis să ridice pe moşia Cocorăştii de Grind un
sfânt lăcaş, care se individualizează, conform opiniei lui N. Iorga, prin „frumoasa
împodobire a uşii de intrare, în faţă, de caracter moldovenesc”73. Potrivit pisaniei,
în care sunt menţionaţi ctitorul, prima sa soţie, Elena, şi copiii, biserica a început să
fie ridicată în luna aprilie a anului 1650, ostenitor fiind „de la început până la
sfârşit Drăghici logofăt ot Vlădeni”74. Tot aici Radu Cocorăscu a ridicat şi un rând
de case, destul de impunătoare, dacă avem în vedere că ele au servit ca adăpost lui
Timuş Hmielniţki, venit în 1653 în sprijinul socrului său, Vasile Lupu; aici poposea
şi Gheorghe Duca, întors cu oştile după bătălia de la Juravna (1675), ţinând sfat de
taină cu apropiaţii săi înainte de declanşarea prigoanei împotriva Cantacuzinilor75.
Rămânând tot la acest capitol, putem spune că numele lui Radu Cocorăscu
este vehiculat în literatura de specialitate şi în ceea ce priveşte refacerea mănăstirii
Sărindar la mijlocul secolului al XVII-lea. După cum se ştie, primii care au afirmat
o asemenea legătură directă între numele marelui dregător şi sfântul lăcaş au fost
Chesarie Dapontes şi călugărul rus Porfirie Uspenski76, deşi până în prezent nu a
fost identificat niciun document emis de Radu Cocorăscu sau în numele lui care să
probeze implicarea marelui dregător în acest act ctitoricesc. Incontestabil, transferul
fondului de documente al mănăstirii în Grecia (în contextul tulbure al secularizării
averilor mănăstireşti din vremea lui Cuza vodă), care a rămas până în prezent în
cea mai mare parte inaccesibil specialiştilor, dar şi demolarea lăcaşului la sfârşitul
secolului al XIX-lea îl privează pe cercetător de informaţiile care ar fi putut
contribui la clarificarea acestei probleme.
Şi totuşi, cele câteva indicii documentare de care dispunem până în acest
moment sunt în măsură să dovedească existenţa unei legături mai mult decât
apropiate a lui Radu Cocorăscu şi a membrilor familiei sale cu aşezământul religios
de la Sărindar. Mai întâi, amintim faptul că marele logofăt stăpânea un loc de casă
în Bucureşti, achiziţionat de la un anume Dumitrache stolnic, situat chiar în
XXI, p. 20–33, nr. 19), 30 iulie şi 5 august 1634 (ibidem, vol. XXIV, p. 455, nr. 340; p. 464–466, nr. 347),
10 august 1639 (BAR, Documente istorice, DXCII/201; DANIC, Achiziţii noi, CXII/38) şi 16 iunie
1642 (DANIC, Achiziţii noi, CXII/44); regestele acestor ultime două documente se regăsesc în CŢR,
vol. IV, p. 666–667, nr. 1536; vol. V, p. 324–325, nr. 737.
73
N. Iorga, Biserica de la Cocorăşti-Grind, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”,
1931, p. 188.
74
Ibidem; vezi şi Veniamin Nicolae, Ctitoriile lui Matei Basarab, Bucureşti, 1982, p. 156–157;
acest Drăghici logofăt din Vlădeni este una şi aceeaşi persoană cu Drăghici postelnic, soţul Mihnei,
sora celei de-a doua soţii a lui Radu Cocorăscu.
75
Miron Costin, Opere, p. 151; Istoria Ţării Româneşti. Letopiseţul cantacuzinesc, p. 171;
Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ed. Const. Greceanu, Bucureşti, 1963, p. 163.
76
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, [Bucureşti,
1960], p. 266 (cu bibliografia problemei); V. Nicolae, op. cit., p. 117.
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vecinătatea mănăstirii Sărindar, unde îşi ridicase case şi grajd77. Locul a fost
moştenit de fiul său Vlad logofătul, care a reuşit să îl extindă, fiind „miluit” în două
rânduri – mai întâi de Antonie vodă din Popeşti, iar mai apoi de Şerban Cantacuzino78 –
cu noi părţi de moşie aflate „între viia Sărindariului şi între grădina Gherghei
Durei … alăturea cu curtea dumnealui pre din sus”. În zilele lui Constantin
Brâncoveanu, aşa cum aflăm din document, emis în luna mai a anului 1691, dorind
„să-şi îngrădească locurile să hie grădină precum au fost mai nainte”, soţia lui
Vlad logofătul, Despa, a fost împiedicată de obştea mănăstirii, care contesta noul
hotar, „scurmându-i locurile, zicând că ţine de locul Gherghei Durei”. În urma
plângerii, domnul numeşte o comisie de boieri, care, după verificarea situaţiei la
faţa locului şi cercetarea actelor pe care fiecare parte le deţinea, emite o carte în
favoarea Despei logofeteasa, recunoscându-i dreptul de a stăpâni „cu pace acéste
locuri de cătră călugării ot Sărindar”79. În aceeaşi ordine de idei, faptul că
descendenţii lui Radu Cocorăscu au manifestat un ataşament special faţă de această
mănăstire bucureşteană – unii dintre ei îi vor face importante donaţii în moşii şi
rumâni80, iar alţii au dorit fie ca între zidurile acesteia să-şi găsească odihna veşnică81,
fie să depună jurământ „cu mâinile pre Sfânta Evanghelie”82 – este o dovadă care ne
determină să considerăm că asumarea statutului de ctitor al Sărindarului83 de către
membrii familiei boierilor din Cocorăşti nu a fost una lipsită de temei, ci din
contră. Astfel, după ştiinţa noastră, primul document în care membrii familiei
Cocorăscu îşi asumau foarte clar statutul de ctitori ai mănăstirii Sărindar datează
din 21 martie 1683, act prin care Vlad logofătul, fiul lui Radu Cocorăscu, pe motiv
că „fiind răpăosaţii părinţii noştri ctitori”, închina acestui sfânt lăcaş moşia de la
Stroeşti şi mai multe suflete de ţigani84. Motivaţia o regăsim şi în alt act al lui Iane
logofătul, emis între 1 septembrie 1700 şi 31 august 1701, prin care el confirma
egumenului aceluiaşi aşezământ mănăstiresc daniile făcute de fratele său, Radu
77

CŢR, vol. V, p. 359–360, nr. 327; DRH, B, vol. XXXII, p. 148–154, nr. 140. Radu
Cocorăscu mai stăpânea încă din anul 1626 un alt loc de casă, aflat lângă via domnească, pe care îl
cumpărase de la Coman pitarul din Costeni. – Ibidem, vol. XXI, p. 185–187, nr. 92.
78
Despre această danie, a se vedea actul de hotărnicie emis de Badea Bălăceanu mare vornic. –
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/11.
79
Ibidem, MMDCCXCIV/13.
80
Este cazul lui Vlad logofătul şi al fratelui său, Radu medelnicer (BAR, F. LXXXI/63, 88, 89,
190, 191), al lui Constantin Corbeanu (nepotul de fiică al lui Iane logofătul Cocorăscu; ibidem,
F. LXXXI/186, 187), al Ancăi Cocorăscu (ibidem, F. LXXXI/386) şi al Păunei Cocorăscu (ibidem,
F. LXXXI/387).
81
Cum este cazul lui Pârvan treti vistier, ginerele lui Vlad logofătul. – Ibidem, F. LXXXI/244,
vezi Anexa III.
82
DANIC, Achiziţii noi, CXII/73.
83
Familia lui Radu Cocorăscu este amintită şi în pomelnicul mănăstirii Argeş, ceea ce
înseamnă că ei au făcut donaţii importante şi în favoarea acestui sfânt lăcaş (Aurelian Sacerdoţeanu,
Pomelnicul mănăstirii Argeşului, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXIII, 1965, nr. 3–4, p. 314),
precum şi în cel al mănăstirii Radu Vodă (Oana Popescu, Pomelnicul mănăstirii Radu Vodă din
Bucureşti, în „Studii teologice”, s. a III-a, 2011, nr. 3, p. 214).
84
BAR, F. LXXXI/63.
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medelnicer, „la vremea lui de petrecanie”, pe motiv că „easte făcută din temelie de
răposaţii părinţii noştri”85.
Cum aminteam la începutul studiului, Radu logofătul din Măneşti şi mai apoi
din Cocorăşti era fiul lui Vlad logofătul din Bărbuleşti – acesta la rândul său era
frate cu Fiera logofăt, tatăl lui Papa Greceanu mare logofăt şi mare vornic86 – şi al
Voicăi din Păpeni87. A avut o soră, Neaga88, căsătorită cu Ivan paharnic din Băjeşti,
fiul lui Dragomir fost mare pitar89, şi un frate, Iane comis şi sluger din Ojogeni90;
insuficient documentată este existenţa unui al doilea frate, Toader, aşa cum lasă să
se presupună un document din 26 mai 1620, prin care Gavrilă Movilă întărea mai
multe cumpărături lui Radu Grama, printre care se menţiona şi o moşie la Preoteşti,
cumpărată de la un anume Marco, care la rândul lui fusese dăruit cu aceasta de
Radu logofătul „pentru sufletul frăţine-său, anume Toader”91.
Prima dată, Radu logofăt a fost căsătorit cu Elina/Elena, fiica sus-amintitei
jupânese Mihna (la rândul ei, fiică a banului Mihalcea Caragea şi a Marulei din
85

Ibidem, F. LXXXI/88. N. Stoicescu în Repertoriul bibliografic, p. 266, în legătură cu această
asumare de statut, face trimitere la un document din 4 mai 1702, fără a oferi însă vreun element de
identificare a acestuia; în consecinţă, nu am putut verifica această informaţie.
86
Dan Pleşia, Ştefan Andreescu, Mănăstirea Gruiul (Contribuţii documentare), în „Glasul
Bisericii”, XXIV, 1965, nr. 11–12, p. 1140, nota 110; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., vol. I (familia
Cocorăscu din Grind, jud. Prahova). Amintim faptul că într-un document din 28 iunie 1619 se face
precizarea că Papa Greceanu mare logofăt era văr cu Radu logofătul. – DIR, B, veacul XVII, vol. 3,
p. 386–389, nr. 347. Deşi s-a numărat şi el în rândul celor care l-au însoţit pe Radu Şerban în exil, se
pare că după revenirea în ţară opţiunile sale politice au fost altele decât cele ale vărului său,
alăturându-se susţinătorilor lui Leon vodă; el îşi află sfârşitul în lupta de la Plumbuita din octombrie
1632. – Istoria Ţării Româneşti. Letopiseţul cantacuzinesc, p. 103; Radu Popescu, op. cit., p. 95;
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 153, 192.
87
DIR, B, veacul XVII, vol. 3, p. 477–478, nr. 434; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 153.
88
Aceasta purta numele surorii mamei sale, pe care o chema tot Neaga şi despre care ştim că a
fost căsătorită, potrivit unui document din 15 aprilie 1641, cu Ceaprazi grecul. Din acelaşi document
mai aflăm că în zilele lui Şerban voievod <Radu Şerban> pe Ceaprazi grecul l-au tăiat tătarii, iar
Neaga şi coconii ei au pierit în robie. – CŢR, vol. V, nr. 354, p. 172–173. Despre acelaşi episod, vezi
şi I.C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 111, nr. 324. Despre Neaga
mai ştim că primise zestre în Dobroţei, jud. Ialomiţa (pe care Radu mare logofăt o răscumpără la un
moment dat) şi că îl avea cumnat pe Papa din Şchei. – DRH, B, vol. XXXVI (1651), ed. Oana Rizescu,
Marcel-Dumitru Ciucă, Bucureşti, 2006, p. 176–183, nr. 157.
89
Neaga şi Ivan din Băjeşti au avut două fete, dintre care una, Neacşa, a fost căsătorită cu
Drăghici, fiul Mujei din Răteşti, iar cealaltă, al cărei nume nu-l cunoaştem, cu Dumitru Pustiul din
Conţeşti. – DRH, B, vol. XXXII, p. 66–71, nr. 60. Vezi şi actul prin care Drăghici şi soţia lui, Neacşa,
îi adevereau unchiului lor, Radu mare logofăt, că i-au vândut lui Mareş orăşeanul <Mareş Băjescu>
un rumân cu partea lui de moşie în Băjeşti, pe care îl aveau de zestre de la Neaga, fără ştirea lui. –
Ibidem, p. 73–74, nr. 64.
90
DIR, B, veacul XVII, vol. 3, p. 477–478, nr. 434. Nu se cunoaşte cu cine a fost căsătorit
Iane, dar în schimb ştim că el a avut mai multe fete: Ioana, Păuna, Maria (căsătorită cu slugerul
Gheorghe Dedulescu; DANIC, Achiziţii noi, CXII/72; cei doi au avut o fată, căsătorită la rândul ei cu
Neagoe căpitanul Topliceanul; DANIC, Achiziţii noi, CXII/72; ibidem, Mănăstirea Râmnicu Sărat,
XXV/2; Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, nr. 35235) şi Voica (măritată cu
Apostolache <Caragea> mare comis; CŢR, vol. V, p. 459, nr. 1085). Vezi şi Al. Perieţeanu-Buzău,
op. cit., s.v.
91
DIR, B, veacul XVII, vol. 3, p. 537–538, nr. 480.
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Cocorăşti) şi a lui Drăghici spătar (amintit în documente ca fiind din Măneşti,
Doiceşti, Cârsteşti şi Bărbăteşti)92; căsătoria celor doi s-a încheiat cel mai probabil
la începutul secolului al XVII-lea, căci deja la 4 februarie 1623 jupâneasa Marica a
lui Mihalcea banul îi dăruia lui Radu logofătul un vad de moară în apa Prahovei,
pentru că la o nevoie a ei îi împrumutase bani fără dobândă93. Aşa cum aminteam
mai sus, această alianţă matrimonială a constituit principalul argument pe baza
căruia Radu logofătul a reuşit să intre, ca urmare şi a unei strategii patrimoniale
foarte clare, pusă în aplicare cu consecvenţă de-a lungul timpului, în posesia celei
mai mari părţi din domeniul funciar al marelui ban Mihalcea Caragea. După
moartea Elenei, de la care nu a avut urmaşi, Radu logofătul s-a recăsătorit cu
Marula, fiica lui Ilie postelnic şi vornic din Corneşti94 şi a Despinei95. Ea a
92

CŢR, vol. IV, p. 666–667, nr. 1536 (document din 10 august 1639); vol. V, p. 324–325, nr. 737.
A se vedea şi N. Stoicescu, Dicţionar, p. 153; D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea, arbore
genealogic; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 28.
93
DIR, B, veacul XVII, vol. 4, p. 220, nr. 238.
94
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, arborele genealogic al familiei Cocorăscu; N. Stoicescu,
Dicţionar, p. 153. La 20 iunie 1617 Alexandru voievod îi întărea lui Ilie postelnic dreptul de stăpânire
asupra moşiei Săcuiani, cumpărată în zilele lui Radu voievod, fiul lui Mihnea voievod (DIR, B,
veacul XVII, vol. 3, p. 161–162, nr. 131), iar la 10 noiembrie 1631, tot el îi vindea lui Iorgachi
vornicul, cu ştirea soţiei şi a copiilor săi, o pivniţă în Bucureşti pentru suma de 20 de galbeni (DRH,
vol. XXIII (1630–1632), ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 469, nr. 289).
În afară de Marula, Ilie vornic şi Despina au mai avut şi alţi descendenţi, dintre care amintim:
Mihalcea vornic, menţionat în documente încă din 10 decembrie 1614 (CŢR, vol. II (1601–1620), ed.
Maria Soveja, Doina Duca-Tinculescu, Reghina Dragomir, Bucureşti, 1974, p. 328, nr. 644; DRH, B,
vol. XXXIX (1654), ed. Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Florina Manuela Constantin, Constanţa
Ghiţulescu, Oana Mădălina Popescu, Bucureşti, 2010, p. 543–545, nr. 457); Preda (menţionat ca
martor, împreună cu fratele său Mihalcea, într-un document din 15 aprilie 1641; CŢR, vol. V, p. 171–172,
nr. 353); Mihna, căsătorită mai întâi cu Drăghici postelnic din Vlădeni, fiul lui Limber şelar şi nepot
de fiu al lui Sefer armeanul din Târgovişte (DRH, B, vol. XXIV, p. 368, nr. 273; vol. XXXIX,
p. 237–238, nr. 201; CŢR, vol. IV, p. 166–167, nr. 340, doc. din 25 iunie 1634; p. 586, nr. 1344; vol. V,
p. 236–237, nr. 514 bis; p. 552, nr. 1324; DANIC, Achiziţii noi, CXII/69), iar mai apoi cu Drăghici
Rudeanu (Iolanda Ţighiliu, Detalii privind domeniul lui Constantin Brâncoveanu voievod, în „Revista
istorică”, s.n., VI, 1995, nr. 3–4, p. 405; Petre S. Năsturel, Diata doamnei Marica a lui Constantin
vodă Brâncoveanu, în „Glasul Bisericii”, 1960, XIX, nr. 3–4, p. 318); Ancuţa, căsătorită cu Pătraşco
stolnicul (cei doi nu au avut copii, după cum reiese dintr-un document din 20 aprilie 1689 prin care
Mihna stolniceasa dădea un zapis la mâna „măriei sale, nepoată-mea” doamnei Marica a lui
Constantin Brâncoveanu, prin care recunoştea că i-a dăruit partea ei de moşie la Corneşti; iniţial ocina
îi fusese dată ca zestre surorii ei, care însă nu a avut copii din trupul ei; BAR, Documente istorice,
MDXXXI/22; Iolanda Ţighiliu, op. cit., p. 405). Amintim şi faptul că satul Cocora, cumpărat de Ilie
vornic din Corneşti la 8 iulie 1642, a fost dăruit mai târziu de doamna Marica bisericii Sf. Gheorghe
cel Nou, precizând că satul a fost al mamei ei de zestre. – P.S. Năsturel, op. cit., p. 318. Este încă
neclară legătura de rudenie dintre Ilie vornic din Corneşti şi familia doamnei Marica a lui Constantin
Brâncoveanu; o posibilă ipoteză în sensul explicării acestei înrudiri a fost avansată recent de Matei
Cazacu, Despre câteva vechi biserici bucureştene din veacurile XVI–XVIII, în Aut viam inveniam aut
faciam. In honorem Ştefan Andreescu, ed. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iaşi,
2012, p. 479–483.
95
Vezi supra nota 37 (D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea). La rândul său,
Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., o considera pe Despina ca fiind fiica Mihnei şi a lui Drăghici spătar,
ceea ce ar fi însemnat că Marula era nepoata Elenei, prima soţie a lui Radu Cocorăscu. În realitate,
aşa cum aflăm dintr-un document din 5 noiembrie 1654, mama celei de-a doua soţii a lui Radu
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supravieţuit aproape încă un deceniu după momentul dispariţiei lui Radu logofătul,
căci o întâlnim până la începutul anului 166296 achiziţionând, singură sau împreună
cu feciorii ei, diverse părţi de moşie în Holeasca de Jos (jud. Dâmboviţa)97,
Orboieşti98, Tătărani99 şi Lipăreşti (jud. Ialomiţa)100.
Din căsătoria cu Marula, Radu Cocorăscu a avut mai mulţi descendenţi, atât
pe line feminină – Marica/Maria şi Păuna –, cât şi masculină – Radu, Vlad, Mihai
şi Iane. În ceea ce priveşte cele două fiice101, ştim că Păuna l-a avut ca soţ pe
Vasile agă (spătar, comis şi mare armaş)102 – fiul lui Preda spătar (cel ajuns la grea
nevoie în vremea lui Alexandru Iliaş) şi nepot al fostului mare logofăt Nica din
Corcova –, cu care de altfel se şi înrudea (este drept, destul de departe)103, iar
Marica/Maria a fost căsătorită cu Tudor şufar din Boteni, cu care a avut doi băieţi,
Radu şi Mihai, care însă nu au mai ocupat dregătorii104.
În ceea ce îi priveşte pe descendenţii pe linie masculină ai lui Radu Cocorăscu,
ştim că doi dintre ei, este vorba de Radu şi Vlad, au ocupat dregătorii în divanul ţării,
un altul, Mihai, a murit se pare destul de tânăr şi fără descendenţi105, iar celui mai
mic, Iane, deşi îl întâlnim în documente doar ca logofăt, i-a revenit meritul de a asigura
continuitatea familiei. Despre Radu, putem spune că după o perioadă în care îl întâlnim
în dregătoriile de al doilea spătar, postelnic, clucer de arie şi al doilea logofăt, el o
ocupă şi pe cea de mare medelnicer, între mai 1672 şi aprilie 1673106. Achiziţionează,
cel mai adesea împreună cu fratele său Vlad, părţi de moşie în Orboieşti107 şi Brătieşti
logofătul era fiica unui anume Ghighir stolnic, care nu avea însă nicio legătură cu familia boierilor din
Cocorăşti. – DRH, B, vol. XXXIX, p. 543–545, nr. 457.
96
BAR, F. LXXXI/219.
97
Ibidem, F. LXXXI/212, 215, 216, 218–220.
98
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 113, nr. 330.
99
DANIC, Ms. 454, f. 94.
100
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 114, nr. 331.
101
Ele nu apar menţionate în arborele genealogic al familiei Cocorăscu, întocmit de I.C. Filitti, ibidem.
102
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 251; CŢR, vol. V, nr. 354, 400; cei doi nu au avut copii împreună, dar
în schimb Vasile spătar a mai fost căsătorit cu o anume Ancuţa (DRH, B, vol. XXXII, p. 232–234), cu
care a avut urmaşi: Vasile şi Radu [cei doi sunt menţionaţi într-un document din anul 1670; Matei Cazacu,
Niko de Frastani ou Nica de Corcova: un Épirote au service des princes de Valachie (c. 1560–1618),
în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXVI, 2008, p. 210]. Despre Vasile spătar mai putem spune
că s-a alăturat seimenilor răsculaţi „şi s-au arădicat cu sabia” asupra lui Constantin Şerban, ceea ce a atras
mânia domnului, fiind nevoit să-şi vândă o parte din avere pentru a nu-şi pierde capul. – CŢR, vol. VIII
(1654–1656), ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Dragoş Şesan, Mirela Comănescu,
Bucureşti, 2006, p. 299–302, nr. 628, 630, 632.
103
Doc. din 16 martie 1640 (DRH, B, vol. XXVII (1639–1640), ed. Violeta Barbu, Gheorghe
Lazăr, Constanţa Ghiţulescu, Oana Popescu, Ovidiu Olar, Bucureşti, 2013, p. 412–414, nr. 319; CŢR,
vol. V, p. 172–173, nr. 354; p. 192–193, nr. 400). Vasile spătar era nepotul de fiu al lui Nica din Corcova,
rezultat din căsătoria acestuia din urmă cu Păuna Salvaressi; vezi M. Cazacu, Niko de Frastani, p. 210.
104
Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 12, nota 13.
105
Cel mai probabil el a fost căsătorit cu o anume Mihna, numele lor figurând în pomelnicul
Cocorăştilor de la mănăstirea Argeş. – A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 314; Al. Perieţeanu-Buzău,
op. cit., p. 12.
106
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 155.
107
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 114, nr. 333.
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(„care este împreunat cu Cocorăştii”) – pentru care a şi purtat judecată cu Stoian al
doilea vistier108 –, Mileşti şi Mălăeşti109. A fost căsătorit cu o jupâneasă Stana, despre
a cărei familie nu putem oferi niciun amănunt şi cel mai probabil a trecut la cele
veşnice în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, în urma lor nerămânând „nici un
fecioru de trupul lor”110. Cugetând „întru inima lui pentru Dumnezeu şi pentru sufletul
părinţilor şi pentru sufletul lui”, Radu medelnicerul a hotărât „la vremea lui de
petrecanie”, cum aflăm dintr-un act al fratelui său Iane logofătul, să-şi lase o parte
din avere în favoarea mănăstirii Sărindar, „care … easte făcută din temelie de
răposaţii părinţii noştri”. Tot din acest document, mai aflăm că deşi nu apucase săşi facă „zapis de diiată” cu cele închinate obştii monahale, el le interzicea celor „ce
vor fi ispravnici şi lăcuitori la această sfântă mănăstire” să înstrăineze („a vinde şi
a schimba”) bunurile primite; în caz contrar, „cine vor rămânea din noi” avea
libertatea de a le recupera pentru a le închina în altă parte, „pentru că aceste moşii i
s-au dat de pomană ca să fie noao şi părinţilor noştri”111.
Nici cel de-al treilea fiu al lui Radu Cocorăscu, Vlad, care a ocupat şi el
dregătorii în divanul ţării – mare comis, mare clucer, mare logofăt)112 – nu a avut
mai mult noroc în ceea ce priveşte descendenţii, căci din căsătoria cu Despa
(menţionată în documente ca Despa logofeteasa)113 nu a avut decât o singură fiică,
Ilinca. La fel ca tatăl său, Vlad mare logofăt s-a bucurat de încrederea domnilor
Antonie vodă din Popeşti şi Şerban Cantacuzino, fiecare dintre cei doi domni
miluindu-l cu locuri de casă lângă mănăstirea Sărindar, zonă unde de altfel, după cum
aminteam şi mai sus, familia Cocorăscu mai avea şi alte stăpâniri114. Îl mai regăsim în
documentele vremii fie judecându-se cu sătenii din Tătărăi, pe care îi acuza că au
pescuit fără ştirea lui în partea de baltă pe care o stăpânea115, fie cumpărând ocină şi
ţigani în Vlădeni116 etc. După decesul său, intervenit cândva între 21 martie 1683117
108

DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/8; CXII/65; a se vedea şi întărirea domnească din 21
mai 1669. – Ibidem, CXII/66. La 3 iulie 1669 Stoian vistierul le adeverea celor doi fraţi Cocorăşti că
satul Brătieştii este al lor de drept şi că i-au întors banii. – Ibidem, MMDCCXCIV/9.
109
Ibidem, CXII/67, CXII/68.
110
Ibidem, CXII/76.
111
BAR, F. LXXXI/88; întărirea domnească a actului, ibidem, LXXXI/89.
112
N. Stoicescu, Dicţionar, p. 154–155. El a fost, se pare, cel care a moştenit casele părinteşti
de la Cocorăşti, unde Duca vodă a pus la cale complotul împotriva boierilor Cantacuzino. – Istoria
Ţării Româneşti. Letopiseţul cantacuzinesc, p. 171.
113
Nu ştim din care familie provenea aceasta. Neagu Djuvara (op. cit., p. 113) presupune că ea
ar fi fiica lui Bunea Grădişteanu, fără a preciza însă şi sursa pe baza căreia a stabilit o asemenea descendenţă.
Este drept că prezenţa numelui Bunea, alături de cel al lui Vlad Cocorăscu şi al soţiei sale, Despa, într-un
pomelnic al mănăstirii Radu Vodă recent publicat (Oana Popescu, op. cit., p. 214), ar putea constitui un
argument în acest sens; în schimb nu cunoaştem cine este acea Maria, care apare amintită alături de numele
marelui dregător, ştiut fiind faptul că Bunea Grădişteanu a fost căsătorit mai întâi cu Stoica, fiica lui
Paraschiva mare logofăt din Drăghineşti, iar mai apoi cu Grăjdana, fiica lui Miho Racotă mare ban (N.
Stoicescu, Dicţionar, p. 188). Să fie mama lui, pe care ştim că o chema Maria?
114
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/11, 13; BAR, Documente istorice, CCCI/36.
115
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 3, nr. 6; p. 9, nr. 28, 29 (zapisul sătenilor din Tătărăi şi
cartea de judecată a lui Duca vodă în această problemă).
116
DANIC, Achiziţii noi, CXII/69.
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şi 24 aprilie 1684118, soţia sa, Despa, nu numai că a continuat seria achiziţiilor de moşii
(unele împreună cu ginerele ei)119, ci a fost şi obligată să poarte cu cumnatul ei, Iane
logofătul – şi asupra acestei probleme vom reveni mai jos –, mai multe judecăţi în faţa
domnului şi a marelui divan pentru averea rămasă de la înaintaşul lor, Radu Cocorăscu.
Fiica lui Vlad logofătul şi a Despei, Ilinca, a devenit soţia lui Pârvan120, care
avea cel mai probabil origini sud-dunărene (dar care uneori în documente îşi zice
Pârvan Cocorăscu121) şi pe care documentele îl amintesc ca mare cămăraş122, iar
mai apoi ca treti vistier123. Căsătoria celor doi a avut loc cel mai probabil în anul
1688, după dispariţia lui Vlad Cocorăscu, un indiciu în acest sens constituindu-l
foaia cu bunurile cu care Ilinca a fost înzestrată de mama ei, întocmită în luna februarie a
acelui an. Ca şi în cazul altor odrasle boiereşti, Ilinca primea o frumoasă zestre, în care se
regăseau bijuterii (o cunună de aur „cu robinuri, cu diiamanturi şi cu mărgăritar”;
şase şiraguri de mărgăritare; o salbă de 100 de galbeni de aur şi o alta din 20 de
galbeni de pus „pre cap”; inele cu mărgăritare şi câteva perechi de cercei „cu rubinuri”
sau „cu zmaragduri”), haine dintre cele mai scumpe (printre care cinci dulame din
stofe şi de culori diferite; două rochii „de ataia cu flori de fir”; o ghiordie „de softirie
albastră cu pacéle de jder”), mai multe obiecte de uz casnic (talere de cositor, linguri de
argint, un lighean cu ibric), nelipsita caretă cu şase telegari şi calul de ginere, sălaşe
de ţigani, satele Tâncăbeşti, Palanca (jud. Ilfov, azi Giurgiu), Duşeşti (jud. Teleorman),
Tătărani (jud. Dâmboviţa), dar şi 40 de pogoane de vie în dealul Buzăului, precum
şi 1 000 de stânjeni de moşie în satul Ceganii de pe Baltă (jud. Ialomiţa)124.
Zestrea primită de Ilinca (şi mai mult ca sigur nici Pârvan treti vistier nu era o
persoană fără resurse financiare) a fost în măsură să le asigure celor doi un trai
liniştit şi îmbelşugat – iar achiziţiile de moşii pe care le fac de-a lungul timpului
confirmă această situaţie125. Nici în cazul lor căsătoria nu le-a fost blagoslovită cu
117

La această dată Vlad Cocorăscu închina mănăstirii Sărindar partea lui de moşie de la Stroeşti,
după Valea Colciacului, din judeţul Ilfov, ca să-i fie lui şi urmaşilor săi „de iertarea păcatelor şi spre
folosul şi binele sufletelor noastre şi întru pomenirea de véci”. – BAR, F. LXXXI/63. Printre moşiile
închinate de Vlad logofătul la Sărindar se afla şi cea de la Măgurele, jud. Prahova, pe care egumenul
mănăstirii, constatând că nu are niciun venit de la ea, i-a vândut-o lui Şerban Cantacuzino pentru 100
de taleri şi opt iepe. – Condica Marii Logofeţii (1692–1714), ed. Melentina Bâzgan, Piteşti, 2009,
p. 50–51, nr. 48.
118
La această dată, Despa logofeteasa cumpăra de la feciorii unchiaşului Nicoară stânjeni de ocină
la Tătărăi, din document reieşind că soţul ei era deja răposat (Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului
Bucureşti, nr. 27377; regest la I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 10).
119
La 18 august 1691 cumpăra parte de ocină în Tătărăi (Documentele epocii brâncoveneşti în
colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, ed. Grina-Mihaela Rafailă, Bucureşti, 2008, p. 92–93, nr. 41;
p. 107, nr. 59), în iunie 1691 la Ceganii de pe Baltă (DANIC, Achiziţii noi, CXII/71), iar în 1684 la
Tătărani (Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, nr. 27377).
120
BAR, F. LXXXI/229, 260; Condica Marii Logofeţii, ed. M. Bâzgan, p. 137–139, nr. 105.
121
DANIC, Colecţia E. Vîrtosu, I/333.
122
BAR, F. LXXXI/267, 268, 269.
123
Ibidem, F. LXXXI/229 (document din 30 iunie 1690), 260, 233.
124
DANIC, Colecţia Documente munteneşti, LXXVI/14 (vezi Anexa I).
125
La Boarii de Sus (BAR, F. LXXXI/260, 267, 269), Orlea (ibidem, F. LXXXI/260, 267, 268,
269), Holeşti/Holeasca (ibidem, F. LXXXI/206, 229, 230, 231, 232, 233, 237, 238, 239, 241, 242),
Cetăţeni/Cetăţile (DANIC, Colecţia E. Vîrtosu, I/333, 359), Negovani (BAR, F. LXXXI/413), Lăţcăneasca
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urmaşi. La cumpăna dintre anii 1711 şi 1712, fiind ajuns de „o boală foarte grea”
şi „neavând … coconi, au fraţi, neavând cui lăsa” cele agonisite, la care se mai adăuga
şi grija să nu fie „întâmpinat” pe nepregătite de „întâmplarea morţii”, Pârvan decide
să-şi închine agoniseala în favoarea mănăstirii Sărindar, unde de altfel dorea să fie şi
îngropat. În „scrisoarea” pe care o dădea spre încredinţare egumenului de la Sărindar,
el făcea precizarea că soţia sa urma să aibă dreptul de uzufruct şi să le „stăpânească
până va fi şi ea cu zile”, mănăstirea urmând să beneficieze de toate cele lăsate numai
după „petrecaniia ei”; aşa cum era cutuma şi obiceiul vremii, spre înfricoşarea
celor care ar fi îndrăznit să schimbe cele hotărâte de el, actul se încheia şi cu un
groaznic blestem126. El încă trăia la 2 martie 1713, când cumpăra moşie în Lăţcăneasca
(jud. Dâmboviţa)127, dar probabil la scurt timp după această dată a trecut la cele
veşnice, căci numele lui nu mai apare menţionat în documente. Ilinca a mai trăit câţiva
ani după dispariţia soţului ei, căci la 1715 închina mănăstirii Radu Vodă partea ei din
moşia de la Togozeni, lângă Slătioarele128, iar la 9 februarie 1719 primea o scrisoare
de la căpitanii Costandin şi Iordache în legătură cu un vad de moară la Tătărani129.
Meritul de a fi asigurat perpetuarea neamului Cocorăscu i-a revenit celui de-al
patrulea fiu al marelui logofăt Radu, de altfel mezinul familiei, Iane, care a deţinut
doar modestul titlu de logofăt. Din documente reiese că situaţia lui economică nu a fost
una foarte bună, căci, „ajuns la datorie”, el a fost nevoit în mai multe rânduri să
înstrăineze din averea părintească părţi din moşiile de la Andreşăşti130, Ojogeni,
Mărăcineni şi Lipăreşti131, Tăbărăşti (jud. Buzău)132, Cetăţile (jud. Muscel)133, siliştea
Vlădenilor134, un vad de moară la Stănceşti (jud. Prahova)135 şi rumâni136.
(DANIC, Colecţia E. Vîrtosu, I/446). Şi totuşi, în septembrie 1696, ei îi vând doamnei Marica a lui
Constantin Brâncoveanu, care se trăgea „despre moaşa noastră jupâneasa Marula, fiindu dă zéstre de
la strămoşul nostru Ilie vornicul”, moşiile lor de la Andreşăşti şi Tătărăi, „neavându cu ce plăti datoriile ce
au rămas de la părinţii noştri, fiindu împresuraţi cu multe datorii”. – I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino,
p. 3, nr. 7; Documentele epocii brâncoveneşti, ed. G.-M. Rafailă, p. 212–213, nr. 178; p. 213–214, nr. 179.
126
BAR, F. LXXXI/244 (vezi Anexa III).
127
DANIC, Colecţia E. Vîrtosu, I/446.
128
Ibidem, Mănăstirea Radu Vodă, XLVI/17.
129
Ibidem, Ms. 127, f. 63v–64v.
130
Moşia a fost vândută la 2 martie 1678, pentru suma de 1.003 taleri, lui Hrizea Karydi mare
vistier. – I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 3, nr. 5; Grina-Mihaela Rafailă, Catalogul documentelor
lui Gheorghe Duca aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, în „Bucureşti. Materiale de
istorie şi muzeografie”, XXV, 2011, p. 176, nr. 53.
131
Aceste moşii au fost vândute „cumnatului” său, Ianache Văcărescu mare agă (în realitate, îi
era văr; pentru legăturile de rudenie dintre cei doi, vezi studiul nostru Un staroste de negustori din
Ţara Românească şi familia lui, în „Revista istorică”, XXIII, 2012, nr. 1–2, p. 5–36). – I.C. Filitti,
Arhiva Cantacuzino, p. 117, nr. 347; Documentele epocii brâncoveneşti, ed. G.-M. Rafailă, p. 188, nr. 152;
p. 228, nr. 196; p. 250, nr. 220.
132
DANIC, Fond Constantin Sărăţeanu, I/12.
133
Moşia, împreună cu rumânii, i-a fost vândută domnului Constantin Brâncoveanu pentru
suma de 445 de taleri. – Ibidem, Colecţia E. Vîrtosu, I/358.
134
Moşia îi era vândută lui Constantin Cantacuzino de către Iane împreună cu cumnata sa Despa a
lui Vlad logofătul, după ce într-o primă fază ei se adresaseră egumenului de la Mărgineni în vederea
cumpărării, deoarece mănăstirea mai avea moşie acolo. Prinzând de veste, Constantin Cantacuzino a
cerut voie obştii mănăstirii să îi îngăduie să o cumpere, ceea ce s-a şi întâmplat în final. Vânzătorii mai
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Fără îndoială, această situaţie materială precară explică eforturile depuse de
Iane logofătul de-a lungul timpului pentru a intra în posesia averii fraţilor săi, dar şi
a unor rude ale familiei sale, moştenind şi copiind din această perspectivă
comportamentul tatălui său; este drept că această acţiune de „recuperare” i-a fost
facilitată şi de faptul că toate aceste rubedenii, mai apropiate sau mai îndepărtate,
fie nu au avut moştenitori direcţi, fie au avut descendenţi numai pe linie feminină.
Într-o primă etapă, el revendică părţi din averea verişoarei lui, Voichiţa/Voica, fiica
lui Iane slugerul, fratele lui Radu Cocorăscu, şi soţia comisului Apostolache
Caragea. Dintr-un document din 22 decembrie 1691 aflăm că „jupâneasa Voichiţa
neavând feciori de-<n> trupul ei, cându au fostu la moartea ei, au lăsat tot ce au
avut partea ei văru-său, lui Iane logofăt, lăsându-le încă den viiaţa ei să-i fie fecior
de suflet”. Însă Iane logofăt nu le-a putut stăpâni, căci după moartea Voichiţei bunurile
au fost preluate de sora ei, Maria, jupâneasa lui Gheorghe slugerul Dedulescu. Cum
nici aceştia din urmă nu au avut urmaşi pe linie masculină, întreaga lor avere „a
încăput” pe mâna ginerelui lor, Neagoe căpitanul Topliceanul, şi a lui Iordache vistier,
fratele lui Gheorghe Dedulescu, ceea ce l-a determinat pe Iane logofăt să le conteste
dreptul de moştenire în faţa domnului. Domnul, după ce o primă comisie însărcinată
cu cercetarea plângerii, formată din mari boieri şi avându-l în frunte pe mitropolitul
ţării, le-a luat seama „pentru toate gâlcevile lor” şi după ce o a doua comisie, formată
din cinci negustori, a întocmit o „foiţă” cu averea rămasă în urma jupânesei Voichiţa,
conţinând şi evaluarea acesteia137, i-a dat câştig de cauză lui Iane logofătul,
recunoscându-i dreptul de a stăpâni „moşiile şi viile şi ţiganii ce au fost ale jupânésii
Voichiţii”138. Câteva luni mai târziu, Iane logofătul şi nepotul său, Pârvan treti vistier,
obţineau un nou hrisov domnesc, prin care le era recunoscut dreptul de stăpânire asupra
mai multor moşii – Făcăiani, Togozeni, Păpeni, vii în dealul Tohanilor şi Jugureni –,
cumpărate de Apostolache comisul, în urma judecăţii cu călugării de la mănăstirea
Apostolachi/Mâstâneşti, ctitorită de acesta139.
Aceeaşi atitudine revendicativă va avea Iane logofăt şi faţă de Despa, soţia
fratelui său, Vlad logofătul. Invocând faptul că era „frate mai mic” în momentul
precizau că respectiva moşie o aveau de la moaşa lor, Mihna (era sora Elenei, cea de-a doua soţie a lui
Radu Cocorăscu mare logofăt), „care o au ţinut Drăghici postelnic, fiul lui Lember şelar”. – Ibidem,
Ms. 454, f. 68v–69. Două decenii mai târziu, Grăjdana, soţia lui Iane, şi Ilinca, fiica lui Vlad logofătul
şi a Despei, îi vindeau aceleiaşi mănăstiri o altă parte de moşie la Vlădeni. – Ibidem, f. 72.
135
Acesta a fost vândut jupânesei Ilinca a lui Ghinea starostea, după ce într-o primă etapă el a
avut „întrebăciune” pentru o altă cumpărătură în acelaşi loc a amintitei jupânese. – Ibidem, Mitropolia
Ţării Româneşti, LXXXII/6, 9, 11.
136
Ibidem, Colecţia E. Vîrtosu, I/320.
137
Se păstrează o „foiţă” cu „sculele şi vitele care au rămas de la jupâneasa Voichiţa” întocmită la
7 august 1690. – Ibidem, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/12; vezi Anexa II.
138
Ibidem, Achiziţii noi, CXII/72.
139
Ibidem, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/14; precizăm că viile din Jugureni şi moşia de la Păpeni au
fost încercuite cu chinovar în hrisovul domnesc, ceea ce înseamnă că la o dată ulterioară întocmirii
acestuia s-a constatat că ele au fost închinate de Apostolache comis mănăstirii de la Mâstâneşti.
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dispariţiei tatălui său, Iane îl acuza pe fratele său, Vlad logofătul, că ar fi luat „banii şi
datoriile de bani ce au fostu rămas de la mumă-sa, jupâneasa Marula logofeteasa,
numai el”, iar lui „nu i-au dat ce iar fi fostu partea frăţéşte pre dăplin”. Pentru
aflarea adevărului, cei cinci mari boieri însărcinaţi cu cercetarea plângerii, în frunte
cu mitropolitul Teodosie, hotărăsc ca jupâneasa Despa „să jure cu sufletul ei cum
cându s-au împărţit fraţii câte trei au făcut direptate”, jurământ pe care l-a făcut în
biserica mănăstirii Sărindar, ispravnic fiind o rudă de-a lor mai îndepărtată, Vergo mare
portar140. În aceste condiţii, boierii jurători dau cartea lor la mâna Despei logofeteasa
„ca să aibă bună pace … de către cumnată-său Iane logofăt Cocorăscul”, acestuia
fiindu-i luate şi „sparte” toate scrisorile pe care le avea la mâna lui141. O lună de
zile mai târziu, o nouă comisie de boieri, aflată şi de această dată sub autoritatea
mitropolitului ţării, era însărcinată să cerceteze o nouă plângere a lui Iane logofătul
la adresa cumnatei sale, Despa. De această dată, motivul invocat de Iane logofătul
era suma de 42.700 de taleri, pe care el susţinea că o aflase în „nişte catastişă” ale
tatălui său, bani care „au fostu rămas pre seama fraţilor lui cei mai mari, afară den
scule şi den odoare de la părinţii lor”. Întrebată dacă avea cunoştinţă de existenţa
acestor bani, jupâneasa Despa tăgăduieşte existenţa acestora „fără decât de taleri
8.238 care s-au împărţit pre fraţi”, rămânând în discuţie suma de 34.462 de taleri.
Şi în acest caz, jupâneasa Despa, la cererea comisiei de boieri, îşi arată
disponibilitatea de a jura, însă numai „pre casa ei şi pre partea boiarinului ei,
Vladului logofăt, iar pre partea cumnată-său Radului medelnicer n-au putut jura,
zicându că nu ştie, nici să va amesteca să jure pre casa altuia”. Pentru clarificarea
situaţiei, boierii jurători, invocând şi faptul că după moartea lui Radu Cocorăscu mare
logofăt „ştim să fie rămas multă avuţie şi odoară”, decid mai întâi să fie aleasă partea
lui Radu medelnicer, pe motiv că fusese „frate mai mare în casa tătâne-său şi
petrecându-se atâta avuţie ce au fostu pre séama lui”; apoi averea rămasă în urma
lui, în condiţiile în care nu a avut urmaşi, a fost împărţită „pre nepoţi, de s-au făcut 6
părţi”, din care cinci reveneau copiilor lui Iane logofătul, iar cealaltă „cocoanei” lui
Vlad logofătul, fiecare primind „foi iscălite … pre ce i s-au ales partea”142. Ultima
menţiune documentară a lui Iane logofătul este din 20 noiembrie 1700, când numele
său figura printre cele ale boierilor desemnaţi de domn să aleagă partea din moşia
Târgşor pe care o aveau călugării de la mănăstirea cu acelaşi nume143.
140

Vezi supra nota 37. Pentru activitatea acestui dregător domnesc, a se vedea Paul
Cernovodeanu, Un „homo novus” la curtea lui Brâncoveanu: Vergo marele clucer şi familia lui, în
„Arhiva genealogică”, VI (XI), 1999, nr. 1–4, p. 117–130.
141
DANIC, Achiziţii noi, CXII/73 (2 iunie 1692). A ajuns până la noi şi o „foiţă de împărţeala
rumânilor şi a ţiganilor, care au fostu rămas neîmpărţiţi”, între cei trei fraţi Cocorăşti, întocmită la 16 iunie
1692 şi contrasemnată şi de mitropolitul Teodosie. – Ibidem, CXII/74.
142
Ibidem, CXII/75. O săptămână mai târziu, era emis şi hrisovul domnesc prin care era confirmată
modalitatea de împărţire a averii aşa cum stabilise comisia de boieri. – Ibidem, CXII/76. Amintim şi
faptul că pentru zeciuiala de 100 de lei pe care i-o datora lui Vergo mare portar pentru „socoteala” pe
care o avusese cu cumnata sa, Despa, Iane logofătul îi dădea acestuia prin zapis doi copii de ţigani. –
Ibidem, MMDCCCXXV/3. Pentru acţiunea lui Iane logofătul de a intra în posesia averii părinteşti,
analizată din perspectiva statutului mezinului, a se vedea şi Violeta Barbu, op. cit., p. 97–98.
143
Condica Marii Logofeţii, ed. M. Bâzgan, p. 281–282, nr. 200.
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Din căsătoria cu Grăjdana, fiica Predei Bucşanu şi nepoată de fiică a lui
Pătraşco din Bucşani144, Iane logofătul a avut urmaşi pe ambele linii. Toate cele
patru fete rezultate din căsătoria lor au încheiat alianţe matrimoniale cu membri ai
unor familii boiereşti însemnate, ceea ce dovedeşte că şi în acest caz s-a urmărit
punerea în practică a unei strategii care avea drept scop consolidarea statutului
economic şi a prestigiului familiei: Păuna a fost căsătorită cu Barbu Brătăşanu vtori
vistier145, Marica/Maria cu Badea Bălăceanu146, Magda/Marga cu Mihai postelnic
Corbeanu (era fiul lui Vintilă (II) Corbeanu mare ban şi al Ilincăi Cantacuzino)147 şi
Bălaşa cu Andronache Palada mare pitar148. În ceea ce îi priveşte pe descendenţii
pe linie masculină, din documente reiese că din cei trei băieţi – Mihai (II)149,
Iordache150 şi Matei (I) – urmaşi a avut numai ultimul.
Din datele de care dispunem până în prezent, reiese că Matei (I) nu a deţinut
dregătorii în divanul ţării, fiind întâlnit în documentele vremii fie vânzând unele
144

Ea trăia încă la 1716–1717. – DANIC, Ms. 454, f. 72. Despre ea, vezi şi studiul nostru, Un
staroste de negustori, arbore genealogic.
145
DANIC, Achiziţii noi, CCXCIV/3; Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească,
vol. II, coord. M.D. Sturdza, p. 356. La 24 iulie 1703, cei doi, având nevoie de „bani pentru ale
noastre trebi”, îi vând lui Ianache Văcărescu partea lor de moşie de la Slătioarele cele vechi, pe care
Păuna o avea de zestre de la tatăl ei. – I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 121, nr. 363; Documentele
epocii brâncoveneşti, ed. G.-M. Rafailă, p. 291–292, nr. 270. La 1745 cumpăra nişte case în mahalaua
bisericii Ienei. – George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594–1821),
[Bucureşti, 1960], p. 375–376. La sfârşitul lunii martie 1748 îşi întocmea diata (păstrată numai în
rezumat) în favoarea mănăstirii Sărindar. – BAR, F. LXXXI/387. O fiică a celor doi, Maria, a devenit
soţia lui Tănase Ciorogârleanu Caţiche. – Gheorghe Lazăr, Familii de boieri munteni cu origine
negustorească. I. Familia Ciorogârleanu, în „Revista de istorie socială”, XIII–XV, 2008–2010, p. 267.
146
DANIC, Achiziţii noi, CXII/76; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 111; Familiile boiereşti din
Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I Abaza-Bogdan,
coord. Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, 2004, p. 171; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 15–17.
147
BAR, F. LXXXI/186, 187, 519; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 161. Numele Margăi este amintit
pentru prima dată în documentul din 12 iulie 1692. – DANIC, Achiziţii noi, CXII/76. Probabil este
una şi aceeaşi persoană cu monahia Magdalina Cocorasca, pe care o aflăm la 20 iunie 1731 dând un
zapis la mâna egumenului mănăstirii Sărindar în legătură cu moşia de la Brătuleşti. – BAR, F. LXXXI/191.
148
Potrivit lui Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 15–17, cei doi au avut o fiică, Despa, care a devenit
soţia lui Dumitru Racoviţă mare logofăt. În arborele genealogic al familiei Cocorăscu, I.C. Filitti
(Arhiva Cantacuzino) nu precizează cu cine a fost aceasta căsătorită.
149
Numele lui nu figurează în actul din 12 iulie 1692 (DANIC, Achiziţii noi, CXII/76), dar în
schimb este amintit în cel din 12 martie 1705 (ibidem, CCXCIV/3; I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 121,
nr. 365; Documentele epocii brâncoveneşti, ed. G.-M. Rafailă, p. 323–324, nr. 306). După această
dată nu îl mai regăsim menţionat în documente, ceea ce ne determină să considerăm că el a murit
destul de tânăr şi fără urmaşi.
150
Ibidem, CXII/76, 78; Documentele epocii brâncoveneşti, ed. G.-M. Rafailă, p. 359–360, nr. 346.
În timpul evenimentelor din anul 1711, a fost implicat în acţiunea militară de asediere a Brăilei. –
Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu voievod (1688–1714), ed. Aurora
Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 188. Ultima menţiune a lui o găsim într-un document din 15 noiembrie 1713,
fiind unul din cei 24 de boieri hotarnici luaţi de Manta fost mare căpitan pentru alegerea moşiei de la
Cernăteşti. – Condica Marii Logofeţii, ed. M. Bâzgan, p. 605–606, nr. 431. Era deja dispărut la 10
mai 1720, căci la această dată fratele lui, Matei, îi dădea lui Constantin Văcărescu un zapis prin care îi
vindea moşia Togozeni pentru a putea plăti datoria rămasă în urma fratelui său. – I.C. Filitti, Arhiva
Cantacuzino, p. 123, nr. 375.
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moşii151 sau judecându-se pentru ele152, fie confirmând unele danii ale rudelor sale
în favoarea mănăstirii Sărindar153. Din căsătoria cu Ilinca154, fiica unui anume Iane
Chirtoşcai, Matei a avut doi băieţi: Constantin (I) şi Matei (II)155. Primului dintre
ei, Constantin (I), care a ocupat în perioada 1746–1786 dregătoriile de logofăt de
vistierie156, mare sluger157 şi mare paharnic158, îi datorăm o traducere din limba
greacă, din anii 1766–1771, pe când se afla „fugar pen munţi şi pen vii”, a lucrării
Sf. Ioan Scărarul159. Dintr-o căsătorie despre care nu putem oferi prea multe
detalii160 ştim că a avut descendenţi numai pe linie feminină: Bălaşa – care l-a avut
ca prim soţ pe Matei Ciupelniţeanu, mare şătrar şi mare medelnicer161, iar mai apoi
151
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 123, nr. 374, 375; DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti,
LXXXVII/6; I. Ionaşcu, Mănăstirea Târgşor, în „Biserica Ortodoxă Română”, LVI, 1938, nr. 7–8, p. 389;
George Potra, Nicolae Simache, Contribuţii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor (1632–1857),
p. 407–408, nr. 72; BAR, Documente istorice, CLXV/74.
152
DANIC, Achiziţii noi, CXII/79; ibidem, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXIX/1.
153
BAR, F. LXXXI/188, 190.
154
I. Ionaşcu, op. cit., p. 389 ; G. Potra, N. Simache, op. cit., p. 407–408, nr. 72.
155
DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXIX/2; BAR, Documente istorice, CLXV/74 (din
nefericire, documentul se află într-o avansată stare de degradare, astfel încât cea mai mare parte a
conţinutului nu mai poate fi descifrată); Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 22.
156
Îl găsim amintit cu această dregătorie prima dată la 5 august 1746, printre semnatarii
hrisovului de eliberare a rumânilor. – Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. I
Ţara Românească, ed. V. Mihordea, Ş. Papacostea, Fl. Constantiniu, [Bucureşti, 1961], p. 463–464,
nr. 300. Numele lui figurează şi la 1 septembrie 1739 în „suma liudelor de toate steagurile de
slujitori”. – Dinu C. Giurescu, Anatefterul. Condica de porunci a lui Constantin Brâncoveanu, în
„Studii şi materiale de istorie medie”, V, 1962, p. 479.
157
La 9 mai 1760, în calitate de fost mare sluger, îi prezenta domnului o informare despre cercetarea
pe care o făcuse în pricina dintre mănăstirea Butoiu şi Store cu cetaşii lui pentru un loc în Davideşti. –
George Potra, Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa, [Târgovişte], 1972, p. 737, nr. 891; vezi
şi idem, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634–1800), Bucureşti, 1982, p. 235, nr. 197;
Acte judiciare din Ţara Românească. 1775–1781, ed. Gheorghe Cronţ, Alexandru Constantinescu,
Anicuţa Popescu, Theodora Rădulescu, Constantin Tegăneanu, Bucureşti, 1973, p. 41–42, 97–98,
355–356, 470–472, 779–780, nr. 37, 94, 322, 425, 719.
158
La 29 ianuarie 1784, într-un document referitor la conflictul dintre moşnenii din Şotânga şi
baraţii din Târgovişte, este amintit ca fost mare paharnic. – N. Iorga, Studii şi documente, vol. I–II,
Bucureşti, 1901, p. 236, 246; I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 156, nr. 474 K; DANIC, Colecţia
E. Vîrtosu, I/558. Ca fost mare dregător a deţinut şi funcţia de judecător al departamentului agiei. –
G. Potra, Documente Bucureşti, 1594–1821, p. 513–514, nr. 420.
159
Ilie Corfus, Însemnări de demult, Iaşi, 1975, p. 73, nr. 39; Gabriel Ştrempel, Catalogul
manuscriselor româneşti, vol. 3, Bucureşti, 1987, p. 219, ms. nr. 219.
160
Al. Perieţeanu-Buzău (op. cit., arborele genealogic al familiei Cocorăscu) afirmă că el a fost
căsătorit cu Sanda Brezoianu, însă nu am putut verifica această informaţie; o asemenea alianţă
matrimonială nu este consemnată nici în arborele genealogic al familiei Brezoianu din Familiile
boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. II, coord. M.D. Sturdza, p. 471.
161
Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu, Ioana Panait, Documentele oraşului Bucureşti,
Bucureşti, [1960], p. 121, nr. 72; p. 146, nr. 89. Potrivit lui Al. Perieţeanu-Buzău (op. cit., p. 23), ei
erau căsătoriţi deja la 1771 şi au avut doi copii: Matei şi Marghioala.
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pe Andronache biv vel pitar162 – şi Maria, căsătorită cu Ştefan Fărcăşanu163.
„Nerămâindu-mi copii parte bărbătească, carele să să poată a să numi
Cocorăscu” – formulă care ne poate duce cu gândul că el ar fi putut avea urmaşi pe
linie masculină, dar care nu au supravieţuit – şi având datorii financiare faţă de
marele logofăt Ştefan Pârşcoveanu şi faţă de fiica sa, Bălaşa, căreia nu-i putuse
„împlini” zestrea, Constantin (I) s-a „aşezat” cu nepotul său, Alexandru (era fiul
fratelui său Matei) şi i-a vândut la 1777, pentru 1.770 de taleri, partea lui din moşia
Cocorăşti. Potrivit actului, Constantin Cocorăscu îşi rezerva pe timpul vieţii sale
dreptul de a primi jumătate din dijma moşiei, de a beneficia de tot ceea ce se producea
în „grădinile ce sânt în curte” şi de semănăturile „ce voiu face cu plugul mieu”, dar
şi posibilitatea de a locui în casele de pe moşie „când voiu veni eu …, iar când nu
voiu fi eu, să şază dumnealui”164. Această decizie nu a fost însă acceptată de ginerele
său, Matei Ciupelniţeanu, care, invocând dreptul de protimisis şi în urma judecăţii
marilor boieri, obţine din partea socrului un „aşezământ” asemănător cu cel încheiat cu
Alexandru Cocorăscu, prin care îi recunoştea lui dreptul de a stăpâni moşia de la
Cocorăşti, ce-i drept în schimbul suplimentării sumei de vânzare cu încă trei sute
de taleri165.
În ceea ce îl priveşte pe cel de-al doilea fiu, Matei (II), nu putem spune decât
că el este amintit în documente ca vel vornic de Târgovişte166, calitate în care judecă
diverse conflicte167, şi că din căsătoria cu Eufrosina Colfescu168 a avut un fiu,
Alexandru (I)/Alecu, pe care îl găsim ca boier hotarnic în diverse acte din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, adeseori semnând ca biv vel clucer de arie169.
Acesta era trecut la cele veşnice la începutul secolului al XIX-lea170 şi din căsătoria
cu Ecaterina/Catinca Silivriano (fiica marelui paharnic Atanasie din cea de-a doua
162

La 28 august 1781, acesta schimba moşia Fileanca, zestre a soţiei sale, cu moşia Vitişul,
zestre a cocoanei Radului Fălcoianu biv ceauş za aprozi. – Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 23.
163
Acte judiciare din Ţara Românească, ed. Gh. Cronţ, Al. Constantinescu, A. Popescu,
Th. Rădulescu, C. Tegăneanu, p. 355–356, 470–472, nr. 322, 425; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit.,
arborele genealogic al familiei Cocorăscu.
164
DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CCCVII/2.
165
Actul domnesc de întărire a acestei înţelegeri are data de 10 iunie 1778. – Ibidem,
CCCVII/4; vezi şi ibidem, CLXIX/4.
166
Numele lui este amintit prima dată într-o plângere adresată domnului la 1745 de egumenul
de la Snagov, prin care, alături de o jupâneasă Ruxandra şi un membru al familiei de boieri
Cozliceanu, era acuzat că împresoară hotarele moşiilor pe care mănăstirea le avea la Cornul,
Muşeteşti şi Radela. – BAR, Documente istorice, CMXII/30; vezi şi G. Potra, Tezaurul documentar,
p. 747–748, nr. 900; Acte judiciare din Ţara Românească, ed. Gh. Cronţ, Al. Constantinescu,
A. Popescu, Th. Rădulescu, C. Tegăneanu, p. 779–780, nr. 719.
167
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 47, nr. 165.
168
Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit.; amintim în acest sens şi un act din 9 martie 1798 al Mariei
Obedeanu, din care reiese că avea ca frate pe Iordache Colfescu şi nepot pe paharnicul Alecu
Cocorăscu. – BAR, Ms. rom. 611, f. 6a.
169
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/19; BAR, Documente istorice, CXCVII/16;
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 156, nr. 474 K.
170
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 193.
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căsătorie, cu Safta Slătineanu) a avut cel puţin un fiu, Iancu/Ioan (III)171, născut în
ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, căci la 1829, potrivit catagrafiei boierilor din
acest an, el avea în jur de 50 de ani, ocupa slujba de vornic de poliţie şi locuia în
Bucureşti172. Conform unei însemnări din anul 1818 de pe un Octoih (tipărit la 1811),
aflat la biserica de la Cocorăşti-Grind, reiese că Ioan (III) Cocorăscu ocupase mai
înainte şi dregătoria de căminar şi fusese ispravnic al judeţului Argeş173; în 1820
era biv vel postelnic174, iar în anul 1822, în calitate de mare vornic al poliţiei, s-a
numărat printre boierii trimişi la Istanbul pentru numirea noului domn175. A avut şi
calitatea de membru al divanului judecătoresc al ţării, căci la 1835 semna actul de
judecată în conflictul iscat între văduva Bălaşa, fosta soţie a lui Ioniţă băcanul, şi
primăria oraşului Ploieşti privind dreptul de stăpânire asupra unui loc176. Potrivit
pisaniei bisericii din satul Colţu, cu hramurile Buna Vestire şi Sf. Nicolae, la
16 mai 1839, pe când era mare logofăt, el a început ctitorirea acesteia, terminând-o
„în frumoasa zi de 16 mai 1840”177. A fost căsătorit cu Smaranda/Samfira178, fiica
clucerului Iordache Cantacuzino-Măgureanu şi a Măriuţei Pârşcoveanu179, şi i-a
avut ca fii pe Alexandru (II)/Alecu180 şi Scarlat (I)181, ai căror urmaşi au asigurat
continuitatea familiei Cocorăştilor de-a lungul secolului XX, dintre care merită
amintit aici Scarlat (II) Cocorăscu, care a deţinut, în perioada interbelică, funcţia de
director al Operei Române.
171

Ibidem, arborele genealogic al familiei Silivriano; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 21–22;
tot el consideră că Alexandru Cocorăscu a avut şi o fată, fără a oferi şi alte detalii.
172
I.C. Filitti, Catagrafia oficială de toţi boierii Ţării Româneşti la 1829, în „Revista
arhivelor”, 1928–1929, nr. 5, p. 5.
173
N. Iorga, Biserica de la Cocorăşti-Grind, p. 188.
174
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 76–79, nr. 236.
175
Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 21.
176
G. Potra, N. Simache, op. cit., p. 247–249, nr. 72.
177
Dicţionar geografic al judeţului Prahova, ed. Paulina Brătescu, Ion Moruzi, C. Alessandrescu,
Târgovişte, 1897, p. 134.
178
Ioan (III) Cocorăscu era decedat în anul 1847, iar soţia lui în anul 1858; amândoi au fost
înmormântaţi la Sărindar (G.D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 30; Gheorghe
Bezviconi, Necropola capitalei, Bucureşti, 1972, p. 97), lăcaş de cult de care numele familiei Cocorăscu a
fost destul de legat, după cum am dovedit în studiul nostru. Despre Smaranda, vezi şi I.C. Filitti,
Arhiva Cantacuzino, p. 83, nr. 268.
179
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 76–79, nr. 236.
180
În 1855 el era căsătorit cu Caliopi, fiica lui Vasilache Paleologu. – Al. Perieţeanu-Buzău,
op. cit., p. 22–23; tot el consideră că cei doi au avut la rândul lor ca urmaşi un fiu, Alexandru (III), şi
o fiică, Smaranda, căsătorită cu un general Corlătescu, afirmaţii pe care nu le-am putut controla.
181
El este amintit la 1852 (DANIC, Ms. 1419, f. 81, 307) şi a avut-o ca soţie pe Ana Catopol, care
era decedată la 1844, fiind înmormântată la mănăstirea Cernica (Gh. Bezviconi, op. cit. p. 97). Au avut
împreună doi fii: Ioan (IV) (căsătorit mai întâi cu Anica Russescu, apoi cu Iulia Blaremberg; la rândul
lor, cei doi au avut descendenţi) şi Emanoil (soţia lui a fost Olga Lahovary şi au avut o fiică, Eufrosina),
precum şi o fiică, Ana, care a devenit soţia lui Iorgu Iancu Lahovary. – Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit.,
arbore genealogic; Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. I, coord. M.D. Sturdza, p. 539.
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B
La începutul acestui studiu aminteam faptul că cel de-al doilea obiectiv al
demersului nostru este de a identifica o legătură de rudenie între descendenţii banului
Mihalcea Caragea şi ai marelui logofăt Radu Cocorăscu şi ramura boierilor aşa-zisă
din Cocorăştii Caplei, menţionaţi în documentele secolului al XVII-lea şi aflaţi într-o
situaţie economică destul de precară, consecinţă fără îndoială şi a faptului că niciunul
din membrii săi nu a mai ocupat dregătorii în divanul ţării. Tot mai sus precizam şi
faptul că în afara Marulei, care a devenit soţia lui Mihalcea banul Caragea, Vlad banul
a avut descendenţi şi pe linie bărbătească – Calotă (II) şi Badea (II), ambii amintiţi în
documente ca postelnici –, din care descinde această a doua ramură a familiei, al cărei
trecut, destul de modest, nu ar fi stârnit interesul specialiştilor dacă nu ar fi existat
această înrudire.
În ceea ce îl priveşte pe Calotă (II), pe care îl găsim menţionat cel mai adesea
în calitate de martor în documentele care acoperă intervalul de timp dintre ultimele
două decenii ale secolului al XVI-lea şi primele trei ale secolului următor182, se
consideră că a fost căsătorit cu jupâneasa Vlădaia, care deţinea moşie în Dobriţa (jud.
Gorj)183, şi că a avut un fiu, Stanciu postelnic184. Nu avem date despre cea care i-a
fost soţie, dar în schimb îl întâlnim în documente, în intervalul de timp 1628–1643,
cel mai adesea în calitate de martor şi de boier judecător185. Din documente reiese
că Stanciu postelnic a avut la rândul său doi fii, Hiera/Fiera şi Calotă (III), fiecare
dintre ei având posteritate. Astfel, primul său urmaş, Hiera/Fiera, a deţinut modestele
dregătorii de logofăt (4 iunie 1648)186, postelnic (1 octombrie 1650)187 şi trăia încă
la 1688, când, de această dată amintit cu titlul de căpitan, vindea, împreună cu fiul
182

DIR, B, veacul XVI, vol. 4, p. 44–45, nr. 47; veacul XVI, vol. 5, p. 49–51, nr. 51; p. 160–161,
nr. 170; p. 370–372, nr. 389; veacul XVII, vol. 1, p. 224, nr. 214; veacul XVII, vol. 4, p. 300–301, nr. 316;
DRH, B, vol. XXII, p. 35–39, nr. 26; vol. XXIII, p. 492–494, nr. 311, 312; p. 543–544, nr. 357.
St. Nicolaescu, op. cit., p. 246–247. Amintim aici şi un act al lui Mihai Viteazul din 4 august 1599
prin care lui jupan Stoica mare vistier îi erau întărite mai multe stăpâniri, printre care şi satul Peştişani, toată
partea de moştenire a lui Calotă postelnicul din Cocorăşti, cumpărată de domn de la acesta din urmă
pentru suma de 20.000 de aspri. – DRH, B, vol. XI, p. 463–474, nr. 337.
183
D. Pleşia, Mormântul marelui ban Mihalcea, arbore genealogic; autorul se întreba totodată
dacă nu cumva acest Calotă (II) este una şi aceeaşi persoană cu un alt boier, omonim, cu stăpâniri în
Boziani.
184
Există şi opinia (N. Djuvara, op. cit., anexa IV-6) că în afara lui Stanciu postelnic, Calotă a
avut şi un al doilea fiu, Paraschiva, cunoscut ca fiind din Drăghineşti şi socrul lui Bunea Grădişteanu,
care a deţinut dregătoria de mare logofăt şi ai cărui fii, Mihalcea clucer şi Eremia/Irimia sluger, sunt
menţionaţi şi ei ca fiind din Cocorăşti. – I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 98; N. Stoicescu,
Dicţionar, p. 222–223. Rămâne ca cercetări viitoare să confirme sau să infirme o asemenea ipoteză.
185
DRH, B, vol. XXII, p. 162, nr. 74; vol. XXIII, p. 543–544, nr. 357; p. 549, nr. 359; CŢR,
vol. IV, p. 429, nr. 936; p. 521, nr. 1170; p. 625–626, nr. 1442; vol. V, p. 486, nr. 1160.
186
DRH, B, vol. XXXIII (1648), ed. Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea
Iancu, Bucureşti, 2006, p. 136–137, nr. 140.
187
Ibidem, vol. XXXV (1650), ed. Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu,
Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti, 2003, p. 318, nr. 296.
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său Ghiorma (I)188, Mitropoliei din Târgovişte partea de moşie pe care o stăpâneau
la Drăgăneşti (jud. Dâmboviţa)189. Informaţii ceva mai numeroase deţinem despre
Calotă (III), cel de-al doilea fiu al lui Stanciu logofăt, amintit şi el în documente ca
postelnic (1632)190 şi clucer (1650)191. În anul 1650 se judeca în faţă domnului cu
Tudor cămăraşul, care cumpărase ocină în Periş de la Vlad logofătul Rudeanu, ruda
sa mai îndepărtată, pe motiv că era mai volnic să o stăpânească. Constatând
înrudirea şi în virtutea dreptului de protimisis, domnul îi dă dreptate lui Calotă, cu
condiţia însă să îi ofere lui Tudor cămăraş o altă ocină, ceea ce a şi făcut, cedându-i
partea pe care o stăpânea la Stoeneşti192. Despre el mai ştim că a fost căsătorit cu o
anume jupâneasă Vilaia193, cu care a avut mai mulţi copii: Cârstea194, Matei – amintit
în documente ca paharnic şi căpitan şi despre care ştim că a fost căsătorit cu Arsina,
fiica lui Ghioca Ciorogârleanu mare şătrar195 – şi Ghiorma (II). Numele acestui
ultim fiu al lui Calotă (III) este menţionat într-un document din 24 iulie 1692; probabil
el era dispărut deja la această dată, când soţia sa, Malama, împreună cu fiul ei,
Paraschiva, şi cu cele trei fete, Dumitrana, Ilinca şi Caliţa, vindeau pentru 50 de
taleri partea lor de moşie de la Drăgăneşti tot Mitropoliei din Târgovişte, invocând
faptul că „au vândut şi nepoţii miei, Costandin şi Calotă, părţile lor de moşie”196.
188
Ghiorma era dispărut la 22 februarie 1719, când soţia sa, Ilina, împreună cu cei doi fii ai
lor, Radu şi Iane, vindeau mănăstirii din Târşor un ţigan cu o fată pentru 32 de taleri. – G. Potra,
N. Simache, op. cit., p. 404, nr. 68.
189
DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXIII/74. Cu un deceniu înainte, cei doi mai
înstrăinaseră o parte din moşia lor din acelaşi sat în favoarea lui Staico fost mare paharnic. – Ibidem,
CLXXIII/73.
190
DRH, B, vol. XXIII, p. 492–494, nr. 311, 312; p. 543–544, nr. 357.
191
Ibidem, vol. XXXV, p. 324–327, nr. 306.
192
Ibidem.
193
Numele ei este amintit în bine-cunoscutul hrisov al Buzeştilor din 10 iunie 1656, unde este
menţionat şi satul Dobriţa, cumpărat de aceştia de la Calotă postelnic şi jupâneasa lui pentru suma de
8.000 de aspri de argint. – CŢR, vol. VIII, p. 449, nr. 989. Facem precizarea că la 5 iulie 1651, pe una
din fişele generalului Năsturel, este amintită o jupâneasă Paraschiva din Cocorăşti, împreună cu doi fii
ai ei, Cârstea şi Ghiorma (DRH, B, vol. XXXVI, p. 163, nr. 147); dacă în ceea ce priveşte numele celor doi
băieţi mai mult ca sigur este vorba de fiii lui Calotă, nu ştim însă cine este această Paraschiva, ea fiind
menţionată doar cu această ocazie. Fie suntem în faţa unei erori de transcriere a autorului fişei, ceea
ce este puţin probabil, fie trebuie să luăm în calcul posibilitatea unei a doua căsătorii a lui Calotă.
194
DRH, B, vol. XXXVI, p. 83–85, nr. 78. La 4 iunie 1691, cei doi fii ai săi, Calotă şi
Constantin, vindeau Mitropoliei din Târgovişte partea de moşie pe care o aveau la Drăgăneşti. –
DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXIII/76, CLXXIII/77; ibidem, Ms. 127, f. 46.
195
Gh. Lazăr, Familii de boieri munteni, p. 261. Numele lui este amintit şi în cartea de blestem
a patriarhului Constantinopolului, din 1674–1675, în legătură cu moşia de la Grămăditele, pentru care
egumenul de la Mărgineni avea pâră cu Constantin, fiul lui Radu Rudeanu; acesta din urmă cumpărase o
parte din moşie de la boierii „din Câmpina” şi stăpânea în mod abuziv şi partea mănăstirii. – DANIC,
Ms. 454, f. 206.
196
DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXIII/78. Paraschiva, fiul lui Ghiorma, este
amintit şi într-un document, în calitate de martor, din anul 1705. – Documentele epocii brâncoveneşti,
ed. G.-M. Rafailă, p. 329–330, nr. 313. Despre una dintre fiice, Ilinca, ştim că a fost căsătorită cu
Gheorghe logofăt, cu care a avut un fiu, Grigorie. – DANIC, Mănăstirea Mislea, II/13.
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Pe cel de-al doilea fiu al lui Vlad banul, Badea (II) din Cocorăşti şi Clejani,
menţionat pentru prima dată la 6 septembrie 1571 – când domnul le întărea lui
Stoica stolnicul şi jupâniţei lui, Stanca, mai multe stăpâniri, printre care şi o ţigancă
cumpărată de la acesta197 –, îl întâlnim în documentele de la sfârşitul secolului al XVI-lea,
alături de bunica şi fratele său, vânzând moşie la Măgurele198 sau judecându-se
pentru moşii la Drăgăneşti199 şi Pătrăreşti200. Îl regăsim ca martor şi în actele din
primele două decenii ale secolului al XVII-lea201, când cel mai probabil a şi murit.
În orice caz, el era trecut la cele veşnice la 30 martie 1629, căci la această dată
Alexandru Iliaş îi întărea lui Pavlache Caragea mai multe moşii, printre care şi satul
Clejani cumpărat de la fiul lui Badea, Necula postelnicul202. A fost căsătorit cu fiica
lui Pătru mare spătar din Luciani şi a Păunei Salvaressi203, al cărei nume nu-l
cunoaştem204, şi în afara lui Necula postelnicul, amintit deja, el a mai avut şi o fiică,
Păuna. Confundată adeseori cu mama ei şi menţionată în documentele din perioada
1626–1643, Păuna a devenit soţia lui Radu vornicul, fiu al lui Gheorghe vornicul,
cu care, aşa cum reiese dintr-un document din anul 1641, a avut mai mulţi urmaşi:
Preda, Petru şi Badea205. Probabil situaţia economică a Păunei nu era una foarte
bună, căci la 18 iunie 1626 ruda sa, Radu logofăt, îi cumpăra partea de ocină pe care o
avea la Borus, lângă Gherghiţa206, iar la 1643 a fost chemată să jure pe Sfânta
Evanghelie pentru moşia de la Făcăiani, pe care o avea de zestre de la tatăl ei şi pe
care o vânduse lui Iane sluger, socrul lui Apostolache comis din Ojogeni şi fratele
lui Radu Cocorăscu mare logofăt207.
Nici în cazul singurului fiu al lui Badea (II) postelnic, Necula, informaţiile
noastre nu sunt foarte numeroase: postelnic încă din anul 1627208, el este menţionat
197

DRH, B, vol. VII, p. 87–88, nr. 67.
În act se aminteşte că jumătate din această ocină i-a revenit lui Stelea spătar pentru că a fost
înfrăţit de jupâneasa Caplea şi nepoţii ei, iar cealaltă jumătate o cumpărase de la aceştia pentru suma
de 5.000 de aspri de argint şi o manta de şocârlat. – DIR, B, veacul XVI, vol. 5, p. 49–51, nr. 51.
199
Ibidem, p. 160–161, nr. 170.
200
Ibidem, p. 370–372, nr. 389.
201
Ibidem, veacul XVII, vol. 1, p. 224, nr. 214; veacul XVII, vol. 2, p. 1, nr. 1; veacul XVII,
vol. 3, p. 28–29, nr. 23.
202
DRH, B, vol. XXII, p. 470–471, nr. 244.
203
Pe baza unui document din 1629, Dan Pleşia (Contribuţii documentare la istoricul
mânăstirii Argeş, p. 83) o considera, în mod eronat, pe soţia lui Nica mare logofăt ca fiind probabil
fiica lui Vlad banul din Cocorăşti şi soră cu Badea postelnic; filiaţia a fost preluată şi de Şt. Andreescu, în
articolul Boierii lui Mihai Viteazul, p. 66.
204
După dispariţia lui Pătru mare spătar, Păuna Salvaressi s-a recăsătorit cu marele logofăt Nica din
Corcova, cu care a avut mai mulţi urmaşi, printre care se numără şi Preda spătar, care a fost tatăl lui Vasile
mare armaş; după cum am precizat deja, Vasile armaş a fost căsătorit cu Păuna Cocorăscu, fiica lui
Radu Cocorăscu (pentru toate aceste detalii, vezi supra notele 102 şi 103, precum şi studiul datorat lui
M. Cazacu, Niko de Frastani, passim).
205
CŢR, vol. V, p. 248, nr. 544.
206
DRH, B, vol. XXI, p. 185–187, nr. 92.
207
CŢR, vol. V, p. 459, nr. 1085.
208
DRH, B, vol. XXII, p. 412–415, nr. 251.
198
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cel mai adesea în documente în calitate de martor209, boier hotarnic210 sau boier
jurător211. Ca şi sora lui, Necula a fost nevoit să înstrăineze părţi din averea părintească:
la 1629 vinde partea lui din moşia de la Clejani212, la 1650 îl eliberează din rumânie
pe Nedelco pentru suma de 70 de galbeni213, iar un deceniu mai târziu, împreună cu
fiii săi, vindea pentru 470 de ughi părţile de moşie şi cu rumânii pe care le stăpânea
la Fălcoi şi Osica214. Necula postelnic trăia încă în august 1664, când domnul
Grigore Ghica îl soma să vină la divan pentru a se judeca cu mănăstirea Snagov
pentru un munte215. Documentele nu ne spun cu cine a fost căsătorit, dar în schimb
cunoaştem numele copiilor săi; astfel, din cei şase descendenţi masculini, ştim că
trei dintre ei – Pătru logofăt216, Iordache logofăt217, Badea logofăt218 – nu au avut
posteritate. Un al patrulea fiu, Nica spătar, a fost căsătorit cu Ilinca, fiica lui Muşat
vistierul219 (deci era nepoata lui Radu Cocorăscu mare logofăt) şi i-a avut ca urmaşi
pe Pârvul, Dumitraşco, Radul, Stroe şi Muşat; la 24 decembrie 1684 primii doi,
având şi acceptul fratelui lor Radul, care „easte la Moldova”, îi vindeau lui Andrei
negustorul partea lor de moşie de la Bucureni220. Cel de-al cincilea fiu, Mihalcea,
deşi îşi începe activitatea ca logofăt în cancelaria lui Matei Basarab221, pe care o
continuă şi în timpul domniei lui Constantin Şerban222, se pare că nu a reuşit să
209

Ibidem, vol. XXIII, p. 492, nr. 311; p. 543–544, nr. 357; CŢR, vol. IV, p. 502, nr. 1125;
DANIC, Schitul Trivalea, XVII/3.
210
CŢR, vol. V, p. 64–65, nr. 114.
211
DRH, B, vol. XXXVI, p. 83–85, nr. 78.
212
Ibidem, vol. XXII, p. 399–400, nr. 199; actul de întărire al lui Alexandru Iliaş din 10 aprilie
1629 (ibidem, p. 469–471, nr. 244).
213
Ibidem, vol. XXXV, p. 89–91, nr. 69.
214
DANIC, Mănăstirea Brâncoveni, IX/10.
215
BAR, Documente istorice, XX/193.
216
Numele lui este menţionat numai în documentul din 3 august 1661. – DANIC, Mănăstirea
Brâncoveni, IX/10.
217
Îl întâlnim înstrăinându-şi părţi din moşiile de la Bucureni pe apa Colentinei, în favoarea lui
Mihul negustorul, de la Drăgăneşti, în beneficiul Mitropoliei din Târgovişte (N. Iorga, Studii şi documente,
vol. V, Bucureşti, 1902, p. 307, nr. 55; DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXIII/75) şi Bucoveni
(BAR, Documente istorice, DCXXXVI/225).
218
Din documente reiese că Badea a avut o sănătate şubredă, „fiind nevolnic, orbu, olog, cingu
plin de toată pedeapsa şi nevoie de la Dumnezeu”, şi că nu a avut „nici un cocon den trupul meu”. Pentru că
a avut „multă căutare la boala mea şi la lipsa mea”, el dăruia la 1687 „dumnealui spătariului Mihai şi
jupânesii dumnealui, nepoatii mele, Margăi spătăreasii” partea de moşie pe care o avea la Colentina. –
N. Iorga, Studii şi documente, vol. V, p. 307, nr. 58. Trei ani mai târziu, donaţia le era confirmată
celor doi şi de fratele său, Iordache, care mai primea şi suma de 100 de taleri. – Ibidem, p. 308, nr. 60.
219
La 1656 domnul le întărea lui Hrizea paharnic şi fratelui acestuia, Dumitraşco, feciorii lui
Vasilie spătar, să fie în pace de către unchiul lor, Nica spătar, pentru pâra pe care au avut-o între ei. –
CŢR, vol. VIII, p. 376–377, nr. 832.
220
N. Iorga, Studii şi documente, vol. V, p. 307, nr. 56; pentru ceilalţi doi fii ai lui Nica spătar,
vezi BAR, Documente istorice, DCXXXVI/222; DCXXXVI/223.
221
DRH, B, vol. XXXIV, p. 218, nr. 237; vezi şi ibidem, vol. XXXV, p. 320, nr. 299.
222
I.C. Filitti, Arhiva Cantacuzino, p. 143, nr. 428; DRH, B, vol. XXXIX, p. 22, nr. 15.
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depăşească acest statut modest şi să promoveze în plan social şi economic. A avut
un fiu, Pătru223, şi cel puţin două fiice, din care cunoaştem doar numele uneia dintre
ele, Sorica, pe care fratele ei o înzestra în jurul anului 1700. Potrivit actului de
înzestrare, ea primea mai multe părţi de moşie la Floreşti, Voivodeşti, Frânceşti, Valea
Teancului şi Pociovalişte, diverse obiecte din argint „cât să va afla de la părinţi” şi
veşminte, animale (boi, vaci, porci), un cal de ginere, 20 de stupi de albine, mai mulţi
rumâni şi un sălaş de ţigani; în cazul argintăriei, al rumânilor şi al moşiilor în act se
făcea precizarea „să le împarţă sororile amândoao”, ceea ce ne-a determinat să luăm
în calcul faptul că Mihalcea a avut cel puţin două fiice224. În fine, despre ultimul fiu
al lui Necula, Paraschiva, pe care documentele îl amintesc ca spătar225 şi paharnic226,
se ştie că a fost căsătorit cu Chera Buzescu (fiica Mariei Buzescu şi a lui Teodosie
Corbeanu), urmaşii lor adăugându-şi la numele de familie Cocorăscu şi pe cel de
Buzescu; această ramură a familiei s-a stins pe linie masculină odată cu dispariţia, la
1736, a marelui spătar Constantin Cocorăscu227.
În legătură cu această a doua ramură a boierilor Cocorăscu, aşa-zisă din Cocorăştii
Caplei, în acest moment facem doar precizarea că urmaşii lor, începând cu mijlocul
secolului al XVIII-lea, fie din nevoia de a se deosebi de rudele lor, fie din dorinţa
de a-şi asuma mult mai clar descendenţa din jupâneasa Caplea, mama lui Vlad banul
probabil, sunt întâlniţi în documente purtând numele de familie Căplescu; rămâne
ca viitoare cercetări să clarifice în detaliu nu numai evoluţia acestei ramuri a familiei
de-a lungul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, ci şi motivaţiile care s-au aflat la
baza acestei schimbări de patronim.
*
La finalul acestor rânduri, nu ne rămâne decât să spunem că istoricul familiei
boierilor din Cocorăşti este unul de excepţie, dacă avem în vedere atât descendenţa
lor directă dintr-un domn al Ţării Româneşti, cât şi capacitatea de a-şi asigura
continuitatea biologică de-a lungul a cinci secole. Fără îndoială, la aceste două aspecte
mai trebuie să adăugăm şi strategiile – matrimoniale, economice şi politice – dezvoltate
de reprezentanţii familiei de-a lungul timpului, pentru perpetuarea patrimoniului şi
223
El este amintit în actul din 21 aprilie 1691 prin care unchiul său, Iordache, îi vindea Mitropoliei o
parte de moşie la Drăgăneşti. – DANIC, Mitropolia Ţării Româneşti, CLXXIII/75.
224
BAR, Documente istorice, CXXVIII/93 (vezi Anexa IV).
225
DRH, B, vol. XXXI, p. 342, nr. 310; CŢR, vol. VIII, p. 103, nr. 1112.
226
CŢR, vol. VIII, p. 490–491, nr. 1065.
227
Constantin Cocorăscu-Buzescu era fiul lui Barbul postelnic şi a fost căsătorit cu Manda
Bălăceanu, cu care a avut o singură fiică, Păuna, care a devenit soţia lui Constantin Brădescu. A deţinut
dregătoria de vornic de judeţ, la 1733, şi a ctitorit biserica de la Strejeştii de Jos. Pentru toate aceste
informaţii, vezi Marcel Romanescu, Ceva despre Brădeşti, în „Arhivele Olteniei”, XXII, 1943, p. 57–58,
63–69; Al. Perieţeanu-Buzău, op. cit., p. 32; Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească,
vol. II, ed. M.D. Sturdza, p. 646; N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din
România, vol. I Ţara Românească, vol. 2 (M–Z), Bucureşti, 1970, p. 603.
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a prestigiului neamului. Din această perspectivă, în mod special trebuie subliniată
capacitatea celor care au descins într-o primă fază din Marula şi Mihalcea banul
Caragea, iar mai apoi din marele logofăt şi mare vistier Radu Cocorăscu, cu alte
cuvinte a acelei părţi a familiei în care femeile au jucat un rol covârşitor în asigurarea
continuităţii neamului, în detrimentul celeilalte ramuri, care, deşi şi-a asigurat
descendenţa pe linie masculină, nu a reuşit să se impună în plan economic şi politic.
ANEXA I
1688 (7196) februarie
† Foiţa de zestrile ce dau fie-mea Elincăi, care le-am semnat şi le-am scris pre rându
toate anume în jos, measeţa fevruarie […]1, leat 7196 <1688>.
† 1 cunună de aur cu robinuri, cu diiamanturi şi cu mărgăritar;
† 1 salbă de 100 de galbeni de aur;
† 20 de galbeni bani pre cap;
† 6 şiruri de mărgăritar mare;
† 1 părăchie de cercei de aur cu robinuri şi cu zmalţ şi cu picioarele iar cu robinuri;
† 1 părăche de cercei iar cu robinuri şi picioarele iar cu robinuri;
† 1 părăchie de cercei de aur iar cu robinuri şi picioarele cu mărgăritare;
† 1 părăchie de cercei de aur cu zmaragduri şi cu picioarele de mărgăritariu;
† 1 părăchie de brăţări de aur cu diiamanturi şi cu robinuri;
† 1 inel de aur cu robin şi cu diiamanturi împrejur;
† 1 inel de aur iar cu robinuri;
† 1 inel de aur iar cu robinuri;
† 1 inel de aur cu diiamant;
† 1 inel de aur cu zmaragd;
† 1 inel de aur cu un robin şi cu zmaranduri;
† 1 dulamă de lastră albă cu paceale de samur, cu nasturii de mărgăritar;
† 1 dulamă de fringhie roşie cu râceşi cu nasturii de mărgăritariu;
† 1 dulamă de tabin de ghiulghiuliu cu florile de fir cu paceale de samur, cu nasturi
de sârmă cu amberiu, cu căşuţile de aur şi cu robinuri;
† 1 dulamă de canavăţ turungie cu paceale de jder, cu nasturi de sârmă;
† 1 dulamă de canaveţ vérde cu râşi şi cu nasturi de sârmă;
† 1 sucnă de lastră ghiulghiulie cu izme de fir;
† 1 sucnă de tabin vérde cu gurile de fir;
† 1 sucnă de atlaz nărămzat cu izme de fir;
† 1 sucnă de tabin galben cu gurile de fir;
† 1 sucnă de atlaz ceimenit cu gurile de fringhie;
† 2 rochii de ataia cu flori de fir, una cu izme de fir, alta cu gurile de fringhie cusute
cu sârmă şi cu mărgăritariu;
† 1 ghiordie de softirie albastră cu pacéle de jder;
† 1 brâu mare cu fir preste tot;
† 1 brâu iar mare vărgat cu fir preste tot;
† 1 ie cu mărgăritar cu mreje;
† 1 ie încreţită cu flori de sârmă;
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† 1 ie încreţită cu fluturi;
† 17 ii cu mătasie şi cu sârmă;
† 2 mése;
† 1 peşchiriu ales cu fir împrejurul mései;
† 1 peşchir ales iar de masă;
† 2 peşchire de mâini împlute cu fir;
† 3 cearşafuri, unul umplut cu fir şi doao cu mătasie;
† 2 perine de fringhie;
† aşternutul cum se cade;
† 1 toc de tipsie de cositor;
† 12 talere de cositor;
† 12 linguri de argintu;
† 1 păhar de argint ungurescu;
† 1 lighian cu ibricul;
† carâta cu 6 telegari;
† 1 cal de ginere cu rafturi, cu şa, cu florile de sârmă, cu abăiora, iară cu flori de
sârmă;
† 1 sâgedea bună de Ţarigrad să fie de pat;
† 1 sâgedea iar de pat;
† 1 sâgedea de masă;
† 2 sâgedeale la carâtă;
† 40 de sufle<te> de ţigani;
† 2 féte de ţigan în casă;
† 100 de oi cu miei;
† 50 de mătci de stupi;
† 10 boi;
† 10 vaci;
† 20 de iepe;
† satul Tâncăbeştii cu toţi rumânii, sud Elhov;
† moşiia de la Palangă2 sud Elhov pre jumătate şi cu vad de moară;
† satul Duşeştii cu toţi rumânii, sud Teleorman;
† satul Tătăranii cu toţi rumânii, sud Dâmboviţa;
† 40 de pogoane de vie den dealul Buzăului;
† 1000 de stânjeni de moşie în Cegani la Baltă, sud Ialomiţa;
Despa logofeteasa a Vladului logofăt Cocorăscul.
DANIC, Colecţia Documente munteneşti, LXXVI/14.
Orig. rom., hârtie (42 × 15,5 cm), un sigiliu inelar în tuş.
1
2

Loc alb în orig.
Pagangß.
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ANEXA II
1690 (7198) august 7

† Să să ştie sculele şi vitele care au rămas de la jupâneasa Voichiţa şi s-au preţuit toate pre
anume dinainte starostii de neguţători, dimpreună şi cu alţi neguţători, cari să vor iscăli mai jos.
Avgust 7 dni, leat 7198 <1690>.
† 2 ace de auru
† 3 ace de argint
† 3 ii cu sârmă
† 1 suraia de argint
† 1 trâmbă dă năfrămi
† 3 tingiri cu capace
† 2 tingiri fără de capace
† 1 căldare mare
† 1 păréche de heare de plug; un lanţu de her de car
† 8 cai, calul po taleri 15,
† 10 iape, iapa po taleri 7 pol,
† 28 de boi de jug, boul po taleri 5,
† 9 vaci, vaca po taleri 3–44
† 1 şcatulcă cu clondire

taleri 4
taleri 1
taleri 30
taleri 12
taleri 7
taleri 4
taleri 1 pol
taleri 5
taleri 5
cin taleri 120
cin taleri 75
cin taleri 140
cin taleri 30
taleri 4
cin taleri 438 pol

Să să ştie sculele care dau séama că sânt la aga Bălăceanul şi iar s-au preţuit tot anume:
† 1 lanţu de auru
† 1 teanc de auru cu lănţiş de auru
† 1 inel de auru cu zamfiru
† 1 inel de auru bătut de pecéte
† 1 ii cu mărgăritaru încreţit
După cum au mărturisit jupâneasa Despa Cocorasca

taleri 120
taleri 30
taleri 30
taleri 6
taleri 300

Cin taleri 486
Cin cup taleri 924 pol
† Iar păntru o cunună1 de auru cu diiamant şi cu mărgăritaru şi cu 24 de stâlpi sau să dea seama2
Neagoe căpitan la cine easte sau să o plătească el.

† Προκος σταροστας3
† Γιοργος προην σταροστας4
† Kόνσταντινος τζαουσης5
† Nηκολας μαρτηρας6
† Νηκολας Γιων<η>ς μαρτηρας7.
DANIC, Achiziţii noi, MMDCCXCIV/12.
Orig. rom., hârtie (40 × 15 cm).
1

k¨in¨n.
shaam.
3
„Proca staroste”; semnătură autografă.
4
„Gheorghe fost staroste”; semnătură autografă.
5
„Constantin ceauş”; semnătură autografă.1
6
„Nicola martor”; semnătură autografă.1
7
„Nicola Ghione martor”; semnătură autografă.1
2
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ANEXA III
<1711 septembrie 1 – 1712 august 31> 7220
† Scrisoarea mea sfintei mănăstiri Sărindariul, care easte hramul Uspenia Maicăi Precistii,
cum să să ştie că ajungându-mă o boală foarte grea, sperindu-mă de moarte, am lăsat sfintei
mănăstiri de ale méle, care le-am cumpărat cu bani, cum arată zapisele, afară din céle de casă ce
scriu, anume: moşiia de la Măneşti jumătate, ot sud Dâmboviţa, pe Prahova, ce am cumpărat-o
eu de la snă Vasilie logofăt Câmpineanul i morile de pe Prăoviţă, de pe Păstârnacul, ce sânt
iar pe moşiia Măneştilor i moşiia din Holeştii dă Jos i Păstaiul, stânjăni […]1, ce am cumpărato eu de la Radul iuzbaşa Holescul i moşiia dă la Boari, ot sud Vlaşca, ce am cumpărat-o eu încă
în zilele lui Şărban vodă de la Sima logofăt sân Radul căpitan de Boari şi 20 de pogoane de
vie de la Negovani ce le-am pus eu din ţélină şi locul l-am cumpărat eu de la părintele
vlădica Anthim, încă de când era egumen la Znagov, afară din viile ce sânt de casă şi 15
suflete de ţigani, anume cum scriu în diiată şi 100 de oi şi 100 de mătci de stupi, precum scriu
acestea toate anume în diiata ce am lăsat-o la mâna jupânésii méle.
Deci, de mă va întâmpina întâmplarea morţii, să ştie că acéstea le-am lăsat toate pe
seama Ilincăi jupâneasii méle în urma mea, de care-i va fi ei cu voie să le dea mănăstirii
înainte, ea le va da, iar care va vrea ea să le stăpânească până va fi şi ea cu zile să aibă voie
să le stăpânească toate, iar după petrecaniia ei, cum scriu mai sus şi în diiată, să le stăpânească
mănăstirea Sărindariul, unde am lăsat să mă îngroape, ca să-i fie sfintei mănăstiri şi părinţilor
egumeni şi altor părinţi ce vor fi lăcuitori în sfânta mănăstire de hrană şi mie şi jupânésii
méle de pomană, pentru că neavând eu coconi, au fraţi, neavând cui lăsa, am lăsat sfintei
mănăstiri pentru pomana noastră să ne pomenească, iar surorile méle nimic treabă să nu aibă.
Iar carii din neamul mieu au din altcineva să va scula ca să oprească din ce am dat eu
mănăstirii, să fie legaţi şi afurisiţi de cei 318 sfinţi părinţi de la Nicheia, fierul, pietrile,
lemnile să putrezească, iar trupurile unora ca acelora să stea întregi în veac şi să nu aibă unde
veni în pământ după mine, pentru că am lăsat eu pentru sufletele noastre să ne pomenească.
Şi mărturii boiarii carii să vor iscăli mai jos. Şi pentru mai mare întărire am iscălit cu
mâna mea mai jos ca să să crează.
Leat 7220.
† Pârvan vistier.
† Ilinca.
BAR, F. LXXXI/244.
Copie foto.
1

Loc alb în copie.
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ANEXA IV
<cca. 1700>
Să să ştie zestrile surori-mea Soricăi pă cum semnéază în jos, anume:
† 4 boi;
† 2 vaci cu viţei;
† 1 cal de ginere;
† 2 pogoane de vie lucrate pă Valea Teancului;
† 8 stânjeni de ocină la Pociovalişte1;
† 20 de stupi;
† 1 sălaş de ţigani;
† moşie din Floreşti, parte tătâne-meu cât să va alege;
† moşiia din Voivodeşti, parte tătâne-meu cât să va alege;
† moşie în Frânceşti, parte tătâne-meu cât să va alege cu vad de moară ales; easte
faţă;
† 6 rumâni, sânt faţă, den Floreşti;
Însă aceste trei moşii şi 6 rumâni şi vaduri de moară să le împarţă sororile amândoao
alese din ce2 scrie mai sus.
† bani pe cap;
† 1 mintie garbănă de coftirie galbenă de vinetică blănită cu sangip;
† 1 chinteş de cohtirie vinetică roşie;
† 1 dulamă de şai roşie ales den alte haine purtăreţe3;
† 1 pilotă;
† 2 perine;
† 1 plapomă;
† argint, mărgăritar, cât să va afla de la părinţi, să împarţă sororile amândoo;
† 10 tipsii.
† Eu Pătru sin Mihalache postelnic ot Cocorăşti
† Eu […]4 pârcălab, martor5.
BAR, Documente istorice, CXXVIII/93.
Orig. rom., hârtie (14,5 x 32 cm).
1

Textul italizat, ad ulterior, alia manu.
çh.
3
p¨rtßrhch.
4
Cuvânt indescifrabil.
5
Semnături autografe.
2
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THE BOYARS OF COCORĂŞTI: BEGINNINGS AND DESCENDANTS
Abstract

The boyars of Cocorăşti belong to one of the oldest and most important
families in Wallachia, descending in the maternal line from Vlad the Monk.
Kinship with ruling princes and involvement in the political developments of the
sixteenth and seventeenth centuries are as many reasons to explain the historians’
interest in this family along the years. Based on new sources and a reinterpretation
of documents already known, the author of the present study reconstructs the
genealogy of the family over five centuries and offers a new explanation for its
most probable descent in the maternal line from a Wallachian prince. The matrimonial,
economic and political strategies adopted by the family to perpetuate its patrimony
and fame throughout the years are also addressed. Quite noteworthy are the economic
and political achievements of the branch descending initially from Marula and ban
Mihalcea Caragea, and subsequently from the grand logofăt and grand treasurer
Radu Cocorăscu, in other words of that part of the family where women played the
major role in ensuring continuity, as compared with the other branches of the
family whose descent was assured through the paternal line.
Keywords: boyar families; kinship; genealogy; Cocorăscu; Wallachia

DOCUMENTE NOI DIN ARHIVELE VIENEZE PRIVITOARE
LA EXILUL VĂDUVEI ŞI FIILOR LUI ŞTEFAN CANTACUZINO*
ANDREI TIMOTIN**

Între documentele inedite din arhiva istoricului Andrei Veress de la Academia
Maghiară de Ştiinţe din Budapesta, profesorul Andrei Pippidi a identificat cu mai
mulţi ani în urmă o însemnare referitoare la existenţa în arhivele vieneze a două
scrisori adresate împăratului Carol al VI-lea de Radu şi Constantin Cantacuzino,
cei doi fii ai lui Ştefan Cantacuzino, domnul ucis de turci la Constantinopol în
1716, precum şi un memoriu de cincisprezece pagini adresat de Radu Cantacuzino
ducelui Francisc de Lorena1. O cercetare întreprinsă în vara anului 2011 la Staatsarchiv
din Viena ne-a îngăduit să identificăm în fondul Moldau – Walachei I aceste documente,
cărora li se adaugă o scrisoare adresată împăratului de Păuna Cantacuzino, văduva
lui Ştefan Cantacuzino, din Veneţia, în 17182. Publicăm aici cele trei scrisori, lăsând
pentru un alt prilej editarea memoriului, a cărui întindere impune o tratare separată3.
Dintre cele două scrisori ale fiilor lui Ştefan Cantacuzino, trimise din Viena,
numai una este datată, 21 august 1727. Toate cele trei epistole stăruie în feluri diferite
asupra serviciilor aduse de Cantacuzini Casei de Habsburg, în virtutea cărora atât
Doamna Păuna, cât şi Radu (Rudolf) şi Constantin solicită sprijinul împăratului, sub
forma acordării fie a unor subsidii, fie a unor scrisori de recomandare.
Despre pribegia văduvei şi a celor doi fii s-a scris nu o singură dată4, astfel
încât ne vom mărgini în cele ce urmează să amintim pe scurt evenimentele cele mai
*

Această lucrare este realizată în cadrul proiectului de cercetare PN II–RU TE 58/2010,
finanţat de CNCSIS-UEFISCSU.
**
Institutul de Studii Sud-Est Europene; atimotin@yahoo.com.
1
Andrei Pippidi, L’Ordre constantinien et les généalogies byzantines, în „Études byzantines et
post-byzantines”, III, 1997, p. 219.
2
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, fond Moldau – Walachei I, Karton 26 (Varia 1543–1793),
f. 44r-v, 50r şi 52 r-v. Ne facem o plăcută datorie mulţumind domnului dr. Ernst Petritsch pentru
bunăvoinţa cu care ne-a înlesnit cercetările în arhivele vieneze şi prietenului şi colegului Filippo Ronconi
(maître de conférences la EHESS), care ne-a comunicat câteva observaţii folositoare asupra textelor italiene.
3
Memoriul a fost publicat între timp în Andrei Timotin, Un memoriu autobiografic inedit al
lui Radu Cantacuzino către ducele Francisc de Lorena, în Istoria: utopie, amintire şi proiect de viitor.
Studii de istorie oferite profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, ed. Radu G. Păun,
Ovidiu Cristea, Iaşi, 2013, p. 127–152.
4
Vezi mai cu seamă Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucureşti,
1902, p. 325–333; N. Iorga, Radu Cantacuzino, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
istorice”, s. III, XIII, 1932–1933, p. 149–158; V. Mihordea, Ştiri nouă cu privire la Radu Cantacuzino, în
„Revista istorică”, XXII, 1936, nr. 1–3, p. 52–72; idem, Les frères Cantacuzène et le projet de révolte

„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 43–55
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însemnate, oprindu-ne apoi asupra acelor informaţii cu care scrisorile întregesc
biografia lor.
Doamna Păuna, sora spătarului Şerban Greceanu (m. 1718) şi a marelui-logofăt
Barbu Greceanu (m. după 1731)5, şi cele două tinere vlăstare ale lui Ştefan
Cantacuzino, Radu şi Constantin, născuţi în 1699 şi, respectiv, 17036, l-au însoţit
pe domnul mazilit la Constantinopol în iunie 1716, de unde au reuşit să scape,
ajutaţi de contesa Colyer, soţia ambasadorului olandez la Poartă, refugiindu-se mai
întâi în Italia, la Roma, şi apoi la Viena, la curtea lui Carol al VI-lea, în căutarea
redobândirii tronului pierdut şi a averii familiei rămase în ţară. Au călătorit apoi în
Rusia, unde Constantin a intrat în armată şi a luat-o în căsătorie pe fiica
mareşalului Şeremetev, Ana7, în vreme ce Radu şi mama sa s-au întors la Viena în
1724. Doamna Păuna a murit la Braşov, în 17408.
Printr-un acord încheiat în 1734, austriecii şi ruşii se angajau să întreţină
fiecare câte unul dintre cei doi fii, Radu la curtea din Viena, Constantin la cea din
Petersburg. Radu a devenit colonel în armata imperială, a comandat vremelnic un
regiment de husari şi a dobândit o reputaţie care i-a atras, după moartea lui Carol al VI-lea,
dizgraţia Mariei Tereza şi a ducelui Francisc. În timpul războiului pentru succesiunea
la tronul Austriei, a încercat să intre în slujba vrăjmaşilor acestora, a lui Frederic al
II-lea, regele Prusiei, şi apoi a lui Carol al VII-lea, urzind comploturi împotriva
Habsburgilor şi cu sprijinul turcilor, în care i-a atras şi pe fratele său Constantin şi
pe omul său de încredere, Vlad Mălăiescu, fostul logofăt al lui Ştefan Cantacuzino9.
des Chrétiens des Balkans, în „Balcania”, VI, 1943, p. 129–144; Andrei Pippidi, „Fables, bagatelles
et impertinences”. Autour de certaines généalogies byzantines des XVIe–XVIIIe siècles, în idem,
Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne, Bucureşti-Paris, 1980, p. 253–294,
mai ales p. 270–280; idem, L’Ordre constantinien, p. 213–222; Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire
despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor. Memorii către Petru cel Mare (1717
şi 1718), ed. Paul Cernovodeanu, în colab. cu Alvina Lazea, Emil Lazea, Mihai Carataşu, Bucureşti,
1996, p. 25–32; Ovidiu Olar, Aventuriers du XVIIIe siècle. Radu/Rodolphe Cantacuzène et l’Ordre
constantinien, în „Revista istorică”, s.n., XXII, 2011, nr. 3–4, p. 385–398.
5
M. Cantacuzino, op. cit., p. 313; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova, sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 145.
6
N. Iorga, Mărunţişuri istorice culese în Ungaria, în „Luceafărul”, Budapesta, an III, 1904, nr. 3,
p. 78; Teodor T. Burada, O călătorie la românii din gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia), în „Arhiva.
Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi”, XVII, 1906, nr. 12, p. 538–539 (inscripţia funerară
a lui Radu); V. Mihordea, Ştiri nouă cu privire la Radu Cantacuzino, p. 56, n. 1.
7
M. Cantacuzino, op. cit., p. 334; V. Mihordea, Les frères Cantacuzène, p. 133.
8
Testamentul Păunei a fost publicat de Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia
Traiană, vol. V, Iaşi, 1892, p. 764–767.
9
Despre Vlad Mălăiescu (Vlad Boţulescu de Mălăieşti), vezi mai ales N. Iorga, Studii de istorie şi
de istorie literară, în „Literatura şi arta română”, IV, 1899, p. 17–28; idem, Istoria literaturii române
în secolul al XVIII-lea (1688–1821), vol. I, Bucureşti, 1901, p. 506–510; Andrei Pippidi, Une biographie de
Scanderbeg traduite en roumain, în Peuples, États et nations dans le sud-est de l’Europe, IXe
Congrès international des études du Sud-Est européen (30 août – 4 septembre 2004), Bucarest, 2004,
p. 143–154. Despre proiectul de publicare a operei sale de traducător, în curs de desfăşurare, vezi
Emanuela Timotin, Andrei Timotin, Les traductions de l’italien et de l’allemand de Vlad Boţulescu (1763–
1764). Projet d’édition, în „Revue roumaine de linguistique”, LVI, 2011, nr. 1, p. 81–91.
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Arestaţi de austrieci, aceştia au fost condamnaţi în 1746 la închisoare pe viaţă şi
întemniţaţi la Graz şi, respectiv, la Milano. Punându-se la adăpost la timp, Radu a
izbutit să scape, pribegind în Saxonia, în Turingia, la Paris şi Constantinopol. A murit
în Polonia, la 1 iunie 1761, fiind îngropat în biserica Sf. Ioan din Kameneţ-Podolski.
*
Scrisoarea Doamnei Păuna, din 10 septembrie 1718, adresată din Veneţia
împăratului Carol al VI-lea, aduce ştiri noi asupra perioadei care a precedat călătoria în
Rusia a celor trei pribegi. Dezamăgită de deznodământul neprielnic al războiului
austro-turc din anii 1716–1718, în urma căruia, prin pacea de la Passarowitz din
10/21 iulie 1718, partea cea mai importantă („la parte migliore”) a Ţării Româneşti
a rămas sub stăpânirea turcilor, Doamna Păuna deplânge pierderea nădejdii de a
recupera moştenirea fiilor ei („li beni patrimoniali de miei figli”) şi apelează astfel
la bunăvoinţa împăratului, rugându-l să îi acorde un ajutor oarecare („che le parà
più opportuno”) pentru a-şi putea întreţine familia. Ştim că Doamna Păuna
beneficia de o pensie anuală de 2.000 de florini, pe care împăratul i-o acordase
probabil în vara aceluiaşi an, când Radu a primit şi el o pensie asemănătoare10.
Din scrisoare aflăm însă că Păuna solicitase între timp o creştere a pensiei,
care îi fusese deja respinsă, astfel încât, socotind că ajutorul pe care îl primea nu îi
era îndestulător, îi cere împăratului să îi îngăduie unuia dintre fiii săi să părăsească
imperiul pentru a merge în altă parte, unde ar putea obţine un „sussidio suficiente
alle sue necessità”. Având în vedere că Doamna Păuna a ajuns împreună cu Constantin
în Rusia cel mai târziu în luna ianuarie a anului 1719, prezenţa lor la curtea lui Petru
cel Mare fiind amintită la acea dată în jurnalul rezidentului Hanovrei la Petersburg,
Friedrich Christian Weber11, se poate conchide din scrisoarea din septembrie 1718
că solicitarea de a părăsi imperiul a fost aprobată la scurtă vreme după trimiterea
epistolei şi că ţinta călătoriei la care se face aluzie nu putea fi decât Rusia. Acest
fapt este confirmat de alte două epistole expediate de Doamna Păuna din Veneţia,
la 9/20 septembrie 1718, adresate lui Petru cel Mare şi, respectiv, cancelarului Golovkin,
cărora le cerea protecţia în perspectiva unei sosiri apropiate la Petersburg12.
Pe de altă parte, prezenţa Păunei la Veneţia la începutul lunii septembrie a
anului 1718 – unde era găzduită foarte probabil de negustorul epirot Nicolò Caragiani,
care fusese omul de afaceri al lui Constantin Brâncoveanu şi care o primise, împreună
cu fiii săi, şi cu doi ani înainte, pe timpul scurtei lor şederi în Veneţia, în drum spre
10

Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. VI 1700–1750,
Bucureşti, 1878, p. 292, doc. CLXLIV (scrisoare a Doamnei Păuna către contele Virmond). Pentru
pensia lui Radu, ibidem, p. 220, doc. CXLV (decizia Consiliului de Război din 27 mai 1718).
11
D. Cantemir, op. cit., p. 30–31. Mărturia sa este coroborată de raportul din 12/23 ianuarie al
reprezentantului Franţei la Petersburg, La Vie, care nu îl menţionează însă decât pe Constantin, care
intrase în regimentul de gardă Preobrajensky (ibidem, p. 31).
12
Ibidem, p. 29.
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Viena13 – este fără îndoială legată de încercarea de a intra în posesia unei
importante sume de bani depuse la Zecca, demers în favoarea căruia intervenise şi
trimisul imperial la Constantinopol, contele Virmond14. O parte din această sumă o
va pierde însă, se pare, din pricina lipsei de prevedere a lui Bussi, fostul agent la
Viena al lui Constantin Brâncoveanu şi apoi al lui Ştefan Cantacuzino15.
Demersurile văduvei lui Ştefan Cantacuzino vor fi reluate la întoarcerea din
Rusia, aşa cum se poate deduce din scrisoarea adresată de regele Poloniei, August
al II-lea, dogelui Alvise al II-lea Mocenigo, prin care i-o recomanda pe Doamna
Păuna, care urma să ajungă la Veneţia16. O altă epistolă, adresată împăratului de
Radu şi Constantin Cantacuzino, la 8 aprilie 1728, confirmă prezenţa mamei lor la
Veneţia, unde unul dintre cei doi fii cerea, de asemenea, îngăduinţa de a se deplasa
pentru a pune ordine în afacerile familiei17.
Scrisoarea adresată împăratului de Radu şi Constantin, din Viena, la 21
august 1727, pe care o publicăm aici, trebuie fără îndoială pusă în legătură cu aceste
demersuri, întrucât prin ea se solicită să i se pună în vedere noului ambasador
imperial în Cetatea Dogilor, contele Josef Bolango18, să protejeze, ca şi predecesorii
săi, contele Virmond, la Constantinopol, şi contele Colloredo, la Veneţia19, „nostri
interessi ed il nostro agente”. Nu cunoaştem cu exactitate cât de mare era depozitul
veneţian al celor doi fraţi, însă ştim, de pildă, că pe numele lui Constantin Cantacuzino
erau depuşi la Zecca 1.550 de ţechini20. Agentul la care se face referire nu poate fi
decât Panaiot Papa, fiul negustorului grec Nikos Papa Zaraful, un apropiat al
13

Antonio Maria del Chiaro, Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, Venezia, 1718,
p. 207. Despre Nicolò Caragiani (Nikolaos Karaiannis), vezi Const. Giurescu, N. Dobrescu,
Documente şi registre privitoare la Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1907, p. 89, doc. 146 şi
p. 285, doc. 433; Cristian Luca, Ţările române şi Veneţia în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2007,
p. 149, 155, 250, 257, 274–275, 294, 318–321.
14
E. de Hurmuzaki, Documente, vol. VI, p. 292, doc. CLXLIV. Despre contele Damian Hugo
von Virmond (1666–1722), ambasador la Berlin (1715–1717) şi Constantinopol (1719–1720), iar apoi
comandant general al armatei imperiale în Transilvania şi Oltenia (1721–1722), succesor al generalului
Stainville, vezi August Heldmann, Virmont, în Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 55, MünchenLeipzig, 1910, p. 332–341; Şerban Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718–1739), ed.
Gh. Lazăr, Bucureşti, 1998, p. 28, 40–52 şi passim.
15
E. de Hurmuzaki, Documente, vol. VI, p. 292, doc. CLXLIV; vol. IX, pt. I, Bucureşti, 1897,
p. 512; Const. Giurescu, N. Dobrescu, op. cit., p. 299, doc. 454.
16
N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1902, p. 193–194, doc. LXXXIV.
17
Scrisoarea a fost publicată de A. Pippidi, L’Ordre constantinien, p. 218–219, după copia
realizată de A. Veress. Originalul l-am identificat la Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, fond
Moldau – Walachei I, Karton 26, f. 48r-v.
18
Despre contele Josef Bolango, ambasador la Veneţia din 16 februarie 1728 până la
21 ianuarie 1732, vezi Erwin Matsch, Der Auswärtige Dienst von Österreich(-Ungarn), 1720–1920,
Wien-Köln-Graz, 1986, p. 110; Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder, vol. II 1716–1763,
ed. Friedrich Hausmann, Zürich, 19832, p. 88.
19
Despre contele Johann Colloredo-Wallsee (1656–1729), ambasador la Veneţia din 9 martie
1715 până la 22 iunie 1726, vezi E. Matsch, op. cit., p. 110; Repertorium der diplomatischen Vertreter aller
Länder, vol. I 1648–1715, ed. Ludwig Bittner, Lothar Groß, Oldenburg-Berlin, 1936, p. 173.
20
Cr. Luca, op. cit., p. 316.
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Brâncovenilor, care fusese numit în 1725 procurator al celor doi fii ai lui Ştefan
Cantacuzino21, succedându-i negustorului Sava Stoia, care îl reprezentase până în
1725 pe Constantin Cantacuzino la banca de stat a Serenissimei şi care încasa în
acelaşi timp şi dobânzile pentru banii depuşi la Zecca în numele Mănăstirii Colţei,
care administra spitalul înfiinţat de spătarul Mihail Cantacuzino22.
Din aceeaşi perioadă datează desigur şi cea de-a treia scrisoare, care este şi
cea mai însemnată, adresată din Viena împăratului de Radu şi Constantin, prin care
cei doi fraţi îi solicită, în virtutea serviciilor aduse Casei de Habsburg de către
Cantacuzini, sprijinul pentru a primi naturalizarea („indigenato”) în Polonia, aliată
a Habsburgilor, şi un ajutor financiar („qualche rimunerazione”). Apropiindu-se
vremea reunirii Dietei din Varşovia, Radu şi Constantin îi cer împăratului o scrisoare
de recomandare adresată Republicii pentru dobândirea naturalizării şi o alta, adresată
regelui August al II-lea, în vederea obţinerii, pe lângă naturalizare, a unui subsidiu,
precum şi îngăduinţa ca unul dintre ei să meargă în Polonia cu cele două scrisori.
Epistola trebuie să fi fost trimisă în 1726 sau 1727, fiindcă cea trimisă la
8 aprilie 1728 menţionează primirea de către Radu şi Constantin „l’anno passato” a
două scrisori de recomandare pentru Polonia, una adresată regelui şi cealaltă Senatului
Republicii23, care nu pot fi decât cele două scrisori solicitate prin scrisoarea pe care
o publicăm. Având în vedere că prin epistola din 1728 se solicită reînnoirea celor două
scrisori de recomandare – a căror copie se afla în cancelaria imperială, la contele
Sinzendorf –, cu prilejul trecerii prin Viena a contelui Flemming, căruia se dorea a-i fi
încredinţate pentru a fi transmise în Polonia, putem conchide că precedenta solicitare
adresată regelui August al II-lea şi Senatului polonez, însoţită de scrisorile de
recomandare, nu primise răspuns.
Demersurile de obţinere a naturalizării iniţiate în perioada 1726–1727 trebuie
desigur legate atât de dorinţa celor doi Cantacuzini de a intra în serviciul militar în
Polonia, exprimată de marele hatman Adam Mikołaj Sieniawski într-o scrisoare
către cancelarul Poloniei, la întoarcerea lor din Rusia în 172424, cât şi de şederea
prelungită a Doamnei Păuna la Varşovia şi la Dresda, la curtea lui August al II-lea,
după plecarea ei din Moscova, înainte de august 172725. Ceea ce ştim însă despre
cariera ulterioară a celor doi fraţi ne îndreptăţeşte să credem că nici această a doua
solicitare nu a fost urmată de răspunsul dorit.
21

N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, p. 192–193, doc. LXXXIII.
Cr. Luca, op. cit., p. 316 şi 324–325. Despre Panaiot Papa, vezi şi N. Iorga, Studii şi
documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Bucureşti, 1902, p. 85, n. 1.
23
A. Pippidi, L’Ordre constantinien, p. 218.
24
Gh. Duzinchevici, Documente din arhivele polone relative la istoria românilor (secolele
XVI–XIX), în „Buletinul Comisiei Istorice a României”, XIV, 1935, p. 14, doc. V. În toamna aceluiaşi
an, cei doi fraţi, în trecere prin Polonia în drum spre Viena, îi cereau iertare cancelarului Coroanei pentru a
nu se fi putut deplasa la Varşovia pentru a-i prezenta personal omagiile regelui August al II-lea, “à
cause que nous n’avons pas encore trouvé quartier pour avoir où loger” (ibidem, p. 14–15, doc. VI).
25
N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, p. 193–194, doc. LXXXIV.
22
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Scrisoarea trimisă în perioada 1726–1727, spre deosebire de cea din 8 aprilie
1728, înfăţişează şi raţiunile invocate de cei doi fraţi în sprijinul cererii de naturalizare.
Prima dintre acestea, evocată şi în scrisoarea lui Adam Sieniawski din 1724, este
„la strettissima intelligenza e amicizia” pe care înaintaşii lor, Şerban Cantacuzino,
Constantin Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino, au avut-o cu regatul Poloniei şi cu
regele August al II-lea în mod special, căruia avuseseră, de altfel, prilejul să îi aducă
„rilevanti servigi”, despre care împăratul avea cunoştinţă. Despre legăturile lui Şerban
şi Ştefan Cantacuzino cu Polonia avem puţine informaţii, însă Constantin Brâncoveanu
a întreţinut, într-adevăr, bune relaţii cu partida filorusă din Polonia reprezentată de
August al II-lea şi sfetnicul său, hatmanul Sieniawski26. Adam Sieniawski purtase
corespondenţă şi în Moldova, cu Mihai Racoviţă şi Antioh Cantemir, una dintre
pricinile mazilirii acestuia din urmă fiind tocmai legăturile sale secrete cu partizanii
polonezi ai lui Petru cel Mare27.
A doua raţiune invocată de cei doi Cantacuzini este înrudirea familiei lor cu
„alcune ilustri famiglie” poloneze, precum Potocki („come quella de’ Potozki”). Pe
ce se putea întemeia o asemenea pretenţie? În genealogia Cantacuzinilor pe care
banul Mihai Cantacuzino (1723 – c. 1790) o primise de la vara sa, Leopoldina, contesă
O’Donnell, fiica cea mare a lui Radu Cantacuzino, şi pe care aceasta din urmă o
moştenise de la tatăl ei, există o serie de nume şi de legături de rudenie vădit fanteziste
pe care banul Mihai Cantacuzino le-a înlăturat cu grijă din genealogia familiei,
confruntându-le şi cu cealaltă genealogie aflată în posesia sa, cea întocmită de istoricul
Gheorghe Saul (1743–1785)28. În această genealogie provenită de la Radu
Cantacuzino, figurează un anume Dimitrie al II-lea Moghilă, Ducs al Valahiei,
căsătorit cu o anume Alexandra Potosca. Personajul este fără îndoială fictiv,
Dumitraşco Cantacuzino a domnit doar în Moldova, iar singurul Movilă care a domnit
în Ţara Românească a fost Gavril (1616, 1618–1620), căsătorit în Transilvania cu
Elisabeta Zólyomi. Căsătoria cu o Potocka pe care genealogistul i-o atribuie acestei
figuri aminteşte însă legăturile reale dintre familiile Movilă şi Potocki din veacul al
XVII-lea29. Una dintre fiicele lui Ieremia Movilă, Maria, se căsătorise cu Ştefan
Potocki (m. 1631), iar nepotul acestuia, marele hatman Stanisław Potocki (1579–
1667), luase în căsătorie tot o fiică a lui Ieremia Movilă, pe Ana (m. 1667), şi încercase
să îl readucă pe tronul Moldovei pe cumnatul său, Constantin Movilă, în 1612.
Genealogia provenită de la Radu Cantacuzino stabileşte o legătură strânsă,
deşi evident imaginară, între Movileşti şi Cantacuzini, ceea ce, date fiind relaţiile
26

Veniamin Ciobanu, Relaţiile politice româno-polone între 1699 şi 1848, Bucureşti, 1980,
p. 37 şi 47; Paul Cernovodeanu, Din corespondenţa diplomatică a lui Constantin Brâncoveanu, în
„Revista Arhivelor”, XLVII, 1985, nr. 1, p. 81–82; XLVIII, 1986, nr. 1, p. 62–64; XLVIII, 1986, nr. 3,
p. 315–317; idem, În vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovate de Constantin
Brâncoveanu (1688–1714), Bucureşti, 1997, p. 34.
27
Istoričeskie svjazi narodov S.S.S.R. i Rumynii v XV-načale XVIII v.v., vol. III 1673–1711,
Moskva, 1970, p. 195–196; V. Ciobanu, op. cit., p. 36–38.
28
M. Cantacuzino, op. cit., p. 26–28.
29
A. Pippidi, „Fables, bagatelles et impertinences”, p. 287.
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dintre familiile Potocki şi Movilă, poate, de asemenea, explica mai bine pretenţia
înrudirii cu familia Potocki emisă în scrisoarea din anii 1726–1727. Această legătură
transpare limpede din numele sub care figurează în această genealogie postelnicul
Constantin Cantacuzino (1598–1663), străbunicul lui Radu Cantacuzino: Costandin
Moghilă Basarab Cantacuzino, soţul Elenei, fiicei lui Silvan Voevod Basarab,
Domnul Ţerii-Româneşti30. Asocierea dintre numele de Cantacuzino, Basarab şi
Movilă se regăseşte şi pe un portret, astăzi pierdut, al postelnicului, care purta inscripţia
Constantinus Cantacutzenus Moghyla Bazarab dictus, anno Domini 1564 (desigur
1654)31. Aflat la sfârşitul veacului al XVIII-lea în posesia familiei O’Donnell, portretul
îi aparţinuse de bună seamă lui Radu Cantacuzino, o mărturie în plus a asocierii
genealogice stabilite, probabil în timpul vieţii acestuia din urmă, între familiile Movilă
şi Cantacuzino.
Temeiul unei astfel de asocieri se putea afla într-o serie de confuzii: un Silvan
al III-lea Ducs al Valahiei şi Moldovei, care ar putea fi fiul lui Radu Şerban,
Constantin Şerban Basarab, domn în Ţara Românească (1654–1658) şi în Moldova
(1659, 1661), apare în genealogia provenită de la Radu Cantacuzino ca fiind căsătorit
cu Mărgărita Movilă32. Constantin Şerban a fost căsătorit de două ori, cu Bălaşa,
fiica stolnicului Nicolache Ralli, şi cu o anume Nedelea (Natalia)33, însă cu o Margarita
(Żółkiewska) se căsătorise Simion Movilă, care a domnit şi el atât în Ţara Românească
(1600–1602), cât şi în Moldova (1606–1607) şi al cărui fiu, Mihail, domn al Moldovei
în 1607 (m. 1608), se căsătorise cu o fiică a lui Radu Şerban, Ana, ceea ce a putut
înlesni confuzia între cei doi34. Cum ramura muntenească a Cantacuzinilor descindea
din cealaltă fiică a lui Radu Şerban, Elena (m. 1687), măritată cu postelnicul
Constantin Cantacuzino, Movileştii şi Cantacuzinii se înrudeau, în această confuzie
genealogică, prin cele două fiice ale lui Radu Şerban, prin care Cantacuzinii reclamau,
de altfel, şi afilierea la dinastia Basarabilor. Înrudirea cu Movileştii justifică astfel
legăturile de rudenie cu familia Potocki pretinse în scrisoarea din 1726–1727 şi oferă,
în plus, o altă greutate aluziei din aceeaşi scrisoare la „antecessori della nostra Casa
dominanti sì in Vallachia, che in Moldavia” (în Moldova dintre Cantacuzini nu
domnise decât Dumitraşco).
Oricât de fictive ar putea părea aceste legături, ele nu erau însă judecate astfel
de către cei care le pretindeau, iar, cel puţin în ceea ce le priveşte pe cele cu familia
Potocki, ele nu s-au mărginit cu siguranţă la domeniul imaginarului. Soţia lui Radu
30

M. Cantacuzino, op. cit., p. 31.
Ioan C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. XXVIII; A. Pippidi,
„Fables, bagatelles et impertinences”, p. 286–287 şi fig. 18.
32
M. Cantacuzino, op. cit., p. 28.
33
N. Stoicescu, op. cit., p. 158, deşi Sever Zotta (A doua soţie a lui Constantin Şerban
Basarab Voevod o Movilă?, în „Revista istorică”, XIII, 1927, nr. 1–3, p. 47–51) se întreba dacă a
doua soţie a lui Constantin Şerban nu era o Movilă.
34
A. Pippidi, „Fables, bagatelles et impertinences”, p. 287.
31
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Cantacuzino, Elisabeta, contesă de Bauffremont35, care a murit în Polonia, însă nu
pe la 1774, cum credea banul Mihai Cantacuzino36, ci, desigur, ceva mai târziu, a
purtat cel puţin până în 1778 o corespondenţă bogată, încă inedită, cu mai mulţi nobili
polonezi, din care o parte se află microfilmată la Arhivele Naţionale din Bucureşti37.
Între aceştia se numără şi Ludwiga Potocka (născută Mniszek) (1712 – c. 1780),
văduva marelui hatman Józef Potocki (1673–1751), guvernator al Kievului şi castelan
al Cracoviei din 174838, şi nepoata prin alianţă a Anei Movilă (soţul ei fiind nepotul
lui Stanisław Potocki), care îi scrie din Lvov „prinţesei Cantacuzino”, la 6 februarie
1777, o scrisoare inedită în limba polonă, păstrată la biblioteca Institutului Naţional
Ossoliński din Wrocław39, prin care îi făgăduieşte că va interveni în favoarea ei într-o
afacere personală al cărei conţinut nu se poate desluşi din pricina relei stări a scrisorii.
Prin mijlocirea unui apropiat al familiei Potocki, contele Maximilian Franz
Ossoliński (1676–1756)40 – a cărui nepoată, Anna Teresa (1746–1810), se măritase
cu Józef Potocki (1735–1802), nepotul marelui hatman omonim –, Radu şi soţia sa
au fost găzduiţi în vara anului 1749, pe timpul scurtei lor şederi la Paris, în casa
peruchierului Royer, în rue du Bouloy41. Pe contele Ossoliński, care fusese cancelarul
lui August al II-lea şi pe care Doamna Păuna îl întâlnise desigur la Varşovia în anii
1725–1727, Radu şi soţia sa l-au regăsit apoi la Lunéville, la curtea ducelui Stanisław
Leszczyński, unde au rămas opt zile în vara aceluiaşi an şi unde doamna Cantacuzino
trecea drept o „petite-nièce du grand Sobieski”42. Radu, care părăsise definitiv imperiul
de câţiva ani, încerca să se apropie astfel de fostul rival al lui August al II-lea, pe care
35
T.T. Burada, op. cit., p. 538 (inscripţia funerară a lui Radu): Elisabeth comissa a Beaufremont
consors dolentissima. Vezi şi M. Cantacuzino, op. cit., p. 326; I.C. Filitti, op. cit., pl. II.
36
M. Cantacuzino, op. cit., p. 334.
37
Archiwum Państwowe Miasta Krakowa, fond Archiwum Radziwillow Documenty Historiczne,
dz. V, copie microfilmată la Arhivele Naţionale Române, Microfilme Polonia, r. 2, c. 810 (scrisoare
în limba franceză către prinţul Michail Hieronim Radziwiłł, din iulie 1777) şi c. 812 (scrisoare în
limba polonă către un referendarius, din 3 aprilie 1778).
38
Despre hatmanul Józef Potocki, vezi Historia Dyplomacji Polskiej, vol. II 1572–1795,
ed. Zbigniewa Wójcika, Warszawa, 1982, p. 424; Polski Słownik Biograficzny, vol. XXVIII, Kraków,
1984–1985, p. 59–72 (Andrzej Link-Lenczowski).
39
Biblioteka Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich we Wrocławiu, ms. II/11630, f. 501–502.
Îi sunt îndatorat doamnei Joanna Grześkowiak-Stepowicz, de la Biblioteca Institutului Naţional
Ossoliński din Wrocław, mulţumită căreia am putut obţine o fotocopie a acestei scrisori, şi domnului
profesor Mihai Mitu, pentru bunăvoinţa cu care m-a ajutat la traducerea ei. Existenţa scrisorii fusese
semnalată de Paul Cernovodeanu, Călătorie de studii în R.P. Polonă, în „Studii. Revistă de istorie”,
XXIII, 1970, nr. 4, p. 821.
40
Despre contele Maximilian Franz Ossoliński, vezi Julian Bartoszewicz, Znakomici mężowie
Polscy w XVIII w., vol. II, Sankt-Petersburg, 1856, p. 117–198; Polski Słownik Biograficzny, vol. XXIV,
Kraków, 1974, p. 391–395 (Hanna Dymnicka-Wołoszyńska).
41
T.G. Bulat, Poliţia lui Ludovic al XV-lea şi Radu Cantacuzino, pretendent domnesc, în
„Revista istorică”, VI, 1920, nr. 10–12, p. 233 (raport din 19 august 1749): „[…] qu’ils ont été
adressés au s. Royer perruquier, rue du Bouloy, par le comte Osolenski, seigneur polonnoise (sic!)
attaché au roy Stanislas.” Le comte Osolenski nu poate fi decât Maximilian Franz Ossoliński, care se
afla din 1736 la curtea ducelui Stanisław, la Lunéville.
42
Ibidem, p. 234–235.
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hatmanul Józef Potocki, prietenul familiei sale, îl servise cu devotament încă de la
urcarea sa pe tron în 1705 şi a cărui efemeră revenire, în 1733, o susţinuse, alături
de contele Ossoliński.
Întoarcerea lui Radu şi a soţiei sale în Polonia, în vara lui 174943, unde se vor
stabili definitiv, pe un domeniu din Podolia acordat de regele August al III-lea,
bucurându-se de cinstirea nobilimii locale44, arată că Polonia, unde cei doi fii ai lui
Ştefan Cantacuzino căutaseră încă din anii 1726–1727 să îşi găsească un rost,
rămăsese pentru cel mai vârstnic dintre ei, la capătul unei pribegii de peste treizeci
de ani, cel mai sigur adăpost.
ANEXA I
Sacra Cesarea Catolica e Real Maestà
Sono cosi note e come spero in tal modo compatite dalla M.V. non meno le
passate che le mie presenti sciagure cagionate dall’eccidio del Prencipe Stefano, mio
Consorte, e del Conte Costantino, mio suocero, che non ho’ ne pur minima cagione
di dubitare che il mondo tutto non sia pienamente informato quali sieno statti li
principali motivi e pretesti de quali si servi la Porta Ottomana per esterminare la mia
famiglia considerata come troppo partiale al Cristianesimo e conseguentamente
all’augustissima Casa in grado della piu ardente fedeltà.
Feci ricorso con i miei figli al clementissimo soglio di V.M., mà le disastrose
circonstanze de tempi belicosi non mi permetevano d’incalorire le mie suppliche a fine
di ricevere dalla misericordiosa mano della M.V. qualche socorso.
Lo scopo à cui le mie speranze tendevano era la ridutione della Valachia sotto
il desiderabile Dominio della M.V., mà con mio sommo cordoglio io veggio ch’è
restata in potere de Turchi la parte migliore di quella Provincia, dove appunto
ritrovansi tutti li beni patrimoniali de miei figli cosi che non mi rimangono, se non
le mie lacrime, misero avanto di si moltiplicate sfortune per deplorare col pianto il
caso fatalo che ha’ sospinto la mia famiglia all’eccelso delle disgratie e l’unico
refugio alla M.V. clementissimo sovrano.
Prostratta dunque humilmente al Sublime e Maestoso Trono d’un cosi alto
Monarca imploro/(f. 52v) all’estreme mie urgenze quel solievo che le parà più
43

Ibidem, p. 233: „[…] que leur départ précipité de Paris n’a eu d’autre motif, à ce qu’ils ont
dit, que l’indispensabilité de se trouver à la diette de Warsovie” (cf. ibidem, p. 234).
44
T.T. Burada, op. cit., p. 540: „Ioan Rudolf [i.e. Radu Cantacuzino] a primit în urmă de la
regele Poloniei în stăpânirea sa pe viaţă starostia Bahtînului, în provincia Podolia (astăzi satul Bahtîn
se află în judeţul Usiţa). Cantacuzen se bucura de mare cinste în Podolia, numele său şi al soţiei sale
se întâlneşte adeseori în condicele mitricale din bisericile catolice, ca naşi – cumătri la botezurile
leşilor nobili din Podolia, fiindcă în secolul trecut era mai întotdeauna obiceiul de a se invita să fie
cumătri persoane însemnate, demnitari ai statului, câte odată se invita chiar şi pe rege.”
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opportuno, già che per sostentamento della famiglia non è bastevole quella gratiosa
pensione, che la Cesarea Munificenza degnossi di assegnarmi ed’ ogni qual volta
per mia mala sorte non mi fosse possibile di ottenere un misericordioso acrescimento
overo formalità di poter havere tanti delli miei beni in Vallachia sufficienti ad’
aleviare con le rendite le mie indigenze, mi piglierei all’hora supplichevolmente
l’ardire di pregare la Cesarea clementissima bontà acciò si degnasse concedermi
gratioso beneplacito di potessi transferire alcuno de miei figlioli in qualch’altra parte,
dove potesse sperare gli fosse soministrato sussidio suficiente alle sue neccessità e
quivi senza pure derogare à quella illi<mi>tata fedeltà sempre mai pratticata verso
l’augustissima Casa per conservatione et accrescimento di gloria della medesima,
non mancherò già mai con li stessi miei figli di porger incessanti voti all’Altissimo
dalle mani del quale piovono continuate le beneditioni ch’ io con tutto l’ossequio
implorerò, sempre perche sono e saro etternamente
de la S. Ces<are>a e Cat<olic>a V.M. vostra
umilissima, devotissima et osequosissima serva
Pagona, del fù Stefano Cantacuzeno, Principe di Vallachia
di Venezia
10 s<eptem>bre 1718
Sursa: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, fond Moldau – Walachei I, Kart.
26, f. 52r-v.
ANEXA II
Sacra Cesarea Reale Cattolica Maestà, Signore, Signore Clementissimo
Avendo avuto la M<aest>à V<ost>ra per il passato la clemenza di dare suoi
Augusti benigni ordini al Sig<no>r Co<nte> di Colloredo mentre era à Venezia
come Ambasciatore di V.M. come pure in Constantinopoli al Sig<no>r Co<nte>
Virmond, Ambasciatore, e poi al Residente, di prottegere gli nostri piccioli effetti
ed interessi in que’ luoghi, così ora supplichiamo umilmente la M.V. acciò voglia
rilasciare suoi clementissimi ordini al Sig<no>r Co<nte> Bolagnos [sic] destinato
Ambasciadore alla Repubblica, acciò come anche il medesimo protegga i nostri
interessi ed il nostro agente che colà teniamo in tutto quello che gli potrebbe occorrere,
comme quelli che godiamo la Sovrana prottezione di V.M., à cui Augusti Piedi
implorando l’esaudimento, genuflessi ci prostriamo.
Augustissimo Imperadore
Della Maestà V<ost>ra Sacra Ces<are>a e Cattolica
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Umilissimi fedelissimi vassali e servidori
Ridolfo e Costantino, Pr<inci>pi Cantacuzeni figli del fù Stefano
Pr<inci>pe Cantacuzeno Bassar<abba> e di Vallachia/
[Anschrift]
Alla Sacra Ces<are>a Reale Cattolica Maestà di Carlo VI Imperadore de’
Romani Sempre Augusto, Rè di Spagna & Signore Signore Clementissimo, 21
Aug<usto> 1727.
Umilissime suppliche di Ridolfo e Costantino Pr<inci>pi Cantacuzeni del fù
Stefano Pre<nci>pe Cantacuzeno e di Vallachia.
Per l’entro supplicato clementissimo ordine dall’Eccelsa Cancellaria Aulica
al destinato Ambasciadore alla Repubblica di Venezia di prottegere i nostri interessi,
ed agente colà ut intus.
Sursa: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, fond Moldau – Walachei I, Kart.
26, f. 50r.
ANEXA III
Sacra Cesarea Reale Cattolica Maestà, Signore, Signore Clementissimo
Avendo avuto gli antenati della nostra sfortunatissima Casa da molto tempo
un particolare zelo ed ossequio verso l’Augustissima Casa di V.M.C.C. hanno
anche non solo alla medesima avuta la sorte di prestare fedelissimi servigi, sino à
sacrificare prodigamente le proprie vite con ogni loro sostanza, siccome alla M.V.
è ben noto, ma similmente hanno avuta la mira di coltivare à riguardo della loro
attenta divotione, opportune corrispondenze, e d’impiegarsi utilmente in differenti
occasioni per quelle Potenze, che sapevano essere divote e in amica alleanza con
l’Augustissima Casa d’Austria; delle quali una fù distintamente la Repubblica
Polona, con cui, oltre a più vecchi antecessori della nostra Casa dominanti sì in
Vallachia, che in Moldavia, già ultimi furono il Pr<inci>pe Silvano nostro avolo, il
Pr<inci>pe Costantino, nostro zio, e’l Pr<inci>pe Stefano, nostro padre, i quali
abbiano conservata strettissima intelligenza e amicizia, avendo anche proccurato di
prestare rilevanti servigi al presente Re Augusto, di ché non abbia<mo> alcun
dubbio che la M.V. non sia pienamente informata.
Approssimandosi pe<r> tanto il tempo di radunarsi il Consiglio del Senato di
quella Repubblica, e desiderando n<oi> di ottenere per mezzo della Sovrana
Protezione e benigna assistenza della M.V.C.C. indigenato con qualche rimunerazione
dalla medesima Repub<blic>a in riguardo de’ meriti nostri maggiori, e tanto più
che oltre l’essere stato concesso il detto indigenato ad al<cu>ni d’essi, vi sono
anche fra la nobiltà Polacca alcune illustri famiglie, come quella de’ Potozki, e
altre congiunte cola nostra Casa.
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Prostrati percìo all’Augusto Trono ed ai piedi della S.C.C.R.M.V.
supplichiamo umilissimamente di volere colla sua solita generosa clemenza di
concedere in nome di noi due fratelli qui sottoscritti due commendatizie: l’una
diretta alla Repubblica Polona per l’indigenato, e l’altra alla M. del Re Augusto per
qualche gratificazione, e insieme di permettere benignam<en>te ad uno di noi,
secondochè piacerà alla M.V., di portarsi in Polonia colle suddette raccomandazioni
per il tempo dell’esecuzione. Speriamo che la somma prudenza e benignità della
M.V., conoscendo la giustizia delle nostre umilissime preghiere, esaudirà le
medesime; imperocché come non abbiamo mai riconosciuto, così non vogliamo
mai riconoscere qualunque nostra fortuna che dalla Paterna Pietà del nostro
clementissimo Cesare, e siamo sicuri che, appoggiati e sostenuti da mano e
protezione si Augusta, non potrà mancarci la bramata consolazione, la quale non
abbiamo altrove mai ricercata che ai piedi della M.V., da cui implorando benignissimo
esaudimento, ci prostriamo genuflessi.
Augustissimo Imperadore della Sacra Cesare<a> Cattolica Reale Maestà V<ost>ra
Umilissimi, fedelissimi vassali e servidori,
Ridolfo e Costantino, Pr<inci>pi Cantacuzeni, figli del
quodam Stefano Pr<inci>pe Cantacuzeno e di Vallachia
/(f. 44v)
Pro memoria
Secondo l’ordine di Sua Eccelenza il Sig<no>r Co<nte> di Sinzendorf, Gran
Cancelliere, dato ieri ai Principi Cantacuzeni di Vallachia, Ridolfo e Costantino,
mentr’ebbero l’onore di inchinarlo e supplicarlo per la spedizione del memoriale
già umilmente presentato à Sua M<aies>tà C.C. col quale imploravano dalla
medesima Maestà due commendatizie per la Polonia, per le ragioni seguenti:
Come che la Casa Cantacuzena da più secoli hà sempre prestati riguardevoli
servigi, con fedeli corrispondenze, e con ogni altro possibile modo, ed in ogni
tempo necessario all’Augustissima Casa d’Austria, ed in riguardo ed ossequio della
medesima, hanno procurato di segnalarsi anche alla M. del Re Augusto, ed alla
Ser<enissi>ma Repubblica Polona e continuando, altre ai più vecchi della stessa
Casa, anche i più ultimi Pr<inci>pi Cantacuzeni pure dominanti in Vallachia, come
il Principe Silvano avolo, il Principe Costantino zio, il Principe Stefano padre de’
suddetti Principi fratelli supplicanti, che però supplicano d’aver queste seguente
raccomandazioni da S.M.C.C. colla cui Augusta Protezione ed assistenza possano
avere in quel Regno qualche rimunerazione à qual effeto.
Per 1mo: Supplicano i detti fratelli Principi Cantacuzeni d’una raccomandazione à
nome di tutti due alla Reppublica Polona, acciochè in riguardo de riguardevoli
servigi de’ loro maggiori gli aggregasse in quel Regno col’indigenato, siccome
sono stati anche altri della stessa famiglia dominanti sì in Valachia come in Moldavia.
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Per 2do: un’altra raccomandazione alla M<aest>à del Ré Augusto acciò,
facendoli ottenere l’indigenato, gli gratificasse anche con qualche dovuta grazia e
ricompensa secondo le suppliche de’ medesimi, come benemeriti per li riguardevoli
servigi prestati.
Per 3zo: che queste raccomandazioni (supplicano i detti Pr<enci>pi Sua
Ecc<elen>za) siano con qualche particolare graziosa ed eficace espressione, per
ottenere il bramato, che ridonderà in gloria immortale dell’Augustissimo, e che
siano spedito al più presto, e consignate alli medesimi Principi Cantacuzeni,
acciochè il più giovane d’essi che intraprenderà il viaggio possa arrivare à tempo
del Senatus Consilium, ed aver l’onore il medesimo à consegnarle; ciò supplicano
l’Ecc<elen>za Sua à cui si dedicano colla più vera divozione.
Memoria per Sua Eccelenza il Sig<no>r Conte di Sinzendorf Gran Cancelliere etc.
etc. etc.
Sursa: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, fond Moldau – Walachei I, Kart.
26, f. 44r-v.
NEW DOCUMENTS FROM THE ARCHIVES OF VIENNA ON THE EXILE
OF THE WIDOW AND SONS OF STEPHEN CANTACUZINO
Abstract

The author publishes and analyzes three unedited letters preserved in the
Vienna State Archives: a letter from the widow of Prince Stephen Cantacuzino
(1714–1716), Păuna, from 1718, and two letters from her sons, Radu (Rudolph)
and Constantine, from 1726–1727. The letters are sent from Venice and Vienna,
where the heirs of Stephen Cantacuzino, who had been killed by the Turks in 1716,
lived in exile at that time. The letters provide new information on the period before
the three exiles’ voyage to Russia (in January 1719 at the latest), the Venetian
accounts of Stephen Cantacuzino’s heirs and the attempts of Radu and Constantin
to obtain Polish naturalization.
Keywords: exile; Păuna Cantacuzino; Radu Cantacuzino; Poland; Potocki

UN CANDIDAT LA TRONUL MOLDOVEI, SPRE 1859,
ŞI NEAMURILE LUI: LASCĂR CANTACUZINO PAŞCANU
MIHAI COJOCARIU*

Despre Lascăr Cantacuzino Paşcanu, un candidat cert la tronul Moldovei,
spre 1859, documentele de epocă nu ne spun foarte multe – dar, pentru această
situaţie, pot fi formulate unele explicaţii, pe care le vom presăra pe parcursul
prezentării de faţă. Să spunem doar, dintru început, că personajul nostru „tace” (nu
cunoaştem decât un text semnat de el, anume cererea adresată Adunării Elective a
Moldovei, din penultima zi a anului 1858, prin care solicita înscrierea pe lista
oficială a candidaţilor la tron – asupra căreia vom reveni), preferând, din motive
tactice sau, pur şi simplu, pentru că aşa îi era firea, să acţioneze în umbră, uneori
prin interpuşi şi utilizând argumente „metalurgice” (după vorba ironică a unui
contemporan: să înţelegem mită, trafic de influenţă etc.). Este posibil – dar aceasta
este o simplă supoziţie – ca slaba lui instrucţie, anumite tare de caracter (aroganţa
vădită, dublată de un profund dispreţ faţă de semenii cu o condiţie socială sau/şi
materială inferioară), incriminate ca atare de către puţinii observatori care ne-au
lăsat relaţii despre personaj, să-l fi determinat să evite „publicitatea”, „profesiile de
credinţă”, într-un cuvânt, implicarea în confruntarea internă pe muchie de cuţit în
perspectiva unirii Principatelor, în cei trei ani de „lungi lupte intestine”1 care au
precedat actul din 1859.
De altfel, dintr-un anumit punct de vedere, aroganţa lui Lascăr Cantacuzino
Paşcanu părea a fi justificată. Aparţinea unei familii istorice şi, mai mult, celei mai
bogate ramuri a acesteia, el însuşi fiind considerat cel mai avut om din Moldova,
după fostul domnitor Mihail Sturdza, cum apreciază, ca să dăm doar un singur
exemplu, Louis Castaing, gerantul, în mai multe rânduri, consulatului francez din
Iaşi2. Era fiul unui boier foarte influent în anii ’20–’30 ai secolului al XIX-lea,
Constantin Cantacuzino Paşcanu, mare vornic, şi al Pulcheriei (Pulheriei, Profirei),
fiica lui Lascarache Rosetti Bălănescu şi a Ecaterinei Iancoleu3 (Anexa I). Prin
*

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; mcojocariu52@yahoo.com.

1

Expresia îi aparţine beizadelei Nicolae Al. Suţu.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Microfilme Franţa, r. 41,
dosar 3, f. 75–77, Louis Castaing către Édouard Drouyn de Lhuys, Iaşi, 9 februarie 1853, apud Codrin
Murariu, Domnia lui Grigore Alexandru Ghica (1849–1856), teză de doctorat, Universitatea „Al.I. Cuza”,
Iaşi, 2010, p. 369, n. 787. Vom folosi, în câteva note, informaţii din teza mai tânărului nostru coleg,
referitoare exclusiv la încercarea de obţinere a tronului din 1853 a lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu.
3
R. Rosetti, Familia Rosetti, vol. I Coborîtorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, Bucureşti,
1938, p. 110.
2

„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 57–70
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mamă, era nepot de vară primară a doi bărbaţi politici importanţi, Petrache Gh.
Rosetti Bălănescu şi Petrache I. Rosetti Bălănescu, încă activi spre 1859. Ambii
erau separatişti notorii, mihăileni, apropiaţi de Rusia, dacă nu chiar agenţi ai ei4,
ultimul fiind şi primul prezident al Adunării Elective a Moldovei, la deschiderea
lucrărilor acesteia, în decembrie 1858, ca decan de vârstă. Tot prin mamă, era
nepot de vară primară al Săftiţei Rosetti5 şi, fireşte, prin alianţă, al primului ei soţ,
Mihail Sturdza, de care a fost legat, cum vom vedea, şi într-un alt chip. Beizadeaua
Grigorie M. Sturdza, alt rival la tronul Moldovei, era văr de-al doilea cu personajul
nostru. Din familia Rosetti, a mamei, au mai fost doi redutabili candidaţi la tron:
vistiernicul Neculai Roznovanu (cel Tânăr, care însă murise în 1857) şi Lascăr
Răducanu6 – acesta din urmă, „naţional”, a participat la ultimele tururi de scrutin,
din sala „Elefant” a Muzeului de Istorie Naturală, pentru desemnarea candidatului
Partidei Naţionale la domnie, în noaptea de 3/4 decembrie (stil vechi) 1858, ulterior fiind
desemnat ministru de Finanţe în primul guvern Cuza (la 15 ianuarie 1859, stil vechi).
Dintre fraţii tatălui, de un respect deosebit s-au bucurat Mihail (Mihalache) şi
Dimitrie. Primul a fost un stâlp al Partidei Naţionale, în casele sale (actualul Muzeu
al Unirii din Iaşi)7 constituindu-se Comitetul Unirii, la 30 mai/11 iunie 1856. A fost
şi publicist – şi chiar polemist de forţă –, de o bună primire având parte „refutaţia”
broşurii lui Neculai Istrati, Despre cvestia zilei în Moldova (principalul „manifest”
separatist), publicată în coloanele „Stelei Dunării” în iunie 1856. Ar fi putut fi un
temut candidat „naţional” la domnie (de altfel, tronul îl ademenea încă de pe la
1840), dar moartea l-a ridicat pe neaşteptate la 1 ianuarie 1857. Mihalache Paşcanu
a avut două soţii: Eufrosina Greceanu şi Maria Ghica Trifeşti. Cu cea dintâi a avut
două fete, care i-au adus în casă gineri redutabili: poetul Iancu Văcărescu şi Panait
4

Ibidem, p. 114, 115–118. Petrache Gh. Rosetti Bălănescu, zis Lungu, a fost sigur agent rus,
după mărturia unui complice eiusdem farinae, paharnicul Costache Sion (a nu fi confundat cu fratele
omonim, paharnicul Constandin, arhondologul; vezi extrasele din „memorialul” lui Costache Sion, în
Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studii şi documente, Iaşi, 1936, p. 61–62). Cel de-al doilea fusese desemnat,
de către caimacamul Nicolae Conachi Vogoride, în calitate de comisar extraordinar, să preia, în 1857,
teritoriul din sudul Basarabiei retrocedat Moldovei, pe care l-a şi administrat temporar – iar activitatea
lui acolo are tente ciudate de filorusism. A lăsat, totuşi, urme interesante şi utile pentru situaţia din
zonă. Vezi C.D. Anghel, Retrocedarea Basarabiei. Două manuscrise inedite ale unui mare logofăt, în
„Viaţa românească”, Iaşi, an VIII, iunie 1913, nr. 6, p. 346–365.
5
R. Rosetti, op. cit., vol. I, p. 111. După divorţul de Mihail, Săftiţa Rosetti s-a recăsătorit cu
hatmanul Constantinică Palade, şi el un posibil domn, dar a murit la holera din 1831.
6
Intenţia noastră este să lămurim, într-un sfârşit, cum de a fost ales Alexandru Ioan Cuza
domn al Moldovei la 5/17 ianuarie 1859. Este motivul pentru care ne-am propus, în prealabil, să-i urmărim
pe cei care au avut o şansă – reală sau iluzorie – să acceadă la domnie spre 1859. Până în momentul de faţă,
am izbutit să ne referim la Mihail Sturdza [Mihai Cojocariu, Partida Naţională şi constituirea statului
român (1856–1850), Iaşi, 1995, p. 187–200: „Partida Conservatoare” şi candidatura lui Mihail Sturdza la
tronul Moldovei], beizadea Grigorie M. Sturdza (ibidem, p. 200–217), Nicolae Conachi Vogoride (ibidem,
p. 160–187) şi Petre P. Mavrogheni [idem, Zimbrul şi vulturul. Cercetări privitoare la unirea Principatelor,
Iaşi, 2010, p. 109–130: Un candidat la tronul Moldovei (1858–1859): Petre P. Mavrogheni].
7
Ion Mitican, Palatul din Iaşi al marilor uniri, Iaşi, 2007; idem, Strada Lăpuşneanu de altădată.
Plimbare nostalgică, ed. a II-a, Iaşi, f.a., p. 104 şi urm. Din păcate, autorul, poate omul cu cele mai
întinse cunoştinţe despre istoria din ultimele două veacuri a oraşului, nu arată, decât ca excepţie,
sursele pe care se sprijină.
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(Panaioti) Balş. Primul, muntean, desfiinţase, în ceea ce îl privea, Milcovul, dar nu
mai era un „activist” politic, preferând să îşi exercite, cu graţie, înclinaţia spre
„mecenat” cultural. Panait Balş, în schimb, castelanul de la Iveşti8, fiu al lui
Iordache „Bălşucă” şi al Anicăi Costache Filipescu (tot o munteancă, destul de
cunoscută ca urmare a posturii de amantă a generalului Miloradovici), a fost un
lider separatist de forţă, „turbatul separatist” – dacă e să folosim o sintagmă curentă
utilizată de adversarii politici unionişti –, rămas pe baricade chiar şi atunci când
totul părea pierdut pentru „partida” sa. Mai mult, a fost amestecat, tot în sens
separatist, în mai toate comploturile urzite împotriva lui Cuza Vodă.
De departe cel mai instruit şi capabil dintre Bălşeşti, Panait Balş a fost, şi el,
un bun publicist (a lucrat chiar în redacţia „Propăşirii”), s-a implicat în mişcarea de
la 1848 (ale cărei limite le înfăţişează magistral într-o scrisoare către Ion Ghica9),
s-a ilustrat ca un capabil om politic în vremea lui Grigore Al. Ghica, pentru a
deveni, intempestiv, un fervent antiunionist. În această din urmă situaţie, Panait
Balş a fost ministru al Cultelor şi Instrucţiunii în ultimul guvern interimar Toderiţă
Balş, secretar de stat în primul guvern Vogoride şi ulterior ministru de Finanţe10.
Pentru cine cunoaşte documentele de epocă, este greu de înţeles legătura strânsă a
lui Panait Balş cu agentul Austriei la Iaşi, Gödel Lannoy (după Victor Place,
consulul francez în exerciţiu, Panait Balş era „un suflet vândut Austriei”11), ca şi
aceea – la fel de suspectă – cu Ioan Fotiade, capuchehaia Moldovei la Istanbul12. În
ceea ce ne priveşte, suntem convinşi că Panait Balş a vizat, în secret şi cu
îndărătnicia care îl caracteriza, tronul, pe care s-a iluzionat că l-ar putea obţine, cu
sprijin austriac, direct la Poartă –, dar, trebuie să recunoaştem, o demonstraţie
convingătoare, în stadiul actual al cunoştinţelor, este dificil de realizat. Să mai
notăm, în fine, că ginerele Panait Balş pare responsabil de orientarea bruscă spre
separatism a soacrei, Maria Ghica Trifeşti, după moartea lui Mihalache Paşcanu13.
Dimitrie Cantacuzino Paşcanu, singurul unchi dinspre tată în viaţă al lui
Lascăr, spre 1859 (moare în 1862), trăia, doar cu soţia, Pulcheria Al. Beldiman, în
8

Ion T. Sion, Stăpânii, sătenii şi moara din Torceşti, în Familiile boiereşti din Moldova şi
Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I Abaza-Bogdan, coord.
Mihai Dim. Sturdza, [Bucureşti], 2004, p. 323–327 (un extras din Ion T. Sion, Umbrăreşti, vatră
milenară de istorie, Focşani, 1999, p. 159–169). Pentru activitatea separatistă a lui Panait Balş, vezi
mai multe referinţe la Mihai Cojocariu, Partida Naţională, passim.
9
1848 la români. O istorie în date şi mărturii, ed. Cornelia C. Bodea, vol. I, Bucureşti, 1982,
p. 371–374, Panait Balş către Ion Ghica, Forceşti (sic! – corect: Torceşti), 2/14 mai 1850.
10
În această din urmă postură, a scos şi o broşură destul de cumpănită, Starea financiară a
Principatului Moldovei, 18 către 19 oct., anul 1858, în raport cu datoriile anterioare, Iaşi, 1858.
11
Documente privind unirea Principatelor (în continuare: DUP), vol. VI Corespondenţă
diplomatică franceză (1856–1859), ed. Grigore Chiriţă, Valentina Costake, Emilia Poştăriţă,
Bucureşti, 1980, p. 158, V. Place către Éd. Thouvenel, Iaşi, 29 iulie 1858.
12
M. Cojocariu, Partida Naţională, p. 164.
13
„Marghioliţa Canta născută Ghica” se află printre „prenumeranţii” din urmă ai „cronicii” lui
Manolachi Drăghici, un „monument” separatist, aşa cum am arătat într-un studiu special (O lansare
de carte în 1857: Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei pe timp de 500 ani, în M. Cojocariu,
Zimbrul şi vulturul, p. 31–45; numele cu pricina la p. 45). Imediat după Marghioliţa, pe listă apare
logofătul „Dimitrie Canta Păşcanu”, cumnatul acesteia.
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impozantul palat de la începătura Podului Verde14, astăzi Palatul Copiilor. Era de o
bunătate sufletească rar întâlnită, fiind supranumit de contemporani „omul lui
Dumnezeu”. De numele lui şi al soţiei lui se leagă fondarea Spitalului Paşcanu,
precum şi alte opere filantropice – dar posteritatea, atât de nedreaptă în judecăţi, i-a
uitat cu totul. În sfârşit, nu cunoaştem ca septuagenarul (era născut în 1789) să se fi
amestecat vizibil în gâlceava politică. Alţi doi unchi dinspre tată, morţi de multă
vreme, Grigore şi Alexandru, au o anumită semnificaţie pentru prezentarea noastră
prin urmaşii lor, veri primari cu Lascăr Cantacuzino Paşcanu. Grigore a apucat să
aibă două fete, zămislite cu Elena Brâncoveanu, Zoe şi Elisabeta. Cea din urmă a
fost luată în căsătorie, posibil şi datorită ascendenţei materne, de către Barbu
Ştirbei, domn al Ţării Româneşti între 1849 şi 1856 şi candidat declarat la tron spre
1859. Alexandru, celălalt frate, era tatăl luminosului Ioan Cantacuzino Zizin, cu
siguranţă cel mai cult dintre Cantacuzinii moldoveni (opera sa de căpetenie fiind
prima traducere, una remarcabilă, a lui Schopenhauer în franceză). Ca om politic,
în perioada care ne interesează, a fost un fruntaş „naţional”, membru al
Căimăcămiei de trei (în locul demisionarului Ştefan Catargiu), numele său apărând
pe lista oficială a candidaţilor la tron, din care a fost radiat la cerere15.
La fel de interesantă este şi galeria cumnaţilor lui Lascăr Cantacuzino
Paşcanu. Cei doi fraţi ai săi au murit tineri: George, neînsurat, la holera din 1831,
iar Niculae, mezinul, de aprindere, în 1840. Cel din urmă a apucat să se însoare, în
1838, cu vestita Lucia (Luxiţa) Palade, fiica hatmanului Constantinică16, din prima
căsătorie cu domniţa Ralu Callimachi17. Relativ tinere au murit şi surorile mai
mari, Caterina şi Casandra, pe când Eufrosina s-a stins în acelaşi an cu Lascăr
(1875). Mezina, Palcheria, a trăit cel mai mult dintre cei şapte fraţi (moare
octogenară, în 1902). Dar, fapt cu o anumită semnificaţie pentru expunerea de faţă,
toate au contractat căsătorii strălucite. Astfel, Caterina s-a măritat cu beizadeaua
Nicolae Al. Suţu, nimeni altul decât ministrul perpetuu al domnitorilor Mihail
Sturdza şi Grigore Al. Ghica, economistul, cel mai bun memorialist al nostru din
secolul al XIX-lea, „Nestorul” mişcării unioniste şi cel care, după cum pretindea el,
a fost primul care a propus unirea cu prinţ străin. Că Nicolae Suţu a dorit să fie
domn, chiar şi spre 1859, nu încape îndoială. Dar, interesant, beizadeaua nu şi-a
făcut publice veleităţile, preferând culisele, cu atât mai mult după Convenţia de la
Paris din august 1858, care, formal, îl excludea de la tron, întrucât nu era născut în
14
Ion Mitican, Urcînd Copoul cu gîndul la Podul Verde, Iaşi, f.a., p. 88 şi urm. Vezi şi
evocarea lui G. Sion din Suvenire contimporane, Bucureşti, 1888, p. 18 şi urm.
15
Cererea, din 29 decembrie 1858/10 ianuarie 1859, în Dimitrie A. Sturdza, Însemnătatea
divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în istoria renaşterii României, Bucureşti, 1912, p. 673 („vin a
declara că, lămurindu-mă, din metrica ce păstrez, că-mi lipseşte vîrsta cerută de Convenţie, această a
mea înscriere este o scăpare de vedere”). Lista „candidaţilor la tron” era, la rigoare, una a eligibililor.
16
Vezi nota 5.
17
Zamfira Pungă, Familia Palade în istoria modernă a românilor, teză de doctorat,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006, p. 71. Luxiţa, foarte „ră de muscă”, după Constandin Sion, s-a
recăsătorit cu marchizul de Bedmar, grande de Spania.
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ţară18. Deşi soţia sa, Caterina, murise tocmai în 1844, N. Suţu, om de familie, a
menţinut legăturile cu rudele Cantacuzineşti, nu ştim însă dacă şi cu Lascăr. În
plus, un frate al beizadelei, Gheorghe (Iorgu), era căsătorit cu Maria Al.
Cantacuzino Paşcanu, soră cu Ioan Zizin şi vară primară cu Lascăr. Dar Iorgu îi era
cu mult inferior lui Nicolae: deşi a fost şi el ministeriabil, nu avea nici capacitatea
şi nici puterea de muncă a fratelui mai mare.
Casandra, a doua soră, a fost măritată cu Alecu Balş („Cocoşu”), fiu al vestitului
Constantin Balş „Ciuntu” şi frate cu Iordache „Bălşucă”, deja pomenit, şi hatmanul
Toderaş. Acesta din urmă şi Alecu, singurii fii în viaţă ai lui Constantin Balş spre
1859, au fost candidaţi la domnie, pe care au sperat să o obţină la Constantinopol.
Alecu, rămas văduv din 1851 (când i-a murit a doua soţie, domniţa Elenco Sturdza,
fosta primă soţie a viitorului domn Gr. Al. Ghica), a lucrat la Istanbul prin interpuşi, în
timp ce Toderaş a trimis-o, drept „impresar”, pe propria soţie, Maria (născută Bogdan).
Am pomenit-o pe aceasta din urmă în special din cauza confuziei (provocate de
numele de botez al bărbaţilor) între ea şi Catinca Balş, văduva fostului caimacam
Toderiţă (nepot de văr al fraţilor amintiţi) – şi ea „emisară” la Istanbul, dar nu
pentru rudele Bălşeşti, ci pentru Costin Catargiu şi Al. Sturdza „Coco”19.
A treia soră, Eufrosina, a fost căsătorită cu beizadeaua Alexandru Callimachi,
fiul lui Scarlat Vodă şi al domniţei Smaranda N. Mavrogheni. Alexandru
Callimachi fost candidat la tronul Moldovei în 1822, după care a intrat în
diplomaţia turcească: consilier al lui Reşid Paşa la ambasada din Paris; ambasador
la Londra (1848) şi Paris (1849); la 17 decembrie 1855, acelaşi Reşid Paşa îl
numeşte ambasador la Viena, unde a stat câţiva ani20. În anii 1850–1854, a fost bei
de Samos21 (îi succede Ion Ghica), dar nu şi-a onorat postul, fiind mai tot timpul
plecat în Occident. Nu putem şti dacă l-a sprijinit pe cumnatul său Lascăr
Cantacuzino Paşcanu pe lângă autorităţile austriece. Poate că da, acesta din urmă
devenind, după consulul francez Victor Place, adevăratul candidat al Austriei
(asupra acestui aspect vom reveni); poate că nu, dacă ţinem cont de faptul că tronul
putea fi obţinut doar la Istanbul (iar după Convenţia din august 1858, doar în ţară,
dar iluziile multora la numire directă nu s-au destrămat cu totul, dovadă fiind
numărul mare de amatori de domnie adunaţi la Poartă în toamna anului 1858), iar
acolo, beizadeaua nu îl mai avea pe Reşid Paşa, care murise în 1857.
În fine, Pulcheria a fost luată în căsătorie de Emmanuel Argyropoulo, fiul lui
George, caimacam al Ţării Româneşti, în 1805, şi mare ban al Craiovei, în 1809, şi
18

Deşi bibliografia referitoare la N. Suţu este bogată, trimitem la analiza noastră a veleităţilor
de domnie (Partida Naţională, p. 220–222).
19
Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, coord. M.D. Sturdza, vol. I, s.v. Balş,
p. 251 şi urm. Un exemplu al confuziei între cele două femei este întâlnit în indicele de la DUP, vol.
VI, unde vedem o singură persoană: „Balş, Maria Elena, soţia caimacamului T. Balş” (p. 581).
Maria Balş apare doar la p. 132–133, în restul poziţiilor fiind vorba de Catinca Balş, soţia
caimacamului.
20
A.D. Xenopol, Istoria şi genealogia casei Callimachi, Bucureşti, 1897, p. 178–180.
21
Théodore Blancard, Les Mavroyéni. Histoire d’Orient (de 1700 à nos jours), vol. II, Paris,
1909, p. 565. Alte amănunte despre Al. Callimachi în vol. I, p. 607.
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al domniţei Ralu Caragea (a nu fi confundat cu vărul omonim, dragomanul
ambasadei Rusiei la Istanbul şi, în subsidiar, agent al lui Mihail Sturdza)22. Aşadar,
trei dintre surorile lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu au fost măritate cu „fanarioţi”
importanţi şi doar cea mare a fost căsătorită cu un boier pământean, însă mariajul
s-a desfăcut repede23.
Totuşi, la Istanbul, norocul lui Lascăr Paşcanu s-a sprijinit pe formidabila
influenţă ocultă (mai eficientă, în opinia noastră, decât cea exercitată de teribilul
ambasador britanic, lordul Stratford Canning) a socrului său, Ştefan Vogoride, cel
puţin atâta vreme cât a durat căsnicia cu fiica acestuia, Haricleea (Anexa II).
Ştefanachi Bei, bulgar la origine (numele său adevărat era Saros), dar grecizat, a
venit în Moldova în anturajul lui Scarlat Callimachi, fiind, pe rând, pârcălab de
Galaţi, „vornic de spre doamna”, agă, mare postelnic, mare hatman24. Între februarie
1821 şi iunie 1822, a fost caimacam al Moldovei, graţie „protecţiei” lui Selim
Mehmet Paşa, guvernatorul Silistrei, ajungând să considere această ţară un soi de
fief personal, pământul făgăduit. În perioada 1834–1850 a fost guvernator şi prinţ
de Samos, lăsând acolo amintirea unui crunt spoliator. Avea să moară la Istanbul,
în ziua de 1/13 august 185925.
Din căsătoria cu Ralu Scanavi, Ştefan Vogoride a avut şapte copii; dintre ei,
doar primul născut, Ioan, debil mintal, a rămas holtei. Smaranda, fata cea mare (n.
1816), a devenit soţia lui Mihail Gr. Sturdza, ca „parte” a „tranzacţiei” tronului
Moldovei. De altfel, este în afară de orice îndoială faptul că Mihail Gr. Sturdza îi
datora domnia socrului său – a şi recunoscut lucrul acesta în mai multe rânduri.
A doua fiică, Ana, a fost soţia lui Constantin Mussurus Paşa, ambasadorul Turciei
la Londra în perioada care ne interesează pe noi. O fiică a acestui cuplu, Ralu, s-a
măritat cu Grigore Bibescu Basarab Brâncoveanu, iar nepoata, Ana, e binecunoscuta contesă de Noailles.
Haricleea s-a căsătorit cu Lascăr Cantacuzino Paşcanu, dar se pare că
mariajul nu a fost tocmai fericit. Cei doi au avut o singură fiică, venită târziu, în
1848. Probabil în 1855 se produce ceea ce francezii numesc „un coup de foudre”:
Lascăr Paşcanu, după informaţiile lui Victor Place, care nu a apucat să îl cunoască
personal decât în toamna anului 1858, fuge, efectiv, în Belgia, cu bona fetiţei,
abandonându-şi toate interesele. Deşi numele bonei – Lucia de Gand – părea a fi
22
Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, coord. M.D. Sturdza, vol. I, arborele
Argyropoulo, p. 117.
23
„[…] din patru fete ce au avut [logofătul Costache Paşcanu], numai pe cea mai mare o
dădese după moldovan, logofătul Aleco Balş, dar fiind o ră, au lepădat-o, şi pe celelalte trei fete le-au
dat tot după greci.” Constandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii
moldoveni, ed. Rodica Rotaru, Bucureşti, 1973, p. 12.
24
I.C. Filitti, Notice sur les Vogoridi, în idem, Contribuţii la istoria diplomatică a României în
secolul XIX-lea (sic!), Bucureşti, 1935, p. 15. Studiul, bazat aproape exclusiv pe mărturiile „prinţului”
Emanuel Vogoride, a fost publicat iniţial în „Revue historique du Sud-Est européen”, IV, 1927, nr.
10–12, p. 314–320. Recent, a fost reeditat: vezi volumul I.C. Filitti, omul prin operă, ed. Georgeta
Filitti, Bucureşti, 2004, p. 145–152.
25
Th. Blancard, op. cit., vol. II, p. 559, 560, 563.
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vag nobiliar, V. Place ştia sigur că era fiica unui lăcătuş. În plus, ar fi fost de „joasă
extracţie”, întrucât i-a cerut lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu – care s-a conformat –
să fie stipulat în contract „că ea nu va putea niciodată să vină să locuiască în
Moldova”26. Episodul – lăsând la o parte aspectele de ordin moral –, care a
înveselit întreaga Moldovă, nu putea avea decât un singur deznodământ: ruperea
legăturilor cu familia Vogoride. În consecinţă, spre 1859, Lascăr Paşcanu a trebuit
să apeleze la alte persoane influente în Istanbul, să se expună el însuşi sau să
folosească alţi interpuşi.
Ultima fată, Maria, a fost luată de soţie de Ioan Fotiade, succesorul socrului
în funcţia de capuchehaie a Moldovei (a fost destituit de către Căimăcămia de trei,
spre sfârşitul lunii octombrie 1858), şi el amestecat din plin, în sens separatist, în
disputele interne din anii 1856–1859.
Alexandru, mezinul (n. 1823), a fost guvernator general al Rumeliei
Orientale, sub numele de Aleco Paşa. Spre 1859, era ataşat militar al ambasadei
Turciei la Londra (titularul fiind cumnatul său, Mussurus Paşa). În fine, Nicolae (n.
1821)27 şi-a căutat norocul în Moldova sau, mai bine spus, norocul a venit peste el:
bogatul boier Costache Conachi i-a dat-o în căsătorie pe Ecaterina (Cocuţa), unica
lui fată zămislită cu Smaranda Donici, văduva lui Petrache Negri. Tranzacţia a fost
realizată exclusiv de cuscri, iar singura condiţie pusă de Costache Conachi a fost ca
ginerele să-şi adauge şi numele de familie al soţiei28. Nicolae Conachi Vogoride a
fost, precum se ştie, caimacam separatist al Moldovei la 1857–1858 şi numai
subtilizarea şi darea în vileag a corespondenţei lui secrete au făcut posibilă
repetarea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc, rezultând o majoritate unionistă.
Stipulaţiile electorale ale Convenţiei de la Paris şi instituirea Căimăcămiei de trei
i-au spulberat ultimele iluzii că ar mai putea accede pe tronul Moldovei: în
consecinţă, începând cu noiembrie 1858, „Vogorizii” l-au sprijinit din răsputeri pe
ginerele şi cumnatul Mihail Gr. Sturdza.
Revenind la „episodul guvernantei”29, faptul în sine a atras atenţia unor
contemporani asupra tarelor de caracter de care suferea Lascăr Cantacuzino
Paşcanu. Victor Place, cel puţin, este necruţător, de exemplu în amplul raport din
15 mai 1858, în care cântăreşte – cam pasionat, în opinia noastră – şansele
diferiţilor candidaţi la tron. Fără fraţii Toderaş şi Alecu Balş, conchide consulul,
„reprezentanţi” ai „vechiului regim al boierilor”, de „o închidere de spirit”
evidentă, Lascăr Paşcanu ar fi „cea mai notorie incapacitate a ţării”. În vârstă de
26
Acte şi documente relative la istoria renascerei României (în continuare: AD), vol. VII, ed.
Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza, Bucureşti, 1892, p. 178.
27
I.C. Filitti, Notice, p. 17.
28
Pentru căsătoria Cocuţei cu Niculache Vogoride, vezi Paul Păltănea, Neamul logofătului
Costache Conachi, Bucureşti, 2001, p. 314 şi urm.
29
Şi Dimitrie Bolintineanu avea cunoştinţă de aventura amoroasă a lui Lascăr Paşcanu cu
„guvernanta”. Mai ştia că acesta avea o „imensă avere” şi că, în speranţa că va fi susţinut, la Istanbul,
de „prinţul Vogoride”, „el s-a căsătorit cu fiica ultimului” şi a încercat să preia tronul, pe bani, în timpul
bolii lui Ghica. Dimitrie Bolintineanu, L’Autriche, la Turquie et les Moldo-Valacques, Paris, 1856, în
idem, Opere, vol. XII Varia. Bibliografie, ed. Teodor Vârgolici, Bucureşti, 1992, p. 144–145.
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55 ani, „singurele funcţii pe care le-a exercitat sunt rezultatul unui târg petrecut
între el şi fostul domn Mihail Sturdza”, care l-a protejat, numindu-l, într-un sfârşit,
ministru de Finanţe şi menţinându-l în post atâta timp cât acesta a trăit cu
„frumoasa sa cumnată” (Haricleea Vogoride, fireşte). Dar, la puţin timp după
încheierea ministeriatului, şi-a atras nemulţumirea tuturora, întrucât „violenţa sa
brutală nu are egal decât în profunda sa incapacitate”. „Posesor al unei mari averi”,
nu a ştiut să facă decât „un deplorabil uzaj” al acesteia – dovadă fiind sumele pe
care le trimisese deja la Constantinopol. A fost concurentul prinţului Gr. Al. Ghica,
în timpul „acceselor de nebunie” ale acestuia, trimiţând şi atunci la turci foarte
mulţi bani şi folosindu-l pe „bătrânul Vogoride”, „intermediarul obişnuit al acestor
soiuri de târguri”. „Astăzi” e de mirare că Austria poate ţine un asemenea personaj
sub „patronajul” ei, trăgea concluzia V. Place30.
Deşi, în linii mari, „fizionomia” înfăţişată de consul corespunde „originalului”,
sunt şi câteva mici erori, cauzate, credem noi, de unele lacune de informaţie.
Întregul cursus honorum se întinde doar în perioada administraţiei ruseşti prezidate
de Kiselev şi a domniei lui Mihail Sturdza: membru al Departamentului Trebilor
din Afară, prezident al Tribunalului Iaşi, membru al Divanului de Apel, apoi al
Divanului Princiar, în fine, „timp de mai mulţi ani”, ministru de Finanţe. A fost şi
deputat în Adunarea Obştească, în sesiunea care a început la 12 decembrie 184131.
De altfel, Lascăr Cantacuzino Paşcanu a rămas douăzeci de ani (foarte mult, dacă
luăm în seamă ambiţia personajului) în rangul acordat de cumnatul său, în 1838,
acela de vornic32 – altfel spus, nu a mai fost luat în consideraţie de Grigore Al.
Ghica, nici de caimacamul Toderiţă Balş, devenind logofăt sub Vogoride, fără
îndoială ca urmare a adoptării unei poziţii separatiste şi în condiţiile inflaţiei
nemaivăzute a pieţei titlurilor de boierie. Semnificativ ni se pare, pentru orientarea
politică a personajului nostru, faptul că, la venirea în Iaşi, comisarii Turciei şi
Rusiei (Safvet Effendi şi, respectiv, Constantin Mihailovici Basily) au fost găzduiţi
în „palatul” lui Lascăr (actualul oficiu de stare civilă, la intersecţia dintre Uliţa
Goliei şi Uliţa Sf. Ilie), pe când reprezentantul Franţei (principala sprijinitoare a
mişcării unioniste), baronul de Talleyrand-Périgord, a fost primit în casele
răposatului unchi Mihalache33.
Aşadar, „reţeaua” neamurilor lui Lascăr Paşcanu, la nivelul elitei sociale şi
politice, nu doar în ţară, ci şi în străinătate, era realmente spectaculoasă. Dar,
30

AD, vol. VII, p. 178, V. Place către Al. Walewski, 15 mai 1858.
Ibidem, vol. VIII, ed. Dimitrie A. Sturdza, J.J. Skupiewski, Bucureşti, 1900, p. 292–293,
Petiţia logofătului Lascăr Cantacuzino Paşcanu către Adunarea Electivă a Moldovei, 30 decembrie
1858/11 ianuarie 1859.
32
Marea arhondologie a boierilor Moldovei (1835–1856), ed. Mihai-Răzvan Ungureanu, Iaşi,
[1997], p. 50. Rangul anterior, cel de agă, îl căpătase la 1 ianuarie 1835.
33
„Gazeta de Moldavia”, 11/23 aprilie 1857, nr. 28; AD, vol. IV, ed. Ghenadie Petrescu,
Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza, Bucureşti, 1889, p. 405 (Safvet); „Gazeta de Moldavia”, 16/28
septembrie 1857, nr. 73; AD, vol. V, ed. Ghenadie Petrescu, Dimitrie A. Sturdza, Dimitrie C. Sturdza,
Bucureşti, 1890, p. 649 (Basily); „Gazeta de Moldavia”, 11/23 aprilie 1857, nr. 28; AD, vol. IV,
p. 404 (Talleyrand-Périgord).
31
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precum se va vedea, nu a fost un „argument” suficient pentru obţinerea tronului
Moldovei.
*
Un prim episod al încercărilor lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu de a obţine
tronul Moldovei s-a derulat în primele luni ale anului 1853. Într-adevăr, după cum
semnala, din Bucureşti, consulul general al Franţei, Eugène Poujade, încă la 23
ianuarie, pe fondul căderii nervoase a domnitorului Grigore Al. Ghica, mai mulţi
amatori de tron au început să se mişte. Între ei, cel mai insistent părea a fi Lascăr
Paşcanu, „ginerele prinţului Vogoride, care are trecerea unei foarte mari averi şi
care se găseşte acum la Constantinopol (s.n.)”34. Spre sfârşitul lunii, Louis
Castaing, gerantul de la Iaşi, observa coagularea „grupurilor de interese din jurul
pretendenţilor”, apreciind că acelaşi personaj „avea cele mai multe şanse să
izbândească”35. Deja în februarie, în capitala Moldovei se vorbea de mazilirea
domnului, iar L. Castaing întărea impresia anterioară: succesorul avea să fie Lascăr
Cantacuzino Paşcanu, care deţinea, faţă de alţi „competitori”, atuul unei averi
considerabile36, din care era dispus a „investi” cât şi unde trebuie – aspect, desigur,
hotărâtor pentru succesul unei asemenea întreprinderi la Istanbul. La 17 februarie
1853, la Bucureşti se ştia deja că Lascăr Paşcanu „îşi desfăcuse punga la
Constantinopol”, E. Poujade grăbindu-se să-i transmită vestea ministrului său de
Externe, precizându-i şi sursa: potrivit informaţiilor „agentului” lui Barbu Ştirbei la
Poartă37 (desigur, capuchehaia Miltiade Aristarchi, dar informatorul consulului
trebuie să fi fost Barbu Ştirbei).
Dar, se vede, banii, cât de mulţi, nu au reuşit să rezolve automat toate
problemele: şi în cazul nostru au apărut complicaţii. Deşi se zvonea că turcii l-ar fi
numit, în locul lui Gr. Al. Ghica, pe Lascăr Cantacuzino Paşcanu (zvon interceptat,
de exemplu, de comisarul imperial austriac Stokera, însă consemnat în 1855),
puterea protectoare s-ar fi opus, iar Lascăr Paşcanu şi Ştefan Vogoride, în disperare
de cauză (banii fuseseră deja daţi), au recurs la un subterfugiu: l-au convins pe
Aali Paşa să solicite ambasadei ruse trimiterea medicului ei la Iaşi, pentru a îl
„consulta” pe Grigore Al. Ghica (în vederea depunerii, fireşte). Ruşii, însă, au
refuzat categoric; mai mult, consulul lor din Moldova, Nikolai de Giers (cumnat cu
fraţii cneji Cantacuzino, dar aceia erau din ramura Deleanu), ar fi primit
permisiunea să fie de acord cu „exilarea” în Basarabia a „boierilor recalcitranţi”,
34

ANIC, fond Microfilme Franţa, r. 4, dosar 11, f. 26–28, E. Poujade către Éd. Drouyn de
Lhuys, 23 ianuarie 1853; C. Murariu, op. cit., p. 365, n. 776.
35
ANIC, fond Microfilme Franţa, r. 41, dosar 3, f. 72, L. Castaing către Éd. Drouyn de Lhuys,
31 ianuarie 1853; C. Murariu, op. cit., p. 370, n. 788.
36
ANIC, fond Microfilme Franţa, r. 41, dosar 3, f. 75–77, L. Castaing către Éd. Drouyn de
Lhuys, 9 februarie 1853; C. Murariu, op. cit., p. 369, n. 787.
37
ANIC, fond Microfilme Franţa, r. 4, dosar 11, f. 45, E. Poujade către Éd. Drouyn de Lhuys,
17 februarie 1850; C. Murariu, op. cit., p. 370, n. 788.
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între care şi Lascăr Cantacuzino38. Aşadar, „operaţiunea” s-a soldat cu un eşec
complet. Abia la începutul lunii aprilie, o sursă englezească (Samuel Gardner,
consulul de la Iaşi, dar informaţia vine de la domnitorul Gr. Al. Ghica) ne
dezvăluie şi costurile ei: Lascăr Paşcanu trimisese la Istanbul 45.000 de galbeni
prin poşta rusă şi 20.000 prin cea austriacă39.
*
Al doilea episod al tentativelor lui Lascăr Cantacuzino Paşcanu de a deveni
domn în Moldova debutează cam la începutul primăverii anului 1858, conform
reţetei cunoscute: banii şi drumul Constantinopolului. Situaţia, însă, era diferită
faţă de cea din 1853: Lascăr Paşcanu nu mai putea conta, la Poartă, pe sprijinul
clanului Vogoride; mai mult, el însuşi nu se mai putea expune şi trata direct cu
turcii, astfel încât a trebuit să găsească interpuşi. Se afla, să nu uităm, într-o situaţie
delicată: căsătorit cu o femeie tânără, dar de o condiţie socială modestă, de care era
efectiv îndrăgostit, evita „publicitatea” de orice natură ar fi fost ea. Trăia în Belgia
de aproape trei ani de zile şi abia în 1858, spre toamnă, a revenit în Iaşi, cel mai
probabil singur.
Aproximativ la jumătatea lunii aprilie, consulul Victor Place ne dezvăluie
numele noului „negociator” al tronului pentru Lascăr Cantacuzino la Istanbul:
nimeni altul decât Costin Catargiu („alias Constantin de Catardji”, notează, cu
ironie, V. Place, într-o paranteză). Costin Catargiu era un separatist militant, fusese
un teribil ministru de Interne în primul guvern Vogoride (l-a înlocuit pe Neculai
Canta) şi trecea drept un om decis, fără scrupule, impunându-şi punctul de vedere
cu o violenţă ieşită din comun. Într-o întrevedere cu agentul francez, i-a spus direct
acestuia că dispune de 60.000 de galbeni pentru a-i folosi „după necesităţi”, în
vederea obţinerii tronului Moldovei pentru Lascăr Cantacuzino Paşcanu, la
Istanbul, unde avea să plece în câteva zile40. La mai bine de o săptămână distanţă,
Costin Catargiu îi solicita lui Victor Place o scrisoare de recomandare către
Édouard Thouvenel, ambasadorul Franţei în capitala otomană, pe care consulul i-a
remis-o, cu toate rezervele pe care le avea asupra personajului41.
La jumătatea lunii mai 1858, Victor Place îi înainta lui Alexandre Walewski
un raport extins, în care încerca să „cântărească” şansele candidaţilor la domnie.
Între amatorii de tron este trecut şi Costin Catargiu, care, insinuează consulul, n-ar
fi exclus să folosească banii lui Lascăr Paşcanu pentru sprijinirea propriei
38

ANIC, fond Microfilme Franţa, r. 41, dosar 3, f. 78–80, L. Castaing către Éd. Drouyn de
Lhuys, 26 februarie 1853; C. Murariu, op. cit., p. 372, n. 791.
39
ANIC, fond Microfilme Anglia, r. 28, dosar 947, f. 27–28, S. Gardner către Stratford
Canning, 4 aprilie 1853; C. Murariu, op. cit., p. 381, n. 820.
40
DUP, vol. VI, p. 133, V. Place către Éd. Thouvenel, Iaşi, 12/24 aprilie 1858. Prin aceeaşi
misivă, V. Place îl anunţa pe Éd. Thouvenel că i-a dat o recomandare „doamnei Maria Balş”, care
urma să lucreze, la turci, pentru soţul ei, Toderaş Balş.
41
Ibidem, p. 134, V. Place către Éd. Thouvenel, Iaşi, 23 aprilie/5 mai 1858.
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candidaturi, aserţiune cu care noi suntem de acord, deşi nu avem probe cu ajutorul
cărora să o confirmăm. Costin Catargiu, îşi dezvoltă V. Place ideea, om ca la 60 de
ani, avea, în antecedentele sale, „patru procese criminale” (= penale), fapt care nu
l-a împiedicat să fie de mai multe ori ministru, „chiar al Justiţiei”, şi să comită
„abuzurile cele mai scandaloase”. El a început „războiul de violenţe şi de fraude
contra unioniştilor”, el a falsificat listele electorale: iată „titlurile sale” în faţa
Turciei şi Austriei42. Acesta era omul pe care Lascăr Paşcanu l-a desemnat să-i
caute interesele la Istanbul, într-o perioadă în care Conferinţa de la Paris (încheiată
prin adoptarea cunoscutei Convenţii din 7/19 august 1858) stabilea că domnii
urmau a fi aleşi de către Adunările Elective interne. Evident, din „misiunea
Catargiu” Lascăr Paşcanu nu s-a ales cu nimic.
*
În toamnă, aşa cum am menţionat deja, el descinde în Iaşi, alăturându-se
îndată grupării „conservatorilor progresişti”, în fapt foştii separatişti deveniţi
„mihăileni” – partizanii alegerii ca domnitor a lui Mihail Sturdza. O relatare a lui
H.S. Ongley, gerantul consulatului englez din Iaşi, către H.L. Bulwer (fostul
reprezentant britanic în Comisia Europeană, devenit ambasador la Constantinopol),
din 28 octombrie/9 noiembrie 1858, ne poate sugera ce brumă de speranţă îi mai
rămăsese eroului nostru pentru a fi ales pe tronul Moldovei. „Prinţul” Lascăr
Cantacuzino „of Paskano” „va fi propus drept candidat [al „mihăilenilor”] în cazul
în care Mihail Sturdza va vedea că nu poate reuşi, situaţie în care acesta din urmă
va acorda sprijinul său primului”43. Nu este o întâmplare, credem noi, că, într-un
sfârşit, s-au aflat în aceeaşi situaţie doi oameni, cei mai bogaţi din ţară, foşti
cumnaţi, dar, mai presus de orice, oameni ai trecutului.
În continuare, numele lui Lascăr Paşcanu apare rar în avalanşa de documente
de epocă. La 18/30 noiembrie 1858, semnează, împreună cu alţi 36 de „mihăileni”,
o jalbă către marele vizir împotriva caimacamilor V. Sturdza şi A. Panu, în care cei
doi sunt acuzaţi de manipularea listelor electorale pentru Adunarea Electivă44. La
30 decembrie (stil vechi) 1858, cum s-a mai spus, cere Adunării Elective să fie
înscris pe lista candidaţilor la tron, invocând, între altele, faptul că, dacă este vorba
de avere, apoi ajunge să prezinte doar un contract de arendare a „unuia dintre
pământurile lui”, „contract timbrat” dinaintea Convenţiei45. Era, evident, o aluzie –
trebuie să recunoaştem, spirituală – la faptul că multe dosare de avere s-au
42

AD, vol. VII, p. 178–179, V. Place către Al. Walewski, 15 mai 1858.
DUP, vol. VII Corespondenţă diplomatică engleză (1856–1859), ed. Valentina Costake,
Beatrice Marinescu, Valeriu Stan, Bucureşti, 1984, p. 782, H.S. Ongley către H.L. Bulwer, Iaşi, 28
octombrie/9 noiembrie 1858.
44
Constantin C. Angelescu, Despre ultima fază a luptei pentru unire în Moldova, în idem,
Scrieri alese. Drept, istorie, cultură, ed. Dumitru Vitcu, Iaşi, 2005, p. 164 şi urm.
45
AD, vol. VIII, p. 293. Petiţia a fost citită în Adunarea Electivă la 3/15 ianuarie 1859; s-a
hotărât trecerea lui Lascăr Cantacuzino pe lista candidaţilor (vezi D.A. Sturdza, op. cit., p. 665).
43
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„fabricat” ad-hoc, după aflarea stipulaţiilor electorale ale Convenţiei de la Paris (şi
mai cu seamă de către „naţionali”).
Acesta a fost momentul în care Lascăr Cantacuzino Paşcanu părăsea scena
istoriei, un om obosit, aflat în evident contratimp cu prefacerile repezi din ţară, de
care părea să fie copleşit. Erau vremuri în care nu mai puteai să devii domn numai
pentru că voiai sau dispuneai de suficientă avere pentru a cumpăra, la uşi străine,
tronul Moldovei. Pe de altă parte, exemplul lui Lascăr Paşcanu ne confirmă – dacă
mai era nevoie – că nu au fost posibile, spre 1859, strategii de familie care să
propulseze pe un membru al lor la domnie. Ştefan Vogoride l-a făcut domn pe
Mihail Sturdza, în 1834, dar a eşuat lamentabil în 1853 (cu Lascăr Cantacuzino),
1857–1858 (cu Nicolae Conachi Vogoride) şi 1858–1859 (cu Mihail Sturdza), cu
toată uriaşa încrengătură de relaţii pe care a clădit-o în timp. Lui Mihail Sturdza
i-au fost anulate şansele nu de către „naţionali”, ci de fiul Grigorie – dar, de fapt, şi
le-au minat reciproc.
A CONTESTANT FOR THE MOLDAVIAN THRONE TOWARDS 1859
AND HIS RELATIVES: LASCĂR CANTACUZINO PAŞCANU
Abstract

The present study is a part of the author’s research on the extremely complex
issues which preceded and determined the formation of the Romanian national
state (1859). A special segment of this research is dedicated to the presentation of
the candidates for the thrones of the two Principalities, Moldavia and Wallachia.
Among them was Lascăr Cantacuzino Paşcanu, who made significant efforts,
through money and personal connections at Istanbul, the capital of the suzerain
power, to obtain Moldavia’s throne. The study illustrates the story of a lamentable
failure of a man who found himself in obvious disagreement with the spirit of the
epoch and with the Romanian national aspirations.
Keywords: Lascăr Cantacuzino Paşcanu; Ştefan Vogoride; 1858 Ellective
Assembly; Moldavia; Union
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SECURITATEA BALCANICĂ – EŞECUL UNEI STRATEGII
CHESTIUNEA FRONTIERELOR BALCANICE ÎN PERIOADA
POST-VERSAILLEZĂ: STATU-QUO FRONTALIER VERSUS
REVIZIONISM TERITORIAL
RADU TUDORANCEA*

Conferinţa de Pace de la Paris şi tratatele care i-au urmat au consacrat o nouă
situaţie politico-teritorială, inclusiv sau mai ales pentru zona balcanică, statuând
implicit şi o nouă configuraţie a frontierelor ţărilor din această regiune. Întreaga
evoluţie post-versailleză avea să fie marcată, din punctul de vedere al Europei
balcanice, pe de o parte, de raportarea marilor puteri la regiunea balcanică în
ansamblul ei, iar, pe de altă parte, de intenţiile statelor victorioase din zonă de a-şi
menţine statu-quoul teritorial stabilit în urma Conferinţei de Pace şi a tratatelor
parafate, în contrapondere cu interesele statelor învinse din zonă, anume Bulgaria
şi Ungaria, aliniate unei politici revizioniste. O situaţie asemănătoare a existat, în
acelaşi timp, şi între Grecia şi Turcia, a căror animozitate reciprocă s-a prelungit,
după campania din Asia Mică şi încheierea tratatului de la Lausanne, până la semnarea
la Ankara, în 10 iunie 1930, a convenţiei privind lichidarea definitivă a chestiunilor
rezultând din tratatul de la Lausanne şi din acordul eleno-turc privitor la atât de
problematicul schimb de populaţie dintre cele două state1.
Franţa, deşi victorioasă în război, era preocupată de spectrul revanşei
germane, astfel încât o parte a strategiei sale la nivel continental a vizat constituirea
unui sistem de alianţe favorabil menţinerii statu-quoului. Din zona balcanică, cel
puţin două state care îşi desăvârşiseră unitatea teritorială, anume România şi Regatul
Sârbo-Croato-Sloven, erau interesate de acelaşi lucru, anume de conservarea noului
statut politico-teritorial şi implicit de propria configuraţie a frontierelor. Mica
Înţelegere era prima construcţie care urma să reprezinte tocmai acest tip de abordare,
de apărare a organizării postbelice în zona Europei de Sud-Est. Constituită în urma
unui proces de durată (care a implicat parcurgerea mai multor etape, cele mai
importante fiind reprezentate de alianţa cehoslovaco-iugoslavă din 14 august 1920,
cea româno-cehoslovacă din 22 aprilie 1921 şi, într-un final, convenţia de alianţă
defensivă dintre Regatul Sârbo-Croato-Sloven şi România, la 7 iunie 1921), respectiva
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; radutud2002@yahoo.com.

1

Pe larg despre ideile de politică externă ale lui E. Venizelos, la Pteros Papastratis, Apo tin
Megali Idea sti Valkaniki Enossi, în Venizelismos kai astikos eksynchronismos, ed. G. Mavrogordatos,
Ch. Chatzyiosif, Irakleio, 1922.
„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 71–82
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entitate fusese proiectată a fi mult mai extinsă. Mai precis, deşi această formulă de
cooperare regională a funcţionat având în componenţa sa doar trei membri, este
ştiut faptul că Take Ionescu vizase, de fapt, o formulă mult mai extinsă, care, pe
lângă cele trei state deja menţionate, ar fi trebuit să cuprindă şi Polonia şi Grecia,
prin intermediul unei „alianţe generale de la Marea Baltică la Marea Egee”, obiectivul
fundamental fiind apărarea statu-quoului frontalier stabilit la Versailles2.
Concret, construcţia proiectată de Take Ionescu preconiza ca între cele cinci
state să fie încheiat un tratat de alianţă care să garanteze, în primul rând, integritatea
frontierelor acestora, organizarea de întruniri periodice, la nivel de miniştri de Externe,
între reprezentanţii statelor membre şi, nu în ultimul rând, o formulă de cooperare
militară bine organizată3. Curând însă, mai multe piedici aveau să apară în calea
proiectului lui Take Ionescu. Pe de o parte, Polonia se afla angajată în conflictul cu
Rusia Sovietică şi în acelaşi timp avea un diferend teritorial puternic (în privinţa
Teschen-ului) cu alt stat care trebuia să facă parte din viitoarea alianţă, anume
Cehoslovacia. Pe de altă parte, Grecia se afla angrenată în campania din Asia Mică,
trebuind să depăşească multiple chestiuni de ordin politic, economic şi militar. De
îndată ce Grecia a semnat tratatul de la Sèvres4 (10 august 1920), un veritabil
succes (pe termen scurt) pentru statul elen, Eleftherios Venizelos îi transmitea lui
Take Ionescu viziunea sa în legătură cu paşii care trebuiau parcurşi pentru a
consfinţi apropierea între statele din zona balcanică, în vederea menţinerii
statu-quoului. Acesta arăta că, în Ellada, „sentimentul solidarităţii între România,
Serbia şi Grecia pentru menţinerea statu-quoului balcanic […] este atât de profund
şi existenţa unei Românii puternice atât de conformă intereselor Greciei, încât nu
am putea rămâne impasibili în faţa unui eventual atac din partea Bulgariei contra
României, în cazul în care Sovietele ar lansa o ofensivă contra acestei ultime puteri”5.
În calea proiectului aveau să apară piedici semnificative, cea mai evidentă fiind legată
de diferendul de ordin teritorial între Polonia şi Cehoslovacia6. În privinţa participării
2

Iniţiatorul acestui proiect, Take Ionescu, a reluat o idee aparţinând preşedintelui Cehoslovaciei,
Tomáš Masaryk, pe care avea să o reconsidere şi să o îmbogăţească. După ce a lansat ideea unei
„alianţe orientale în cinci”, la începutul anului 1919, la o manifestare organizată în cinstea unui an de
existenţă a ziarului „La Roumanie”, Take Ionescu, ferm convins că „Germania nu este moartă”, considera
că grupul celor cinci state, anume Polonia, România, Cehoslovacia, Serbia şi Grecia, putea ţine sub
control pericolul german. Vezi, în acest sens, C. Xeni, Take Ionescu, 1858–1922, Bucureşti, 1932, p. 465.
3
Take Ionescu, Mica Înţelegere, Bucureşti, 1921, p. 6–7.
4
Prevederile tratatului de pace dintre Puterile Aliate şi Asociate şi Turcia (tratatul de la Sèvres) din
10 august 1920, în J.A.S. Grenville, The Major International Treaties 1914–1973. A History and
Guide with Texts, New York, 1974, p. 73–77.
5
Biblioteca Naţională a României, fond St. Georges, p. VIII, dosar 7, f. 49, datat 2 septembrie
1920. Venizelos îşi exprima convingerea că, la rândul său, România nu ar fi putut rămâne indiferentă
în cazul în care Bulgaria ar fi atacat Grecia.
6
Ibidem, p. XCII, dosar 1, f. 92–93, Varşovia, din 22 septembrie 1920, semnat Florescu. În
scurt timp, Alexandru Florescu, reprezentantul României la Varşovia, relua aceste idei într-un alt raport, în
care sublinia că reticenţa Poloniei faţă de o eventuală participare la proiectul Micii Înţelegeri era provocată,
în primul rând, de „atitudinea cehilor faţă de populaţia polonă din teritoriile Sileziei şi din Teschen”,
lucru care excludea o eventuală participare a Poloniei la Mica Înţelegere. Sugestiv în acest sens este
un alt raport întocmit de Alexandru Florescu, care, analizând declaraţiile titularului polon al Externelor,
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Greciei, aceasta avea să fie definitiv compromisă, după alegerile parlamentare din
noiembrie 1920, al căror rezultat însemna o înfrângere neaşteptată a liberalilor eleni şi
implicit a lui E. Venizelos.
Luând în considerare noua situaţie existentă, Take Ionescu avea să decidă
asumarea unei noi strategii, aceea de încheiere a tratatelor bilaterale, astfel încât,
din vara anului 1921, Mica Înţelegere era deja conturată, reunind însă doar trei
state, anume România, Cehoslovacia şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven (din 1929,
Iugoslavia). După semnarea convenţiilor de alianţă defensivă, s-a trecut la negocierea
şi semnarea de convenţii militare între cele trei state, care conţineau prevederi foarte
concrete în legătură cu măsurile care urmau a fi luate în situaţia unei agresiuni
armate din partea statelor revizioniste. De altfel, unele prevederi ale convenţiilor
militare erau prefigurate încă din textul convenţiilor de alianţă defensivă. De pildă,
potrivit articolului 1 al convenţiei de alianţă defensivă încheiate între România şi
Iugoslavia în 1921, „în caz de atac neprovocat, al Ungariei sau Bulgariei sau al
celor două deodată, contra uneia din înaltele părţi contractante în scopul de a lovi
ordinea stabilită prin tratatul de pace de la Trianon sau prin cel de la Neuilly-surSeine, cealaltă parte se angajează să participe la apărarea părţii atacate printr-o
manieră ce va fi stabilită printr-un aranjament menţionat în articolul 2 al prezentei
convenţii”7. Ulterior, prin adoptarea pactului de organizare a Micii Înţelegeri, din
februarie 1933, erau făcuţi noi paşi către o readaptare a relaţiilor celor trei membri
la noul context internaţional, perceput ca fiind unul neliniştitor la adresa securităţii
teritoriale a statelor semnatare8. Întreaga construcţie reprezentată de Mica Înţelegere
avea însă să fie puternic zdruncinată de evoluţia ulterioară a contextului internaţional,
care avea să dovedească fragilitatea acesteia9.
prinţul Sapieha, ajungea la concluzia că adversitatea dintre Cehoslovacia şi Polonia era încă persistentă, în
vreme ce prietenia tradiţională a Poloniei faţă de Ungaria era evidentă.
7
Textul convenţiei de alianţă defensivă încheiate între Regatul României şi Regatul Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor, articolul 1, în Gheorghe Zaharia, Constantin Botoran, Politica de apărare
naţională a României în contextul european interbelic, Bucureşti, 1981, p. 338.
8
Frederic C. Nanu, Politica externă a României, 1919–1933, Iaşi, 1993, p. 25. La momentul
adoptării pactului de organizare a Micii Înţelegeri din februarie 1933, Societatea Naţiunilor, de care se
lega încrederea membrilor Micii Înţelegeri privind menţinerea securităţii la scară globală, eşuase la
primul „test” din seria de şase care aveau să se succeadă, anume invazia japoneză din Manchuria. Odată cu
adoptarea pactului de organizare, avea să fie studiată tot mai mult ideea privind constituirea unui
comandament militar unic între cele trei state membre ale Micii Înţelegeri, iar o primă oportunitate
privind înfiinţarea unei structuri unice de comandă a fost reprezentată de întrunirea şefilor Marilor
State Majore ale ţărilor membre ale Micii Înţelegeri, din iunie 1936 (la trei luni de la ocuparea de
către trupele germane a malului stâng al Rinului), organizată la Bucureşti, unde s-a semnat un protocol
privitor la „Comandamentul unic şi pregătirea materială a războiului de către Mica Înţelegere”.
9
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: AMAE), fond Mica Înţelegere, vol. 31,
Referatul domnului ministru Cretzianu, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, nedatat,
f. 27–31. Motivele pot fi identificate în factori interni, dar mai ales externi, precum cel reprezentat de
Anschluss (a cărui însemnătate era evaluată de către Marele Stat Major român ca fiind extrem de
importantă, întrucât „realizarea sa ne face să vedem Germania ca vecină cu România pe frontiera de
vest, căci Ungaria trebuie considerată în sfera sa de acţiune, iar într-un viitor război vom avea de-a
face cu această armată, chiar din primele zile de operaţiuni”) sau evoluţia evenimentelor după „episodul”
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SPRE UN „LOCARNO BALCANIC” AL FRONTIERELOR?
Garantarea frontierelor răsăritene franceze şi belgiene prin semnarea convenţiilor
de la Locarno din 5–16 octombrie 1925, între Marea Britanie, Franţa, Belgia, Italia
şi Germania, a determinat vehicularea unor idei privind constituirea unui „Locarno
balcanic”, obiectivul unui asemenea demers fiind tocmai acela de menţinere a
frontierelor din regiune. Merită a fi amintită, în acest context, succesiunea de proiecte
şi viziuni privind o asemenea construcţie, menită a oferi soluţii de securitate pentru
o zonă care resimţea acut lipsa acesteia. Marea Britanie, de exemplu, garantă a
acordurilor de la Locarno, avea o viziune proprie privind chestiunea arbitrajului, a
concilierii şi a securităţii pentru zona Europei Centrale şi a Balcanilor. În ansamblu,
Marea Britanie percepea Balcanii ca pe o regiune în care exista o „varietate de probleme
rezultând din relaţiile bilaterale ale Iugoslaviei, Bulgariei, Greciei, Albaniei şi Turciei,
din politica pe care Franţa şi Italia o promovau în aceste ţări”10. La sfârşitul lunii
octombrie 1925, titularul Foreign Office transmitea reprezentanţilor Marii Britanii la
Praga, Roma, Viena, Belgrad, Budapesta şi Bucureşti elementele de bază ale concepţiei
sale, esenţa fiind aceea că „guvernul britanic oferă sprijin total oricărei propuneri
vizând extinderea principiilor de la Locarno”, subliniindu-se totuşi, în acelaşi timp, că
„salvarea trebuie să vină din interior […], guvernele direct interesate trebuie să dorească
pacea”11. Spaţiul la care se făcea referire era limitat la Europa Centrală, întrucât
zona în cauză era considerată ca fiind una care oferea „o şansă mai bună sau mai
rapidă de progres în direcţia unor pacte de securitate reciprocă decât Balcanii”12.
Unele puncte de vedere aparţinându-i lui Neville Chamberlain, cu privire la
etapele care trebuiau să fie parcurse pentru încheierea unor astfel de pacte, erau mai
cunoscute în Grecia, fiind implicit aflate şi de reprezentanţa României la Atena.
Astfel, Neville Chamberlain considera că, dacă exista voinţa „de a se îmbunătăţi
relaţiile dintre două sau mai multe ţări, e nevoie ca iniţiativa să pornească de la
aceste ţări, de la guvernele lor”, recomandând, în acelaşi timp, ca respectivele state

München (29–30 septembrie 1938) şi primul „arbitraj” de la Viena (2 noiembrie 1938), atunci când
Cehoslovacia, acceptând să cedeze o parte din teritoriul său Ungariei, îi determina pe oficialii celorlalte
două state partenere să considere că statul în cauză (Cehoslovacia) „a ieşit ipso facto din Mica Înţelegere şi
că deci întregul pact ar fi devenit caduc”, cu toate că Cehoslovacia a comunicat la 9 noiembrie 1938
că ar dori „să nu se denunţe pactul Micii Înţelegeri, ci să fie lăsat să doarmă în ceea ce priveşte partea
sa politică, subzistând în mod activ partea sa economică”.
10
Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, ed. W.N. Medlicott, Douglas Dakin,
M.E. Lambert, s. IA, vol. I, London, 1966, p. 848, Appendix, Memorandum on the Foreign Policy of
His Majesty’s Government, with a List of British Commitments in Their Relative Order of Importance,
Londra, 10 aprilie 1926.
11
Ibidem, p. 64–66, telegramă de la Londra, din 30 octombrie 1925, semnată Chamberlain.
12
Ibidem. Neville Chamberlain plasase în acest spaţiu Austria, Cehoslovacia, Ungaria, Italia,
Iugoslavia şi România.
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să studieze şi să urmeze „spiritul care a dominat la încheierea acestor acorduri (cu
referire la convenţiile de la Locarno, n.n.)”13.
La rândul său, Italia, după ce declarase iniţial că un „Locarno balcanic este încă
prematur”, arăta totuşi că „singura putere care poate să reaşeze principiile
fundamentale de la Locarno pe situaţia ţărilor dunărene este Italia”14. Tot Italiei îi
aparţine paternitatea ideii unui pact „danubiano-balcanic”, urmând modelul Locarno,
care ar fi trebuit să cuprindă state ca Austria, Ungaria, Cehoslovacia, Regatul SârboCroato-Sloven, România, Bulgaria şi Grecia. În cadrul unui asemenea demers,
atitudinea României era una favorabilă (deşi era condiţionată de garantarea frontierelor
sale), după cum era favorabilă şi atitudinea Greciei, condiţionată, de această dată,
de acceptul venit din partea Marii Britanii. În cele din urmă, pe fondul tensiunilor
franco-italiene (în ciuda susţinerii acordate de Marea Britanie pentru Italia) şi al
opoziţiei fervente venite din partea Franţei, proiectul italian avea să eşueze, în
toamna anului 1926.
Franţa, la rândul său, avea să înainteze propriul proiect, în primăvara anului
1926, care ar fi trebuit să aibă în centrul său o „trilaterală” între Franţa, Regatul
Sârbo-Croato-Sloven şi Italia, entitate care, în cele din urmă, nu s-a materializat, pe
acelaşi fond de opoziţie fermă din partea Italiei, în ciuda intervenţiei franceze la
Londra, prin care se dorea obţinerea sprijinului britanic şi implicit asocierea Italiei
la proiect.
Grecia, primul stat din regiunea Balcanilor care a lansat ideea unui pact balcanic
de garanţii, urmând spiritul locarnian (noiembrie 1925), avea să întâmpine opoziţia
Regatului Sârbo-Croato-Sloven, din raţiuni care ţineau de tensiunile tot mai accentuate
între cele două state, de după denunţarea, de către Regatul Sârbo-Croato-Sloven, a
tratatului de alianţă din 1913. În aceste condiţii, era evident că deznodământul unei
astfel de iniţiative nu putea fi unul fericit, atâta vreme cât disputa dintre cele două
părţi se prelungea, în ciuda unor încercări de mediere internaţională15.
FRONTIERELE BALCANICE ŞI EMERGENŢA PACTULUI BALCANIC
Eforturile statelor balcanice legate de menţinerea statu-quoului frontalier au
condus, la începutul anilor ’30, la constituirea Înţelegerii Balcanice, al cărei
obiectiv primordial era precizat încă din preambulul pactului semnat oficial în
Marea Aulă a Academiei din Atena de către reprezentanţii celor patru guverne.
Preambulul sublinia astfel decizia statelor semnatare „de a asigura respectarea
13

AMAE, fond Înţelegerea Balcanică, vol. I, raportul nr. 2116, din 17 decembrie 1925, de la
Legaţia României la Atena, semnat Langa Răşcanu, f. 97–98. Erau date drept exemple convenţiile de
la Locarno, care „ofereau diferite modele de tratate tinzând la îmbunătăţirea relaţiilor dintre naţiuni”.
14
I Documenti Diplomatici Italiani, s. a VII-a 1922–1935, vol. IV Maggio 1925 – Febbraio
1927, Roma, 1962, doc. nr. 222, telegramă de la Belgrad, 10 ianuarie 1926, semnată Bodrero, p. 159–160.
15
Asupra întregului context, pe larg la Constantin Iordan, România şi relaţiile internaţionale
din Sud-Estul european: „Modelul” Locarno (1925–1927), Bucureşti, 2001, p. 176–178.
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angajamentelor contractuale existente şi menţinerea ordinii teritoriale actual
stabilite în Balcani”16.
Chintesenţa pactului era cuprinsă în primele două articole: articolul I stipula
„garantarea reciprocă a securităţii tuturor frontierelor balcanice ale Greciei, Iugoslaviei,
Turciei şi României”, în vreme ce articolul II preciza limpede „angajamentul înaltelor
părţi contractante de a se pune de acord asupra măsurilor necesare în eventualităţile
care ar putea afecta interesele lor aşa cum sunt definite de prezentul acord”, precum
şi decizia de a „nu întreprinde nicio acţiune politică faţă de oricare altă ţară balcanică
nesemnatară a prezentului pact fără un acord mutual prealabil şi de a nu-şi asuma
nicio obligaţie politică faţă de orice ţară balcanică, fără consimţământul celorlalte părţi
contractante”17. Extrem de importantă pentru raportarea noii entităţi la frontierele
balcanice este una din anexele pactului, care definea cu acurateţe sintagma „ordinea
teritorială actualmente stabilită în Balcani” ca fiind suma „frontierelor balcanice,
respectiv frontierele dintre România şi Bulgaria, România şi Iugoslavia, Albania şi
Iugoslavia, Albania şi Grecia, Iugoslavia şi Bulgaria, Grecia şi Iugoslavia, Grecia
şi Bulgaria, Grecia şi Turcia, Bulgaria şi Turcia”18. Eşecul acestei entităţi, la sfârşitul
anilor ’30, avea să fie generat de o sumă de factori, începând de la primul neajuns,
reprezentat de rezerva Turciei (care, invocând pactul de prietenie şi neutralitate
sovieto-turc din decembrie 1925, precum şi protocolul sovieto-turc din decembrie
1929, şi-a exprimat din start hotărârea de a nu lua parte la o acţiune îndreptată
împotriva Uniunii Sovietice19), şi continuând cu ezitările Greciei, distanţarea Iugoslaviei
(una extrem de importantă20), dar mai ales contextul internaţional nefavorabil.
Simptomatică pentru evoluţiile contextului internaţional şi, implicit, pentru
efortul statelor membre ale Înţelegerii Balcanice de adaptare la noile realităţi ale
Europei de la finele anilor ’30 a fost semnarea la Salonic, în iulie 1938, de către
prim-ministrul bulgar, G. Kiosseivanov, pe de o parte, şi de către omologul său
grec, I. Metaxas (care pe atunci deţinea funcţia de preşedinte în exerciţiu al
Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice), a acordului21, care abolea, practic,
clauzele militare, navale şi aeriene ale tratatului de pace cu Bulgaria (Neuilly-surSeine), dar şi clauzele privind demilitarizarea frontierei turco-bulgare stipulate de
16

AMAE, fond Înţelegerea Balcanică, vol. 16, textul pactului de la Atena, f. 168–169.
Ibidem, f. 169–170.
18
Ibidem, protocol de semnătură 2 (anexa a patra a pactului Înţelegerii Balcanice), 9 februarie
1934, Atena.
19
Ibidem, vol. 39, referatul La Roumanie et l’Entente balkanique, din 24 decembrie 1943,
semnat Constantin Cesianu, f. 447–475. În referatul menţionat, rezerva turcească este evaluată ca
fiind „prima fisură” a edificiului reprezentat de Înţelegerea Balcanică.
20
Avem în vedere faptul că Iugoslavia, prin guvernul Stoiadinovici, semna la 24 ianuarie 1937
un pact de „prietenie permanentă şi sinceră” cu Bulgaria, fără a solicita consimţământul aliaţilor săi.
Turcia, partener al Iugoslaviei şi României în Înţelegerea Balcanică, considera că un astfel de pact
putea reprezenta un prim pas către o viitoare atragere a Bulgariei în Înţelegerea Balcanică, în vreme
ce România a manifestat o atitudine vehementă împotriva acestui pact, care s-a transformat în cele din
urmă într-un consimţământ lipsit de orice entuziasm, pe fondul presiunilor venite din partea Franţei.
21
AMAE, fond Înţelegerea Balcanică, vol. 37, textul acordului de la Salonic, f. 167–169.
17
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convenţia de la Lausanne (1923), constituind, în termeni reali, o atingere adusă ordinii
versailleze, la care girau înşişi membrii Înţelegerii Balcanice.
Într-o astfel de situaţie, aproape că nu mai surprinde faptul că factorii amintiţi,
coroboraţi, conduceau, într-un final, la deznodământul nefericit, care a însemnat,
practic, dezintegrarea tuturor statelor partenere (cu excepţia Turciei).
TENSIUNI ŞI DIFERENDE DE FRONTIERĂ
ÎNTRE STATELE BALCANICE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
De-a lungul perioadei interbelice, între statele balcanice fie au apărut, fie s-au
perpetuat unele tensiuni şi dispute, care au afectat relaţiile interbalcanice, chiar şi
după constituirea Înţelegerii Balcanice. Dintre acestea, vom face referire la trei, pe
care le considerăm a fi cele mai importante, anume diferendul eleno-iugoslav, cel
eleno-turc şi cel eleno-bulgar.
DIFERENDUL ELENO-IUGOSLAV
Diferendul dintre Grecia şi Iugoslavia a pornit de la chestiuni sensibile pentru
ambele părţi, precum cea privind zona liberă Salonic şi reglementarea traficului
feroviar pe ruta Ghevghelija-Salonic. Totuşi, apariţia fricţiunilor în relaţiile dintre
Grecia şi Iugoslavia fusese generată de semnarea de către Grecia şi Bulgaria, la
29 septembrie 1924, a protocolului Kalfov-Politis22, document potrivit căruia statul
elen recunoştea existenţa pe teritoriul său a unei minorităţi bulgare, lucru care a
stârnit un puternic val de nemulţumire la Belgrad. Diriguitorii de la Belgrad considerau
că acesta era de fapt un prim pas făcut de Bulgaria, care putea fi considerat un
precedent pentru recunoaşterea bulgarilor şi în Serbia meridională. În consecinţă,
guvernul de la Belgrad decidea să denunţe, la 24 noiembrie 1924, vechiul tratat de
alianţă existent eleno-sârb, semnat încă din mai 1913, singura cale care să conducă
la reparafarea tratatului fiind tocmai rezolvarea chestiunilor litigioase de pe agenda
relaţiilor eleno-iugoslave.
În cele din urmă, pe fondul creşterii nemulţumirii la Atena faţă de doleanţele
tot mai îndrăzneţe ale Bulgariei (chestiunea ieşirii la Marea Egee), autorităţile elene
şi-au reconsiderat poziţia. Astfel, se vehicula tot mai des ideea că de fapt Nikolaos
Politis, semnatarul protocolului din partea greacă, nu avusese mandat pentru a încheia
documentul în cauză, astfel încât ratificarea acestuia nu se putea produce (de altfel,
parlamentul elen avea să respingă protocolul Kalfov-Politis în februarie 1925).

22
Chestiunea este abordată pe larg la Constantin Iordan, Minorităţi şi politică externă în
Balcani: România şi protocolul Kalfov-Politis (septembrie 1924), în „Sud-Estul şi contextul european.
Buletin”, III, 1995.
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Abandonarea aplicării protocolului Kalfov-Politis lăsa cale liberă redeschiderii
negocierilor eleno-sârbe. Treptat, partea iugoslavă a înţeles să abandoneze unele
pretenţii, precum cea referitoare la încheierea unei convenţii în favoarea minorităţilor
sârbeşti din Grecia, aceasta datorându-se, „în mare parte, acţiunii amicale a domnului
Duca pe lângă ministrul Afacerilor Străine iugoslav”23. Singura chestiune care
rămăsese a fi soluţionată era cea privind linia Ghevghelija-Salonic, în privinţa
căreia sârbii se arătaseră extrem de intransigenţi. Totuşi, în urma unor întrevederi
dintre ministrul elen de Externe, L. Roufos, şi M. Nincić, care avuseseră loc la
Geneva, oficialul elen a pregătit un memoriu care urma a fi înaintat părţii sârbe,
cuprinzând propunerile de soluţionare a diferendului privind linia GhevghelijaSalonic şi zona sârbească din portul egeean.
Ulterior, şi ca urmare a eforturilor de mediator depuse de către România, în luna
august 1926 aveau să fie semnate de către Regatul Sârbo-Croato-Sloven şi Grecia
un set de patru convenţii pentru soluţionarea „chestiunilor pendinte” dintre cele două
părţi, anume: convenţia asupra tranzitului şi comunicaţiilor referitoare la comerţul
de tranzit prin zona iugoslavă de la Salonic şi a comunicaţiilor pe calea ferată între
această zonă şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven, convenţia asupra gărilor comune (de
fapt, una singură, cea de la Ghevghelija), convenţia asupra tarifelor comune pentru
mărfurile expediate direct, precum şi o convenţie complementară24.
La soluţionarea deplină a diferendului eleno-iugoslav avea să se ajungă abia
mai târziu, după ce în fruntea guvernului elen a revenit Eleftherios Venizelos.
Acesta din urmă, conştient că Italia reprezenta o „mare putere mediteraneeană
menită a constitui în bazinul oriental al Mediteranei factorul cel mai de seamă
pentru întărirea păcii”25, înţelegea să întreţină legături de prietenie cu Italia, astfel
că, în septembrie 1928, Grecia şi Italia semnau la Roma un tratat de prietenie şi
arbitraj. După încheierea acestui tratat italo-elen, autorităţile iugoslave au devenit
mult mai conciliante în negocierile cu Atena, resimţind o oarecare nelinişte faţă de
intenţiile Italiei. În consecinţă, tratativele dintre Atena şi Belgrad, care trenaseră o
bună perioadă de timp, erau din nou reluate, la Belgrad, un prim pas fiind reprezentat
de semnarea unui protocol (în octombrie 1928), care prevedea încheierea unui pact
de prietenie şi arbitraj şi soluţionarea chestiunilor aflate încă în dispută. Tratativele
eleno-iugoslave aveau să fie reluate la începutul anului următor, fiind finalizate în
martie, la Atena. Astfel, după ce, la 17 martie 1929, cele două state semnau (la Geneva)
un acord privind administrarea zonei libere (care stipula că zona liberă sârbă din
Salonic rămânea sub suveranitatea şi administraţia elenă), la sfârşitul lunii martie 1929
(la Belgrad) era semnat şi mult aşteptatul tratat de prietenie, conciliere şi arbitraj
judiciar între Iugoslavia şi Grecia. Ulterior, la 9 februarie 1934, prin semnarea
23
AMAE, fond Grecia 71/1925, vol. 117/1, raportul nr. 712, din 22 aprilie 1926, de la Legaţia
României de la Atena, f. 99.
24
Ibidem, vol. 117/2, G 6 A, raport nr. 1432, din 18 august 1926, de la Legaţia României de la
Atena, f. 184. Pe lângă aceste patru convenţii amintite, cele două state au semnat, de asemenea, un
tratat de înţelegere şi prietenie, cu caracter pur defensiv, pe o durată de trei ani.
25
Ibidem, vol. I, raport nr. 2169, din 28 august 1928, semnat Brabeţianu, f. 243–244.
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pactului Înţelegerii Balcanice, cele două state deveneau membre ale aceleiaşi entităţi,
marcând şi mai evident apropierea dintre ele, precum şi obiectivele externe comune.
DIFERENDUL ELENO-TURC
Tensiunile eleno-turce şi, implicit, diferendul teritorial pot fi identificate ca
decurgând, în primul rând, din programul naţional elen. Concret, aplicarea Megali
Idea (sau, mai bine spus, desăvârşirea acesteia) presupunea, în primul rând, aducerea,
în hotarele Greciei, a tuturor fostelor teritorii bizantine, de la Marea Ionică la Asia
Mică şi Marea Neagră în est şi din Tracia, Macedonia şi Epir în nord, până la Creta şi
Cipru, în sud, într-o entitate statală având capitala la Constantinopol. Acest program ar
fi implicat, în mare parte, deposedarea Imperiului Otoman, iar ulterior a Republicii
Turce, de teritorii aflate sub suveranitatea sa. În mod evident, o astfel de situaţie nu
putea să fie acceptată cu bunăvoinţă de oficialii otomani şi, respectiv, turci. Un context
propice la sfârşitul Primului Război Mondial avea să ofere Greciei şansa împlinirii
unei mari părţi a programului naţional, care să continue evoluţia favorabilă
înregistrată la sfârşitul celui de-al doilea război balcanic, prin pacea de la
Bucureşti. Aşadar, prin tratatul de la Sèvres, Grecia reuşea să obţină administrarea
regiunii Smirna (deşi aflată formal sub suveranitate otomană), cu perspectiva unirii
acesteia la Grecia, după cinci ani, în cazul unui plebiscit care să confirme acest pas.
Mai mult decât atât, era vorba şi de insulele din Marea Egee (deşi Imbros şi
Tenedos ar fi urmat să fie demilitarizate), iar Grecia ar fi devenit membră a unei
Comisii Internaţionale de administrare a strâmtorilor, alături de marile puteri.
Această construcţie a devenit caducă în urma dezastrului elen din Asia Mică26,
premergător conferinţei şi tratatului de la Lausanne, prin care toate câştigurile teritoriale
elene de la Sèvres erau pierdute, dezastrul fiind dublat de efectele, pe termen lung,
ale schimbului obligatoriu de populaţie eleno-turc, toate marcând, practic, sfârşitul
Marii idei.
Tensiunile care au urmat au fost generate cu precădere de tratamentul aplicat, atât
de Republica Turcia, cât şi de Grecia, minorităţilor exceptate de convenţia privind
schimbul obligatoriu.
Ulterior, meritul apropierii dintre Grecia şi Turcia avea să îi revină lui E.
Venizelos, însă acest lucru s-a întâmplat abia spre sfârşitul anilor ’20, în timpul
celei mai importante guvernări a acestuia (1928–1932). Astfel, la sfârşitul lui iulie
1928, E. Venizelos avea să facă o primă declaraţie cu privire la politica externă a
Greciei şi la relaţiile cu statele balcanice. Ideile cuprinse în această declaraţie aveau
să găsească, mai târziu, confirmare în rândul marilor succese ale politicii externe
26
Poziţia Greciei devenea atât de slabă în Marea Egee, încât şi Italia, la rândul său, a refuzat să
mai cedeze Dodecanezul, pe care iniţial îl promisese guvernului de la Atena. Vezi, pe larg, Oscar
Halecki, Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York, 1952,
p. 408–409.
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elene din perioada 1928–1932. În centrul declaraţiei de la Salonic se afla ideea potrivit
căreia Grecia accepta, „în mod sincer şi fără rezerve”, tratatele de pace care
puseseră capăt războiului27. Primul stat la care făcea referire E. Venizelos era
Turcia, cu care Grecia urma să aibă „nu numai raporturi de bună vecinătate, dar şi
legături cât mai prieteneşti cu putinţă”28.
Momentul cel mai important avea să fie, în acest sens, semnarea tratatului de
prietenie şi conciliere eleno-turc (27 martie 1929). Nu mai puţin important avea să
se dovedească efortul depus în direcţia apropierii de Turcia, concretizat prin semnarea,
la Ankara, în 10 iunie 1930, a convenţiei privind lichidarea definitivă a chestiunilor
rezultând din tratatul de la Lausanne şi din acordul eleno-turc privitor la atât de
problematicul schimb de populaţie dintre cele două state29.
La fel de adevărat este însă că aceşti paşi nu au stăvilit complet apariţia unor
viitoare dispute şi tensiuni, cele mai importante fiind cele legate de modul în care
autorităţile turce au acţionat în legătură cu respectarea clauzelor de la Lausanne
referitoare la insulele Imbros şi Tenedos. Mai concret, în 1936, atunci când deja
cele două state erau membre ale Înţelegerii Balcanice, fiind, aşadar, aliate, autorităţile
turce au decis militarizarea celor două insule, care adăposteau importante segmente
de populaţie elene, fapt care a provocat o profundă nemulţumire la Atena, guvernul
elen replicând printr-o lege specială, emisă în 1938, prin care erau reduse unele drepturi
ale musulmanilor în legătură cu condiţiile de înstrăinare a proprietăţilor imobile.
DIFERENDUL ELENO-BULGAR ŞI PROTOCOLUL KALFOV-POLITIS
Bulgariei îi fuseseră impuse, la sfârşitul Primului Război Mondial, clauze
teritoriale care consfinţeau practic pierderea de către Sofia a Traciei, a Macedoniei
şi a Dobrogei de Sud, fapt care determinase o puternică aversiune în primul rând
faţă de Grecia şi Iugoslavia, date fiind importantele comunităţi de etnici bulgari care se
aflau pe teritoriile celor două state. Sugestiv este faptul că, de pildă, factorii politici
de la Sofia, dar şi largi cercuri intelectuale bulgare se raportau la Macedonia şi la
locuitorii acesteia (care acum erau înglobaţi în statul elen şi în cel iugoslav)
plecând de la principiul că locuitorii slavi din respectivele teritorii erau bulgari, în
evidentă contradicţie cu punctele de vedere ale guvernelor de la Atena şi Belgrad.
Sursa principalelor tensiuni bulgaro-elene şi bulgaro-iugoslave urma să fie reprezentată
tocmai de această chestiune, dublată, desigur, de intensificarea activităţii Organizaţiei
Revoluţionare Interne Macedonene (care era responsabilă pentru mai multe acţiuni
violente, la frontiera bulgaro-elenă). În fond, pentru Bulgaria perioada interbelică nu
27
AMAE, fond Grecia 71/1925, vol. I, raportul nr. 1989, din 25 iulie 1928, de la Legaţia
României de la Atena, f. 238.
28
Ibidem. Şi în privinţa Bulgariei E. Venizelos arăta o deschidere deosebită, susţinând că
Grecia era dispusă să îi acorde un debuşeu comercial prin Dedeagaci şi să „ajute în chip şi mai
folositor pentru dânsa nevoile importului şi exportului ei chiar prin portul Salonic”.
29
Pentru detalii despre ideile de politică externă ale lui E. Venizelos, vezi P. Papastratis, op. cit.
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reprezenta decât o continuare, o reconfirmare a aspiraţiilor naţionale bulgare, obiectivul
suprem fiind (deşi foarte îndepărtat şi extrem de dificil de îndeplinit) acelaşi, anume
reconfigurarea frontierelor bulgare trasate prin tratatul de la San Stefano.
La fel de adevărat este că, din ansamblul provinciei istorice a Macedoniei, doar o
parte mică, de aproape 11%, îi revenise Bulgariei, la sfârşitul războaielor balcanice, iar
configuraţia de la sfârşitul Primului Război Mondial menţinuse, în mare parte,
respectiva situaţie. Era aproape firesc, prin urmare, ca frustrarea să fie resimţită în
rândul cercurilor politice şi intelectuale sofiote. Mai mult decât atât, obiectivul teritorial
imediat, atât de mult aşteptat (dincolo de speranţa privind obţinerea Traciei, pe fondul
situaţiei dificile a Greciei din Asia Mică) de către Bulgaria, era cel referitor la obţinerea
unei ieşiri la Marea Egee (debuşeu economic), prevăzută de altfel în tratatul de la
Neuilly-sur-Seine (art. 48)30, dar care avea să se dovedească la fel de dificil de realizat.
Eşecul avea să fie provocat de faptul că partea bulgară şi-a extins cererile la
mai mult decât un simplu debuşeu economic la Marea Egee, cum fusese prevăzut
iniţial, iar acest lucru s-a suprapus curentului defavorabil din Grecia, rezultat în
legătură cu semnarea protocolului Kalfov-Politis. De altfel, amintitul protocol fusese
văzut ca o altă modalitate de soluţionare a tensiunilor eleno-bulgare (după episodul
reprezentat de Convenţia bulgaro-elenă privind emigraţia reciprocă şi voluntară,
anexă a tratatului de la Neuilly-sur-Seine) privind chestiunea drepturilor minorităţilor
slave (considerate a fi bulgare de către Sofia) din Macedonia greacă.
Prin semnarea protocolului Kalfov-Politis, statul elen recunoştea existenţa pe
teritoriul său a unei minorităţi bulgare. Totuşi, în condiţiile în care din partea
guvernului de la Belgrad au apărut reacţii foarte puternice împotriva amintitului
acord, dar şi pe fondul conştientizării, de către clasa politică elenă, a semnificaţiei
unei asemenea înţelegeri, parlamentul de la Atena avea să refuze ratificarea respectivului
document31, aşa cum am mai amintit.
În mod ironic, mai târziu, spre sfârşitul anilor ’30, Grecia, prin Ioannis Metaxas
(pe atunci preşedinte al Consiliului Permanent al Înţelegerii Balcanice şi, în acelaşi
timp, şef al guvernului de la Atena), era împuternicită să înceapă negocieri cu Bulgaria,
care au condus la semnarea acordului de la Salonic, care afecta implicit prevederile
tratatelor de la Neuilly-sur-Seine şi de la Lausanne. Respectivul document, parafat
la 31 iulie 1938 de către Ioannis Metaxas şi Ghiorghi Kiosseivanov, prevedea
angajamentul celor cinci state (cele patru state membre ale Înţelegerii Balcanice şi
Bulgaria) de „a se abţine în relaţiile lor mutuale de la orice recurgere la forţă, în
conformitate cu acordurile la care fiecare dintre aceste state au subscris în privinţa
neagresiunii”. Se stipula, de asemenea, că statele Înţelegerii Balcanice renunţau la
aplicarea „dispoziţiilor cuprinse în partea a IV-a (clauze militare, navale şi aeriene)

30

Tratatul de la Neuilly-sur-Seine, din 27 noiembrie 1919, în „Monitorul oficial al României”,
20 septembrie 1920, nr. 135.
31
După cum am arătat mai sus, în primul rând se aducea ca motiv faptul că Nikolaos Politis,
semnatarul protocolului din partea greacă, nu avusese mandat pentru a încheia documentul în cauză,
astfel încât ratificarea nu avea cum să se producă.
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din tratatul de la Neuilly-sur-Seine, precum şi la dispoziţiile prevăzute în Convenţia
cu privire la frontiera Traciei, semnată la Lausanne, la 24 iulie 1923”32.
Odată cu sfârşitul Primului Război Mondial, statele din Balcani au vizat, ca
prim obiectiv, obţinerea, în noul context de la sfârşitul războiului, a unei cât mai bune
poziţii în timpul negocierilor de pace, dar mai ales îndeplinirea, în limita posibilităţilor,
a propriilor aspiraţii naţionale şi, implicit, a celor legate de chestiunile teritoriale. În
acelaşi timp, pentru statele balcanice aflate în tabăra învingătoare, aceasta însemna,
în ansamblu, o recunoaştere a situaţiei existente deja în regiune în timpul negocierilor
de pace. Pentru Bulgaria, stat care aproape că repetase practic dezastrul de la sfârşitul
celui de-al doilea război balcanic, era evident că nu putea spera decât la o limitare a
unor clauze teritoriale drastice. La rândul său, Imperiul Otoman se afla în tabăra
statelor înfrânte, însă evoluţii ulterioare negocierilor de pace de la Paris (mai ales
conflictul cu Grecia) aveau să determine o îmbunătăţire a clauzelor teritoriale ale
viitoarei Republici Turcia, prin tratatul de la Lausanne, dobândite în dauna Greciei.
Deceniile interbelice aveau să ilustreze conflictul continuu între susţinătorii
statu-quoului frontalier rezultat la Paris şi contestatarii acestuia (susţinători ai revizuirii
frontierelor versailleze), iar izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial nu făcea
decât să reaşeze vechile dispute privind configurarea frontierelor într-un nou
context, acutizând tensiunile din zonă.
THE BALKAN FRONTIERS ISSUE AFTER THE TREATY OF VERSAILLES:
BORDER STATUS QUO VERSUS TERRITORIAL REVISIONISM
Abstract

The end of the First World War and the Paris Peace Conference triggered a
fierce debate on the future of the Balkan frontiers, conducted among the former
belligerents, which led to a new configuration, in terms of frontiers, of the Balkan
states. As expected, the negociations as well as the decisions taken were obviously
influenced by the status of the Balkan states at the end of the war. Later on, during
the interwar decades, until the outbreak of the Second World War, the conflict between
the backers of the status quo and the revisionist states over the configuration of
frontiers and ethnic minority issues became a sort of leitmotif of the European and
(implicitly) Balkan interstate relations, thus shaping a period of tensions, disputes
and unrest.
Keywords: revisionism; territorial disputes; Balkan Entente; Balkans; Greece;
Turkey; Romania; Italy; France
32

AMAE, fond Dosare Speciale, vol. 289/1, f. 115–117. Potrivit textului documentului, la
„episodul Salonic” se ajunsese „luând în considerare că Bulgaria este ataşată politicii de întărire a
păcii în Balcani şi că ea este însufleţită de dorinţa de a întreţine cu statele balcanice relaţii de bună
vecinătate şi de deplină colaborare încrezătoare”, aşa încât „statele balcanice sunt inspirate faţă de
Bulgaria de un spirit pacific şi chiar de o dorinţă de cooperare”.

BLOCUL BALCANIC AL NEUTRILOR, UN PROIECT
DE SECURITATE REALIST SAU UTOPIC?*
FLORINA SORESCU**

Articolul de faţă analizează cât de fezabilă era ideea creării unui Bloc
Balcanic al Neutrilor şi care au fost principalele cauze care au determinat eşecul acestui
proiect. Aşadar, întrebarea-cheie la care răspunde articolul este dacă „Blocul Balcanic
al Neutrilor a fost un ideal prea mic într-o lume a idealiştilor sau un plan idealist
într-o lume a realiştilor”.
În momentul în care s-a conturat teoria realismului politic, aceasta se limita
doar la „a critica organizarea sistemului mondial în perioada interbelică, dar şi a
curentului numit idealism sau utopism, potrivit lui E.H. Carr”1. De aceea, s-a ivit
ideea că realismul interbelic a apărut ca o formă de manifestare împotriva
idealismului sau, mai bine spus, s-a manifestat ca o formă de antiidealism.
Unii dintre reprezentanţii de marcă ai realismului, precum Hans Morgenthau,
au încercat să realizeze o identificare a principiilor care au stat la baza realismului
politic. Potrivit lui H. Morgenthau, realismul politic are la bază cel puţin şase
principii. Primul dintre acestea presupune că „politica este guvernată de legi obiective,
cu rădăcini în natura umană”2. Următoarele două principii prezintă „importanţa
conceptului de interes, definit în termeni de putere”, interes care este considerat
drept „esenţa politicii” şi care „nu poate fi afectat de circumstanţe de loc sau de
timp”3, Hans Morgenthau admiţând că între naţiuni nu poate exista uniune decât în
absenţa unor interese contradictorii care pot genera conflicte. Principiul al patrulea
se referă la moralitatea acţiunilor politice, realismul politic considerând că „principiile
morale universale nu pot fi aplicate acţiunii statelor, ci acestea trebuie trecute prin
filtrul circumstanţelor concrete ale timpului şi spaţiului”. Penultima lege, în
accepţiunea lui H. Morgenthau, rezidă în „refuzul realismului politic de a identifica
aspiraţiile morale ale unei naţiuni individuale cu legile morale care guvernează
*

Articolul de faţă a fost realizat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,
CNCS – UEFISCDI, proiect nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-1056.
**
Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Centrul pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor Internaţionale şi
Studii Culturale „Grigore Gafencu”; sflori13@yahoo.com.
1
Bogdan Ranteş, Dezbaterea dintre realismul clasic şi idealismul utopic cu privire la
securitatea colectivă în perioada interbelică, http://www.athenian-legacy.com/2009/01/915/, accesat
la 29.04.2012.
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Ibidem.
3
Ibidem.

„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 83–97

84

Florina Sorescu

2

universul”4. Ultimul principiu al realismului susţine autonomia lumii politice, din
punct de vedere intelectual5.
Idealismul s-a manifestat imediat după Primului Război Mondial, atunci când
s-a încercat conturarea unei noi diplomaţii şi a unei noi organizări mondiale a lumii.
Noua politică promovată „avea ca scop găsirea cauzelor care au determinat începerea
războiului, precum şi evitarea acestora pe viitor”. În concepţia reprezentanţilor
idealismului politic, războiul trebuia oprit prin orice mijloace, fapt care a dus la
redefinirea înţelesului şi scopului politicii externe. Dorinţa de a interzice războiul,
în concepţia idealistă, a avut drept rezultat „înlocuirea politicii puterii cu un sistem
al securităţii colective”6. Claudio Corradetti este de părere că, în concepţia idealistă,
„dacă statele sunt guvernate, pe plan intern, de principii politice specifice, atunci
comportamentul lor extern trebuie, în mod similar, să fie determinat de aceleaşi
principii politice”7. Această similaritate de principii, atât în politica internă, cât şi în
cea externă, va determina promovarea unor relaţii pacifice, fapt care va statua o lege
unică în politica internaţională, cea a păcii democratice8. În accepţiunea lui Michael
Doyle, „pacea internaţională ar fi rezultatul naturii democratice a statelor”9, iar „în
statele liberale, care au fost fondate respectând drepturile individuale precum
egalitatea în faţa legii, dreptul la proprietate privată şi posibilitatea cetăţenilor de aşi alege propriul guvern, războiul devine imposibil”. Astfel, „pacea şi democraţia
reprezintă două părţi ale aceleiaşi monede”10.
Problema creării unui Bloc Balcanic al Neutrilor a fost abordată în literatura
de specialitate românească în cadrul câtorva studii reduse ca dimensiune şi a fost
tratată, în general, din perspectivă organizaţională, fiind analizate maniera de alcătuire
a blocului şi scopul acestuia. Merită a fi menţionate lucrările istoricilor Ion Calafeteanu11,
4

Potrivit lui Claudio Corradetti (La teoria della pace democratica tra realismo e normatività,
în „Metábasis. Filosofia e comunicazione”, an I, martie 2006, nr. 1, p. 1, www.metabasis.it), este
eronată opinia lui H. Morgenthau conform căreia „acţiunile altruiste întreprinse de oamenii politici,
uitând interesul naţional, sunt imorale”.
5
B. Ranteş, op. cit.
6
Ibidem.
7
C. Corradetti, op. cit.
8
Ibidem.
9
Michael Doyle a publicat în anul 1983 un articol intitulat Perpetual Peace, în care a expus o
teorie empirico-normativă prin care explica faptul că pacea internaţională ar fi rezultatul naturii
democratice a statelor. Teoria propusă de Michael Doyle a generat o serie de studii care au mers până
la comparaţii între statele democratice şi nedemocratice. Teoria păcii democratice a încercat să
evidenţieze faptul că, în lipsa democraţiei, s-ar fi ajuns la război. Or acest concept nu este aplicabil şi
pentru Primul Război Mondial întrucât Germania era considerată drept un stat democratic. Totuşi, se
poate aprecia că statele democratice sunt mai puţin înclinate către război, în comparaţie cu statele
nedemocratice. C. Corradetti, op. cit., p. 2–3.
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Michael Doyle, Liberal Internationalism, Peace, War and Democracy, 22 iunie 2004,
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/articles/doyle/, accesat la 15.10.2012.
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Ion Calafeteanu, România şi colaborarea între statele din sud-estul Europei la sfârşitul
anului 1939, în Din cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine, ed. Ion Popescu-Puţuri,
Ion Calafeteanu, Bucureşti, 1984, p. 290–298; Ion Calafeteanu, Diplomaţia românească în sud-estul
Europei. 1938–1940, Bucureşti, 1980, p. 276–282.
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Gheorghe Buzatu12, Bogdan Alexandru Schipor13, Valentin Lipatti14 şi Eliza
Campus15. La nivel internaţional, proiectul Blocului Balcanic al Neutrilor a fost
analizat de istorici precum Antonio Grego16 şi Neville Wylie17. Articolul de faţă nu
realizează o biografie a Blocului Balcanic al Neutrilor, ci evidenţiază cât de realistă
era ideea creării acestuia în plin război mondial, precum şi barierele care au stat în
calea concretizării lui.
Conceptul de neutralitate, des utilizat în prima jumătate a secolului XX din
cauza conflictelor desfăşurate, reprezintă în dreptul internaţional situaţia statului
care nu participă la război şi care continuă să aibă relaţii paşnice cu toate statele,
inclusiv cu cele participante la război. Neutralitatea se bazează pe dreptul statelor
de suveranitate, adică dreptul oricărui stat de a hotărî să rămână neutru într-un
război purtat de alte state, în condiţiile în care acel stat nu este legat printr-un
angajament contrar. Aşadar, adoptarea poziţiei de neutralitate presupune existenţa
unui conflict între state sau grupuri de state, în care statele neutre îşi rezervă dreptul de
a nu participa şi de a întreţine relaţii pacifice cu statele beligerante. Poziţia de stat
nebeligerant nu este similară poziţiei de neutralitate şi se referă la starea unei
naţiuni care, fără a manifesta o strictă neutralitate, se abţine să ia parte efectivă la
un conflict armat.
Originea iniţiativei constituirii Blocului Balcanic al Neutrilor este încă destul
de controversată. Potrivit istoricului Bogdan Alexandru Schipor, au existat iniţiative
britanice, române şi italiene de constituire a Blocului Balcanic în anul 1939, primele
fiind cele britanice, avansate încă din aprilie 193918. Pe de altă parte, istoricul italian
Antonio Grego susţine că „ideea statelor balcano-danubiene sub egida italiană a
apărut la sfârşitul Primului Război Mondial, când Italia privea cu interes spre ideea
12
Gheorghe Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al Doilea Război Mondial, Bucureşti, 1988,
p. 45–65.
13
Bogdan Alexandru Schipor, A British Initiative in Peace and War. The Balkan Neutral
Block Project in 1939, în Europe as Viewed from the Margins. An East-Central European Perspective
from World War I to Present, ed. Ion Stanciu, Silviu Miloiu, Iulian Oncescu, Târgovişte, 2008, p.
145–154. Autorul prezintă Blocul Balcanic ca un proiect al tuturora, dar provenind dintr-o iniţiativă
britanică avansată încă din aprilie 1939.
14
Valentin Lipatti, Balcanii ieri şi azi, Bucureşti, 1988, p. 56–59.
15
Eliza Campus, Blocul Balcanic al Neutrilor, în „Studii. Revistă de istorie”, IX, 1956, nr. 4.
16
Antonio Grego, Figlie della stessa Lupa. Storia dei rapporti tra Italia e Romania alla vigilia
della Seconda Guerra Mondiale, Rende, 2009, p. 41–47. Autorul înfăţişează în cadrul subcapitolului
Italia şi proiectul Blocului Neutrilor poziţia italiană faţă de acest proiect, precum şi rezervele ridicate
de Germania şi Italia care au dus la falimentul acestuia. Antonio Grego prezintă Blocul Balcanic ca o
iniţiativă apărută în Italia după finalul Primului Război Mondial.
17
Neville Wylie, European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War,
Cambridge, 2002. În cadrul părţii a doua a cărţii, Wait and See Neutrals, autorul prezintă poziţia
Italiei faţă de al Doilea Război Mondial „de la nealiniere la nebeligeranţă”, context în care este
menţionată şi iniţiativa creării unui Bloc al Neutrilor.
18
Bogdan Alexandru Schipor, Blocul Balcanic al Neutrilor în 1939. O iniţiativă britanică, un
proiect al tuturor, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XLVIII, 2011, p. 293–304.
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unei alianţe între Ungaria, România şi Bulgaria şi sfârşind cu includerea Iugoslaviei”19.
În opinia istoricului italian, acel proiect a reprezentat un „trait d’union” cu politica
liberală prefascistă într-o directivă geopolitică de expansiune prioritară pentru Italia.
În septembrie 1939, cum războiul izbucnise deja şi risca să se extindă, de
teama primejdiei reprezentate de bolşevismul rus, dar şi de Germania, ca urmare a
acordurilor economice semnate, România şi-a declarat neutralitatea şi a încercat să
se opună acestui pericol, fiind hotărâtă să-şi apere propria existenţă. În acest context a
apărut Blocul Neutrilor, expresie care indica un bloc apropiat din punct de vedere
geografic şi politic de cele două grupări de beligeranţi: Germania, pe de o parte, şi
Puterile Aliate, pe de altă parte. De altfel, Italia şi Germania contau pe neimplicarea
directă a statelor danubiene în conflict. Germania voia să evite o schimbare care ar
fi putut prejudicia aprovizionările sale cu materie primă şi în special petrol din aria
danubiano-balcanică. Statul cel mai interesat de o astfel de soluţie era România, care
era prinsă în conflictul strategic dintre Germania şi URSS şi ameninţată de
revendicările maghiare şi bulgare. Pentru România, neimplicarea în conflict
reprezenta supravieţuirea statală şi naţională20.
Lansarea proiectului Blocului Balcanic al Neutrilor de către Grigore Gafencu
a avut ca principal scop menţinerea zonei balcanice în afara războiului, prin
intermediul realizării unei alianţe de securitate colectivă la care să participe toate
statele din zonă care şi-au declarat neutralitatea în prealabil. La prima vedere, ideea
ministrului de Externe român pare a fi una idealistă, însă Grigore Gafencu nu şi-a
propus nicio clipă interzicerea războiului, ci doar găsirea unei soluţii de a evita
antrenarea statelor balcanice, cu voia sau fără voia lor, în conflict.
Primele idei de creare a unui Bloc Balcanic al Neutrilor reapar, aşadar, în
septembrie 1939, după declararea neutralităţii României faţă de războiul abia izbucnit.
Odată cu numirea sa ca ministru plenipotenţiar al României la Roma, la 26
septembrie 1939, Raoul Bossy a primit instrucţiuni, imediat după instalare, pentru
sondarea guvernului italian cu privire la proiectatul bloc. Potrivit instrucţiunilor
primite de la Ministerul Afacerilor Străine, R. Bossy a fost informat despre punctul
de vedere al guvernului român asupra posibilităţii constituirii unui bloc neutru în
sud-estul Europei21.
Proiectatul Bloc Balcanic al Neutrilor urma să aibă la bază următoarele
principii: 1) statele membre urmau să menţină o neutralitate desăvârşită în cadrul
19

A. Grego, op. cit., p. 41.
Ibidem, p. 43.
21
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Grigore Gafencu, dosar nr.
15/1939, f. 116–118, telegramă cifrată pentru Ambasada din Atena din 30 octombrie 1939. Telegrama
a fost trimisă către delegaţiile române din Paris, Londra, Berlin, Roma, Budapesta, Moscova şi Sofia
cu caracter strict confidenţial şi doar cu scop de informare personală a diplomaţilor români aflaţi în
capitalele europene. Potrivit lui Gr. Gafencu, „necesitatea de a păstra secretul cel mai desăvârşit este
cu atât mai imperioasă încât nu poate fi vorba pentru moment decât de un schimb de vederi pe cale
diplomatică între statele Înţelegerii Balcanice. Orice indiscreţie faţă de oricine ar compromite de la
început posibilitatea de constituire a unui Bloc al Neutrilor din sud-estul european.”
20
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conflictului; 2) între statele membre ale blocului urma să fie încheiată o declaraţie
de neagresiune (obligaţiile de asistenţă mutuală stipulate între unele state membre
ale blocului rămâneau în vigoare în caz de agresiune); 3) în cazul unei agresiuni
externe împotriva unuia dintre statele membre ale Blocului Neutrilor, celelalte ţări
urmau să păstreze cel puţin o neutralitate binevoitoare faţă de statul atacat;
4) măsurile militare aplicate la frontierele comune urmau să fie normalizate prin
decizii luate de comun acord; 5) între miniştrii Afacerilor Străine ai statelor din
bloc urmau să fie stabilite contacte directe şi avea să se desfăşoare un schimb de
informaţii politice şi economice între guvernele respective; 6) aveau să fie adoptate
măsuri de ordin economic pe baza comunităţii de interese22.
Potrivit aceleiaşi telegrame, pe lângă cele şase principii pe care trebuia să le
respecte proiectul, au fost adăugate şi trei lămuriri exprese: a) Propunerea de
constituire a unui bloc de state neutre în sud-estul european urma să fie făcută pe
baza unui acord prealabil între statele Înţelegerii Balcanice, iar constituirea unui
asemenea bloc nu trebuia să slăbească solidaritatea şi angajamentele reciproce
dintre statele Înţelegerii Balcanice23. b) Blocul statelor neutre ar fi putut cuprinde,
în afară de statele Înţelegerii Balcanice, şi Bulgaria, Ungaria şi Italia. Dat fiind că
participarea la un bloc de state neutre nu era expres condiţionată (cum era de pildă
intrarea în Înţelegerea Balcanică) de anumite angajamente referitoare la întărirea şi
apărarea statu-quoului, ci era determinată numai de ideea de neutralitate, Bulgaria
şi Ungaria nu aveau niciun motiv să formuleze obişnuitele lor pretenţii sau să ceară
contraasigurări. c) Declaraţia de neutralitate era limitată „în cadrul actualului
conflict”. Ea nu privea deci situaţia în care conflictul s-ar fi extins24.
Enumerarea bazelor pe care guvernul român înţelegea să stea Blocul Neutrilor
atestă că alianţa proiectată avea un caracter pur defensiv, nefiind îndreptată împotriva
altor puteri. Principalul ei scop era de a face faţă unei agresiuni externe, situaţie în
care statele membre ale blocului nu erau nici măcar obligate să vină în ajutor, ci
doar să păstreze o neutralitate binevoitoare, cum se sublinia la punctul trei al
proiectului.
Din viitorul bloc urmau să facă parte, în primul rând, statele care alcătuiau
Înţelegerea Balcanică (România, Turcia, Grecia, Iugoslavia), dar şi Bulgaria şi
Ungaria. Ulterior obţinerii acordului acestor state, blocul urma să fie pus sub
protecţia Italiei. În cadrul organizaţiei imaginate de Gr. Gafencu, Italia avea rolul
22
Ibidem, f. 116, telegramă cifrată pentru Ambasada din Atena din 30 octombrie 1939; Raoul
Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică, vol. II, Bucureşti, 1993, p. 175, vezi şi I documenti diplomatici
italiani, s. a IX-a 1939–1943, vol. II (25 ottobre – 31 dicembre 1939), Roma, 1957, p. 236; Ion
Calafeteanu, România şi colaborarea între statele din sud-estul Europei, p. 292; idem, Diplomaţia
românească, p. 278; Ion Pătroiu, România şi Italia în prima fază a celui de-al Doilea Război
Mondial, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 601–607.
23
ANIC, fond Grigore Gafencu, dosar nr. 15/1939, f. 116, telegramă cifrată pentru Ambasada
din Atena din 30 octombrie 1939.
24
Ibidem, f. 117.
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de a crea condiţiile păstrării păcii în zona danubiano-balcanică prin faptul că „ar fi
putut constrânge Germania să ţină cont de vastul front al statelor neutre care se
împotriveau extinderii conflictului, influenţându-i viitoarele alegeri”25. Mai mult,
„prezenţa şi chiar preşedinţia Italiei ar fi atras şi adeziunea Bulgariei şi Ungariei”26.
Alegerea Italiei pentru patronarea Blocului Balcanic a fost explicată de însuşi
Grigore Gafencu, care a precizat că „România nu vrea pentru bloc alt sprijin decât
cel al Italiei”, pentru că „sprijinul, chiar dacă doar moral, al aliaţilor ar da grupării
balcano-danubiene o coloratură antigermană pe care România nu o vrea”. În plus,
„doar cu Italia statele din sud-estul Europei au comunitate de interese şi doar Italia
putea disipa neîncrederea germană”27. Totodată, o „mini-hegemonie” italiană în
zona astfel neutralizată – se aprecia la Bucureşti – ar fi stăvilit planurile naziste de
cucerire a Balcanilor28.
Pentru guvernul român, Blocul Neutrilor ar fi reprezentat un mijloc „de a
împiedica izolarea pe arena internaţională” şi de a stăvili pericolul de revizuire a
tratatelor, afirmându-şi foarte clar neutralitatea cu scopul de a evita „implicarea
Europei Sud-Estice în conflict şi păstrarea statu-quoului politic şi teritorial”29.
La 13 octombrie 1939, Gr. Gafencu a avut o discuţie explicită cu Pellegrino
Ghigi, ministrul italian la Bucureşti, despre proiectul grupării statelor membre ale
Înţelegerii Balcanice sub egida Italiei. În opinia lui Grigore Gafencu, o iniţiativă
italiană în acest sens urma să fie primită favorabil în România, dar şi în alte state
balcanice, având o mare şansă de succes. Mai mult, odată realizată, aceasta avea să
menţină pacea în Balcani şi în Mediterana Orientală30. Gr. Gafencu considera că o
astfel de grupare nu putea fi decât pe placul marilor puteri pentru că avea să asigure
neutralitatea Balcanilor, fapt care convenea Germaniei. Totodată, ministrul de Externe
român a arătat că situaţia „geografică a României era de aşa natură că, îndeosebi în
împrejurările date, nu putea lua iniţiativa unei asemenea grupări” pentru a nu
tulbura raporturile „cu unii vecini”. Astfel, Gr. Gafencu credea că dacă Italia ar fi
luat iniţiativa de a grupa laolaltă aceste state, guvernul român ar fi privit cu multă
simpatie şi mult interes o asemenea propunere. P. Ghigi i-a repetat ministrului de
Externe român că nu primise nicio însărcinare din partea guvernului italian de a
ridica această chestiune şi prin urmare nu ştia dacă Italia ar fi fost dispusă să ia o
iniţiativă în această privinţă. Chiar şi în condiţiile date, P. Ghigi a ridicat o rezervă
pe care Italia o avea faţă de bloc, anume situaţia Turciei31. Ministrul italian la
25

Giuliano Caroli, La Romania nella politica estera italiana (1919–1965). Luci e ombre di
un’amicizia storica, Milano, 2009, p. 359.
26
R. Bossy, op. cit., p. 175.
27
I documenti diplomatici italiani, s. a IX-a, vol. II, p. 352–353, L’incaricato d’affari A.I. a
Bucarest, Capece, al ministro degli Esteri, Ciano, Bucarest, 4 dicembre 1939.
28
V. Lipatti, op. cit., p. 53.
29
G. Caroli, op. cit., p. 232.
30
I documenti diplomatici italiani, s. a IX-a, vol. II, p. 462, Il ministro a Bucarest, Ghigi, al
ministro degli Esteri, Ciano, Bucarest, 13 ottobre 1939.
31
ANIC, fond Grigore Gafencu, dosar nr. 15/1939, f. 109, Notă asupra convorbirii avute în
ziua de 13 octombrie 1939 de ministrul Gafencu cu Ghigi, ministrul Italiei, la Ministerul Afacerilor Străine.
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Bucureşti se întreba: „Care sunt intenţiile Turciei? Cum ar putea Turcia, dacă se
leagă de Franţa şi de Anglia printr-un pact de asistenţă mutuală, să participe la un
grup de neutri? Un asemenea pact de asistenţă, deoarece nu este îndreptat împotriva
Rusiei, nu poate fi îndreptat decât împotriva Italiei. Cum s-ar putea trece peste
această neînţelegere italo-turcă?”32
Grigore Gafencu era însă de părere că temerile Turciei faţă de intenţiile agresive
ale Italiei se stinseseră şi considera necesară cuprinderea Turciei în blocul statelor
neutre tocmai pentru a neutraliza „efectele rele, de care se teme Ghigi, ale
Tratatului de la Ankara”.
După numirea sa în funcţia de ministru plenipotenţiar la Roma şi în conformitate
cu instrucţiunile primite de la Bucureşti, Raoul Bossy a căutat să afle poziţia Italiei
faţă de proiectatul Bloc al Neutrilor. Relevantă în acest sens este discuţia purtată de
Raoul Bossy cu André François-Poncet, ambasadorul Franţei la Roma, care i-a
mărturisit diplomatului român că: „Mussolini nu se putea împăca defel cu gândul
unei neutralităţi definitive, atât din cauza cuvântului dat lui Hitler, cât şi din pricina
comportamentului său dinamic şi a doctrinei sale intervenţioniste.”33 Prin urmare,
existau şanse minime ca Italia să devină garanta unui Bloc al Neutrilor, din moment ce
ea însăşi nu intenţiona să rămână neutră. Totuşi, în opinia lui A. François-Poncet,
„formarea unui Bloc al Neutrilor, prezidat de Italia, ar fi putut fi un debuşeu şi o
platformă pentru energiile neîntrebuinţate ale Ducelui”. Pentru aceasta, însă, statele
dunărene ar fi trebuit să facă un efort serios, mai ales pe teren economic, „pentru a
demonstra că un asemenea bloc ar aduce Italiei bogăţie şi prestigiu”34.
Pentru a verifica veridicitatea afirmaţiilor ambasadorului Franţei la Roma,
R. Bossy a luat contact la Palazzo Chigi cu o serie de şefi de serviciu35, cărora le-a
expus poziţia României, însă aceştia au fost destul de rezervaţi deoarece nu
cunoşteau gândurile lui Mussolini şi nu îndrăzneau să exprime o opinie36.
Totuşi, în urma întâlnirii avute de R. Bossy cu Virginio Gayda, primul redactor
al „Giornale d’Italia”, ministrul român constata că principala rezervă a Italiei faţă
de Blocul Balcanic al Neutrilor era legată de Turcia. Conform spuselor lui V. Gayda,
„principalul obstacol la alcătuirea unui bloc neutru în Balcani îl constituie divergenţele
dintre Roma şi Ankara. Turcia nu ar putea permite ca Italia să ia conducerea unui
asemenea bloc, pe când Italia, la rândul ei, nu poate fi favorabilă unei asemenea
înjghebări”, dacă guvernul turc nu îşi clarifica poziţia faţă de Roma37.
Atitudinea iniţială a marilor puteri părea să favorizeze crearea unei asemenea
grupări de state neutre, unele ţări europene privind cu bunăvoinţă o iniţiativă de
32

Ibidem, f. 110.
R. Bossy, op. cit., p. 171.
34
Ibidem, p. 178.
35
Raoul Bossy s-a întâlnit la Palazzo Chigi cu ambasadorul Buti, director politic, ambasadorul
şi senatorul Giannini, director economic, miniştrii plenipotenţiari Viletti, directorul afacerilor generale,
Anfuso, directorul Cabinetului, şi Leguio (fost consilier la Bucureşti), directorul personalului.
36
R. Bossy, op. cit., p. 180.
37
Ibidem, p. 182.
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acest fel. Franţa şi Turcia aprobau formarea unui Bloc Balcanic al Neutrilor, dar
„fără imixtiunea vreunei mari puteri, adică a Italiei”38. Nu acelaşi lucru se poate
spune însă despre Germania sau Rusia. Pentru a afla poziţia oficială a Germaniei faţă
de bloc, R. Bossy i-a făcut o vizită protocolară lui Hans Georg von Mackensen,
ambasadorul Germaniei la Roma. Acesta din urmă admitea că, „deşi Hitler, ca şi
Mussolini, favorizează orice acţiune menită să întărească pacea în bazinul
mediteraneean şi dunărean, ei privesc amândoi cu scepticism ideea alcătuirii unui
bloc neutru în Balcani”39.
Ulterior, într-o telegramă trimisă de Hans Georg von Mackensen către
Galeazzo Ciano, cel dintâi expunea opinia guvernului german faţă de proiectul român
de Bloc Balcanic al Neutrilor40. Potrivit lui H.G. von Mackensen, Germania ridica
mai multe obiecţii la adresa blocului, susţinând că „destinaţia construcţiei proiectate ca
un bloc de neutralitate inducea în eroare”. Diplomatul german se referea la faptul
că statele participante la bloc se angajau să rămână neutre, dar doar „în actualele
condiţii de război”. Prin urmare, dacă un alt stat intra în război, obligaţia de neutralitate
dispărea. Germania considera că propunerea română nu avea şansă de succes pentru că
statele din Liga Balcanică nu primeau nicio obligaţie nouă, iar scopul evident al
blocului era de a lega Bulgaria, Ungaria şi Italia de o grupare deja existentă. Ori
Bulgaria şi Ungaria nu aveau niciun motiv să accepte aderarea la bloc, până nu
aveau să le fie satisfăcute revendicările, în mare parte, pe seama României. H.G.
von Mackensen a dezminţit informaţia potrivit căreia Germania, pe lângă Marea
Britanie, Franţa şi Italia, avea o atitudine favorabilă faţă de proiect. Germania avea
doar interesul ca fiecare stat din Europa Sud-Estică să îşi păstreze stricta neutralitate, în
acel conflict, faţă de ea şi considera că pactul propus, din cauza conţinutului său
limitativ, ar înrăutăţi situaţia. Mai mult, H.G. von Mackensen a precizat clar că şi Italia
respingea proiectul, prin urmare acesta era sprijinit doar de Marea Britanie şi Franţa41.
După toate aceste întrevederi avute de Raoul Bossy cu reprezentanţi atât ai
guvernului italian, cât şi ai statelor german, turc, grec şi francez la Roma, la 21
octombrie 1939, ministrul român a ajuns la concluzia că realizarea Blocului Balcanic
sub egida Italiei nu era posibilă, cel puţin pentru moment. Una dintre cauzele acestui
fapt era însăşi poziţia Italiei faţă de război, deoarece, „oricât s-ar declara de neutră
sau nebeligerantă42, este greu de conceput ca o putere precum Italia să poată rămâne cu
38

Ibidem, p. 183.
Ibidem.
40
I documenti diplomatici italiani, s. a IX-a, vol. II, p. 258, L’ambasciatore di Germania a
Roma, von Mackensen, al ministro degli Esteri, Ciano, Roma, 22 o 23 novembre 1939.
41
Ibidem.
42
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: AMAE), fond 71 (1920–1944),
Italia, Telegrame (1935–1939), telegrama cifrată nr. 6053 din 22 octombrie 1939, Legaţia României
din Roma, semnată R. Bossy, f. 199. Potrivit celor relatate în telegramă de R. Bossy, în convorbirea avută
cu acesta la 22 octombrie 1939, G. Ciano afirma, privitor la politica Italiei în contextul războiului, că
„Italia nu s-a declarat neutră, dar este nebeligerantă”. Păstrându-şi intacte legăturile cu Germania, nu
primise totuşi solicitarea de a îi da ajutor, după cum reiese din schimbul de telegrame Hitler-Mussolini. De
aceea, Italia nu considera că trebuie să se implice în război, iar guvernul din Roma dorea să aibă cele
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totul străină faţă de un mare conflict european, fără a risca să cadă la rangul unui
stat de mâna a doua”43. Mai mult, Italia nu-şi fixase încă poziţia definitivă faţă de
conflict, aşteptând momentul potrivit pentru a interveni, în conformitate cu doctrina
fascistă. Prin urmare, sprijinirea unui bloc neutru în Balcani nu prezenta avantaje
majore pentru Italia, cu excepţia creşterii prestigiului acesteia în zonă. Cum
principiile care stăteau la baza creării blocului se rezumau doar la coalizarea
statelor neutre, fără alte angajamente, Blocul Neutrilor era o formaţiune care nu
prezenta interes deosebit pentru Italia. De altfel, încă de la propunerea iniţială a
blocului, Gr. Gafencu a menţionat că „participanţii nu trebuie să îşi asume nicio
răspundere specifică, ci doar se bazează pe calitatea lor actuală de neutri”44.
Constituirea unui Bloc al Neutrilor în sudul şi estul european nu se putea face sub
egida unor state beligerante, ci trebuia să aibă loc, în opinia lui Grigore Gafencu,
„din propriul imbold al neutrilor şi numai pentru a sluji interesul statelor neutre şi
cauza păcii şi a neutralităţii”45.
La 24 octombrie 1939, în timpul audienţei de prezentare a ministrului român
Raoul Bossy la ministrul Afacerilor Străine, G. Ciano, de la Palazzo Chigi, a fost
purtată o discuţie privind realizarea Blocului Neutrilor în sud-estul Europei46.
G. Ciano, informat fiind de către ministrul italian la Bucureşti, Pellegrino Ghigi, cu
privire la iniţiativa românească de realizare a unui Bloc al Neutrilor, s-a arătat complet
dezinteresat de aceasta, deşi admitea că „prezenţa Italiei în Balcani era de natură să
bucure toate popoarele din regiunile noastre”, precizând, totuşi, că ideea de Bloc al
Neutrilor „nu prea îl atrage, cel puţin pentru moment”47. Galeazzo Ciano avea
rezerve faţă de noua construcţie, mai ales că nu cunoştea poziţia Germaniei faţă de
bloc, iar consfinţirea statu-quoului în Balcani de către Italia ar fi fost în contradicţie
cu angajamentele luate de Duce în favoarea revizionismului. De asemenea, prezenţa
Turciei în Blocul Balcanic îl făcea pe G. Ciano „sceptic şi bănuitor”, pentru că ar fi
micşorat influenţa Italiei48. Gr. Gafencu nu împărtăşea opinia oamenilor politici italieni
privitoare la prezenţa Turciei în bloc, ci, din contră, considera necesară cuprinderea
Turciei în blocul statelor neutre tocmai pentru a aplana „efectele rele, de care se
temea Ghigi, ale Tratatului de la Ankara”49.
mai bune raporturi cu toate puterile, atitudinea sa hotărâtă datorându-se faptului că „adevăratul război
nu a început încă”. Prin urmare, Italia era în expectativă, putând să îşi schimbe poziţia faţă de
conflictul mondial în orice moment, în funcţie de situaţie.
43
Ibidem, f. 190.
44
I documenti diplomatici italiani, s. a IX-a, vol. II, p. 49, Il ministro a Bucarest, Ghigi, al
ministro degli Esteri, Ciano, Bucarest, 1 novembre 1939.
45
AMAE, fond 71 (1920–1944), Italia, Telegrame (1935–1939), telegrama cifrată nr. 66266
din 21 octombrie 1939, Legaţia României din Roma, semnată R. Bossy, f. 196.
46
În ziarul „Giornale d’Italia”, apăruse un articol sub semnătura lui Gayda, în care era
analizată noua construcţie de state care tindea a se realiza în sud-estul Europei.
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R. Bossy, op. cit., p. 172.
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Ibidem, p. 178.
49
AMAE, fond 71 (1920–1944), Italia, Telegrame (1935–1939), telegrama cifrată nr. 66266
din 21 octombrie 1939, Legaţia României din Roma, semnată R. Bossy, f. 195.
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La 16 noiembrie 1939, prin vocea şefului fascismului, Roma a adoptat „pacea
înarmată”, o pace de expectativă, provizorie, care nu excludea schimbarea atitudinii în
anumite împrejurări favorabile. Adevărata poziţie a Italiei faţă de război şi explicaţia
cea mai clară a formulei „pace înarmată” lansată de Mussolini reies foarte bine din
spusele senatorului italian Maurizio Maraviglia, care a precizat că „neutralitatea
noastră nu este ca aceea a altor ţări, al căror interes este de a rămâne neatinse până
la urmă de conflictul actual. Italia nu se poate dezinteresa de soarta Europei, pentru
că are o funcţie normală de îndeplinit, pe care vrea s-o păstreze şi chiar să o valorifice
mai mult. De aceea rămânem cu arma la picior.”50
În viziunea italiană erau câteva posibile cauze care ar fi împiedicat constituirea
blocului: unele state care urmau să intre în bloc se puteau folosi de conjunctură
pentru a pune din nou pe tapet vechi diferende; exista de asemenea temerea ca cele
trei ţări care au primit garanţii franco-britanice să nu dea grupării un colorit care să
trezească bănuieli la Berlin şi persista îngrijorarea ca prezenţa Turciei51 să nu
micşoreze rolul preponderent care era atribuit Italiei în această formaţiune52.
Deşi Galeazzo Ciano considera corectă şi adecvată dorinţa românească de
neutralitate pentru statele din sud-estul european, acesta se temea că garanţia
britanică i-ar putea crea dificultăţi României. De altfel, Italia nu şi-a ascuns nemulţumirea
faţă de garanţiile anglo-franceze acordate României. „Pentru România, a declarat
G. Ciano, singurele garanţii ce ar avea valoare ar fi aceea a Germaniei şi aceea a
URSS-ului, căci ele s-ar sprijini pe o bază geografică. Nenorocirea Austriei,
Cehoslovaciei şi Poloniei a fost că ele n-au ţinut cont de legile geografiei.”53
Italia nu prevedea şanse de reuşită pentru Blocul Balcanic al Neutrilor decât
dacă diferitele ţări din sud-estul Europei s-ar fi grupat, pe baza unor acorduri
bilaterale, în jurul guvernului fascist, care să devină nucleul formaţiunii. „În acest
caz, statele care ar intenţiona să adere la blocul neutru organizat de Roma şi-ar prezenta
candidatura ca pentru admiterea într-o asociaţie.”54 Aceasta era, de fapt, o idee mai
50

Italia în afară de învălmăşeală, dar nu deasupra ei, în „La Tribuna”, 17 noiembrie 1939.
AMAE, fond 71 (1920–1944), Italia, Telegrame (1935–1939), telegrama cifrată nr. 6053 din
22 octombrie 1939, Legaţia României din Roma, semnată R. Bossy, f. 202. Deşi contele Ciano a
încercat să afişeze o indiferenţă aparentă faţă de Raoul Bossy în privinţa încheierii pactului tripartit de
la Ankara şi în ciuda asigurărilor liniştitoare ale ambasadorilor Angliei şi Franţei, nu a fost curmată
nemulţumirea guvernului italian împotriva acestei reuşite diplomatice a puterilor occidentale. Italia „a
fost adânc decepţionată de consfinţirea definitivă a legăturilor dintre Londra, Paris şi Ankara, care, dat
fiind sistemul de alianţe al Înţelegerii Balcanice, îngrădeşte, dacă nu chiar paralizează, jocul politic proiectat
de Mussolini prin manevrarea grupului ţărilor balcanice”. În Italia se considera că prezenţa în Blocul
Balcanic a unei Turcii cu prestigiul politic sporit risca să contrabalanseze greutatea Italiei şi să-i răpească
rolul la care râvnea, de conducătoare nestânjenită în mişcări a statelor neutre din sud-estul european.
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54
R. Bossy, op. cit., p. 193.
51

11

Blocul Balcanic al Neutrilor

93

veche a diplomaţiei italiene. Italia vorbea în trecut de o apropiere a statelor
componente ale Micii Înţelegeri, pe baza unui acord separat, de triunghiul RomaViena-Budapesta, aflat sub conducerea Italiei. Prin urmare, Mussolini nu se arăta,
în principiu, ostil blocului neutru din Balcani, dacă se respectau câteva condiţii:
blocul să fie cristalizat în jurul Italiei, să nu trezească bănuieli la Berlin şi să nu i se
dea ocazie Turciei să micşoreze rolul atribuit Italiei în bloc. Cu toate acestea,
Mussolini a preferat să rămână în expectativă, fiind sceptic faţă de posibilitatea
realizării blocului, pentru a vedea în ce măsură se concretiza această idee şi care
erau reacţiile Germaniei, pe de o parte, şi ale Uniunii Sovietice, pe de alta. În
acelaşi timp, Mussolini a evitat „să-şi lege mâinile participând la un bloc neutru”,
din moment ce intenţiona să transforme „nebeligeranţa sa într-o acţiune militară,
alăturându-se Germaniei”55.
La 23 noiembrie 1939, ministrul român la Roma, Raoul Bossy, a participat la
un dineu organizat în onoarea sa de către Hans Georg von Mackensen, ambasadorul
Germaniei la Roma. Cu această ocazie, diplomatul român „a câştigat şi mai mult
convingerea că alcătuirea unui bloc neutru în sud-est nu era bine privită de nicio
parte”. Ambasadorul german l-a prevenit „prieteneşte” că România ar face un joc
foarte periculos dacă s-ar lăsa antrenată în planurile constituirii unui Bloc Balcanic,
care, pus sub eticheta neutralităţii, ar fi îndreptat împotriva Germaniei. „Un asemenea
bloc nu se va alcătui niciodată”, a afirmat H.G. von Mackensen, „pentru că Italia şi
sateliţii săi direcţi nu vor participa nicicând la o asemenea formulă, considerată de
Germania ca o acţiune ostilă ei”56.
Această atitudine negativă a Italiei i-a fost confirmată lui R. Bossy şi de Buzi,
directorul politic, la 7 decembrie 193957. În aceste condiţii, Hans Georg von
Mackensen l-a sfătuit pe ministrul român că în această privinţă „cel mai bun lucru
de făcut ar fi a se înmormânta cât mai grabnic întreaga chestiune”58. Două
săptămâni mai târziu, R. Bossy i-a comunicat lui H.G. von Mackensen, „glumind,
că el personal este groparul blocului”59.
55
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Raoul Bossy s-a arătat surprins de spusele ambasadorului german la Roma,
deoarece colegul lui H.G. von Mackensen de la Bucureşti nu se arătase deloc ostil
acestei idei, care servea principiului stabilizării neutralităţii în Balcani. Diplomatul
german a confirmat că Germania era interesată ca ţările balcanice să rămână neutre,
dar se opunea formării unui bloc cu Turcia, care trecuse „făţiş de partea puterilor
democratice”. Întrebat fiind de către R. Bossy dacă Germania ar agrea Blocul Neutrilor
în condiţiile în care Italia ar fi parte componentă a lui, H.G. von Mackensen a răspuns
ferm „chiar şi atunci”. În concluzie, chiar dacă au fost invocate motive distincte,
poziţia Germaniei era perfect armonizată cu cea a Italiei, în sensul că imposibilitatea
realizării Blocului Balcanic rezulta din prezenţa Turciei în cadrul acestuia.
În acest context, merită a fi evidenţiate şi poziţiile faţă de bloc ale statelor
direct implicate. Interesantă este, în primul rând, atitudinea Iugoslaviei, exprimată
prin intermediul reprezentantului iugoslav la Roma, Cristici, care era sceptic şi
părea să nu aibă nicio încredere în formula grupului balcanic. El considera că
„gruparea laolaltă a unor state mijlocii şi mici, fără obţinerea în prealabil a sprijinului
unei mari puteri vecine, s-ar arăta, până la urmă, tot atât de ineficace cât a fost
Mica Înţelegere”60, formaţiune care se încadra în curentul idealist, apărut după
Primul Război Mondial, şi care avea ca principal scop întărirea securităţii colective.
Ambasadorii turc şi elen la Roma s-au declarat favorabili ideii unui Bloc
Balcanic, manifestând o oarecare aprehensiune faţă de un amestec al Italiei61.
Ambasadorul Turciei a insistat asupra faptului că în gruparea proiectată putea fi
primit orice stat, cu condiţia însă să fie excluse tendinţele de hegemonie. Teama ca
Italia să încerce a „prezida” o „uniune balcanică” era substratul acestei rezerve.
Ragip Baydur, ambasadorul Turciei la Roma, era convins că Italia avea năzuinţe
înspre Dalmaţia şi Salonic şi, date fiind angajamentele ei faţă de unguri, i se părea
exclus ca Mussolini să fie favorabil unui bloc alcătuit din Iugoslavia, Grecia şi
România, adică tocmai ţările cărora ar fi dorit să le impună sacrificii62.
Ambasadorul Franţei, A. François-Poncet, se temea şi el de o înjghebare
balcanică manevrată de la Roma, deoarece atitudinea viitoare a Italiei era departe
de a fi desluşită.
În ceea ce priveşte poziţia Angliei faţă de Blocul Balcanic al Neutrilor,
aceasta reiese foarte bine din telegrama trimisă de ambasadorul italian la Londra,

60
Ibidem, f. 131, telegrama nr. 6625 din 22 noiembrie 1939 din Roma, trimisă de Raoul Bossy
lui Grigore Gafencu, intitulată Ideea Blocului Neutru Balcanic privită de la Roma.
61
Poziţia favorabilă a Turciei faţă de realizarea proiectului de Bloc Balcanic al Neutrilor cu
intervenţie italiană reiese şi din telegrama trimisă de ministrul italian la Bucureşti, P. Ghigi, la
6 noiembrie 1939, către ministrul de Externe italian, G. Ciano. I documenti diplomatici italiani, s. a
IX-a, vol. II, p. 80, Il ministro a Bucarest, Ghigi, al ministro degli Esteri, Ciano, Bucarest,
6 novembre 1939.
62
R. Bossy, op. cit., p. 195.
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Bastiani, către ministrul de Externe, Galeazzo Ciano63. Potrivit lui Bastiani, Londra
recunoştea, în mod necondiţionat şi de complezenţă, „rolul esenţial pe care Italia
l-a jucat şi îl joacă pentru a ţine Balcanii pe loc, în spatele unei neutralităţi care îi
imunizează de contaminarea sovietică, ce ar face pentru Germania mai dificilă o
eventuală lovitură în acea direcţie”64. Englezii îşi doreau menţinerea păcii în
Europa Sud-Estică şi apreciau că fără aportul Italiei nu se putea face nimic în
această zonă. Din aceste motive, în cercurile conducătoare engleze, se considera
oportună o mai strânsă colaborare anglo-italiană în sectorul balcanic. Din relatarea
lui Bastiani reiese că atât articolele de presă, cât şi comentariile de la radio din
Marea Britanie „corespund unei orientări, dacă nu unui plan al guvernului englez,
de a îi da Italiei impresia că Anglia îi cedează voluntar mână liberă în Balcani,
favorizând cucerirea economică italiană a pieţelor balcanice”65.
Astfel, în ciuda efortului depus de diplomaţia românească în favoarea realizării
blocului, nu s-a ajuns la un rezultat pozitiv, din cauza împotrivirii Germaniei, Uniunii
Sovietice, Italiei, Ungariei şi Bulgariei (statele care aveau revendicări teritoriale).
Constituirea Blocului Neutrilor a pus numeroase probleme şi statelor Înţelegerii
Balcanice (Turcia, Iugoslavia şi Grecia), în sensul că deşi şi-au dat avizul, în
principiu, pentru realizarea Blocului Neutrilor, răspunsurile acestora au întârziat să
apară. Cum răspunsurile lor oficiale nu au sosit decât la sfârşitul anului 1939
(Grecia – 16 decembrie, Turcia – 18 decembrie, Iugoslavia – 21 decembrie66), când
România abandonase deja ideea realizării unui Bloc al Neutrilor, întregul proiect a
fost sortit eşecului, pentru că acesta urma să fie prezentat guvernelor din Roma,
Sofia şi Budapesta abia după consultarea statelor Înţelegerii Balcanice.
Printre cauzele care au contribuit la eşuarea proiectului se numără: rivalităţile
şi disputele teritoriale dintre statele din sud-estul european; politica de revizuire a
frontierelor; refuzul Bulgariei şi Ungariei de a consimţi la o apropiere cu unele
dintre statele membre ale Înţelegerii Balcanice; opoziţia Italiei şi a Germaniei faţă
de proiectul blocului67.
Blocul Neutrilor a reprezentat o încercare de supravieţuire a statelor mici şi
mijlocii din sud-estul Europei într-un moment în care exemplele Austriei, Albaniei
şi Poloniei erau grăitoare. Totodată, în lumina evenimentelor care se derulau pe
arena internaţională, el apărea ca o tentativă a cercurilor conducătoare din România
de a scoate ţara din izolarea politică tot mai ameninţătoare68. Din păcate, şi de
această dată Italia a ales să nu dea curs insistenţelor române de a forma o alianţă
63
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regională defensivă, care să garanteze statelor neutre din care era alcătuită păstrarea
statu-quoului balcanic.
Obiectivele simple şi fezabile stabilite în elaborarea proiectului balcanic
făceau din Blocul Neutrilor un proiect realist cu posibilitate de aplicare. Obişnuinţa
interbelică de a promova idealuri mari în realizarea unui proiect sau tratat a dus la
transformarea Blocului Balcanic într-un proiect idealist. Năzuinţa exprimată de
Gr. Gafencu de a crea o grupare pe baza principiului neutralităţii fără alte obligaţii
suplimentare a provocat susceptibilitate la nivel european, fiind alimentată opinia
că în spatele proiectului România avea interese proprii în a-şi crea o formă
suplimentară de securitate în cazul unui eventual atac sovietic.
Simpla grupare a ţărilor care şi-au declarat neutralitatea într-un Bloc al
Neutrilor nu oferea niciunui stat participant la bloc vreo garanţie de securitate
împotriva unui atac din partea unui terţ, ci doar statua obligaţia de neagresiune între
statele membre ale blocului în situaţia existentă. Prin urmare, dacă se schimba
configuraţia statelor participante la război, statele aderente la bloc îşi puteau
modifica poziţia.
În concluzie, principalul motiv care a dus la eşuarea proiectului a fost încercarea
de a pune blocul sub egida Italiei. Acest tip de construcţie, garantată de o mare
putere, şi-a dovedit eşecul anterior în cazul Micii Înţelegeri, aflată sub protecţia Franţei.
Un nou bloc al statelor balcanice, pus sub egida unei mari puteri nebalcanice, doar
cu interese balcanice69, nu putea decât să stârnească o atenţie sporită din partea
celorlalte state europene, care au căutat să înţeleagă cât de mare era rolul atribuit
Italiei în această formulă. Deşi Mussolini a fost tentat de ideea românească, acesta
a renunţat să se mai intereseze de Blocul Balcanic al Neutrilor, după ce a fost
înştiinţat de împotrivirea categorică a aliatului său german. Cu toate acestea, liderul
fascist şi-a continuat acţiunile de menţinere a influenţei italiene în zonă.
Pe de altă parte, în Peninsula Balcanică exista deja o colaborare agreată de
cele patru state, reunite în Înţelegerea Balcanică (România, Grecia, Turcia, Iugoslavia),
acord declarat permanent deschis altor state balcanice doritoare să adere, în speţă
Bulgaria. Această alianţă balcanică s-a concretizat în lipsa unui garant european, iar
intenţia de a pune Blocul Neutrilor, din care urmau să facă parte aceleaşi state, sub
egida Italiei nu a făcut decât să deschidă apetitul Bulgariei şi al Ungariei pentru
aplicarea de corecţii sistemului stabilit la Versailles, mai exact, tratatelor de la
Neuilly şi Trianon. Prin urmare, Bulgaria şi Ungaria nu socoteau posibilă aderarea
la Blocul Neutrilor decât dacă primeau concesii din partea României70. Ori scopul
lui Grigore Gafencu, în momentul în care a lansat Blocul Neutrilor, era tocmai
acela de a păstra statu-quoul teritorial versaillez şi de a împiedica antrenarea
69
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statelor balcanice în conflict. Astfel, rămâneau interesate de proiect doar statele
balcanice, care oricum aveau o alianţă comună, Blocul Balcanic fiind diferit doar
prin prisma punerii lui sub protecţia Italiei.
Cum Italia era un stat nebeligerant şi nu unul neutru, aceasta a văzut Blocul
Balcanic ca pe o formaţiune neinteresantă şi neaducătoare de avantaje. Nefiind
neutră, ci aflată în expectativă, aşteptând momentul potrivit să intre în război, în
conformitate cu doctrina intervenţionistă fascistă, Italia nu avea interese care să
coincidă cu cele ale Blocului Neutrilor.
THE BALKAN BLOC OF NEUTRALS, A REALISTIC OR UTOPIAN
SECURITY PROJECT?
Abstract

This article analyzes the feasibility of the idea of creating a Balkan Block of
Neutrals under Italy’s protection and tries to identify the main causes that led to the
failure of this project. The key question in the article is whether “the Balkan Block
of Neutrals was too small in an ideal world of idealists or an idealist plan in a
world of realists?” The article concludes that the main cause that led to the failure
of the project was precisely the attempt to place it under Italy’s protection. Italy
was a non-belligerent state, waiting for the right time to enter war, and saw the
creation of the block as an uninteresting and unprofitable plan. Furthermore,
although the Balkan Block of Neutrals was meant to preserve the status quo
established by the Treaty of Versailles, the intention to place it under Italy’s
protection merely whetted Hungary’s and Bulgaria’s appetite for revising the
established territorial system and gaining concessions.
Keywords: utopia; realism; security; Balkan Block of Neutrals; Italy;
Germany; Romania; Turkey

ARTĂ ŞI ARHITECTURĂ – PREFACERI ŞI INVOLUŢII
FOTOGRAFIA PE FRONTUL ROMÂNESC ÎN PRIMUL RĂZBOI
MONDIAL: ÎNTRE PROPAGANDĂ ŞI ARTĂ
ADRIAN-SILVAN IONESCU*

În timpul Războiului cel Mare fotografia nu mai era de mult apanajul
exclusiv al unor specialişti aşa cum fusese în secolul al XIX-lea, începând cu
războiul Crimeii şi terminând cu războiul cu burii. Mulţi ofiţeri şi, uneori, chiar
simpli soldaţi posedau un aparat de fotografiat pe care se pricepeau să îl folosească
pentru a-şi lua portretul în uniformă sau a surprinde locuri văzute şi oameni cu care
intraseră în contact în timpul campaniei. Acestea erau, ce-i drept, imagini personale
destinate a rămâne în familie şi care, abia mult mai târziu – poate chiar după
dispariţia autorului şi fără intenţia sa expresă – ar fi avut şansa să ajungă material
documentar în vreo instituţie sau lucrare de tezaurizare a trecutului. Existau, însă,
servicii fotografice în fiecare dintre armatele forţelor beligerante care aveau
misiunea de a închega o documentaţie care ar fi putut sluji atât ca material de
propagandă, cât şi ca ilustraţie pentru o eventuală istorie a conflagraţiei.
În ultimul timp, acest valoros material iconografic – produs atât de amatori,
cât şi de specialişti – a atras tot mai mulţi cercetători şi a fost fructificat în lucrări
de întinderi variabile care aveau drept finalitate o prezentare obiectivă, în imagini
pline de dramatism prin realismul lor, a războiului care a răvăşit umanitatea în cea
de a doua decadă a secolului XX şi care a schimbat, pentru totdeauna, faţa lumii –
aparent liniştite, opulente şi voioase – a secolului anterior, etichetat drept la belle
époque. Bodo von Dewitz, reputat istoric al fotografiei şi director la Agfa FotoHistorama din Köln, şi-a ales un asemenea subiect drept teză de doctorat, care,
ulterior, a fost publicată sub titlul „So wird bei uns der Krieg geführt!”
Amateurfotografie im Ersten Weltkrieg1. În Photographies de poilus. Soldats
photographes au coeur de la Grande Guerre2, Frédéric Lacaille a făcut o analiză
detaliată a cadrelor luate pe front şi a încercat o clasare pe genuri. Richard Holmes
închină subiectului un album, The First World War in Photographs3. Într-o lucrare
*
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mai amplă dedicată reporterilor de război, From the Front: The Story of War4,
Michael S. Sweeney consacră un capitol primei conflagraţii mondiale. Şi Nick
Yapp, în monumentala sa lucrare 150 Years of Photo Journalism5, acordă acestui
important moment al istoriei contemporane un spaţiu potrivit. Într-un volum de
dimensiuni mai reduse din seria Photography at the Musée d’Orsay, intitulat War
Photography, Joëlle Bolloch se ocupă şi de fotografia din Războiul cel Mare6. În
2008, la 90 de ani de la semnarea Armistiţiului, în Franţa a fost editat un Almanach
19187, care punea în circulaţie bogatul material – în mare parte inedit – al Secţiunii
Fotografice şi Cinematografice a Armatei Franceze; această publicaţie este un
adevărat model pentru felul în care pot fi valorificate arhivele fotografice, dându-le
cercetătorilor posibilitatea de a avea acces la imaginile reproduse şi fiind oferite
toate referinţele necesare identificării (ceea ce, din păcate, arar se face la noi).
Într-o panoramă a soldatului german îmbrăcat în uniformă de campanie, Wolfgang
Hanne găseşte o bună ocazie de a scoate la lumină o impresionantă cantitate de
fotografii atât de studio, cât şi de front – imagini statice, dar şi instantanee
surprinse în plină acţiune, în linia întâi –, admirabil comentate, în lucrarea sa Das
deutsche Heer in Feldgrau 1907–19188.
Au apărut şi în istoriografia românească câteva titluri. Constantin Stoianovici
semnează articolul Fotografia, mijloc de reflectare a războiului9, în care se ocupă
de contribuţia Serviciului Fotografic al Armatei la strângerea documentaţiei de
front. Cristina Constantin şi Luminiţa Iordache au organizat, în anul 2008, la
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, expoziţia Instantanee de război
1916–1918, care a fost însoţită şi de un catalog bilingv (român-englez), bine
ilustrat10. Fără a avea un capitol special consacrat fotografiei de război, volumul La
Grand Guerre. Histoire et mémoire collective en France et en Roumanie11, coordonat
de Christophe Prochasson şi Florin Ţurcanu, este înnobilat cu numeroase fotografii
provenind de pe frontul românesc şi din spatele său, realizate de profesionişti sau
de amatori talentaţi. O bogată iconografie privind Corpul voluntarilor români din
Siberia (1918–1920)12 este restituită, într-un album, de Ioana Rustoiu, Gabriel
Rustoiu şi Smaranda Cutean.
4
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Un Serviciu Fotografic nu era o noutate pentru armata română până în 1916.
În Batalionul de Specialităţi se aflau încadraţi fotografi care imortalizau
evenimentele deosebite şi acopereau necesarul iconografic al diverselor unităţi în
timpul manevrelor. În anul 1878, maiorul Constantin Brătianu (1844–1910) – viitor
general şi membru corespondent al Academiei Române, în 1899 – făcuse un curs
de foto-litografie pentru a deveni şeful Serviciului Cartografic al Armatei13.
Dar la intrarea României în Războiul cel Mare, s-a considerat necesar ca
această specialitate să capete amploare şi să se afle la dispoziţia directă a Marelui
Cartier General. Acest lucru era necesar şi deoarece, din străinătate, era solicitată
aprobarea accesului pe frontul românesc al unor fotografi pentru a documenta
evoluţia trupelor noastre care abia cunoscuseră botezul focului. Pe 30 august 1916,
directorul de la The Sport & General Press Agency din Londra se adresa în acest
sens, printr-o misivă redactată în franceză, Ministerului de Război: „Au cas où
vous n’auriez pas encore nommé vos propres photographes officiels, nous nous
ferions un plaisir, si vous le désirez, d’envoyer, pour nous procurer ces
photographies, notre propre représentant qui se mettrait aux ordres du Ministère de
la Guerre de Roumanie.”14 O cerere similară, dar pentru a trimite operatori de
cinematograf, făcuse The Film Bureau, pe 1 septembrie acelaşi an15. Prin adresa nr.
835/17 septembrie 1916, ambelor cereri li se dă un răspuns negativ: „(…) pentru
moment nu se poate permite autorizaţiunea de a vizita terenul de operaţiune.”16
Spre a veni în întâmpinarea nevoilor documentare ale armatei aflate în
campanie, prin Ordinul nr. 1041 din 29 noiembrie 191617, secţiile fotografice de la
Batalionul de Specialităţi erau unite într-un singur organism, care primea numele
de Serviciul Fotografic al Armatei şi era ataşat Biroului Informaţii al Marelui
Cartier General. Drept şef al acestui serviciu a fost ales un ofiţer de rezervă,
arhitect în viaţa civilă, Ion Oliva (născut la Bucureşti, în 1888), care, până să
ajungă în această funcţie, îşi făcuse serviciul militar în cadrul armei Geniului, la
Batalionul 5 Pionieri şi la Batalionul Pionieri de Cetate. La 16 octombrie 1914
fusese înaintat la gradul de sublocotenent de rezervă, conform Înaltului Decret nr.
333118. Chemat la concentrare pe 17 noiembrie 1914, fusese amânat până în
ianuarie 1915, când, fiind din nou convocat, nu se prezentase şi, prin Ordin de zi
nr. 51/13 februarie 1915, fusese dat ca nesupus19. Dar această nesupunere nu a
avut, se pare, repercusiuni căci, pe 27 octombrie 1916, era detaşat din Batalionul
Pionieri de Cetate la cel de Specialităţi (Ordinul nr. 1312 al Marelui Cartier
13
Înalt Decret nr. 1859 din 1 august 1878, în „Monitorul oficial al României”, 11 (23) august
1878, nr. 177.
14
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General) şi repartizat la Serviciul Fotografic (Ordin de zi nr. 682/1916). Prin Înaltul
Decret Regal nr. 150 din 8 martie 1917 a fost avansat locotenent cu vechime de la
1 noiembrie 191620.
La data de 2 ianuarie 1917 – într-un moment foarte dramatic pentru ţară, la
scurt timp după ocuparea Bucureştilor de trupele germane şi după retragerea în
Moldova a armatei române, a comandamentelor şi a guvernului –, Ion Oliva înainta
un memoriu către Marele Cartier General, în care expunea, foarte clar, obiectivele
serviciului pe care îl conducea şi metodele care trebuiau folosite pentru finalităţile
propuse. Fotografii urmau să aibă în vedere mai multe deziderate atunci când îşi
realizau imaginile. Acestea trebuiau să fie interesante din punct de vedere al valorii
lor propagandistice, al celei istorice şi artistice precum şi al celei de document
militar21. După această enumerare, autorul documentului dezvolta şi explica fiecare
obiectiv: pentru latura propagandistică trebuiau imortalizate defilări, prizonieri,
parcuri de artilerie, geniu, aviaţie etc., apoi scene care demonstrau buna funcţionare
a serviciilor sanitare şi de aprovizionare, din care să rezulte abundenţa şi buna
organizare, care aveau drept scop revelarea „forţei materiale şi morale a armatei”.
Trebuiau documentate distrugerile făcute de inamic, iar dacă ele afectau monumentele
civile şi religioase, era necesar ca acestea din urmă să fie fotografiate din mai multe
unghiuri, „în aşa fel ca să poată permite reconstituirea în întregime a aspectului
lor”22. Ca arhitect, era normal ca Ion Oliva să se gândească la restaurarea edificiilor
care suferiseră de pe urma conflagraţiei. De asemenea, el preconiza constituirea
unei arhive istorice în care să fie adunate imagini legate de război: tranşeele,
poziţiile inamicului, atacurile, câmpul de luptă, serviciile de aprovizionare şi
materialul de luptă.
Serviciul pe care îl conducea urma să fie format din profesionişti pe care
izbucnirea războiului îi adusese sub arme; astfel, fiind încadraţi într-o unitate cu
atribuţii speciale, aceştia se puteau face mai utili decât dacă ar fi fost lăsaţi în
unităţile lor combatante să fie sacrificaţi în prima linie. Fiecare avea o sarcină
anume: cei care luau imagini erau repartizaţi, câte doi la fiecare armă, cu câte un
aparat şi o cantitate de clişee, pe care, după expunere, aveau obligaţia să le numeroteze
şi să le expedieze, prin curier special, la interval de trei zile de la execuţie, bine
ambalate în cutii, la Serviciul Fotografic, spre a fi developate. Ei trebuiau să-şi
însoţească materialul fotografic de un raport scris, foarte detaliat, către superiorul
lor. Pentru legitimare, operatorii aveau asupra lor un ordin de serviciu cu fotografia
posesorului, spre a putea să circule nestingheriţi pe front, fără pericolul de a fi
consideraţi spioni, a fi arestaţi şi deferiţi justiţiei militare.
Odată primite, clişeele erau date laboranţilor spre developare şi copiere. Era
stabilită dimensiunea standard de 13 x 18 cm pentru fiecare copie. Aceiaşi
20
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laboranţi aveau sarcina de a nota numărul clişeului pe spatele copiei, pe care era
scrisă şi legenda. O copie era dată spre arhivare, iar acolo era clasată în funcţie de
subiect ori de localitate. Unele imagini erau aşezate în albume, altele erau lipite pe
fişe cu specificările necesare.
În ultimul paragraf al memoriului său, sublocotenentul Ion Oliva menţiona şi
o secţie cinematografică ai cărei operatori trebuiau să urmeze aceleaşi reguli ca
fotografii. Propunea, de asemenea, ca operatorii străini trimişi pe front de diverse
companii cinematografice să fie obligaţi a-şi developa peliculele la Serviciul
Fotografic, pentru a putea fi ţinută sub control producţia documentariştilor de alte
naţionalităţi. De asemenea, se sugera a fi interzisă filmarea ori fotografierea pe
front fără o autorizaţie specială emisă de Marele Cartier General23. Această prevedere
se referea, probabil, la amatorii care îşi luaseră cu ei aparatele în campanie. La
acest memoriu erau ataşate două pagini cu personalul serviciului, semnate de şeful
Biroului Informaţii, locotenent-colonelul Nicolae Condeescu: pe lângă Ion Oliva,
care era comandantul grupului, se aflau sergenţii Ştefan Mladenovici şi Nicolae
Cristea, care erau operatori, soldaţii Nicolae Ţaţu (operator-retuşor), Ion D. Viţă
(laborant) şi S. Fucs (arhivar-laborant), precum şi soldaţii voluntari Constantin
Ivanovici, Ion Devizon şi Emil Prato, care se ocupau de secţia cinematografică24.
Secţia cinematografică era o noutate în cadrul specialităţilor militare. Cu
aproape un an şi opt luni în urmă, pe 15 mai 1915, Leon Popescu – devenit celebru
pentru cel dintâi film artistic şi istoric, Independenţa României, lansat în 1912 – îşi
oferea serviciile Ministerului de Război. Amintind că încă din timpul Războiului
Balcanic din 1913 se pusese la dispoziţia armatei şi primise aprobarea pentru a-i
imortaliza evoluţia în Bulgaria, el îşi formula astfel solicitarea: „În vederea
evenimentelor aşteptate, vă rog, D-le Ministru, a-mi reînnoi această autorizare şi
considerând că sunt singura cassă Românească, cu personal Român, având
mijloacele tehnice necesare şi o experienţă îndelungată, vă rog, dacă veţi crede [de]
cuviinţă, în interesul discreţiunei, să-mi acordaţi exclusivitatea. În acest caz voi ţine
la dispoziţia Ministerului întregul meu personal din uzină, cu aparatele trebuitoare,
obligându-mă a nu developa şi nu reprezenta nici un film, înainte de a fi văzut de
cenzura militară.”25 Ministrul de Război cerea părerea Marelui Stat Major în
privinţa oportunităţii acordării avizului solicitat. Generalul de divizie Vasile Zottu,
în calitatea sa de şef al Statului Major General al Armatei, era de acord cu oferta lui
Leon Popescu, dar făcea câteva propuneri privind personalul şi modul de lucru al
echipei: operatorii să fie exclusiv români şi numai în cazul lipsei unui anumit
specialist să se apeleze la străini, care urmau a fi acceptaţi de Marele Stat Major
după controlarea lor de Siguranţa Generală; zonele în care puteau primi acordul de
a filma trebuiau indicate de Biroul Cenzurii Militare, iar activitatea operatorilor
urma să fie supravegheată de un ofiţer; acelaşi birou era însărcinat a dispune difuzarea
23
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filmului după ce îl vedea. În prima fază a eventualului conflict se propunea ca
echipa de filmare să nu aibă acces în zona operaţiunilor, urmând ca momentul în
care aveau să poată să îşi înceapă activitatea să fie stabilit tot de Biroul Cenzurii de
comun acord cu Marele Cartier General. De asemenea, se stipula ca, „în interes
militar, [operatorii] să aibă obligaţia de a fotografia diferite poziţii militare”.
Aşadar, pe lângă componenta animată a activităţii operatorilor de film, aceştia
urmau să activeze şi ca fotografi pentru strângerea documentaţiei necesare unui
cercetător al istoriei în imagini a războiului. Generalul Dumitru Iliescu aproba acest
referat, iar pe 23 iunie 1916, de la minister era trimis Ordinul nr. 1445 către toate
autorităţile civile şi militare prin care operatorul Mihalache Lăzărescu era autorizat
„a însoţi secţia de mitraliere a Batalionului 2 Vânători «Regina Elisabeta» în marşurile
şi evoluţiunile ce această secţie are ordin a executa în munţi”26.
Totuşi, la izbucnirea războiului, armata îşi constituie propriul serviciu de
specialitate – aşa cum s-a văzut mai sus –, fără a mai apela la serviciile lui Leon
Popescu.
Serviciul Fotografic şi Cinematografic a avut o intensă activitate şi rezultate
salutare de-a lungul războiului. Aceasta se poate constata din bogatul material
iconografic păstrat în fototeci de muzee şi biblioteci. S-a scris ceva mai mult despre
realizările cineaştilor – mai spectaculoase şi cu efect rapid asupra publicului prin
rularea peliculelor atât în mediul cazon, cât şi în cel civil27 – decât despre cele ale
fotografilor, care aveau o circulaţie mai limitată. Din păcate, materialul de arhivă
pentru anul 1917 lipseşte – ori încă nu a putut fi depistat – şi nu pot fi cunoscute
ordinele primite de acest organism, misiunile îndeplinite pe lângă diferite unităţi şi
în diferite locuri pe front, cererile pentru materiale şi aparatură, greutăţile şi
neîmplinirile întâmpinate de fotografi. Abia din anul 1918 datează noi documente
legate de acest serviciu.
În primăvara acelui an, Ion Oliva – între timp avansat la gradul de căpitan
(prin Înaltul Decret Regal nr. 345/1 septembrie 1917) – a fost trimis de la Iaşi la
Bucureşti, în interesul serviciului, împreună cu soldatul Constantin Ivanovici, unul
dintre operatori. Prin Raportul nr. 120/10 aprilie 1918, comandantul lor, colonelul
Nicolae Condeescu, solicita Ministerului de Interne să facă formalităţile necesare
pentru această deplasare28. Dar, la interval de 20 de zile după aceasta, la cererea sa
din 25 aprilie, căpitanul Ion Oliva este demobilizat (prin Înaltul Decret nr. 1010/1
mai 1918)29, iar, în locul său, este numit, cu începere de la 1 mai, locotenentul Sava

26

Ibidem, f. 189.
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Georgescu, ofiţer de geniu, dar care activase până atunci tot în Serviciul Fotografic
al Armatei30.
Pe 8 mai 1918, noul comandant semna un raport în care prezenta, cantitativ,
rezultatul activităţii subordonaţilor săi: 76 de clişee luate la Armata I din Muntenia,
84 de clişee de la Armata a II-a din Moldova, 48 de clişee de la Armata de Nord
din Transilvania şi Moldova – toate provenind din prima parte a campaniei –, 5.000
de clişee din a doua parte a campaniei şi 5.273 m de peliculă cinematografică, în
vreme ce alţi 1.806 m de film negativ se aflau la Paris31. Era menţionată şi
tematica: trupe de infanterie, artilerie, marină, serviciul sanitar, corespondenţi de
război, depozite de muniţii, tabere de prizonieri, vizite oficiale, serbări, scene din
interiorul ţării. Se făcea precizarea că toate clişeele şi peliculele erau etichetate cu
data, locul şi subiectul reprezentat. Pe aceeaşi filă, comandantul Serviciului de
Informaţii, colonelul N. Condeescu, referea cu privire la finalitatea acestui
material, propunând a fi depus la Biroul Istoric, unde trebuia să fie catalogat,
urmând ca, atunci când aveau să se găsească fondurile necesare, fotografiile să fie
tipărite şi comercializate, iar beneficiul rezultat să fie destinat operelor de caritate,
la fel ca şi acela din vânzarea şi rularea filmelor de război. De altfel, încă din
timpul campaniei, Serviciul Fotografic încasase, prin aceleaşi mijloace, 55.000 lei,
care se aflau depuşi la Biroul Informaţii. Colonelul N. Condeescu propunea ca
Intendenţa să controleze administrarea acelui fond şi să dispună cum va fi folosit,
deşi el, personal, opina că ar fi fost cel mai potrivit ca banii să fie viraţi Biroului
Istoric spre a valorifica materialul iconografic prin editarea de albume şi multiplicarea
filmelor, care ar fi putut aduce, în continuare, anumite încasări în beneficiul
instituţiei militare. Generalul Constantin Christescu, şeful Marelui Stat Major al
Armatei, aproba această propunere. Pe 5 iunie 1918, Biroul 3 Istoric a făcut un
inventar al materialului pus la dispoziţie de Serviciul Fotografic, constatând că
acesta cuprindea două categorii: a) albume cu fotografii catalogate şi peliculă
pozitivă cu scene de război; b) clişee, peliculă negativă şi aparatură. Materialul cuprins
în prima categorie era acceptat ca util pentru acel sector istoric, dar în privinţa celui
din a doua categorie se considera că ar fi fost mai potrivit să rămână în administrarea
Batalionului Specialităţi. Cu aceeaşi ocazie, se propunea ca locotenentul Sava
Georgescu să fie transferat la Biroul 3 Istoric pentru a lucra la identificarea
fotografiilor, iar, în locul său, era desemnat căpitanul Zagoritz, aflat, însă, în
prizonierat32. Toate sugestiile erau aprobate de generalul Constantin Christescu.
În urma Referatului Marelui Stat Major nr. 1513 din 25 ianuarie 1919,
ministrul de Război, generalul de corp de armată Arthur Văitoianu, decidea pe 14
februarie acelaşi an trecerea Serviciului Foto-Cinematografic al Armatei – era
prima dată când era desemnat prin acest titlu compus – în subordinea Direcţiei IV
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Geniu, secţia I, biroul I, începând cu data de 25 februarie (Decizia Ministerială nr.
50/14 februarie 1919)33.
Pe 25 martie 1919, Intendenţa expedia o adresă urgentă (nr. 66236) către
Direcţia IV Geniu, solicitând ca locotenentul Sava Georgescu să depună imediat la
casa Ministerului toate sumele rezultate din închirierea filmelor şi vânzarea
fotografiilor34. A doua zi, locotenentul Sava Georgescu s-a conformat, iar contabilul
ministerului, maiorul Petre Mateescu, raporta intendentului general Ştefan
Stanciovici sumele depuse: o recipisă a administraţiei financiare Iaşi în valoare de
82.000 lei şi 3.204,61 lei în numerar35.
Aşa cum specificam mai sus, nu există documente privind activitatea
serviciului în timpul campaniei. Din caracterizarea căpitanului Ion Oliva, făcută de
superiori pe foaia sa matricolă, pot fi extrase unele informaţii privind dificultăţile
întâmpinate în timpul activităţii şi atribuţiile pe care le-a îndeplinit acel apreciat
militar: „(…) Secţia Fotogr. devenită mai târziu şi Cinematografică a fost tot
timpul prea bine condusă de acest ofiţer cu pricepere şi mult devotament. Fiind
specialist, în această direcţiune, ne-a folosit mult pentru luarea unor documente de
răsboiu şi pentru serviciul de propagandă. Dacă această Secţie nu a produs mai
mult de cât a dat, aceasta se datoreşte lipsei de materiale, lipsei mijloacelor de
transport; Căpitanul Oliva tot timpul a pus multă inimă pentru desvoltarea
lucrărilor, dar s’a isbit de aceste mari inconveniente.
A contribuit într’o largă măsură prin iniţiativa şi destoinicia sa la organizarea
reprezentaţiilor cinematogr. în ţară, care serveau ca mijloace de propagandă şi în
acelaşi timp pentru procurarea fondurilor Societăţilor «Invalizilor de Răsboiu» şi
«Orfanilor de Răsboiu».
În relaţiunile de serviciu şi în particular s’a arătat un bun camarad, un om de
inimă şi cu o educaţiune aleasă. Ca fizic este destul de resistent şi cu bune
aptitudini pentru a suporta toate greutăţile unei campanii. În timpul serviciului a
fost adesea pe front, a însoţit de cele mai multe ori pe M.S. Regele în inspecţiunile
Sale şi în toate ocaziunile Căpitanul Oliva s’a comportat deosebit de bine.
Pentru activitatea sa din timpul Campaniei a fost decorat: a) Coroana
României cu spade în gradul de Cavaler; b) Ordinul Regina Maria clasa a II-a.”36
Măgulitoarele cuvinte sunt semnate de colonelul Nicolae Condeescu – comandantul
direct al lui I. Oliva – şi de generalul Alexandru Lupescu, subşeful Statului Major
General. Pentru cea din urmă distincţie tot generalul Al. Lupescu a făcut un
memoriu, pe 6 martie 1918, către Biroul VII Decoraţii al Marelui Cartier General,
în care sublinia aportul căpitanului – alături de colonelul Nicolae Condeescu,
locotenent-colonelul Virgil Bianu şi căpitanul intendent Alexandru Eladescu – la
înfiinţarea, în luna iulie 1917, a Cinematografului „Invalizilor de Război” din Iaşi,
33
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la care, până la acea dată, fusese încasată o sumă însemnată (745.313,30 lei),
destinată ajutorării răniţilor şi orfanilor.
Din succintele informaţii furnizate de foaia matricolă de mai sus se poate
deduce faptul că Serviciul Foto-Cinematografic al Armatei a dus lipsă de materiale
şi de mijloace de transport, fapt care i-a împiedicat pe operatori să strângă un
material iconografic mai bogat. Prin specificul activităţii, căpitanul Ion Oliva s-a
aflat adesea în preajma regelui Ferdinand I atunci când era inspectat frontul şi când
aveau loc diverse ceremonii. Aşa se explică existenţa multor instantanee în care
suveranul trece în revistă trupele, decorează soldaţii care îşi dovediseră bravura în
confruntarea cu inamicul, cercetează poziţiile şi armamentul şi se întreţine cu
generalii români ori cu ofiţerii superiori din Misiunea Militară Franceză. În alte
cadre, regele apare însoţit de regina Maria, îmbrăcată în ţinuta ei albă, de infirmieră, pe
care a purtat-o în mod constant în timpul războiului. La ceremoniile în care erau
răsplătiţi cei care se distinseseră în luptă, regina prinde şi ea ordinul care îi purta
numele pe pieptul celor bravi. Prezenţa ei – ca „mamă a răniţilor” – în mijlocul
soldaţilor trataţi în spitalele militare era adesea imortalizată de fotografi, fie ei
profesionişti, fie amatori – aşa cum se specifică pe o imagine luată la stabilimentul
destinat celor afectaţi de tifos exantematic: „foto amator Henry Ginsberg”. Într-un
alt cadru, suverana este prezentată în vizită la Misiunea Crucii Roşii Americane,
înconjurată de medici militari, infirmiere şi călugăriţe dintr-o mănăstire locală, care
dădeau ajutor răniţilor. Colonelul Henry W. Anderson, comandantul misiunii, care
a activat în România în anii 1917–1919, se aşezase, cu respect, într-un genunchi, în
imediata apropiere a reginei. Într-o altă fotografie, colonelul H.W. Anderson
pozează la biroul său de lucru, purtând cu mândrie la gât crucea albă a Ordinului
Regina Maria, cu care fusese răsplătit. Pe perete, în spatele său, pe fundalul unui
covor românesc, este panotat portretul reginei Maria, care îi fusese oferit, cu
dedicaţie – bun indiciu de datare în anul 1919. Numeroasa misiune americană a
fost fotografiată în acelaşi an, aranjată pe treptele şi în faţa unei scări pe a cărei
balustradă erau prinse drapelul american şi steagul Crucii Roşii. Medici, sanitari şi
infirmiere în uniformele lor specifice (veston, cravată bărbătească şi pălărie cu
boruri largi) sunt grupaţi în jurul comandantului lor, colonelul H.W. Anderson.
Adesea, la decorări, era prezent generalul Henri Mathias Berthelot, şeful
Misiunii Militare Franceze, care acorda distincţii în numele guvernului ţării sale. În
fotografii, masivul militar, îmbrăcat în uniformă de campanie, dar cu chipiul roşu,
cu broderii de fir, de mare ţinută, le prinde pe piept ordinul conferit şi îi îmbrăţişează
pe cei decoraţi.
Există şi cadre luate în momentele de relaxare ale familiei regale şi ale
oaspeţilor acesteia precum cel în care suverana pozează cu mica principesă Ileana
şi prinţul Nicolae (în uniformă de cercetaş) între mai mulţi ofiţeri din armata
britanică, între care pot fi identificaţi colonelul Thompson, ataşatul militar al
Regatului Unit, şi colonelul canadian Joseph Boyle. Colonelul Thompson mai
apare într-o fotografie alături de un ofiţer rus şi câţiva camarazi români, medici şi

108

Adrian-Silvan Ionescu

10

stat-majorişti. În alte două instantanee, regina se află în compania generalului
Eremia Grigorescu, în Moldova. Prin veşmântul ei alb, se decupează în peisajul
trist, năpădit de bălării, de pe malul înalt al Siretului.
Joseph Boyle, un apropiat al reginei şi al copiilor ei – pentru care devenise un
adevărat unchi, bun şi protector, atât prin jocurile educative, ghiduşiile şi darurile
menite să-i înveselească în momentele de restrişte, cât şi prin sfaturile înţelepte şi
poveştile cu aventurile sale din vremea când era căutător de aur în Canada –, apare
adesea în anturajul lor. Într-o fotografie cu mari calităţi artistice este reprezentat în
vreme ce o fotografia, cu o cameră mare, pe micuţa sa prietenă, principesa Ileana,
în grădina căsuţei ţărăneşti de la Bicaz, loc de retragere şi de odihnă pentru suverani.
Fotografia executată atunci de el se păstrează şi o arată pe suava principesă între
două lalele cu lujeri foarte înalţi, care îi ajung până la piept. Dar acesta este un caz
izolat în care fotograful amator este imortalizat chiar în momentul în care îşi cadra
imaginea şi se pregătea să apese declanşatorul.
Fiind vorba de o activitate colectivă, niciuna dintre fotografii nu poate fi
atribuită unuia sau altuia dintre militarii care activau în Serviciul Fotografic. Pot fi
observate unele diferenţe în ceea ce priveşte calitatea imaginilor: unele sunt palide,
altele suferă din cauza unui cadraj incorect, altele sunt neclare, în altele personajele
sunt mişcate sau se obturează unele pe celelalte. Acesta este rezultatul condiţiilor
atmosferice nu totdeauna favorabile şi al tensiunii sub care se lucra, de multe ori
chiar sub foc sau în timpul unor evenimente care se derulau mult prea rapid spre a
fi surprinse într-un instantaneu.
Ororile războiului, distrugerile comise de inamic, brutalitatea cu care fuseseră
tratate zonele civile constituiau elemente sigure, cu efect imediat, în propaganda de
război. În categoria imaginilor cu valoare propagandistică sunt concentrate urmele
rămase după bătălie: Depozit bombardat la Tecuci pe 20 iulie 1917; Case din Târgu
Ocna distruse de bombardament pe 10 august 1917; Ruine la Mărăşeşti, 15 august
1917; Linii ferate distruse la Mărăşeşti, 10 decembrie 1917. Tranşeele din Satul
Băltăreţu, luate pe 23 ianuarie 1918, sunt fotografiate plonjant. O fotografie foarte
îndrăzneaţă prin unghiul din care a fost luată este aceea a resturilor Podului de la
Cozmeşti, a cărui structură metalică, încă nedezmembrată, atârnă, în totală
nesiguranţă, deasupra Siretului. La capul dinspre partea ocupată de români a
podului pozează câţiva ofiţeri şi un preot militar.
Capturile de război reprezentau semne ale victoriilor în luptă menite a ridica
moralul trupelor: o grămadă de căşti germane şi de gamele, stivuite pe pământ, la
Coţofeneşti, au fost fotografiate pe 1 iulie 1917; lăzi cu muniţie şi obuze de 150 mm,
ambalate în împletituri de nuiele, capturate la Mărăşti, pe 25 iulie 1917, precum şi
tehnică de luptă (tunuri şi chesoane), luate tot acolo, pe 30 iulie, încărcate pe
platformele unor trenuri de marfă, ca şi un grup de prizonieri, neraşi, rufoşi şi
dezorientaţi, care erau observaţi de un ofiţer român, uşor uimit, care trecea prin faţa
lor, erau imagini cu mesaj puternic, uşor decodificabil de privitor.
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Imaginile cu trupe române în acţiune demonstrau bravura şi eficienţa
soldaţilor. Suita aceasta de fotografii, foarte bogată, se adresa, în egală măsură,
combatanţilor din tranşee şi civililor de acasă, care trebuiau să aibă încredere în
armata care îi apăra cu dârzenie. Unele erau simple documente, tratate cu oarecare
răceală, ca lucrări de rutină: unităţi în marş, transporturi de provizii, construirea
unui adăpost, soldaţi în tranşee, cuiburi de mitraliere, baterii gata de tragere, posturi
de comandă, pregătirea şi servirea mesei, evacuarea răniţilor, spitale de campanie,
militari în repaus. Multe dintre ele intrau într-o oarecare stereotipie ca subiect şi
compunere. Este drept că, de multe ori, fotografii lucrau în mare grabă spre a
acoperi cât mai mult din sarcinile de serviciu care le fuseseră trasate în acea zonă a
frontului şi erau obligaţi să ignore calitatea în favoarea eficienţei şi a cantităţii de
documente pe care le expediau la comandament. Nu arar, când se aflau în tranşee,
în linia întâi, le era pusă în pericol chiar viaţa, asemenea combatanţilor pe care îi
fotografiau, la postul lor.
În această operă colectivă există, însă, şi cadre de excepţională valoare artistică
în care autorul – rămas, din păcate, necunoscut – a investit sentiment şi cunoştinţe
plastice. Prin insolitul lor, unele motive se ofereau singure imortalizării şi nu
solicitau prea mult fantezia fotografului pasionat, în căutare de nou. Aşa este Postul
telefonic în copac, unde telefonistul stă într-o poziţie foarte incomodă, agăţat de
crengile desfrunzite de iarnă, decupându-şi silueta întunecată pe albul zăpezii.
Altele, însă, erau rezultatul inspiraţiei autorului care ştia să speculeze motivul
pentru latura sa artistică. O imagine plină de elansare este aceea cu Observarea
inamicului pe Dealul Pietrosu, în care un militar urcă treptele unei scări primitive
şi foarte înalte, pentru a ajunge la platforma observatorului, cocoţată într-un arbore;
soarele străbate, sclipitor, prin coroana bogată. Telefonist ascuns în scorbura unui
copac ar putea fi un ecou îndepărtat, în timp şi spaţiu, al compoziţiei cu Merlin
ieşind dintr-o scorbură, executată în 1874 de fotografa britanică Julia Margaret
Cameron atunci când a ilustrat volumul de poeme Idylls of the King al lui Alfred
Tennyson. Fotografia înfăţişând un soldat adormit în tranşee, cu puşca strânsă în
braţe şi casca pe capul pe care şi-l sprijinise de o mică denivelare a pământului tare,
surprinde viaţa aspră a combatantului care profita de orice clipă de linişte pentru a-şi
reface forţele (Odihna în tranşee, Verdea 1917). Uneori mesajul acestor fotografii
artistice este menit să stârnească o legitimă compasiune pentru umilul luptător
neştiut din prima linie: Soldat mâncând pe front, Dealul Porcului 1917 sau După
luptă prezintă nişte infanterişti cu echipament uzat şi descompletat (opinci în loc de
bocanci, ciorapi de lână, de nuanţe diferite în fiecare picior), care îşi sorb supa din
gamelă sau îşi lustruiesc baioneta ruginită, stând pe jos, în mijlocul unui peisaj
răvăşit de luptă, între bălării şi trunchiuri retezate de copaci.
Antiteza viaţă-moarte nu mai părea, pe front, atât de înspăimântătoare pentru
că soldatul se afla tot timpul în pericol de a fi răpus. Mai importantă era refacerea
forţelor, indiferent de condiţii şi de vecinătăţi cu notă funebră. Aşa că a trage un
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pui de somn pe pământul gol, sub soarele palid de primăvară, pe Dealul Porcului,
în imediata apropiere a unor cruci sub care dormeau pentru totdeauna nişte
camarazi, părea ceva absolut firesc (Soldaţi în repaus, Dealul Porcului, martie
1917). În prim-plan, singurul soldat treaz din grup, profitând de momentul de
linişte, şi-a scos bocancul scâlciat şi îşi cercetează, concentrat, degetele obosite şi,
poate, rănite de marş.
Alte fotografii artistice poartă o doză de lirism, precum În tranşee, Valea
Stariţei, mai 1917, unde un soldat cu casca dată pe ceafă stă rezemat, cu mâna la
falcă, de parapetul din pământ crăpat, zgrunţuros, privind visător spre un punct din
depărtare. Nu este un observator vigilent, la datorie, ci un om obosit, căzut pe
gânduri. Nici măcar arma nu se vede din primul moment, ea aflându-se pe parapet
şi nerevelându-şi decât puţin din pat. Frunzişul luxuriant deasupra soldatului şi pe
marginea tranşeei conferă o atmosferă paşnică acestei compoziţii, care pare luată în
alt mediu decât acela al primei linii. Prin unghiul folosit, personajul capătă o
deosebită monumentalitate. O notă de duioasă reverie exală compoziţia cu militarul
care cântă la vioară într-un adăpost, cu pupitrul în faţa sa. Cadrul are multă picturalitate
prin absorbţia în umbră a personajului şi prin baia de lumină care se formează în
faţa sa, aureolându-i partitura. Beatitudinea interpretului este copleşitoare.
Alte imagini sunt străbătute de umor – fără a cădea, însă, în hilar –, precum
La tuns în prima linie, unde soldaţii aşteaptă la rând să le fie scurtat părul, sau Baia
pe front la Regimentul 29 Infanterie, cu militarii care intrau, goi şi cu schimburile
curate pe mână, într-o baracă deasupra căreia era fixat un hârdău cu apă, a cărui
dozare era supravegheată de un soldat transformat în băiaş. Dar nu toţi beneficiau
de o construcţie stabilă pentru a-şi întreţine igiena corporală: în altă imagine, pe
nişte prăjini, în câmp deschis, sunt prinse nişte cearşafuri şi pături spre a ascunde,
cât de cât, nuditatea celui care se spală, zgribulit sub şuvoiul de apă rece care îi este
deşertat, pe spinare, de un camarad, dintr-o căldare de pânză, folosită la adăpatul cailor.
Din marele număr de imagini păstrate şi dimensiunea lor de excepţie –
18 × 24 cm – reiese că, după clişeele pe sticlă, se scoteau copii foarte multe, care
erau trimise la unităţi şi la comandamente, cu scop propagandistic. Majoritatea
imaginilor au ataşate o fâşie de hârtie care se pliază în spatele fotografiei, pe care
era tipărită legenda. Informaţiile furnizate de aceste imagini sunt deosebit de
importante şi clarifică anumite momente ale evoluţiei campaniei. Una dintre
îndatoririle fotografilor era, aşa cum s-a precizat mai sus, să dateze şi localizeze, cu
rigurozitate, imaginile pe care le trimiteau însoţite de rapoarte amănunţite, care
erau utile la arhivare.
După încheierea ostilităţilor, o parte din acest material a fost folosit la
ilustrarea unor studii şi articole legate de război. Exemplul a fost dat de redacţia
revistei „L’Illustration”, care a valorificat bogata iconografie adunată în perioada
războiului atunci când a publicat, în 1922, impozanta lucrare în două volume
Album de la Guerre. Sunt reproduse acolo şi câteva imagini realizate de Serviciul
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Fotografic al Armatei Române37. În 1936, la împlinirea a 20 de ani de la intrarea
României în luptă, periodicul „Sfarmă Piatră” consacra un întreg număr Războiului
cel Mare, cu texte ample semnate de Nichifor Crainic, E.D. Boroianu şi Valeriu
Bora şi bogat ilustrat cu fotografii de pe front38.
Buni profesionişti şi inspiraţi artişti ai camerei obscure, militarii care activau
în Serviciul Fotografic al Armatei au documentat viaţa de pe front, de la nivelul
combatantului de rând până la eşalonul superior, surprinzând, cu imediateţe,
aspectele variate ale evoluţiei conflagraţiei. Informaţiile furnizate de aceste imagini
sunt deosebit de importante pentru clarificarea anumitor momente ale campaniei.
Aceste cadre, recompun, ca un puzzle, anii grei ai Războiului cel Mare.
PHOTOGRAPHY ON THE ROMANIAN FRONT IN WORLD WAR I:
BETWEEN PROPAGANDA AND ART
Abstract

The first part of this study presents the evolution of the Photographic Service
of the Romanian Army during World War I, since its creation as a distinctive
section, by Order no. 1041/29 November 1916, after Romania entered WWI. The
Photographic Service reunited the former photographic sections of the Special
Fields Battalion and was subordinated to the Information Bureau of the General
Headquarters. This service would include a cinematography section, a novelty in
those times. Ion Oliva, a reserve officer, was elected head of this service and after
his discharge, he was replaced by lieutenant Sava Georgescu in May 1918. In
February 1918, the Photo-Cinematographic Service of the Army, under this new
name, was subordinated to the IV Direction Engineers, Section I, Bureau I. The
second part of the article analyzes the types, content and quality of the photos taken
on the front, presenting some of the more remarkable images.
Keywords: photography; army; Ion Oliva; World War I; Romania
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Album de la Guerre, Paris, 1922.
„Sfarmă Piatră”, 13 august 1936, nr. 38.

STUDIILE DE ARHITECTURĂ ÎN CADRUL ŞCOLII ROMÂNE
DIN ROMA ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
VERONICA TURCUŞ*

Linia de cercetare arhitectonico-artistică a fost organizată în cadrul Şcolii
Române din Roma doar din toamna anului 1925, cu aportul financiar masiv al
Ministerului Cultelor şi Artelor1. În perioada 19 ianuarie 1922 – 27 martie 1926
ministru al Cultelor şi Artelor în guvernul Ion I.C. Brătianu a fost Alexandru Lapedatu,
care a susţinut deschiderea secţiunii arhitectonico-artistice a Şcolii Române din
capitala Italiei. „Comisiunea Monumentelor Istorice prin onor. Minister al Artelor”2 i-a
recomandat pentru Şcoala Română din Roma, având acceptul directorului acesteia,
academicianul Vasile Pârvan, şi avizul Ministerului Instrucţiunii, pe arhitecţii
Horia Teodoru şi Ion Anton Popescu, ambii fiind diplomaţi la Paris.
Cei care doreau să se perfecţioneze în cadrul secţiunii artistice a Şcolii Române
din Roma se înscriau la un concurs special pentru obţinerea bursei, organizat anual
în luna iunie la Bucureşti (la fel funcţiona selecţia pentru o bursă în domeniul artelor la
Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses). Câte o comisie alcătuită din trei membri se
constituia pentru fiecare specialitate (arhitectură, pictură şi sculptură) şi era recomandat
numai un singur candidat din fiecare domeniu pentru Roma (şi unul pentru Franţa).
Aspiranţii trebuiau apoi să fie recomandaţi de minister direcţiunilor celor două
institute, „spre a fi trecuţi pe tabloul de admitere al şcolii”3, specificarea cuprinsă în
regulamentul de funcţionare al celor două Şcoli Române din străinătate indicând
rolul directorului instituţiei în a accepta sau refuza un candidat. Una dintre cerinţele
admiterii la Şcoala din Roma, prezentă în regulamentul de funcţionare, le impunea
*

Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca; vturcus@yahoo.it.

1

În primăvara anului 1928, G.G. Mateescu, pe atunci director al Şcolii Române, preciza în
legătură cu amintita linie de cercetare: „Secţiunea artistică a Şcoalei Române din Roma, prevăzută de
Regulament (art. 6 şi 15) este întreţinută cu apartamentul, biblioteca şi membrii săi din subvenţia de
700.000 lei, pusă la dispoziţia Şcoalei în anii trecuţi de generozitatea d-lui Ministru al Artelor şi Cultelor,
prof. Alex. Lapedat, care s-a dovedit în felul acesta un al doilea fondator al Şcoalei şi cald sprijinitor
al ideii perfecţionării artiştilor români în mediul favorabil de dezvoltare pe care îl oferă Roma şi Italia, cu
monumentele şi operele ei, antice şi medievale, din epoca Renaşterii şi a barocului. S-a urmat astfel
exemplul altor Academii streine ale ţărilor de cultură, unele de veche tradiţie artistică, ca cea franceză
de la Villa Medicis, altele mai nouă, ca Academia engleză de la Valle Giulia, cea americană de pe
Gianicolo şi cea spaniolă de lângă San Pietro in Montorio.” Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale
Cluj (în continuare: SJAN Cluj), fond Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, nr. 798, Facultatea
de Litere, doc. nr. 645/1–1927/28, f. 8.
2
Vasile Pârvan. Corespondenţă şi acte, ed. Alexandru Zub, Bucureşti, 1973, p. 291.
3
„Monitorul oficial”, 13 august 1921, nr. 105, decizia nr. 63520, p. 4151.
„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 113–135
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candidaţilor să producă dovada desfăşurării unei activităţi anterioare, manifestată
prin expoziţii ale lucrărilor lor şi prin opere executate4.
Deoarece în 1925 linia de cercetare arhitectonico-artistică se afla abia în faza
organizării, secţia artistică şi-a început activitatea cu doi bursieri în loc de trei şi cu
promovarea unei singure specializări – arhitectura –, cei doi tineri fiind recomandaţi de
Comisia Monumentelor Istorice, în urma concursului organizat sub auspiciile
Ministerului Cultelor şi Artelor şi ale Comisiei Monumentelor Istorice5. La finele lui
septembrie 1926, directorul V. Pârvan s-a arătat mulţumit de activitatea desfăşurată
de H. Teodoru şi I.A. Popescu, propunându-i pentru continuarea perfecţionării şi în
cel de-al doilea an academic, 1926–19276. În 1927 a fost trimis de Ministerul Artelor
un alt arhitect, Ştefan Balş, un loc la secţia artistică rămânând neocupat7. Din 1929
lui Balş i s-a adăugat arhitectul Emil Costescu8, însă doar din anii ’30 şi în mod
special după deschiderea noului palat al Şcolii din Valle Giulia, dotat cu numeroase
studiouri pentru artişti, au putut fi primiţi la Accademia di Romania atât arhitecţi,
cât şi pictori sau sculptori, atingându-se numărul prevăzut în regulament.
Membrii secţiunii arhitectonico-artistice a Şcolii din Roma erau îndrumaţi de
istoricii de artă şi arhitecţii cu care instituţia întreţinea legături încă de la fondare,
fiind de menţionat în primul rând arhitectul şi arheologul italian Italo Gismondi,
supraintendent al Antichităţilor din Roma în anii 1919–1938, istoricul de artă
Antonio Muñoz, profesor de istoria artei bizantine la Universitatea din capitala Italiei,
supraintendent al monumentelor din Lazio în anii 1914–1928, apoi director al
Antichităţilor şi Artelor Frumoase în cadrul Guvernatoratului Romei9 şi inginerul
arhitect Gustavo Giovannoni, în anii 1927–1935 aflat în fruntea Şcolii de Arhitectură
din Roma10. Amintiţii specialişti au contribuit semnificativ la stimularea studiilor de
arhitectură în cadrul Şcolii Române din Roma, iar raporturile lor cu aceasta sunt
4

alin. 2.

Ibidem, art. 15 al regulamentului de funcţionare al celor două Şcoli, din Roma şi din Franţa,

5
„Anale” (Academia Română), XLV, „Şedinţele din 1924–1925”, 1925, p. 141, raportul asupra
activităţii Şcolii Române din Roma din anul universitar 1924–1925, prezentat de V. Pârvan în şedinţa
din 11 iunie 1925 a Academiei Române.
6
Vasile Pârvan, ed. Alexandru Zub, p. 291.
7
SJAN Cluj, fond Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, Facultatea de Litere, doc.
nr. 645/1 – 1927/28, f. 8r-v.
8
„Anale” (Academia Română), L, „Şedinţele din 1929–1930”, 1930, p. 57.
9
Calogero Bellanca, Antonio Maria Colini, Antonio Muñoz e il governatorato, în „Atti della
Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti”, ser. 3, 70, 1997–1998, p. 27–34; idem,
Antonio Muñoz, docente e storico dell’architettura, în La Facoltà di Architettura dell’Università „La
Sapienza” dalle origini al Duemila: discipline, docenti, studenti, ed. Vittorio Franchetti Pardo, Roma, 2001,
p. 133–139; idem, Antonio Muñoz: la politica di tutela dei monumenti di Roma durante il governatorato,
Roma, 2003 (= „Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Supplementi”, 10).
10
În primul an al specializării bursierilor arhitecţi la Şcoala Română din Roma, Vasile Pârvan
l-a invitat pe G. Giovannoni să ţină două prelegeri în cadrul seriei de conferinţe organizate de Şcoala
Română. Ciclul de conferinţe din primăvara anului 1926 a fost astfel deschis de două prelegeri, însoţite de
proiecţii şi schiţe, ale profesorului inginer Gustavo Giovannoni, tema propusă pentru conferinţele din
15 şi 17 martie 1926 fiind Opera arhitectonică a lui Bramante la Roma. „Anale” (Academia Română),
XLVI, „Şedinţele din 1925–1926”, 1926, p. 104–105.
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relevante atât pentru specializarea celor doi bursieri arhitecţi, Horia Teodoru şi Ion
Anton Popescu, cât şi a celorlalţi alunni ai secţiunii artistice inaugurate în 1925 la
Accademia di Romania. Antonio Muñoz, de exemplu, îi va îndruma şi pe ceilalţi
doi arhitecţi aflaţi la specializare la Şcoala Română din Roma în primul deceniu
interbelic, în perioada 1927–1931, Ştefan Balş şi Em. Costescu. Şt. Balş a executat
releveurile şi planurile pentru restaurările de la Santa Balbina şi San Sisto Vecchio
de pe Aventin, lucrări conduse de A. Muñoz, amintitele materiale urmând să
completeze studiul profesorului italian privitor la respectivele opere de restaurare11.
Vasile Pârvan l-a invitat pe Antonio Muñoz să susţină o conferinţă la Şcoala Română
din Roma încă în primăvara anului 1924, cu ocazia organizării primului ciclu de
prelegeri ştiinţifice al Şcolii.
Concepţia artistică a lui A. Muñoz s-a aflat în perfect acord cu ideile regimului
mussolinian, arhitectului fiindu-i încredinţată conducerea unora dintre cele mai
discutate sistematizări urbanistice realizate la Roma în perioada Italiei fasciste, care
privilegiau structurile antice în detrimentul formelor barocului, acestea din urmă fiind
sacrificate în decursul reamenajărilor edilitare mussoliniene12. Concepţia artisticoarhitectonică a lui Antonio Muñoz, a cărei axă centrală era propensiunea către
restaurarea stilistică – repropunerea unei ipotetice forme originare a monumentului –,
se observă şi în restaurarea interiorului bazilical al Bisericii San Giorgio in Velabro,
realizată în 1923–1926, sau în repropunerea formei arhitecturale de origine a Bazilicii
Santa Balbina, lucrare efectuată în anii 1927–1930. La aceste două şantiere importante
de restaurare au fost admişi să participe şi arhitecţii Şcolii Române din Roma13.
Italo Gismondi era implicat la sfârşitul anilor ’20 în opera de restaurare a părţii
nord-vestice a Termelor lui Diocleţian (lucrare realizată în 1927), în paralel cu munca
în cadrul săpăturilor de pe şantierul arheologic de la Ostia. Interesul său pentru
11

Ibidem, L, „Şedinţele din 1929–1930”, 1930, p. 57.
Vezi sistematizarea unor zone precum Largo di Torre Argentina, Via dell’Impero (denumită
după 1945 Via dei Fori Imperiali) a Mausoleului lui Augustus etc. Concepţia arhitectonico-artistică a
lui A. Muñoz este observabilă deja din 1919, odată cu sistematizarea Bisericii romane Santa Sabina
de pe Aventin, restructurare care a avut două faze (1914–1919 şi 1936–1937), în care monumentul a
fost readus la forma sa originară bazilicală. A fost preferată expresia artistică paleocreştină în defavoarea
fastului manieristico-baroc pe care biserica îl dobândise în urma transformărilor din secolele XVI–XVII.
Antonio Muñoz, Indagini sulla chiesa di Santa Sabina sull’Aventino, în „Studi Romani. Rivista di
Archeologia e Storia”, 1914, 2, p. 330–342; idem, Studii sulle basiliche romane di Santa Sabina e Santa
Prassede, dissertazione letta alla Pontificia Accademia Romana di Archeologia il 30 marzo 1916, s.l.,
1916; idem, La basilica di Santa Sabina in Roma. Descrizione storico-artistica dopo i recenti restauri,
Milano, 1919; idem, L’église de Sainte Sabine à Rome, Roma, 1924, ed. a II-a, 1925; idem, Il restauro
della basilica di Santa Sabina, Roma, 1938; Calogero Bellanca, La basilica di Santa Sabina e gli
interventi di Antonio Muñoz, Roma, 1999.
13
Încă de la deschiderea secţiei artistice cu prima generaţie de membri, în toamna anului 1925,
arhitecţii Horia Teodoru şi Ion Anton Popescu au fost acceptaţi să participe la şantierul de restaurare a
Bisericii San Giorgio in Velabro. „Anale” (Academia Română), XLVI, „Şedinţele din 1925–1926”,
1926, p. 105. Date despre restaurare în A. Muñoz, Il restauro della basilica di S. Giorgio al Velabro
in Roma, Roma, 1926.
12
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arhitectura antică şi pentru munca de restaurare a influenţat preocupările ulterioare
ale arhitecţilor români care s-au perfecţionat la Roma în primul deceniu interbelic14.
Gustavo Giovannoni, pe de altă parte, s-a ocupat la rândul său de problema
restaurării, numărându-se printre promotorii primei Facultăţi universitare de
Arhitectură în Italia, cea din Roma, în cadrul căreia a deţinut Catedra de „rilievo e
restauro dei monumenti”. Marii probleme care se punea în arhitectura italiană a
primului deceniu interbelic, aceea a raportului dintre nou şi antic, dintre istorismul –
respectarea obsesivă a stilurilor tradiţionale, uneori cu preţul diminuării funcţionalităţii
construcţiei – şi caracterul contemporan al unui edificiu, G. Giovannoni a încercat
să îi răspundă prin susţinerea necesităţii adaptărilor funcţionale atât pentru partea
nouă, cât şi pentru cea antică a unei opere. Chiar dacă, în ansamblu, în creaţiile sale
G. Giovannoni nu s-a aventurat dincolo de repropunerea de forme vechi în ambianţe
antice, fiind mai mult atent la artă pentru artă decât la implicaţiile acesteia şi atingând
doar tangenţial tema marilor oraşe şi a adaptării arhitecturilor preexistente ale acestora
la noile libertăţi ale timpului şi la noile modele de viaţă15, ca profesor de arhitectură
a susţinut că este necesar să se acorde atenţie structurii profunde a unui edificiu şi
nu formelor, care trebuie să derive din cea dintâi şi nu invers, avertizând asupra
pericolului compoziţiei abstracte, a formelor goale de conţinut. Arhitectul trebuia,
în opinia sa, să se preocupe în primul rând de construcţie. G. Giovannoni s-a pronunţat
astfel pentru un raţionalism constructiv, însă care să nu rupă legăturile cu formele
trecutului şi să nu întrerupă firul remarcabilei tradiţii arhitectonice italiene16. Concepţia
lui G. Giovannoni s-a situat, în fond, în cadrul dezbaterii care avea loc la vremea
respectivă cu privire la oportunitatea promovării funcţionalismului sau a raţionalismului,
arhitectul italian fiind adept al aşa-numitului passatismo (al ataşamentului,
considerat astăzi nejustificat, faţă de valorile trecutului, deci în arhitectură şi în

14
Italo Gismondi, La sala del Planetario nelle Terme Diocleziane, în „Architettura e Arti
Decorative. Rivista d’Arte e di Storia”, Milano-Roma, mai 1929, 9, p. 385–394; A.M. Colini, Italo
Gismondi, „Cultore di Roma”, în „Studi Romani”, 22, aprilie–iunie 1974, nr. 2, p. 149; Ricostruire
l’antico prima del virtuale. Italo Gismondi: un architetto per l’archeologia (1887–1974), ed. Fedora
Filippi, Roma, 2007.
15
Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, în „Nuova Antologia”, Roma, 1913,
249, p. 449–472; L’Associazione Artistica tra i cultori di architettura e Gustavo Giovannoni. Atti del
seminario internazionale, Roma, 19–20 novembre 1987, Roma, 1990 (= „Bollettino del Centro di Studi per
la Storia dell’Architettura”, 1990, nr. 36); Piero Spagnesi, Alcuni aspetti della formazione storica di
Gustavo Giovannoni, în „Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura”, Roma, 1990,
nr. 36, p. 139–141; idem, Storicità di Gustavo Giovannoni e del suo „diradamento edilizio”, în Gustavo
Giovannoni. Riflessioni agli albori del XXI secolo, Atti della giornata di studi dedicata a Gaetano
Miarelli Mariani (1928–2002), Roma, 26 giugno 2003, ed. Maria Piera Sette, Roma, 2005, p. 41–56
(în special p. 47).
16
G. Giovannoni, Questioni di architettura nella storia e nella vita. Edilizia, estetica architettonica,
restauri, ambiente dei monumenti, ed. a II-a rev., Roma, 1929, p. 51; idem, Vecchie città ed edilizia
nuova, ed. Francesco Ventura, ed. a II-a, Milano, 1995 (repr. anast. a ediţiei Torino, 1931).
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istoria artei faţă de stilurile şi expresiile arhitectonice ale epocilor precedente)17. În
ceea ce priveşte problema restaurării unui monument istoric, poziţia lui G. Giovannoni
se situează între curentul arheologic – care se pronunţa în favoarea menţinerii stării
de fapt a respectivului monument – şi restaurarea stilistică18, arhitectul punând accent
pe operele de consolidare şi întreţinere realizabile prin utilizarea tehnicilor moderne,
fără însă să piardă din vedere respectul pentru toate părţile monumentului19.
Experienţa stagiului italian se vădeşte în orientarea preocupărilor ştiinţifice
ale bursierilor-arhitecţi ai Şcolii Române din capitala Italiei, care au fost îndreptate
spre activitatea de restaurare, mai degrabă decât spre creaţia de noi proiecte.
Aceasta era o consecinţă directă a specializării în Italia, unde în primul deceniu
interbelic aşa-numitul concept al diradamento edilizio (eliminarea volumelor excedente
care influenţează negativ condiţiile de igienă specifice unei clădiri moderne)20, în
formula sa proprie din Peninsulă, subsumată cultului pentru monumentele şi stilurile
17
Principalele caracteristici ale amintitei orientări în arhitectura timpului sunt dorinţa de a utiliza
formele istorice ale arhitecturii, cerinţa de a fi promovate valorile permanente şi refuzul internaţionalismului,
completat de preferinţa pentru afirmarea acelor elemente care ţin de sfera naţionalului.
18
În contextul desfăşurării Congresului Internaţional de Ştiinţe Istorice din 1903 de la Roma,
care a aprobat tutela stabilităţii monumentelor istorice, G. Giovannoni – participant la congres în cadrul
secţiunii a IV-a (Arheologie şi Arte Frumoase), cu o comunicare pe tema restaurării în arhitectură – s-a
pronunţat împotriva practicii tutelei statice, pe care a considerat-o periculoasă, pentru că, spunea el,
„ar echivala să îi imităm pe arabi, care îşi lasă monumentele să se ruineze din dorinţa de a nu se atinge de
ele şi doar atunci când s-au prăbuşit şi s-a împlinit voinţa lui Allah, ridică altele în locul lor”. Ca variantă, el
propunea o renovare parţială, introducând mici retuşuri care să perfecţioneze forma. Pe de altă parte,
Gustavo Giovannoni aprecia că niciunul dintre monumentele istorice italiene nu poate fi atins fără un
respect integral pentru artă şi istorie, iar într-o conferinţă intitulată Restauri dei monumenti, publicată
în „Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione: notizie dei musei, delle gallerie e dei
monumenti d’Italia”, februarie 1913, 7, se pronunţa în mod decis împotriva teoriilor lui Viollet-leDuc, condamnând „infamiile” unei restaurări stilistice exagerate, în timp ce era de acord cu opiniile
lui Camillo Boito, considerând că „orice exces în restaurare devine o falsificare a documentului”.
19
În opinia lui G. Giovannoni, există cinci posibile metode de restaurare, anume consolidarea,
recompunerea, eliberarea, completarea şi inovarea, accentul fiind pus pe primele trei, care au mai mult
valenţe tehnice şi nu implică aspectul artistic şi istoric al structurii. Consolidarea impune intervenţii
propriu-zis tehnice, recomandându-se limitarea la minimul necesar a lucrărilor de reparaţie şi susţinere după
ce a fost operată o observare minuţioasă a leziunilor şi au fost evidenţiate cauzele care le-au produs.
Intervenţia de recompunere constă în reunirea in situ a fragmentelor, care sunt aşezate în conformitate
cu poziţia originară, în timp ce eliberarea are în vedere îndepărtarea doar a adăugirilor fără caracter
artistic, cu condiţia respectării oricărei părţi valide a monumentului, indiferent de epoca de apartenenţă sau
de stil. Completarea şi inovarea sunt intervenţii în general de evitat, însă sunt situaţii când acestea se
dovedesc necesare. Completarea are în vedere, în viziunea lui G. Giovannoni, adăugirea de părţi noi
la cele existente pentru ca monumentul să apară ca un întreg, cu evitarea elementelor novatoare şi cu
respectul pentru stilul preexistent, în timp ce inovarea comportă adăugarea de părţi esenţiale de concepţie
nouă şi se consideră că un criteriu de restaurare rigid ar trebui să o respingă, apelul la această soluţie
trebuind să fie făcut doar atunci când se impune neapărat (atunci când trebuie încheiată o operă căreia
îi lipseşte în întregime o parte esenţială sau când construcţia trebuie adaptată unor condiţii schimbate
de viabilitate sau ambianţă artistică). Calogero Bellanca, Il restauro scientifico: spigolature all’interno del
rapporto Gustavo Giovannoni – Antonio Muñoz, în Gustavo Giovannoni, ed. Maria Piera Sette, p. 89–92.
20
Gianfranco Spagnesi, Il restauro dei centri storici: la teoria del diradamento e Gustavo
Giovannoni, în Il quartiere e il corso del Rinascimento, ed. G. Spagnesi, Roma, 1994, p. 11–47.
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trecutului, era încă destul de bine inserat în concepţia arhitectonică a specialiştilor
momentului. Arhitecţii Italiei anilor 1883–1914 – o Italie care îşi desăvârşise de puţin
timp unitatea naţională, fiind deci aplecată spre promovarea specificului naţional şi
în acest domeniu, o Italie care era destul de intimidată la vremea respectivă de prezenţa
franceză şi engleză la nord, vest şi chiar la sud, peste Mediterana, fiind deci limitată şi
concentrată asupra ei înseşi şi asupra monumentelor şi stilurilor trecutului – au
promovat ideea adaptării stilurilor arhitecturale ale trecutului la exigenţele vieţii
prezente, fundamentându-şi proiectele pe tradiţie şi repropunerea acesteia. Scopul
era acela de a da un corp fizic, material, sufletului artistic al Italiei noi prin stiluri şi
realizări exterioare raportate la arhitecturile trecutului, pentru a conecta astfel modelele
de viaţă contemporane la aceste mari realizări. Renaşterea – la care noul stat monarhic
italian făcea în permanenţă referinţă, potrivit opiniei comune că în respectiva epocă
istorică se manifestase pentru prima dată ideea unităţii ţării, la nivelul culturii şi al
artelor21 – precum şi arhitectura acesteia reprezentau unul din punctele de referinţă,
fiind cunoscut faptul că la Roma specialiştii grupaţi în „Associazione Artistica fra i
Cultori di Architettura” insistau pe secolele XV–XVI ca epocă aproape exclusivă
de referinţă pentru studierea centrului istoric şi propunerea caracterelor noilor edificii
(proiectele reprezentau aproape exclusiv mici fragmente de operă de construcţie,
care acompaniau şi se adaptau la formele vechilor edificii pe care le puneau în lumină).
Se insista de aceea pe modele de faţade şi detalii arhitecturale asortabile cu vechiul
mai mult decât pe filonul creator al unei arhitecturi noi, puternice şi care să rupă cu
trecutul şi să se propună prin sine. În plus, tot de inspiraţie renascentistă era ideea
de ordine arhitectonică, promovată de arhitecţii perioadei în proiectele lor. Mulţi
specialişti italieni erau cantonaţi la nivelul pozitivismului filologico-antichizant al
secolului al XIX-lea şi privilegiau de aceea componenta formală şi în sfera arhitecturii.
De multe ori organisme arhitectonice întregi erau mai puţin adaptate exigenţelor
moderne pentru a fi promovate aparenţele şi legătura cu stiluri ale trecutului22.
Analizând activitatea ulterioară a arhitecţilor specializaţi la Roma în perioada
în care Vasile Pârvan a condus Şcoala Română de acolo vom observa că Horia Teodoru,
de exemplu, cu toate că se bucura şi de o pregătire profesională consistentă de matrice
franceză23, s-a remarcat în primul rând prin activitatea de restaurare a arhitecturii
21
Vezi din această perspectivă şi concepţia mazziniană care promova ideea Renaşterii ca
fundament al întregii ţări, propunând conceptul la nivel politic şi susţinând necesitatea unei a treia faze de
dezvoltare a Romei în calitate de capitală, alături de cea antică şi imperială şi de cea pontificală.
22
La începutul secolului al XX-lea, spre exemplu, diradamento edilizio al Via dei Coronari
urmărea realizarea în oraş a unor colţuri pitoreşti, obţinute prin evidenţierea de mici pieţe şi străzi lărgite,
care să pună în lumină perioada Renaşterii, perioadă la care erau raportate exigenţele moderne.
P. Spagnesi, Storicità di Gustavo Giovannoni, p. 42–43.
23
Horia Teodoru era născut la Ploieşti la 28 iunie 1894 şi îşi obţinuse diploma din partea
guvernului francez în 1925, în urma studiilor la École des Beaux-Arts din Paris. Arhitectul a primit,
de asemenea, medalia de bronz la Expoziţia Internaţională de Arte Decorative de la Paris din 1925.
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ecleziastice româneşti. Din însărcinarea Comisiei Monumentelor Istorice (în cadrul
căreia a funcţionat ca arhitect, apoi inspector general şi şef al Serviciului Tehnic), a
restaurat în decursul anilor ’30 şi apoi în anii războiului Bisericile Sf. Treime din Siret,
Mănăstioara, tot din Bucovina, Sf. Ioan Botezătorul şi clopotniţa Mănăstirii Sf. Gheorghe
din Suceava, Biserica Curtea-Veche din Bucureşti, lăcaşul de cult al Mănăstirii
Probota, Biserica de la Corbii Mari (Dâmboviţa) în 1937, dar şi Conacul Goleştilor
din Muscel, lucrare încheiată în 194324. Modul de abordare a operei de restaurare în
cazul lui Horia Teodoru a fost fără îndoială influenţat de concepţiile lui A. Muñoz,
fiind evidentă preocuparea pentru o restaurare în spiritul expresiei arhitectonice şi
artistice primare, atâta vreme cât aceasta putea fi reconstituită din elementele
arhitectonice in situ sau prin intermediul documentaţiei arhivistice. Acest principiu
a fost aplicat de Horia Teodoru în 1939, la restaurarea clopotniţei Mănăstirii
Sf. Gheorghe din Suceava, arhitectul optând pentru îndepărtarea stratului de tencuială
care a fost aplicat edificiului la 1894–1896, fiind repropusă vechea zidărie din piatră
neregulată. Această opţiune i-a permis totodată specialistului să identifice urmele unor
porţi care se deschideau lunecând lateral şi intrând în întregime în grosimea zidurilor,
porţi pentru care H. Teodoru propunea comparaţia cu poarta ruinată de la Cetatea
Sucevei şi cu cea a clopotniţei de la Mănăstirea Voroneţ, avansând astfel o datare
care trimite la epoca lui Ştefan cel Mare şi a primilor săi succesori pentru toate cele trei
monumente amintite25. Ideea restaurării stilistice a fost promovată de Horia Teodoru şi
la Probota (unde a avut în vedere deschiderea exonartexului, păstrarea formei
acoperişului şi consolidarea stratului suport al picturii exterioare) şi la Sf. Ioan
Botezătorul din Suceava (unde au fost restaurate acoperişul şi turnul clopotniţă),
reîntregirile fiind făcute în vederea repropunerii aspectului originar al edificiului.
La Biserica Sf. Anton de la Curtea Veche din Bucureşti, H. Teodoru a optat pentru
o intervenţie de eliberare a exteriorului de adaosurile neogotice şi de reîntregire a
paramentului, în virtutea aceloraşi principii ale repropunerii aspectului iniţial al
monumentului; la fel a procedat şi în cazul Bisericii Sf. Treime din Siret (unde a
eliberat de tencuială paramentul aparent). La Sf. Ilie din Sântilie şi la Sf. Nicolae
din Bălineşti, H. Teodoru va restaura paramentul, în primul caz alegând să prezinte
cele trei straturi (aparent, zugrăvit cu cărămizi şi frescă).
În acelaşi spirit a abordat şi problema restaurării construcţiilor civile româneşti.
Interesat încă de la sfârşitul anilor ’20 de arhitectura hanurilor româneşti26, Horia
Teodoru dezvoltă subiectul într-un studiu din 1944, Hanu-Ancuţei, publicând
planurile a două hanuri moldoveneşti demolate în anii respectivi – hanul devenit
celebru în urma povestirii lui M. Sadoveanu, distrus în 1940, şi Hanul din Bălăneşti –
„Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din Roma. Supliment
bibliografic”, 13–15, 1940–1943, p. 46.
24
Ibidem, p. 47.
25
H. Teodoru, Porţile Sucevei, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 38, 1945,
fasc. 123–126, p. 11–19.
26
Idem, Bucureştii vechi: Hanul lui Manuc după o fotografie din 1856, în „Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice”, 20, 1927, p. 60–62.
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şi elaborând totodată o analiză provincială a arhitecturii amintitului tip de edificiu
civil, din care rezultau diferenţele evidente între hanul valah de inspiraţie orientală,
care are toate clădirile grupate în jurul unei curţi interioare, şi hanul moldovenesc,
cu o arhitectură septentrională, rigorile climei nepermiţând o curte interioară neacoperită,
călători şi animale fiind adăpostiţi sub acelaşi acoperiş generos. În contextul distrugerii
în anii respectivi a tot mai multor exemple ale unei asemenea arhitecturi tradiţionale,
Horia Teodoru se pronunţa pentru o intervenţie hotărâtă a Comisiei Monumentelor
Istorice, pentru a păstra măcar câte un exemplar din respectivele tipologii arhitectonice,
insistând asupra faptului că dacă în Moldova lucrurile erau mai simple, existând
încă mai multe hanuri dintre care putea fi selectat cel mai caracteristic, la Bucureşti
se impunea ca vechiul Han al lui Manuc, în anii interbelici hotelul „Dacia”, să fie
cumpărat de municipalitate şi, mai ales, să fie restaurat „în forme vechi”, existând
chiar documente din care se putea observa arhitectura primitivă27. Propunerea de
restaurare „à la Muñoz” dovedea încă o dată spiritul şcolii italiene de restaurare,
deprinsă de bursier în stagiul de cercetare la Şcoala Română din Roma şi aplicată
în multe cazuri pe exemple autohtone.
Ion Anton Popescu, pe de altă parte, a executat după întoarcerea de la Roma,
în anii 1928–1930, o operă de asemenea de restaurare, repropunând elementele de
influenţă bizantină în biserica ortodoxă din Lipova28. Tânărul arhitect specializat la
Roma a fost delegat de Comisia Monumentelor Istorice cu realizarea proiectului de
restaurare, atât contextul istoric al momentului – sublinierea şi celebrarea elementului
românesc în zonă în momentul aniversării Marii Uniri –, cât şi calitatea frescelor
descoperite inducând o soluţie de restaurare „à la Muñoz”, cu sacrificarea tuturor
formelor barocului vienez şi reconstituirea vechii structuri bizantine. Analizând
însă structura monumentului, excesiv alterată în raport cu formulele arhitectonice
iniţiale, şi suprafeţele restrânse acoperite cu frescă de secol XV, cu analogii în
pictura Mănăstirii Viforâta din Ţara Românească (era vorba de două figuri de sfinţi,
Sf. Pahomie şi Sf. Teodosie, întemeietorii monahismului răsăritean, ceea ce argumenta
încă o dată, alături de anumite detalii arhitectonice care atestau prezenţa chiliilor,
faptul că edificiul de cult fusese sau urma să îndeplinească funcţia de biserică a
27
Idem, Hanu-Ancuţei, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 37, 1944, fasc. 119–
122, p. 45–57.
28
Datând din secolele XIV–XV, biserica ortodoxă din Lipova cunoscuse numeroase refaceri şi
alterări ale arhitecturii edificiului, fiecare dintre restaurări (1732, 1785 şi 1797) aducând cu sine modificări
ale structurii şi ale decoraţiei arhitectonice. Ultima dintre acestea, operată la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
a marcat transformarea edificiului după normele rococoului vienez provincializat, acoperind în
întregime straturile succesive de pictură în frescă. La începutul anilor ’20, cu ocazia unei vizite la Lipova
prilejuită de adunarea generală a Ligii Culturale, Nicolae Iorga a remarcat fragmente ale frescelor
vechi de inspiraţie bizantină din biserică, atrăgând atenţia, împreună cu Ioachim Miloia, directorul
Muzeului Banatului, Comisiei Monumentelor Istorice în vederea unei opere de restaurare, realizată
din 1928 în contextul manifestărilor care celebrau un deceniu de la Unire, cu fondurile obţinute cu
sprijinul ministrului Banatului în cabinetul Maniu, Sever Bocu, şi al prefecturii judeţului TimişTorontal. Ion S. Udrea, Biserica gr. ort. română din Lipova. Monografie istorică şi artistică, Timişoara,
1930, p. 24–30; I.A. Popescu, Restaurarea arhitectonică, în Ion S. Udrea, op. cit., p. 33.
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unei mănăstiri de rit grec), I.A. Popescu a optat pentru o soluţie mai puţin radicală
decât cea a repropunerii în formula originară a micuţei biserici de inspiraţie bizantină –
care oricum nu mai corespundea necesităţilor de cult prin dimensiunile sale –, a cărei
structură nu mai era perceptibilă în momentul restaurării, din cauza numeroaselor
refaceri. Arhitectul a evitat astfel calea unei reconstituiri libere şi implicit riscante,
precum şi distrugerea a jumătate din monumentul baroc, alegând păstrarea elementelor
pertinente ambelor epoci şi armonizarea acestora29. Considerând teoria unităţii de
stil depăşită şi chiar periculoasă în cazul dat, I.A. Popescu a optat pentru păstrarea
şi alăturarea celor două expresii arhitectonice, pentru părţile noi propunând forme
simple academice şi nu pastişarea stilului bizantin sau rococo.
Influenţa pe care A. Muñoz şi opţiunile sale artistice au imprimat-o tinerilor
arhitecţi – ambii trecuţi mai întâi prin şcoala franceză – se regăseşte deosebit de
pregnant şi în proiectul pe care aceştia l-au pregătit la întoarcerea din capitala
Italiei, în decursul anului 1928, pentru Palatul Cultural al Dobrogei de la Constanţa. Cu
ocazia celor 50 de ani de la reintegrarea teritorială a Dobrogei, în toamna lui 1928
s-au desfăşurat serbări oficiale şi manifestări artistice – între care organizarea de
către Teatrul Naţional la Bucureşti a unui cortegiu istoric al Dobrogei –, iar în
presa din întreaga ţară au apărut articole care marcau aniversarea. De asemenea
guvernul preconiza ridicarea la Constanţa a două monumente, concursul proiectelor
desfăşurându-se la sfârşitul anului 1928. Se dorea ridicarea la malul mării a unui
monument dedicat celebrării caracterului latin şi bimilenar al Dobrogei, în care să
fie prezent un personaj antic (împăratul Traian), unul preluat din istoria medievală
târzie (Mircea cel Bătrân) şi figura modernă a regelui Carol I, precum şi a unui
palat cultural impunător, în cadrul căruia să existe un teatru, o bibliotecă şi un
muzeu al Dobrogei. La concurs au fost prezentate diverse proiecte, iar pentru
monumentul dedicat latinităţii Dobrogei a fost selectat proiectul conceput de
arhitectul Horia Teodoru şi sculptorul Ion Jalea. Aceştia au propus o construcţie de
forma unui turn dreptunghiular, în retragere spre vârf, înconjurat de o spirală de
scări şi elansat prin linii verticale fasciculate30.
29

Ca modificări arhitectonice vizibile, I.A. Popescu a decis ridicarea bolţilor cu şapte metri
[obţinând un spaţiu în plus pentru pictura nouă, care avea scopul de a uniformiza cele trei faze de
decoraţie picturală existente în biserică (cea de secol XV; cea de la 1732, aparţinând lui Nedelcu
Popovici, când biserica a fost pictată şi la exterior în spiritul tradiţiei balcanice, lucrările fiind realizate
atunci cu contribuţia materială a negustorilor aromâni din Lipova; în sfârşit cea de la 1785, operă a lui
Ştefan Ponerchiu)], introducerea a două galerii superioare – care aminteau matroneum-urile arhitecturii
bazilicilor paleocreştine, fiind însă rezultante ale unei particularităţi de construcţie – şi edificarea celor
două turnuri noi. Pictura nouă a fost opera Mericăi Râmniceanu (care a realizat pictura pronaosului şi a
interiorului altarului, interesante fiind compoziţiile Învierii, Iadului şi Raiului), a pictorului Brăescu
(care a executat cele mai multe suprafeţe de pictură, catapeteasma – inclusiv Înălţarea Domnului –,
bolta şi arcadele) şi a lui V. Blendea (căruia i-a revenit misiunea de a integra şi completa vechile
fresce ale lui Nedelcu Popovici). Cu prilejul restaurării au fost introduse şi o serie de utilităţi, precum
caloriferul şi lumina electrică. I.A. Popescu, Restaurarea arhitectonică, p. 34.
30
Proiectul se distingea prin noutatea şi claritatea concepţiei, liniile simple şi puternice oferind
un contrast interesant cu reprezentările celor trei personaje istorice, izolate unele de altele – figura antică
urmând să fie aşezată pe un relief la baza monumentului, iar vârful să fie decorat cu statuia cavalerului
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Palatul Cultural al Dobrogei urma să ocupe trei laturi ale unui pătrat amplu
înconjurat de străzi. Proiectul câştigător a fost cel conceput de Ion Anton Popescu,
Horia Teodoru şi C.C. Moşinschi, toţi trei arhitecţi tineri, primii doi impunându-se
deja în ambianţa artistică românească drept reprezentanţi ai unui anumit spirit
subversiv, de frondă la adresa şcolilor oficiale din ţară. Nu întâmplător proiectul
palatului dobrogean se inspira din stilul vechilor bazilici creştine – şi aici se simte
preferinţa pentru liniile clare şi simple ale acestei arhitecturi, preferinţă care le
fusese inspirată lui Ion Anton Popescu şi Horia Teodoru de profesorul A. Muñoz şi
de specializarea sub îndrumarea acestuia pe şantierele de restaurare ale bazilicilor
romane31. Aşa cum arăta un alt fost elev al Şcolii Române din Roma şi bun cunoscător
al arhitecturii italiene, istoricul şi criticul de artă Alexandru Busuioceanu, proiectul
denota o claritate şi o eleganţă a concepţiei care invocau imediat „luminoasele forme
arhitectonice ale Italiei şi mai ales bazilicile creştine care au înflorit altădată pe
acest pământ dobrogean”32.
Asociaţia Foştilor Membri ai Şcolii Române din Roma, constituită în 1928,
printre ai cărei membri fondatori se numărau cei doi arhitecţi şi al cărei secretar şi
casier a fost ani de-a rândul Ion Anton Popescu33, sărbătorea în anul academic
1928–1929 succesul pe care acesta din urmă l-a avut câştigând concursul pentru
Palatul Cultural din Constanţa34. Acest edificiu şi monumentul latinităţii dobrogene
nu au mai fost însă construite.
Primii doi bursieri arhitecţi ai Şcolii din Roma au realizat şi cercetări
specifice, în paralel cu exercitările în domeniul restaurării monumentelor istorice şi
al cultivării gustului pentru arhitectura paleocreştină şi pentru formele romanice.
medieval, în timp ce pentru centrul construcţiei se preconiza profilul energic al statuii ecvestre a lui
Carol I –, şi dobândind astfel o valoare aproape arhitectonică. Monumentul trebuia să fie înconjurat de
o terasă panoramică, perspectiva marină fiind utilizată ca element şi fundal al profilului construcţiei.
31
Fiecare dintre faţadele complexului urma să prezinte porticuri şi galerii în vederea asigurării
legăturii între diferitele părţi ale construcţiei, a funcţionalităţii, dar şi a efectului de întreg armonios pe
care arhitecţii doreau să îl ofere. Centrul era ocupat de clădirea teatrului, proiectată în hemiciclu, cu
galerii şi ferestre mari, iar cele două aripi erau rezervate una bibliotecii, iar cealaltă muzeului. Arhitectura
proiectului se caracteriza prin armonie în proporţii şi ritm, calculate până la cele mai mici detalii, iar
liniile de o simplitate perfectă subliniau concepţia logică a structurii. Vezi detaliile proiectului în cele
12 schiţe (planuri, axonometrii, secţiuni longitudinale ale diferitelor părţi ale complexului) păstrate la
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca în fondul Lapedatu sub titlul Palatul Cultural din
Constanţa. Schiţele au fost dedicate de cei trei autori lui Alexandru Lapedatu, ministru al Cultelor şi
Artelor în guvernul Vintilă I.C. Brătianu (24 noiembrie 1927 – 3 noiembrie 1928), care a promovat
amintitul concurs pentru palatul dobrogean.
32
Al. Busuioceanu, Deux monuments commémoratifs en Roumanie, în „L’Europe centrale.
Revue de la semaine”, Prague, 3, 15 decembrie 1928, nr. 11, p. 252–253.
33
Ion Anton Popescu a fost casier al asociaţiei în anii 1928–1929 şi secretar în 1929–1930. În cadrul
amintitei societăţi, Horia Teodoru a ocupat funcţia de cenzor în anii 1932–1934 şi de vicepreşedinte
în 1934–1935. „Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române
din Roma”, 1, 1928–1929, p. 4; 2, 1929–1930, p. 3; 5, 1932–1933, p. 3; 6, 1933–1934, p. 3; 7, 1934–
1935, p. 3.
34
Ibidem, 1, 1928–1929, p. 7.
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Studiile de caz încredinţate acestora erau parte a unui proiect coerent, patronat de
Comisia Monumentelor Istorice, Academia Română şi Ministerul Cultelor şi
Artelor, experienţa şi metodele dobândite fiind apoi aplicabile investigării
arhitecturii româneşti şi cercetărilor de arheologie şi istorie antică din ţară.
Astfel, Horia Teodoru s-a ocupat de studiul arhitecturii bizantine în Italia
Meridională, cercetând formele şi specificul acesteia, precum şi circulaţia motivelor
arhitectonice, urmărind felul în care formulele constructive, de sorginte bizantină,
au parcurs un drum lung, prin Orient şi Creta, pentru a fi importate apoi în
regiunile din sudul Italiei. Atenţia sa s-a concentrat asupra bisericilor cu cinci
cupole din Calabria (San Marco di Rossano, lângă Cosenza şi Cattolica di Stilo, din
apropiere de Reggio Calabria), exemple ale unei expresii arhitectonice fondate pe
crucea greacă înscrisă, monumente caracteristice unei tipologii clasice, ale cărei
produse înfloreau în secolele XI–XII de la un capăt la altul al lumii bizantine, din
Capadocia până în Calabria. Frecventele cutremure din Italia Meridională au
afectat multe dintre edificiile construite în spiritul amintitei arhitecturi, aşa că din
cele peste 400 de biserici bizantine care existau până în secolul al XIV-lea în sudul
Peninsulei au rămas foarte puţine exemple ale arhitecturii la modă în regiunile
amintite în perioada secolelor XI–XII. Monumentele studiate de Horia Teodoru în
primul an de specializare la Şcoala Română din Roma, San Marco di Rossano şi
Cattolica di Stilo, mai puţin cercetate până în momentul respectiv35, erau apreciate
ca datând din perioade diferite, presupunându-se o diferenţă cronologică de un
secol şi fiind generalizată opinia precedenţei edificiului ecleziastic din Rossano. În
cercetarea pe care a avut-o în vedere, Horia Teodoru a beneficiat de sprijinul
Supraintendenţei Monumentelor din Calabria, al supraintendentului Edoardo Galli,
care i-a permis studierea Bisericii din Rossano în timpul lucrărilor de restaurare
care se desfăşurau la San Marco în anul respectiv36. Analizând cele două biserici în
35
Cattolica di Stilo intrase în sfera de interes a specialiştilor încă de la mijlocul secolului al
XIX-lea. Émile Bertaux considera construcţia drept „cea mai surprinzătoare dintre capelele greceşti
exilate în Italia”, iar arheologul Paolo Orsi, ocupându-se de restaurarea edificiului, îşi exprima dubiile
asupra purităţii influenţei bizantine în acest caz.
36
În ceea ce priveşte datarea celor două monumente, Horia Teodoru se pronunţă pentru o
apropiere cronologică între datele ridicării bisericilor, apreciind pozitiv îndepărtarea în decursul
lucrărilor de restaurare a marii încăperi dreptunghiulare care era situată la nivelul faţadei occidentale a
Bisericii San Marco, o construcţie posterioară care juca rolul de nartex şi care alterase planul iniţial al
edificiului. De asemenea, arhitectul face frecvente comparaţii cu bisericile cretane de mai mică importanţă,
la rândul lor lipsite de nartex. În analiza celor două monumente, H. Teodoru are în vedere în primul
rând o particularitate arhitectonică a acestora, egalitatea între diferitele părţi ale edificiului, fapt rar
întâlnit în planul bizantin, care de obicei privilegiază dimensiunile mari ale cupolei centrale. Din nou
termenul de comparaţie este arhitectura cretană, unde proporţii similare cu cele prezente la cele două
biserici calabreze se întâlnesc mai frecvent, chiar dacă diferenţa „cupolă centrală – cupole laterale” este
totuşi mai palpabilă decât în cazul celor două edificii italiene. Alte analogii cu arhitectura cretană, în
ceea ce priveşte construcţia absidală sau sistemul aşezării cupolei, l-au determinat pe Horia Teodoru
să introducă în literatura de specialitate – cercetarea sa asupra celor două biserici calabreze, redactată
între iunie 1926, când se afla în Calabria, şi octombrie acelaşi an, când îşi reluase activitatea la Roma,
fiind publicată în 1930, în numărul al patrulea al „Ephemeris Dacoromana” – teoria sursei orientale de
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cruce greacă înscrisă din Calabria şi frecvenţa anumitor elemente arhitectonice
particulare detectabile şi în cazul altor edificii de cult din Italia Meridională, atenţia
lui Horia Teodoru a fost atrasă de o altă biserică, care stătea la rândul ei mărturie a
influenţei bizantine în arhitectura regiunilor sudice ale Peninsulei: San Pietro in
Otranto, biserică de asemenea în cruce greacă, dar care dovedea o influenţă grecească
mai accentuată. Studiul acestei biserici – pentru ale cărei elemente arhitectonice
bursierul român găseşte numeroase comparaţii cu arhitectura constantinopolitană şi
cretană – şi realizarea descrierii arhitectonice a edificiului, ale cărui planuri nu
fuseseră publicate până în momentul respectiv în literatura de specialitate, au
constituit obiectul cercetării celui de-al doilea an de perfecţionare petrecut de Horia
Teodoru în cadrul Şcolii Române din Roma, materialul rezultat, redactat la Roma
în anul 1927, fiind publicat în numărul al cincilea al „Ephemeris Dacoromana”37.
Tot în contextul cercetării celor două biserici calabreze cu cinci cupole, din
Rossano şi Stilo, Horia Teodoru a constatat, analizând modul de aşezare a cupolei,
că dintre monumentele de arhitectură bizantină pură din Italia Meridională doar un
alt edificiu mai prezenta tamburul cupolei aşezat pe o bază şi nu ieşit direct din
acoperiş, ca în cazul marii părţi a bisericilor care fuseseră construite în acest stil:
era vorba despre capela Sant’Angelo al Monte Raparo, din Basilicata, edificiu care
va fi studiat la sfârşitul anilor ’20 de celălalt arhitect venit la Şcoala Română din Roma,
Ştefan Balş, instituindu-se astfel o logică şi utilă continuitate a tradiţiei cercetărilor
arhitectonice româneşti în Italia38. Nu întâmplător, în anul 1928, în primul volum al
publicaţiei „Annales institutorum”, care îşi propunea să oglindească activitatea
instituţiilor ştiinţifice şi culturale romane, în mod special a şcolilor străine din Cetatea
Eternă, Şcoala Română din Roma, aflată atunci sub conducerea lui G.G. Mateescu,
consemna ca linie de activitate pentru secţiunea artistică de la Accademia di Romania,
reprezentată încă la vremea respectivă doar de arhitecţi, studierea arhitecturii bizantine
şi romanice din Italia, a tehnicilor de restaurare a acesteia, pentru a aplica apoi
experienţa obţinută în România: „Gli architetti hanno l’incarico dalla Commissione dei
Monumenti Storici della Romania, di studiare i monumenti bizantini e romanici

inspiraţie a arhitecturii acestor două edificii, soluţiile arhitectonice specifice Asiei Mici fiind filtrate
prin experienţa arhitecturii cretane, unde, la fel ca în Calabria, exista tendinţa egalizării absidelor,
obţinându-se astfel construcţii marcate de ritm şi regularitate, dar care alterau în totalitate principiile
fundamentale ale unui edificiu în cruce greacă. Horia Teodoru, Les églises à cinq coupoles en Calabrie.
San Marco de Rossano et la Cattolica de Stilo, în „Ephemeris Dacoromana”, Roma-Bucureşti, 4,
1930, p. 149–180.
37
Idem, Églises cruciformes dans l’Italie méridionale (San Pietro d’Otrante), în „Ephemeris
Dacoromana”, 5, 1932, p. 22–34. Ar fi de remarcat că ambele contribuţii ale lui Horia Teodoru la
anuarul Şcolii Române din Roma, atât studiul asupra bisericilor cu cinci cupole din Calabria, cât şi
cercetarea despre San Pietro in Otranto, sunt redactate în limba franceză, pe care acesta o deprinsese
fără îndoială mult mai bine ca italiana în perioada în care a studiat arhitectura la Paris, franceza fiind
şi limba în care şi-a însuşit termenii de specialitate.
38
Ştefan M. Balş, Sant’Angelo al Monte Raparo. Basilicata, în „Ephemeris Dacoromana”, 5,
1932, p. 35–56.
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dell’Italia e di seguirne i lavori di restauro, per compiere poi opera analoga in
Romania.”39
Pe de altă parte, Ion Anton Popescu s-a orientat spre o cercetare care avea în
vedere reconstituirea unui monument antic, linie de investigaţie interesantă, la
frontiera dintre studiul arhitecturii şi demersul arheologic, aplicabilă cu succes şi pe
exemple din ţara noastră şi promovată de arhitectul şi arheologul Italo Gismondi.
I.A. Popescu a urmărit în cele mai mici detalii complexul de ruine situate pe Via Sacra,
la baza Palatinului, cunoscute sub numele de Termele lui Eliogabal, oferind
reconstrucţia arhitectonică şi datarea diferitelor părţi ale ansamblului de edificii40.
Similar bursierilor Şcolii Române aparţinând celorlalte secţii ale instituţiei, cei
doi arhitecţi care au deschis secţia artistică la Accademia di Romania au avut
posibilitatea de a beneficia de excursiile de studii organizate la Pompei şi Ostia – în
anul 1926 sub îndrumarea directorului V. Pârvan –, fiind în plus recomandaţi de
acesta supraintendenţelor din Umbria şi Apulia pentru a desfăşura cercetări specializate
în vara anului 192641.
După moartea lui Vasile Pârvan, în toamna anului 1927, activitatea celor doi
bursieri-arhitecţi ai Şcolii Române din Roma a fost apreciată diferit de secretarul
general al Academiei Române, Ioan Bianu, trimis la Roma să constate situaţia
administrativă şi stadiul în care se aflau proiectele generale de cercetare ştiinţifică
în curs de desfăşurare în instituţie. Dacă despre Horia Teodoru, Ioan Bianu scria în
octombrie 1927 că „a lucrat cu multă pricepere, studiind arhitectura bizantină şi
romanică în Italia de la Ravenna până în Sicilia, luând releveuri de la deosebite
monumente”, cercetând în acelaşi timp „rămăşiţele monumentelor romane antice şi
medievale, punându-se în relaţiuni cu autorităţile şi specialiştii italieni însărcinaţi
cu asemenea lucrări”42, despre Ion Anton Popescu avea o părere mai puţin favorabilă,
generată probabil şi de unele animozităţi din Şcoală43, aceasta în condiţiile în care
39

„Annales institutorum quae provehendis humanioribus disciplinis artibusque colendis a variis in
urbe erecta sunt nationibus”, Roma, an 1, 1928, nr. 1, p. 218.
40
I.A. Popescu a stabilit astfel – datarea fiind făcută şi pe baza îndrumărilor oferite de profesorul
G. Lugli – că respectivul grup de ruine constituia o insula, înconjurată pe trei laturi de străzi, cea de-a patra
latură sprijinindu-se pe poala Palatinului. Părţile de secol III care s-au mai păstrat din complex,
considerate până atunci resturi ale unor terme sau case particulare, sunt catalogate de cercetătorul
român ca resturi ale unor spaţii cu funcţiuni economice şi comerciale (horrea, pieţe etc.), I.A. Popescu
argumentându-şi teoria pe baza analizei arhitectonice, a modului de dispunere a clădirilor. Cercetarea sa
indică existenţa unei băi publice în colţul nord-estic al ansamblului, o ulterioară adaptare a depozitelor, însă
exclude identificarea acesteia cu Termele lui Eliogabal. În plus, I.A. Popescu a analizat amănunţit resturile
unui edificiu de cult paleocreştin, arătând că în complexul de construcţii a existat în mod incontestabil
o bazilică din secolele V–VI, a cărei evoluţie a cunoscut trei faze, etape constructive pe care arhitectul
le identifică şi le reconstituie detaliat. Ion Anton Popescu, Le così dette Terme di Eliogabalo in Via
Sacra. Rilievo e considerazioni architettoniche sopra un gruppo di rovine situate sulla Via Sacra ai
pendici del Palatino, finora spiegate quali Terme di Eliogabalo, larare, lavacro ecc., în „Ephemeris
Dacoromana”, 4, 1930, p. 1–28.
41
„Anale” (Academia Română), XLVI, „Şedinţele din 1925–1926”, 1926, p. 105.
42
Ibidem, XLVIII, „Şedinţele din 1927–1928”, 1928, p. 26.
43
În legătură cu prezenţa mai puţin regulată a lui I.A. Popescu la Şcoala Română din Roma, ar
fi de amintit scrisoarea pe care arhitectul o trimitea secretarului Şcolii, Giuseppe Lugli, la 17 ianuarie
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lucrările ambilor arhitecţi erau încă în pregătire pentru publicare44: „Ioan Popescu,
arhitect de la Bucureşti (1926–1927), trimis pentru a face studii şi releveuri de
monumente bizantine, s-a mărginit la releveul unui mic edificiu termal de sub
Palatin; în al doilea an a stat puţin la Şcoală şi nu se ştie ce lucrare ar fi făcut.”45
La întoarcerea în ţară, Horia Teodoru a funcţionat ca arhitect în cadrul
Comisiei Monumentelor Istorice46, organism pe care îl va conduce apoi, iar din
1931, în contextul reorganizării Şcolii Naţionale de Arte Frumoase de la Bucureşti
în Academie de Belle Arte, a devenit şi profesor în cadrul acesteia47. Studiile sale
de arhitectură au fost publicate în mare parte în „Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice”, începând cu materialul din 1927 despre Hanul lui Manuc. În 1931, când a
contribuit la restaurarea Bisericii de la Curtea-Veche din Bucureşti, lucrările fiind
iniţiate de Comisia Monumentelor Istorice şi încheiate cu succes în 1933, Horia
Teodoru a redactat pentru volumul omagial închinat lui Nicolae Iorga studiul
Contraforţi la o biserică muntenească din secolul al XVI-lea48, având în vedere
elementele arhitectonice ale monumentului pe care îl restaura. Şi în acest caz, talentul
său de restaurator s-a dovedit nu numai prin introducerea unor tehnici moderne, ci
în primul rând printr-o abordare interdisciplinară, unde pregătirea arhitectului s-a
îmbinat cu rigurozitatea arheologului, cu ochiul atent al istoricului de artă şi cu
viziunea de ansamblu a proiectantului de sisteme urbanistice. Astfel, restaurarea
originală a Curţii-Vechi din Bucureşti a fost completată în 1939 de proiectul casei
parohiale şi al clopotniţei bisericii, concepute în manieră similară din cărămidă, în
spiritul integrării edificiilor noi şi al păstrării caracterelor originale ale ansamblului,
dovedind ataşamentul faţă de passatismo-ul profesat de G. Giovannoni. Ca lucrări
de arhitectură semnificative ale lui Horia Teodoru ar fi de amintit, pentru anii
interbelici, proiectul Fundaţiei Ion I. Dalles din Bucureşti, realizat în 1933, conţinând
1926 de la Nisa, prin care îl anunţa pe acesta că urma să se întoarcă la Roma doar peste patru sau
cinci zile, cu toate că îl notificase anterior pe directorul Pârvan că va reveni pe 15 ale lunii, ascunzând
deliberat adevărul. „J’ai écrit à Mr. Pârvan lui disant que j’esperais rentrer le 15. – J’ai menti car je ne
rentrerai que vers le 20–25 – j’espère qu’il ne m’en voudra pas trop.” Biblioteca dell’Accademia di
San Luca, Roma, fond Giuseppe Lugli, Corrispondenza, cartella 04, busta „Scuola Romena – Posta
nera”, f. 191 (fragment din volumul în pregătire Accademia di Romania. Documente. Corespondenţa
directorilor şi elevilor Şcolii Române din Roma, ed. Veronica Turcuş, volum care cuprinde întreg materialul
arhivistic pe tema dată păstrat în Fondul Giuseppe Lugli la Biblioteca dell’Accademia di San Luca).
44
Ar fi de reţinut că lucrările ambilor arhitecţi pentru primul an au apărut abia în numărul al
patrulea al „Ephemeris Dacoromana”, cea a lui Horia Teodoru fiind încheiată în octombrie 1926, iar
cea a lui I.A. Popescu fiind tipărită în fruntea primului volum al anuarului care a apărut după moartea
lui V. Pârvan, prezentând şi indicaţia tipografică originală „IV 1926–1927”.
45
„Anale” (Academia Română), XLVIII, „Şedinţele din 1927–1928”, 1928, p. 26. O constatare
asemănătoare apare în raportul lui Ioan Bianu din octombrie 1927 cu privire la activitatea unui alt bursier al
Şcolii de la mijlocul anilor ’20, Nicolae Grămadă [„Grămadă de la Cernăuţi (1925) a stat numai
câteva luni fără să fi pornit nici o lucrare.” Ibidem, p. 25], care a pregătit apoi studiul La Scizia minore nelle
carte nautiche del Medio Evo, publicat tot în volumul al patrulea al „Ephemeris Dacoromana”.
46
„Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din
Roma”, 4, 1931–1932, p. 11.
47
Ibidem, 5, 1932–1933, p. 16.
48
Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, 1931, p. 398–401.
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săli de expoziţie şi o sală de concert (astăzi Sala Dalles, cu o structură modificată)
sau cel de sistematizare a unui nucleu urbanistic, Piaţa Ion I.C. Brătianu din Bucureşti
(astăzi Piaţa Nicolae Bălcescu), realizat în 1936 în colaborare cu sculptorul Ivan
Mestrovici49. A contribuit de asemenea la „Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice” cu un material despre Biserica Spirea Veche50, la începutul anilor ’40
publicând în revistă lucrări variate despre monumente ecleziastice şi edificii urbane
din ţară51.
Ca expozant, Horia Teodoru a participat la expoziţia românească de artă
populară şi modernă organizată de Al. Busuioceanu în 1930 cu prilejul celui de-al
treilea Congres Internaţional de Artă Populară de la Bruxelles. Expoziţia a fost
inaugurată la Haga la 3 mai, în cadrul Muzeului de Artă Modernă, şi a rămas deschisă
până la 9 iunie, fiind transportată apoi la Muzeul Comunal din Amsterdam, unde a
putut fi vizitată în perioada 14 iunie – 10 iulie. În cele din urmă a ajuns la
Bruxelles, pentru a fi prezentată în cadrul centenarului belgian. S-a încercat cu acest
prilej să i se ofere publicului din Ţările de Jos o perspectivă asupra artei româneşti
începând de la 1850, urmărită atât la nivelul picturii şi sculpturii, cât şi al genurilor
mai simple (acuarelă, desen, litografie, gravură), picturii fiindu-i rezervat cadrul cel
mai larg: erau expuse lucrări ale romanticilor, de la primele opere care dovedeau
astfel de influenţe, ale lui Lecca sau Szathmáry, la Tattarescu, Rosenthal, Aman,
apoi la creaţii ale lui Grigorescu şi Andreescu, pentru a puncta influenţa şcolii de la
Barbizon în pictura românească, la pânze ale lui Stahi, Henţia şi Mirea sau la
tablouri ale lui Luchian. Sculptura a fost reprezentată de Georgescu, dintre cei vechi (a
fost expus bustul actorului Pascaly), apoi Brâncuşi, Paciurea, Han, Storck, Jalea, Medrea,
Serova-Medrea, Costăceanu, Irina Codreanu şi Miliţa Petraşcu. Horia Teodoru a
expus la secţia alb şi negru din cadrul sălilor destinate picturilor, acuarelelor, desenelor,
litografiilor şi gravurilor artiştilor în viaţă52, alături de lucrări ale lui Gabriel Popescu,
49
„Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din
Roma. Supliment bibliografic”, 13–15, 1940–1943, p. 47.
50
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 25, 1932, p. 58–64.
51
H. Teodoru, Baia Curţii Vechi din Bucureşti, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”,
35, 1942, fasc. 113–114, p. 167–172; idem, Schitul Mărculeşti Flămânda din Câmpulung-Muscel, în
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 35, 1942, fasc. 113–114, p. 178–186 (în colaborare cu
Dan Simonescu); idem, Meterezele bisericilor câmpulungene, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice”, 36, 1943, fasc. 115–118, p. 83–100 (cercetare prilejuită de interesul lui H. Teodoru pentru
arhitectura musceleană, în condiţiile restaurării Conacului Goleştilor, specialistul remarcând prezenţa
unui sistem de apărare de secol XVII–XVIII, bine pus la punct, prezent în clopotniţele bisericilor
zonei: Biserica Sfintei Muceniţe Marina, Biserica din Şubeşti, Biserica din Şchei, Biserica Mănăstirii
Negru Vodă din Câmpulung şi chiar cea catolică, Bărăţia, din aceeaşi localitate); idem, Hanu-Ancuţei,
p. 45–57; idem, Porţile Sucevei, p. 11–19.
52
Au fost expuse atât lucrări ale impresioniştilor şi coloriştilor (Pallady, Petraşcu, Steriadi,
Dărăscu, Bunescu, Şirato, Ştefan Dimitrescu, Tonitza), precum şi ale celor cu expresie artistică mai liniară
(Iser, Cuţescu-Storck, Ressu, Theodorescu-Sion, Sabin Popp, Popea, Olga Greceanu) sau ale mai tinerilor
H.H. Catargi, Iorgulescu-Yor, Merica Râmniceanu, L. Grigorescu, Vasile Popescu, Soroceanu, Risa
Propst-Kreid, Papatriandafil, Maria Brateş-Pillat, Micaela Eleutheriade, Cornelia Babic, Henri Daniel,
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Maria Manolescu-Pruteanu, I. Aisenseher, R. Iosif, Miliţa Petraşcu, Demian şi
Maria Pană-Buescu.
Pe parcursul anilor ’30, Horia Teodoru a participat la expoziţiile care aveau
loc la Roma în ambianţa oferită de noul edificiu al Şcolii Române din Valle Giulia.
Mediul saloanelor şi galeriilor romane îi era familiar din perioada specializării la
Accademia di Romania, în anii 1925–1927 expunând la Circolo Artistico di Roma53. O
importantă participare la viaţa artistică a capitalei italiene a foştilor elevi artişti ai
Şcolii Române din Roma, ca şi a celor care studiau în anii respectivi la Accademia
di Romania, a fost prilejuită de expoziţia organizată în ianuarie 1933 la sediul nou
al Şcolii Române cu ocazia inaugurării edificiului construit de Banca Naţională a
României. Au participat atunci toate generaţiile de arhitecţi, de la Horia Teodoru
(care a expus schiţele sale făcute cu prilejul studierii Bisericilor San Pietro in Otranto,
San Marco di Rossano şi Cattolica di Stilo), Ştefan M. Balş şi Emil Costescu (cu
schiţe şi releveuri ale Bisericilor Sant’Angelo al Monte Raparo, respectiv San Giovanni
a Mare de la Gaeta), la Richard Bordenache (cu complexul de schiţe de la Santa
Trinità in Venosa), Grigore Ionescu (cu reliefurile şi restituirea planurilor bisericilor cu
trei cupole din Apulia (Ogni Santi in Valenzano, San Francesco in Trani şi San
Benedetto in Conversano) şi Nicolae Lupu (cu relieful şi restituirea unui monument
antic, Casa Labirintului de la Pompei). Alături de secţiunea dedicată arhitecturii,
expoziţia Şcolii Române din Roma din 1933 a mai cuprins schiţe de călătorie (secţiune
care a reunit acuarelele lui Horia Teodoru reprezentând interioarele Bisericilor San
Marco di Rossano şi Cattolica di Stilo, acuarelele şi desenele lui Grigore Ionescu
surprinzând o serie de destinaţii franceze sau italiene – Frascati, Avignon, Paris,
Veneţia, Arles, Roma, Tarquinia, Perugia, Otranto, Tarascon, Conversano, Venosa
etc. –, desenele şi acuarelele lui George N. Ionescu, care creionau oraşe ale
Peninsulei, şi pastelurile cu subiect italian ale lui Nicolae Lupu), gravurile lui
Mac Constantinescu, atunci elev al Şcolii, care ilustrau traducerea românească a
Infernului dantesc făcută de Alexandru Marcu, o serie de acuarele şi desene de
acelaşi artist, multe cu subiect italian, precum şi reproduceri fotografice ale unor
sculpturi ale sale54. Presa italiană a salutat expoziţia, consacrând cronici favorabile
întregii manifestări şi oprindu-se apreciativ asupra secţiunii de arhitectură55.
Lucia Demetriade-Bălăcescu, Corneliu Mihăilescu, Marcel Iancu, Maxy. Al. Busuioceanu, Arta
românească în Olanda, în „Gândirea”, Cluj, 10, august–septembrie 1930, nr. 8–9, p. 293–299.
53
Gheorghe Macarie, Interferenţe spirituale italo-române/Interferenze spirituali italo-rumene,
Iaşi, 2002, p. 125.
54
„Annales institutorum”, 1932–1933, 5, p. 147–149.
55
Carlo Tridenti, I Rapporti artistici tra i romeni e noi. Una mostra all’Accademia di Romania, în
„Il Giornale d’Italia”, Roma, 33, 18 ianuarie 1933, nr. 15, p. 3: „Degli architetti poi non parliamo. In
Calabria, in Puglia, in Lucania, in Sicilia e a Roma, a Pompei, a Venezia essi con bellissimo impegno e con
doti spesso eccellenti di disegnatori, hanno lavorato intorno a rilievi, spaccati, prospettive assonometriche,
restituzioni di piante, di facciate, di interni dei monumenti più caratteristici e celebrati. Non è questa
una fatica che non lasci traccia nell’anima. Siamo sicuri che riusciranno un giorno ad avvalorare le
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În anul 1940, Horia Teodoru s-a numărat printre artiştii foşti membri ai Şcolii
Române din Roma care au participat cu lucrări la expoziţia Italia văzută de artiştii
români, organizată de Societatea „Amiciţia Italo-Română” (care îl avea ca preşedinte
pe Octav Onicescu, iar ca vicepreşedinte pe Al. Marcu) şi deschisă la 15 martie în sala
mare a Ministerului Propagandei Naţionale. Selecţia pieselor şi proiectul artistic al
expoziţiei erau însă datorate artiştilor Gh. Petraşcu, I. Steriadi, E. Stoenescu, Mac
Constantinescu şi criticului şi istoricului de artă Al. Busuioceanu, ultimii doi foşti
membri ai Şcolii Române din Roma, la fel ca Alexandru Marcu. De aceea,
manifestarea a fost concepută în primul rând ca un omagiu adus Italiei, urmărindu-se
surprinderea influenţei spiritului italian în arta românească – în mod similar felului
în care şcoala de literatură comparată românească a încercat în perioada interbelică
să identifice influenţa italiană asupra literaturii române, iar la nivel istoriografic se
avea în vedere reconstituirea istoricului raporturilor româno-italiene. Organizatorii
doreau totodată să salute rezultatele meritorii pe care cele două iniţiative culturale
ale României interbelice, fondarea Şcolii Române din Roma şi deschiderea Casei
Româneşti de la Veneţia, le înregistraseră până în momentul respectiv în planul
racordării ştiinţei şi artei româneşti la valorile europene. La amintita manifestare au
expus 53 de artişti, în primul rând pictori şi graficieni, dar şi sculptori şi arhitecţi,
fiecare piesă prezentată oglindind în manieră proprie imaginea Italiei, cu mijloace
artistice variate şi tributare experienţei şi formaţiei fiecărui artist. De aceea, catalogul
expoziţiei indica pentru fiecare dintre participanţi câteva date privitoare la legăturile
cultural-artistice pe care acesta le-a avut cu Italia. În expoziţie au fost prezente
numeroase imagini ale Veneţiei, deosebit de frecventată de artiştii români mai ales cu
ocazia celebrei Bienale, mulţi propunând-o ca subiect exclusiv (Gh. Petraşcu, N.
Dărăscu, Eustaţiu Stoenescu, Marius Bunescu, Niculina Dona-Delavrancea, Lucia
Bălăescu-Demetriad, Maria Droc, Micaëla Eleutheriade, Const. Isachie, Eugen
Ispil, Iosefina Marbé sau Maria Cristea Chelsoi) şi un spaţiu semnificativ a fost
acordat peisagiştilor, prezenţi în număr semnificativ la manifestare (49 din totalul de
53 de expozanţi)56. Comitetul Asociaţiei Academice „V. Pârvan” a Foştilor Membri ai
Şcolii Române din Roma – atunci preşedinte al societăţii era sculptorul Mac
Constantinescu – a decis să participe cu un stand special, care să pună în evidenţă
rolul Şcolii Române din Roma în dezvoltarea artei româneşti contemporane. Au expus
cu această ocazie pictorii, sculptorii şi arhitecţii Anna Berza, Zoe Băicoianu, Nicolae
Cucu, Cristea Grosu, George Ionescu, Grigore Ionescu, Nicolae Lupu, Nicolae
Stoica şi Horia Teodoru, toţi foşti bursieri ai Şcolii Române din Roma57. De altfel,
desenele, acuarelele şi studiile-proiecte expuse de arhitecţii români cu această
ocazie – în marea lor parte foşti membri ai Şcolii Române din Roma – constituiau o
panoramă interesantă a impactului artelor vizuale italiene asupra celor româneşti.
ragioni ideali che hanno consigliato a storici, artisti, uomini politici della loro terra di fondare qui in
Roma eterna un’Accademia che testimoniasse della nobiltà culturale della Romenia […].”
56
Gh. Macarie, op. cit., p. 119–123, 128–129.
57
„Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din Roma”,
12, 1939–1940, p. 6.
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Un exemplu semnificativ în acest sens era tocmai lucrarea lui Petre Antonescu,
Vedere de perspectivă a Şcolii Române din Roma, în proiectul arhitectului
îmbinându-se atât buna cunoaştere a Italiei şi a formelor arhitectonice ale acesteia,
cât şi exigenţele impuse de municipalitatea romană, care au accentuat caracterul
„italienizant” al operei. Erau de asemenea expuse studiile-proiecte ale lui Grigore
Ionescu pe exemple de arhitectură bizantină din Italia şi cel de reconstrucţie a unui
edificiu antic, Villa Sette Bassi, operă a arhitectului N. Lupu.
Ca teoretician, Horia Teodoru s-a remarcat prin lucrarea de sinteză în două
volume Perspectiva, apărută în 1958–196858, primul tom prezentând termenii generali
ai subiectului (problema proiecţiilor pe un plan, dimensiunile spaţiului, elementele
perspective ale spaţiului, imaginea perspectivă a diferitelor figuri geometrice), în
timp ce al doilea completa şi nuanţa tema, abordând problema imaginii perspective
a umbrelor, problema tipurilor de lumină, a imaginilor perspective în compoziţiile
picturale, în pictura monumentală, în sculptură sau scenografie.
În anii postbelici, H. Teodoru s-a pronunţat împotriva demolării unor edificii
din capitală, în contextul politicii de sistematizare forţată din acea perioadă (de
exemplu, a arătat importanţa arhitectonică a unor clădiri utilitare, anexe ale unor
construcţii civile – palate etc. –, susţinând necesitatea păstrării nealterate a ţesutului
urbanistic al unui centru istoric). Aşa a fost cazul anexelor Palatului Ştirbei din
Bucureşti (grajdurile şi remiza), H. Teodoru afirmând în 1965, în calitate de preşedinte
al Comisiei Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Comitetului de Stat pentru
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, importanţa prezervării amintitelor edificii59.
Aşadar, după experienţa primilor doi arhitecţi dobândită la Şcoala Română
din Roma, generaţia următoare de specialişti în domeniu avea deja un program bine
închegat de cercetare şi activitate practică: specializarea în lucrări de restaurare,
perfecţionarea în domeniul artei bizantine şi deprinderea metodelor de restituire şi
reconstrucţie a unui edificiu scos la lumină de cercetările arheologice. În anii ’30 şi
la începutul deceniului următor, generaţia de arhitecţi care a studiat la Accademia
di Romania şi-a orientat preocupările ştiinţifice spre unul dintre aceste domenii, arta
bizantină din Italia reprezentând obiectul de cercetare pentru specialişti precum
Ştefan Balş, Grigore Ionescu60, Richard Bordenache61, Emil Costescu62, Gheorghe
58

H. Teodoru, Perspectiva, 2 vol., Bucureşti, 1958, 1968.
Horia Teodoru a trecut la cele veşnice la 21 iunie 1976 la Bucureşti, rămânând în istoria
arhitecturii româneşti drept unul dintre cei mai valoroşi specialişti în materie de restaurare şi de
protecţie a monumentelor. Eugenia Greceanu, Sovietizarea învăţământului de arhitectură, în Eugeniu
Cosmatu et al., Arhitecţi în timpul dictaturii. Amintiri, Bucureşti, 2005, p. 117.
60
Grigore Ionescu, Le chiese pugliesi a tre cupole, în „Ephemeris Dacoromana”, 6, 1935,
p. 50–128. Arhitectul a cercetat Bisericile San Francesco in Trani, Ogni Santi in Valenzano, San Benedetto
in Conversano şi Catedrala din Molfetta, precum şi problemele arhitectonice ridicate de cunoscuta
Bazilică San Vitale in Ravenna. Idem, Il problema planimetrico della chiesa di San Vitale in Ravenna,
în „Felix Ravenna. Bollettino Storico Romagnolo”, s. a II-a, 4, 1934, fasc. 1 (43), p. 37–57. Vezi şi H. Teodoru,
Studii de istoria artelor, în Douăzeci de ani de activitate a Şcolii Române din Roma. Cinci conferinţe
la radio, ed. Al. Marcu, Radu Vulpe, Dionisie Pippidi, Mihail Berza, Horia Teodoru, [Bucureşti], [1943], p. 41.
59
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Ionescu63 şi Vasile Pertzache64, iar reconstituirea monumentelor de arhitectură
clasică fiind obiect de studiu pentru N. Lupu – şi aici influenţa lui G. Gismondi şi a
cercetărilor arheologice ale secretarului Şcolii, arheologul G. Lugli, sunt evidente65 –,
aceasta în paralel cu o experienţă de restaurator obţinută de marea parte a arhitecţilor
sub îndrumarea profesorului A. Muñoz şi a supraintendenţilor din diferitele regiuni
61

R. Bordenache a studiat problema influenţelor arhitectonice în timpul pătrunderii normanzilor în
Italia şi a completat cercetările asupra seriei monumentelor de influenţă bizantină investigate de ceilalţi
arhitecţi bursieri ai Şcolii din Roma cu materialul privitor la o mică biserică de lângă catedrala din
Castro (Richard Bordenache, La SS. Trinità di Venosa, în „Ephemeris Dacoromana”, 7, 1937,
p. 1–76; idem, Due monumenti dell’Italia meridionale, în „Bollettino d’Arte del Ministero
dell’Educazione Nazionale”, 27, 1933, nr. 3, p. 169). H. Teodoru, Studii de istoria artelor, p. 41–42.
62
Emil Costescu a realizat releveul Bisericii San Giovanni a Mare din Gaeta şi releveuri ale
bisericilor cu plan pătrat din Ravello. Em. Costescu, membru al Şcolii Române din Roma în anii
1929–1931, a funcţionat la rândul său ca arhitect în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice, ocupându-se
prevalent de lucrări de restaurare (vezi de exemplu restaurarea Bisericii Sf. Nicolae a Mănăstirii Mihai
Vodă din Bucureşti, operată în anii 1928–1935, pentru care s-a optat – în conformitate cu principiile de
restaurare deprinse la Roma, anume respectul pentru formele originare şi îndepărtarea celor fără conotaţie
artistică deosebită prin intervenţii de eliberare – pentru desfiinţarea pridvorului cu stâlpi din lemn de
secol XIX, pentru restaurarea faţadelor din cărămidă aparentă, care fuseseră acoperite cu un strat gros
de tencuială, pentru refacerea picturii în stil neobizantin şi pentru reconstituirea turlei de deasupra
naosului, la care s-au adăugat ca intervenţie de completare cele două turle mici de pe pastoforiile altarului,
după modelul unor biserici mai vechi din Ţara Românească). De altfel ansamblul mănăstiresc Mihai
Vodă a fost renovat între 1940 şi 1943, după cutremurul din 9/10 noiembrie 1940. Grigore Ionescu,
Istoria arhitecturii româneşti din cele mai vechi timpuri până la 1900, Bucureşti, 1937; „Buletinul
Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din Roma. Supliment bibliografic”,
13–15, 1940–1943, p. 33, 40; Em. Costescu, Restaurarea Bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, în „Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice”, 36, 1943, fasc. 115–118, p. 49–76, extras, Bucureşti, 1946; Lucia
Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti. Bisericile ortodoxe/
Orthodox Churches. Encyclopedia of Worship Places of Bucharest, vol. I, Bucureşti, 2005, p. 379–384.
63
Gh. Ionescu a studiat şi relevat, în perioada în care a fost bursier al Şcolii Române din Roma,
Santa Trinità din Delia şi San Nicolò Reale din Mazara del Vallo. S-a ocupat de bisericile siciliene de
epocă normandă, particularizând apoi cercetarea pe un exemplu cu trei cupole, San Cataldo din
Palermo. H. Teodoru, Studii de istoria artelor, p. 42; „Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a
Foştilor Membri ai Şcoalei Române din Roma. Supliment bibliografic”, 13–15, 1940–1943, p. 42.
64
Vasile Pertzache a continuat cercetările asupra exemplului de la Gaeta, Biserica San
Giovanni a Mare. H. Teodoru, Studii de istoria artelor, p. 42.
65
Nicolae Lupu a urmat în realizarea reconstituirii vilei romane de la Sette Bassi modelul de
cercetare oferit de G. Lugli în lucrările sale privitoare la vilele suburbane romane (vezi mai ales
cercetările lui G. Lugli publicate în anii 1917–1920 în „Bullettino della Commissione Archeologica
Comunale di Roma” pe tema La villa di Domiziano sui colli Albani, dar şi studiile sale ulterioare pe această
temă, pe care o va cultiva până târziu, în anii ’50, unele materiale fiind realizate în colaborare cu
Th. Ashby). De asemenea, în cazul lui N. Lupu, cercetarea s-a sprijinit şi pe investigaţiile anterioare,
începute de Şcoala Britanică din Roma, Th. Ashby publicând în 1907, în colecţia instituţiei, „Papers
of the British School at Rome”, lucrarea The Villa Called Sette Bassi. De altfel, Nicolae Lupu s-a
specializat sub îndrumarea lui I. Gismondi în reconstituirea monumentelor antice la Ostia, unde a
făcut o serie de studii de restituire a unor monumente funerare din Isola Sacra. N. Lupu, La Villa di
Sette Bassi sulla Via Latina, în „Ephemeris Dacoromana”, 7, 1937, p. 117–188; H. Teodoru, Studii de
istoria artelor, p. 40; Giuseppe Lugli, Studi minori di topografia antica, Roma, 1965, p. XV–XVI.
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ale Italiei unde respectivii bursieri şi-au desfăşurat cercetările66. Ştefan Balş, de
exemplu, membru al Şcolii Române din Roma în perioada 1927–1929 şi apoi, din
1930, arhitect în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice67, se va orienta în primii
ani după întoarcerea de la specializarea efectuată în capitala Italiei spre lucrări de
restaurare. Astfel, la începutul anilor ’30, arhitectul Ştefan Balş a realizat restaurarea
unor monumente ecleziastice româneşti: Biserica Sf. Elefterie (Vechi) din Bucureşti
(în 1931)68, Catedrala Patriarhală (1932–1935)69 şi Biserica Mănăstirii Neamţ
(1933)70. S-a ocupat de asemenea de Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Iaşi71 şi
a executat intervenţii de restaurare la: Biserica Kreţulescu din Bucureşti (1935–1937)72,

66

Şcoala de arhitectură românească formată în cadrul secţiei artistice de la Accademia di
Romania a fost apreciată de literatura de specialitate din Italia. În 1935 Carlo Cecchelli, istoric al
Romei creştine, interesat de construcţiile paleocreştine din Italia şi de arta romano-orientală, publica o
cercetare vastă asupra arhitecturii de influenţă bizantină din Italia. C. Cecchelli şi-a bazat expozeul
asupra bisericilor din sudul Peninsulei pe cercetările, concluziile şi documentaţia publicate de
arhitecţii români, ca material imagistic fiind utilizate planurile întocmite de aceştia. Carlo Cecchelli,
Sguardo generale all’architettura bizantina in Italia, în „Studi Bizantini e Neoellenici”, Roma, 1935,
4, p. 1–64 (în special p. 25–44, planşele IV–VI, VIII, X–XI).
67
Ştefan Lupu M. Balş s-a născut la Bucureşti la 9 noiembrie 1902 şi era din anul 1927
diplomat al Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti. „Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a
Foştilor Membri ai Şcoalei Române din Roma. Supliment bibliografic”, 13–15, 1940–1943, p. 35.
68
Opera de restaurare a debutat în 1929 şi a fost încheiată doar în 1935, pictorul Paul PopescuMolda ocupându-se de frescele bisericii. Punând în practică proaspăta sa experienţă romană, Ştefan
Balş a ales să îndepărteze înfăţişarea neoclasică pe care o dobândise biserica în 1867 şi să repropună
vechile coloane şi arce, turnul-clopotniţă deasupra pronaosului şi pridvorul deschis, care fusese închis
tot în 1867. De asemenea a fost readusă la lumină vechea zugrăveală exterioară a bisericii. Şt. Balş,
Biserica Sfântul Elefterie din Bucureşti, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 27, 1934,
p. 133–142; L. Stoica, N. Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 414–416.
69
Şt. Balş a ales soluţia reîntregirii în restaurare atunci când a intervenit la paraclis şi la turnulclopotniţă. Şt. Balş, Biserica Sfântul Elefterie, p. 129–134.
70
Pentru Biserica Înălţării a Mănăstirii Neamţ, Ştefan Balş a ales să degajeze stratul de
tencuială şi să demonteze frontonul neogotic, în spiritul unei restaurări stilistice.
71
Şt. Balş, O biserică fortificată din Iaşi: Sfântul Ion Botezătorul, în Închinare lui Nicolae
Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani.
72
Restaurarea a fost făcută în colaborare cu arhitectul Em. Miclescu şi principiile urmate au
fost în ansamblu cele aplicate de Şt. Balş la intervenţia de la Sf. Elefterie Vechi (aspectul neoclasic
dobândit de edificiu în urma refacerii din 1859–1860 a fost înlăturat, fiind redeschis pridvorul şi fiind
refăcute turla din zidărie în locul celei din lemn şi brâul median din piatră). Ca element nou însă,
Ştefan Balş a optat în cazul tencuielii exterioare distruse nu pentru refacerea acesteia, operaţie care ar
fi necesitat curăţarea rosturilor în adâncime astfel încât să suporte o nouă tencuială, ci pentru
menţinerea paramentului de cărămidă aparentă. Soluţia – inspirată de vechile construcţii bizantine, urmând
principiile restaurărilor propuse de A. Muñoz pentru Santa Balbina, părţi din San Sisto Vecchio şi San
Giorgio in Velabro – a avut mare succes în epocă, însă nu corespunde adevărului istoric în cazul
Bisericii Kreţulescu. L. Stoica, N. Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 474–478.
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Biserica Sf. Ion din Piatra Neamţ (1937–1938)73, Biserica Sf. Sava din Iaşi (1937–1941),
Episcopia Romanului (1937–1938), Biserica Sf. Spiridon Vechi din Bucureşti
(1939), Biserica Mănăstirii Dobrovăţ (1939), Biserica Mănăstirii Coşula (1939),
Biserica Schitului Hadâmbu-Iaşi (1939), Biserica Mănăstirii Hlincea (1942),
Biserica Antim din Bucureşti (1945–1947) (ultima împreună cu Horia Teodoru).
Din a doua jumătate a anilor ’30, în paralel cu continuarea lucrărilor de restaurare
la edificiile ecleziastice menţionate, Ştefan Balş s-a dedicat şi unor proiecte de
arhitectură, prevalent construcţii civile. În anii 1936–1938 a proiectat Casa Gordon
Hayward din Câmpina, Casa Pherechide şi Casa Constantinescu din Balcic, Casa
dr. Burileanu din Costeşti – Dâmboviţa, Casa Miclescu din Cornul-de-Jos –
Prahova, respectiv Casa Chrisoveloni din Ghidigeni – Tutova, ultima în colaborare
cu Ion Balş74. În plus, este de amintit ca proiect de creaţie un edificiu de cult,
Biserica Sfânta Maria din Balcic, realizat în 1938, anul morţii Reginei Maria.
Restaurarea vechilor edificii ecleziastice din ţară va rămâne însă principala direcţie
a activităţii de arhitect a lui Ştefan Balş75, continuată în anii postbelici. Şt. Balş s-a
implicat în proiecte de restaurare până pe la mijlocul anilor ’7076, contribuind la
crearea şcolii româneşti de restaurare şi a promovat în principal soluţia restaurării
stilistice şi în cazul edificiilor civile (vezi de exemplu restaurarea Palatului Potlogi,
realizată împreună cu arhitectul C. Dan, unde a repropus stilistic faţadele, foişorul,
acoperişul, reintegrând încăperi ale parterului).
Pentru anii postbelici ar fi de amintit lucrările de restaurare executate la
Bucureşti la complexurile ecleziastice Radu Vodă (1969–1974)77 sau Snagov78, la
73

Şi în cazul Bisericii Sf. Ion din Piatra Neamţ arhitectul Şt. Balş s-a dovedit un susţinător al
restaurării stilistice, optând pentru reîntregirea acoperişului, îndepărtarea vestibulului, precum şi
conservarea şi prezentarea in situ a portalului dintre naos şi pronaos.
74
„Buletinul Asociaţiei Academice «V. Pârvan» a Foştilor Membri ai Şcoalei Române din
Roma. Supliment bibliografic”, 13–15, 1940–1943, p. 36.
75
Vezi şi interesul său ştiinţific orientat spre arhitectura veche bisericească românească, materializat
în volume precum Mănăstirea Moldoviţa, Bucureşti, 1958; Mănăstirea Neamţ, Bucureşti, 1958 (în
colaborare cu Corina Nicolescu), Mănăstirea Humor, Bucureşti, 1965, ed. a II-a, Bucureşti, 1967;
Mănăstirea Secu, Bucureşti, 1966.
76
Ştefan Balş a fost numit în 1990 membru de onoare al Comisiei Naţionale a Monumentelor,
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice şi al Consiliului de conducere al Uniunii Arhitecţilor. A trecut la
cele veşnice în 1994.
77
Concepţia lui Şt. Balş asupra restaurării unui monument, precum şi influenţa passatismo-ului lui
G. Giovannoni şi a principiilor de restaurare profesate de acesta apar şi în cazul restaurării Bisericii
Radu Vodă din Bucureşti, documentaţia întocmită de Şt. Balş oglindind respectul pentru valorile
trecutului. Arhitectul a reuşit să redea cât mai veridic vechea imagine a lăcaşului de cult, fiind
refăcută cu ocazia restaurării din 1969–1974 întreaga ornamentaţie arhitecturală originară. Ştefan Balş
a optat de asemenea pentru demontarea frontonului neogotic. Şt. Balş, Restaurarea Bisericii Radu
Vodă, în „Arhitectura”, 1974, apud L. Stoica, N. Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 355–360.
78
Mănăstirea Snagov a fost restaurată în 1904, în 1936, apoi în 1941 (după cutremurul din
1940), o altă serie de lucrări fiind întreprinse în 1966–1967, în vremea patriarhului Iustinian. În 1986
a fost restaurată din nou, după cutremurul din 1977, lucrări de refacere fiind efectuate şi în 1995.
Ştefan Balş a promovat reconstituirea prin analogie istorică a turlei de peste pronaos a Bisericii
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Biserica Cetăţii Neamţului (în anii 1963–1970), la Mănăstirile Moldoviţa şi Horezu
(în 1966–1970 şi, respectiv, 1971–1975), la Culele de la Măldăreşti, la Cetatea
Câlnic (1961–1964)79, iar în ultimii ani de activitate la Cetatea de la Alba Iulia (unde a
condus restaurarea Sălii Unirii în 1967–1968, a Catedralei ortodoxe în 1967–1971,
respectiv a Catedralei vechi, romano-catolice, în 1967–1975). Influenţa stagiului
roman, a opiniilor lui Gustavo Giovannoni în ceea ce priveşte restaurarea unui
monument istoric, a passatismo-ului profesat de acesta şi a opiniilor lui
A. Muñoz s-a oglindit în formula de abordare a operei de restaurare propusă de
Şt. Balş. În opinia sa, restaurarea trebuia să fie cât mai restrânsă şi discretă,
oglindind o acurată analiză a materialului preexistent, a dovezilor arheologice,
precum şi respectul desăvârşit pentru formele trecutului, Şt. Balş opunându-se
tendinţei la modă în anii ’60 potrivit căreia imaginea finală a clădirii era modulată
în conformitate cu stilurile clădirilor contemporane.
ARCHITECTURE STUDIES AT THE ROMANIAN SCHOOL OF ROME
IN THE FIRST INTERWAR DECADE
Abstract

The study of architecture, established at the Romanian School of Rome since
the beginning and included in the organization chart of the above mentioned
institution, was in fact inaugurated as a research direction only from the autumn of
1925, at the intervention of the Ministry of Cults and Arts and, especially, of
Minister Alexandru Lapedatu.
In order to become a fellow of the artistic and architectural section of the
Romanian School of Rome one was required to win a competition held every June
in Bucharest. A committee composed of three members was formed for each field
(architecture, painting, sculpture), which selected only one winner for each line of
study. The candidates were then recommended by the Ministry to the direction of
the Romanian School of Rome, which had the right, according to the organization
chart of the institution, to accept or reject the proposal. Moreover, in order to be
accepted, the candidates had to provide evidence of previous activities in the field
(participation in exhibitions, works already finished, etc.).
The number of fellows granted scholarships with the Romanian School of
Rome was three (an architect, a painter and a sculptor), but at first, in 1925, only
two students were accepted, Horia Teodoru and Ion Anton Popescu, both architects
Mănăstirii Snagov, optând pentru reîntregire din dorinţa restituirii aspectului originar al monumentului,
fiind şi în acest caz adept al restaurării stilistice.
79
La monumentul de la Câlnic, Şt. Balş a operat o intervenţie de consolidare.
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trained in Paris. After the scholarship of these two architects at the Romanian
School of Rome finished in 1927, only one candidate was selected, Ştefan Balş, an
architect himself. He was followed in 1929 by the architect Emil Costescu and only
at the beginning of the 1930s – in the context of the opening of the new building of
the Romanian Academy at Valle Giulia, with spacious studios for artists – painters
and sculptors were also received as students of the institute, which also began to
function as an Academy of Fine Arts.
The Romanian fellows of the artistic and architectural section were
supervised in their research by art historians and architects with whom the
Romanian School had developed ties since 1922: the architect and archaeologist
Italo Gismondi, the art historian Antonio Muñoz, and the engineer and architect
Gustavo Giovannoni. A. Muñoz supervised the studies of H. Teodoru, I.A. Popescu,
Şt. Balş and Em. Costescu in the field of restoration of monuments, for the
basilicas of San Giorgio in Velabro (1923–1926), Santa Balbina (1927–1930) and
San Sisto Vecchio on the Aventine. The subsequent career of the fellows of the
Romanian School of Rome shows the influence of their training in Italy, developed
under two directions of research, namely the restoration of monuments, and the
study of the Byzantine and Romanesque architecture of Italy. H. Teodoru became
an important specialist in the restoration of church buildings, being greatly
influenced by the principles of stylistic restoration promoted by A. Muñoz and the
same principles are to be noted in the restoration works conducted by Şt. Balş and
Em. Costescu. The passatismo of Gustavo Giovannoni also had some influence on
the works of the alumni of the Romanian School of Rome.
Keywords: architecture; restoration; interwar period; Horia Teodoru; Ion
Anton Popescu; Ştefan Balş; Emil Costescu; Romanian School of Rome

VIAŢA TEATRALĂ ÎN PRIMUL DECENIU AL REGIMULUI
CEAUŞESCU: DE LA MONTAREA LUI E. IONESCU
LA INTERZICEREA REVIZORULUI (1965–1972)
CRISTIAN VASILE*

Perpetuarea sistemului comunist de la Bucureşti fără o reformare semnificativă şi
fără o destalinizare reală ţine în principal de evoluţia specifică a stângii radicale
româneşti de-a lungul secolului XX, precum şi de fragilitatea nucleului marxist
revizionist din sânul nomenclaturii. Pe de altă parte, regimul comunist din România
a supravieţuit atât de mult – fără a cunoaşte perioade de reformism şi revizionism
similare cu cele din ţările Europei Centrale – probabil şi din cauza proporţiilor pe
care le-au cunoscut delaţiunile şi dezbinările din interiorul diverselor medii sociale
şi intelectuale. Se poate ilustra această dimensiune naţional-stalinistă şi cu referire
la viaţa teatrală. „Cei ce doresc să influenţeze mintea oamenilor s-au văzut nevoiţi
de mult timp să admită faptul că teatrul reprezintă mediul cel mai puternic prin care
pot încerca să facă acest lucru”1 – astfel îşi începe cunoscutul istoric Paul Johnson
capitolul despre Bertolt Brecht din celebra sinteză dedicată intelectualilor. Sigur, în
ultimul secol, filmul pare să fi luat locul teatrului. Dar în cazul enunţat este
important altceva. Reflexul cenzorial-interdictiv al lui N. Ceauşescu faţă de piesele
de teatru a devenit notoriu, chiar memoria colectivă nu a reţinut o carte de beletristică
prigonită de N. Ceauşescu, ci reprezentaţiile teatrale care au fost victimele sale
îndeosebi în intervalul 1961–1972. În amintirile despre secretarul general al PCR,
Ion Ianoşi surprinde această realitate astfel: „[Ceauşescu] nu citea romane –
norocul romancierilor. Cu mulţi ani în urmă, când fusese secretar organizatoric,
frecventa câte un spectacol de teatru – şi îl interzicea (precum spectacolul cu piesa
Proştii sub clar de lună). De când era şeful suprem, punea să i se prezinte filme, de
obicei mutilându-le sau interzicându-le.”2 Lucrările dramatice ale lui Teodor Mazilu
vor avea probleme cu cenzura şi în deceniile ce vor urma. Dar, în general, piesele
montate între 1965 şi 1971 nu răspundeau cerinţei care se desprinde din verdictul
formulat de Paul Johnson; aceste spectacole – în marea lor majoritate – nu erau
pârghii de influenţare (politică) a publicului. Prin urmare, nu este o întâmplare că
„Tezele din iulie” 1971 au insistat tocmai asupra rolului ideologic al artelor şi al
educaţiei.
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristivasile2002@yahoo.com.

1

Paul Johnson, Intellectuals. From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky, New York,
2007, p. 173.
2
Ion Ianoşi, Eu şi el. Însemnări subiective despre Ceauşescu, Cluj, 2003, p. 51.
„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 137–157
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Ne-am propus în acest articol să surprindem atât rolul jucat de secţiile
ideologice ale Comitetului Central şi de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă
(CSCA3) în impunerea liniei oficiale la nivelul teatrelor, cât şi tensiunile existente
în lumea teatrală, abil exploatate de puterea politică. Am sugerat că modul ostil de
raportare a autorităţilor comuniste faţă de artiştii emigraţi în Occident (în contrast
cu tratamentul mai blând aplicat foştilor conaţionali de alte ţări socialiste), precum
şi accentul pus pe socializarea politică a oamenilor de teatru prin intermediul
învăţământului de partid sunt factori importanţi ai radicalizării ideologice a
regimului comunist. În mai multe rânduri, am insistat şi asupra influenţei politice,
nu întotdeauna faste, a unor oameni de teatru precum Aurel Baranga. În fine, am
încercat să verificăm în ce măsură evenimente din viaţa artistică autohtonă pot fi
comparate cu folos cu realităţi din cultura teatrală a unor state din blocul comunist
(mai ales URSS şi Cehoslovacia).
ARTIŞTI ŞI DRAMATURGI ÎN EXIL
După 1965 căderea în desuetudine a realismului socialist ca metodă de creaţie
în teatru nu a însemnat automat şi reconsiderarea artiştilor care au avut de suferit în
perioada lui de înstăpânire (ca victime ale demascărilor sau având piese cenzurate/
interzise) şi cu atât mai puţin a acelora – dramaturgi, cronicari de teatru şi actori –
rămaşi în străinătate, precum: Nina Diaconescu, Raluca Sterian, Ana Maria Narti,
George Dem. Loghin4, Ana Novac etc. Asupra lor – ca şi în timpul regimului
Gheorghiu-Dej – s-a aşternut uitarea, din cauza deciziei autorităţilor de a le şterge
urmele: au fost eliminaţi din sintezele de istorie a teatrului românesc; piesele în care au
jucat dispar pur şi simplu din enumerarea repertoriilor, ca şi când nu ar fi existat
vreodată. Sau, în cel mai bun caz, sunt menţionate, dar contribuţia „transfugului”
(text/regie/scenografie/interpretare) este radiată, odată cu numele său. Aparent
paradoxal, într-o epocă în care Eugen Ionescu era „redescoperit” şi montat la
Bucureşti, numele acestor exilaţi nu mai este pomenit. Chiar şi dramaturgi aparent
de încredere sunt puşi sub urmărire, deoarece în discuţii private evocă alternativa
emigrării. Spre exemplu, lui Petre Constantinescu Securitatea îi deschide la
13 decembrie 1966 un dosar de verificare informativă, inclusiv pentru că afirmase
că în exterior este „singurul loc unde s-ar putea acţiona”. Dramaturgul îşi nuanţase
susţinerile: „consideră că dacă oamenii [de teatru] ar avea siguranţa că pot pleca în
străinătate de mai multe ori, nu le-ar conveni să rămână acolo.”5 Această relativizare a
3

Din septembrie 1971, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (CCES).
George Dem. Loghin a fost decan la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică. „De
Loghin, decanul şcolii, ne era frică. (…) Până azi mă întreb de ce a ales calea exilului acest pilon al
proletcultismului”, notează Andrei Şerban – fost student la IATC în anii 1960 – în memoriile sale,
O biografie, Iaşi, 2006, p. 33.
5
Arhivele Serviciului Român de Informaţii, fond Operativ, dosar nr. 161880, vol. 1, f. 3; Hotărâre
de deschidere a dosarului de verificare cu privire la „Bărbuţă Ion”, MAI; Direcţia a III-a, 13
decembrie 1966.
4
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emigrării era însoţită însă de remarci care se constituiau într-o circumstanţă
agravantă: „Everac afirmă că ascultă postul de radio «Europa Liberă», pe care îl
consideră singura sursă de unde poate afla ştiri interesante.”6
Deşi editurile româneşti au iniţiat colecţii de memorialistică, unde porţile au
fost deschise şi către actori, dramaturgi şi regizori (cu vârste venerabile, dar nu
numai), pentru categoria artiştilor plecaţi din România acest debuşeu nu există.
Românii din ţară îi puteau asculta eventual la Radio Europa Liberă, în cazul în care
se manifestau în exil în vreun fel. Totuşi, activitatea artistică, publicistică şi
memorialistică a artiştilor emigraţi era urmărită, chiar dacă de un grup restrâns de
români – este vorba de şefii, instructorii şi alţi activişti ai secţiilor ideologice ale
CC al PCR (evident, i-am exclus pe membrii Securităţii externe). La 9 noiembrie 1967,
Sectorul de Documentare, din cadrul Secţiei de Propagandă şi Agitaţie (SPA), îi punea
la dispoziţie acestei categorii de lectori ideologici o notă informativă cu extrase
consistente din lucrarea Die schönen Tage meiner Jugend („Frumoasele zile ale
tinereţii mele”)7, scrisă de Ana Novac, care cu numai doi ani înainte emigrase în
Ungaria şi apoi în R.F. Germania. Ulterior avea să se stabilească la Paris.
Încercând să schiţăm un clasament al dramaturgilor români din anii 1950, din
perioada de vârf a teatrului realist-socialist, Ana Novac s-ar situa imediat sub
„clasici” precum Lucia Demetrius, Horia Lovinescu şi Aurel Baranga. În 1957
ajunge chiar în grupul exclusivist al dramaturgilor posesori ai Premiului de Stat –
distincţie care oferea artistului de stat atât prestigiu, cât şi zeci de mii de lei. Piesele
sale aveau aparenţa conformismului, înfăţişând lupta unor personaje diverse – în
spiritul ideilor partidului – împotriva mediocrităţii, a rutinei şi a constrângerii8. În
1958, însă, cariera ei fulminantă primeşte o cumplită lovitură: lucrarea sa Ce fel de
om eşti tu a fost atacată în „Scânteia” şi apoi în alte ziare, fiind denunţată ca o
„piesă dăunătoare” care ar avea la bază „o viziune falsă asupra întregii opere de
construcţie a socialismului”9. Ana Novac a fost demascată într-o şedinţă publică;
va fi sfârşitul carierei sale scriitoriceşti în România comunistă, căci, spre deosebire
de alţi intelectuali şi artişti, nu şi-a recunoscut vreo vină10. După diverse tentative
eşuate, în 1965 a reuşit să emigreze. Dacă prima ediţie a memoriilor sale (din 1966) –
apărută în Ungaria, în maghiară – a trecut mai degrabă neobservată la Bucureşti,
instanţele ideologice se sesizează un an mai târziu, atunci când Editura Rowohlt
din Hamburg tipăreşte lucrarea autobiografică a Anei Novac (pe numele ei
adevărat Zimra Harsányi; era între altele supravieţuitoare a Holocaustului, fiind
6

Ibidem.
Arhivele Naţionale ale României (în continuare: ANR), fond CC al PCR – Secţia de
Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 36/1967, f. 1–6.
8
Ana Novac, Frumoasele zile ale tinereţii mele, Cluj-Napoca, 2004; ANR, fond CC al PCR –
Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 36/1967, f. 4.
9
Ana Selejan, Literatura în totalitarism, 1957–1958, Bucureşti, 1999, p. 425.
10
Detalii autobiografice în ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar
nr. 36/1967, f. 3–5.
7
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închisă la Auschwitz). Previzibil, după 1965 nu s-a mai amintit despre cele zece
piese de teatru ale Anei Novac; din păcate, nici după 1989 criticii şi istoricii literari
sau ai teatrului nu au redeschis cu adevărat cazul Ana Novac11.
ARTIŞTII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PARTID
În contextul destinderii din viaţa universitară, al înlăturării criteriului de clasă, al
„dosarului” politic, chiar în cazul unor facultăţi umaniste, la începutul anilor 1960
au fost revigorate – uneori chiar încurajate de partid şi de organizaţiile de masă –
metodele şi mijloacele „variate şi atractive” ale muncii de educare politico-ideologice a
studenţilor (de la audiţii muzicale până la reprezentaţii teatrale, cu un repertoriu
mult mai vast în comparaţie cu anii 195012). Evident, existau mai multe paliere
cenzoriale: la nivel de universitate, de organizaţie locală de partid; dar existau şi
descinderi de la centru13. Dacă în 1965 implicarea studenţilor în activităţi teatrale
nu constituia o problemă (ba chiar era încurajată), lui Liviu Ciulei – director al
Teatrului „L.S. Bulandra” – în 1971–1972 avea să i se reproşeze inclusiv faptul că
a antrenat în viaţa teatrală studenţi de la alte facultăţi decât Institutul de Teatru14.
Învăţământul de partid era o moştenire a anilor 1950. Dacă practica autocriticii şi a
criticii în şedinţele birourilor organizaţiilor de bază din teatre era în declin
accelerat, nu a dispărut însă cerinţa ca un număr ridicat de artişti să participe la
cursurile de perfecţionare ideologică. Nu putem face o estimare legată de numărul
artiştilor implicaţi în aceste cursuri. Dispunem doar de o statistică datorată SPA, o
notă cu privire la deschiderea învăţământului de partid, semnată de Paul NiculescuMizil (membru atât al Secretariatului, cât şi al Comitetului executiv al CC al PCR)
şi de Ion Iliescu (şeful Secţiei de Propagandă şi Agitaţie), din care rezultă că, la
momentul 1 noiembrie 1966, în învăţământul de partid studia un număr de peste
1.665.000 de cursanţi, dintre care: 616.000 de muncitori, 118.000 de ingineri, tehnicieni,
medici, alţi intelectuali, peste 110.000 de cadre didactice, 118.000 de funcţionari15.
Artiştii intrau în categoria alţi intelectuali, numărul lor fiind greu de apreciat.
În perioada 20 aprilie – 20 mai 1966 un colectiv al Secţiilor de Propagandă şi
Agitaţie, Ştiinţă şi Artă, Învăţământ şi Sănătate – ale CC al PCR – a controlat modul în
care se desfăşura învăţământul ideologic la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”; în
principal era verificată activitatea organizaţiei de partid16. Acest învăţământ de
partid, mai ales în mediul artistic, era o structură „educaţională” parazitară. Cu
11

Numele său e ignorat şi de cele mai importante lexicoane: Florin Manolescu, Enciclopedia
exilului literar românesc, 1945–1989. Scriitori. Reviste. Instituţii. Organizaţii, Bucureşti, 2003,
p. 540–543; Dicţionarul general al literaturii române, vol. IV L–O, Bucureşti, 2005, p. 657–659.
12
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 25/1965, f. 8–9.
13
Ibidem, f. 9.
14
Ibidem, dosar nr. 18/1971, f. 15.
15
Ibidem, dosar nr. 2/1966, f. 210–211.
16
Ibidem, f. 92.
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aceste ocazii bilanţiere, organizaţiile de partid din teatre – conduse uneori de mari
actori, care nu-şi însuşiseră defel principiile marxist-leniniste17 – erau nevoite să
încropească (sau să pretindă că există) diverse cercuri de estetică marxistă şi
simpozioane. Din documentul citat aflăm că tematica acestor manifestări culturalpolitice de la Teatrul Naţional din Bucureşti ar fi cuprins subiecte precum: „Realitatea
socialistă – izvorul bogat al artei noastre contemporane”; „Umanismul socialist şi
diversitatea de stiluri în creaţia artistică”; „Înflorirea artei şi a literaturii în anii
orânduirii socialiste”. În plus, „la un seminar de estetică desfăşurat la Teatrul Naţional
s-a ridicat problema specificului naţional al artei teatrale interpretative româneşti”18.
Echipa de control de la CC al PCR a constatat următoarele deficienţe: „din
dezbaterile în cercuri reiese faptul că unele probleme importante care, prin natura
lor, sunt strâns legate de specificul activităţii intelectualilor nu sunt suficient de
bine adâncite şi înţelese. De exemplu, la un seminar de estetică la Teatrul Naţional,
participanţii nu au dovedit o înţelegere clară a unor probleme centrale ale temei
discutate, cum ar fi: caracterul popular al artei, diversitatea de stiluri în creaţia
artistică, esenţa umanismului socialist. (…) Nu în toate seminariile teoretice au fost
folosite în întregime posibilităţile pe care le oferea cadrul tematic al dezbaterilor,
pentru a combate concepţiile şi teoriile burgheze contemporane, cât şi unele teze şi
puncte de vedere neştiinţifice care şi-au găsit reflectarea în literatura de specialitate
din ţări socialiste.”19 Trebuie spus că, pe de o parte, acuza de ignorare a caracterului popular al artei venea în contextul în care teatrele (mai ales cele din Bucureşti:
Naţional, Bulandra, Comedia, Nottara etc.) erau în concurenţă pentru a fi remarcate
printr-un repertoriu care făcea apel adeseori la opere semnate de dramaturgi
occidentali; era şi o modalitate de a comunica mai lesne cu exteriorul într-o epocă
în care a pleca în turneu în străinătate era mult mai la îndemână în comparaţie cu
anii 195020. Pe de altă parte, avem de-a face cu o anumită inerţie, vădită în astfel de
documente de partid: retorica oficialităţilor ideologice a păstrat câte ceva din
arsenalul de imprecaţii (antiburgheze, anticapitaliste etc.) al anilor 1950, inclusiv
împărţirea maniheistă a lumii. Ideologii s-ar fi aşteptat ca actorii-cursanţi să
vădească un spirit politic „analitic” mai profund în ceea ce priveşte problemele
estetico-politice21. Prin urmare, din perspectiva brigăzii de control, următorul pas
logic era perfecţionarea artiştilor, antrenarea lor ideologică prin participarea la
cursul specializat de estetică marxistă, organizat la nivelul oraşului Bucureşti22.
Cum astfel de invitaţii de mobilizare la cursuri, adresate actorilor, au existat şi în
anii 1950, şi încă pe un ton mai ferm, soldându-se cu eşecuri, reprezentanţii CC al
17
De pildă, Toma Caragiu a fost pentru câţiva ani (până în 1972) secretarul organizaţiei de
partid de la Teatrul „L.S. Bulandra”.
18
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 2/1966, f. 92.
19
Ibidem, f. 101–102.
20
Cristian Vasile, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej, Bucureşti,
2011, p. 214 şi urm.
21
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 2/1966, f. 105.
22
Ibidem, f. 108–109.
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PCR adăugau: „organizaţiile de partid de la uniunile de creaţie (Scriitori,
Compozitori, într-o anumită măsură şi la Teatrul Naţional) trebuie să se ocupe
îndeaproape şi de frecvenţă (de pildă, la Uniunea Scriitorilor în acest an ea a fost de
aproximativ 50%). (…). Pentru oamenii de creaţie şi din domeniul culturii se vor
organiza: seminarii teoretice, simpozioane, cercuri de estetică, studiul individual,
elaborându-se tematici în raport de preocupările acestor categorii de intelectuali.”23
Din cauza faptului că mai mulţi actori participau şi la filmări, aveau şi colaborări
cu alte teatre, frecvenţa la cursurile ideologice era oricum mai redusă în comparaţie
cu scriitorii; din acest motiv, textul documentului sugerează ca pentru artiştii de la
Teatrul Naţional să existe anumite derogări. Mai trebuie spus că, dintr-un anumit
punct de vedere, artiştii din Bucureşti erau mai puţin expuşi în faţa unor eventuale
măsuri punitive (de pildă, mai mulţi actori de la Teatrul de Stat din Sibiu – deşi
apreciaţi de public şi de critica dramatică – nu au beneficiat de prime trimestriale în
prima parte a anului 1966, pe motiv că nu au participat la demonstraţia de 1 Mai24).
CUM SE ALCĂTUIAU REPERTORIILE
În ceea ce priveşte stagiunea 1965–1966, trebuie spus că – după toate
aparenţele – atât Ministerul (CSCA), cât şi Secţia de Literatură şi Artă/SLA
(secţiile CC al PCR, în general) au avut un rol considerabil mai mic, în raport cu
deceniul şase, în stabilirea şi influenţarea profilului repertorial. Rolul decisiv în
conturarea repertoriilor a revenit mai degrabă directorilor de teatre. Din diverse
motive – schimbarea titularilor de la CSCA, SLA etc., concluziile unor brigăzi de
control care au descins în teatre în anii 1965–1966, luări de poziţie radicale ale
unor dramaturgi sau regizori (precum cele ale lui Aurel Baranga) – autorităţile
ideologice au simţit nevoia de a se implica. Prin urmare, pentru stagiunea 1966–
1967 avea să fie nevoie de un aviz politic favorabil atât al ministerului, cât şi al
secţiei de profil din cadrul CC al PCR. Desfăşurările din aprilie până în august
1966 le aflăm dintr-o informare cu privire la repertoriul stagiunii teatrale 1966–
1967, din 8 noiembrie 1966, semnată de Ion Stoian (SLA) şi Pompiliu Macovei
(CSCA): „În vederea deschiderii noii stagiuni teatrale, SLA împreună cu CSCA au
luat iniţiativa de a organiza consfătuiri cu directorii teatrelor din întreaga ţară,
dramaturgi şi alţi oameni de cultură, în scopul alcătuirii din timp a unui repertoriu
care să corespundă mai bine necesităţilor dezvoltării mişcării noastre teatrale.”25
Instanţele politice au căutat să pună în scenă o aşa-zisă dezbatere liberă în presă, în
consiliile artistice din teatre, precum şi la Secţia de dramaturgie a Uniunii
Scriitorilor asupra conţinutului şi orientării repertoriului.
23

Ibidem, f. 110, 112.
Ibidem, dosar nr. 26/1966, f. 5.
25
Ibidem, dosar nr. 31/1966, f. 57–58, informare cu privire la repertoriul stagiunii teatrale
1966–1967, 8 noiembrie 1966, semnată de Ion Stoian (SLA) şi Pompiliu Macovei (CSCA).
24
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În informarea sus amintită se mai consemna că: „Spre deosebire de stagiunile
din anii trecuţi, când în activitatea de elaborare a repertoriului s-au manifestat o
serie de neajunsuri, definitivarea lui fiind lăsată mai mult în seama directorilor de
teatre, anul acesta, încă în luna aprilie a avut loc o consfătuire cu secretarii literari
şi directorii teatrelor dramatice, muzicale şi de păpuşi din întreaga ţară, în care s-a
prezentat o bază de discuţie, elaborată de CSCA, privind întocmirea repertoriului
stagiunii 1966–1967. Proiectele de repertorii întocmite de către directorii de teatre
şi cu consultarea consiliilor artistice s-au înaintat spre dezbatere, încă din luna mai,
Consiliului Teatrelor din CSCA şi paralel Comitetelor regionale pentru cultură şi
artă. Cu sprijinul unui colectiv de oameni de artă şi cultură, SLA şi CSCA au
analizat proiectele de repertoriu întocmite de toate teatrele din ţară şi au transmis
acestora observaţii şi recomandări în vederea îmbunătăţirii repertoriului. La
sfârşitul lunii iunie a.c. a avut loc în Bucureşti o dezbatere largă a proiectului de
repertoriu cu directorii de teatre, critici, dramaturgi, oameni de cultură, precum şi
cu secretarii comitetelor regionale de cultură şi artă. Pe baza dezbaterilor, a
concluziilor şi recomandărilor, repertoriul a fost definitivat de teatre şi aprobat de
conducerea CSCA la 1 august 1966.”26
Printre principalele deficienţe ale stagiunii 1965–1966 erau enumerate
următoarele: nu s-a accentuat profilul contemporan al repertoriului; mai multe
categorii de spectacole au fost subreprezentate (piesele româneşti, în general); au
fost prea puţine premiere care să se poată ridica la statutul de lucrări ale
dramaturgiei naţionale, care să reprezinte cu adevărat valori ale dramaturgiei clasice
româneşti, prea puţine spectacole cu caracter istoric şi lucrări care să glorifice lupta
clasei muncitoare şi a comuniştilor; în schimb s-a bucurat de suprareprezentare
dramaturgia contemporană de peste hotare27. Două comentarii mi se par importante.
Cel dintâi este legat de înclinaţia autorităţilor de stat şi ideologice spre piese cu
caracter istoric; probabil, această preferinţă venea de la cel mai înalt nivel al
conducerii superioare de partid, fiind detectabilă şi în cazul tribulaţiilor în jurul
înfiinţării Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti. Pe de altă parte,
este foarte adevărat că acest interes pentru istorie se întâlnea cu dorinţa unor autori
de teatru de a fi jucaţi. Alocarea resurselor pentru spectacole (mai precis spus:
stabilirea dramaturgilor care se joacă) fiind ca un joc de sumă nulă, unii autori
autohtoni au realizat că pentru a fi montate creaţiile lor era nevoie de o limitare a
ponderii pieselor străine. De aici provenea şi tendinţa de a adopta uneori un discurs
care denunţa elementele ideologice străine care ar fi caracterizat anumite piese
scrise de autori occidentali. Vorbind despre palierul politic, trebuie să precizăm că,
după toate aparenţele, „sugestiile” artistice se transmiteau pe următorul traseu: de
la N. Ceauşescu la Dumitru Popescu, apoi către SPA/SLA (Ion Stoian), ulterior
ajungând la Pompiliu Macovei, în fine la Consiliul Teatrelor din CSCA. În anii de
început ai regimului Ceauşescu se pare că nu exista deocamdată o reţetă foarte
precisă prescrisă de puterea politică pentru spectacolele cu caracter istoric, adică
26
27

Ibidem.
Ibidem, f. 58–60.
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indicaţii detaliate pentru trama dramatică (realitate a deceniilor opt şi nouă). Era o
perioadă de căutări, iar artiştilor li se lăsa un spaţiu de manevră important. O
confirmă cu claritate chiar documentul din care am citat deja. Altădată bine păzite,
cenzurate, fondurile S ale bibliotecilor (ale Bibliotecii Academiei, mai ales) erau
acum deschise şi cu ordin de sus, cu un scop cultural şi artistic bine precizat.
Cercetătorii istoriei teatrului, regizorii, artiştii au primit undă verde pentru a cerceta
bibliotecile, arhivele publice şi private în căutare de piese istorice. De altfel, în
această perioadă (toamna lui 1965) este redescoperit N. Iorga – considerat, cu doar
câţiva ani înainte, reacţionar –, inclusiv în ipostaza de dramaturg, nu doar de
istoric; la 18 noiembrie 1965 a avut loc la Teatrul Naţional Bucureşti premiera piesei
Doamna lui Ieremia, scrisă de N. Iorga, în regia lui Nicolae Massim, cu Dina
Cocea în rol principal28.
Informarea privind repertoriul stagiunii teatrale 1966–1967, din 8 noiembrie
1966, din care am citat deja, menţionează un alt fapt important: „Apreciem că
raportul dintre titlurile pieselor româneşti şi cele străine, cât şi proporţia spectacolelor
cu piese originale poate fi în continuare îmbunătăţit. [s.n.] În acest sens s-au luat
măsuri în vederea depistării unor piese de teatru cu caracter istoric, care se găsesc
în manuscris la Academia R.S. România sau în diverse publicaţii literare de tiraj
redus. De asemenea, se vor include în repertoriu piese originale care au fost mai
puţin jucate în ultimul timp. Menţionăm că un colectiv alcătuit din critici dramatici,
critici literari şi cercetători continuă munca de inventariere şi cercetare a dramaturgiei
naţionale, întocmind o bibliografie, însoţită de scurte prezentări a lucrărilor dramaturgiei
naţionale, care vor fi puse la dispoziţia teatrelor.”29 Probabil, documentul face
referire şi la cercetătorii de la Institutul de Istoria Artei care lucrau în arhive şi
biblioteci la sinteza monumentală de istorie a teatrului din România – operă din
care (până în 1973) s-au tipărit trei tomuri30.
UN SFĂTUITOR AL PUTERII – AUREL BARANGA
Este important de ştiut ce informaţii despre viaţa teatrală a primit
N. Ceauşescu imediat după decesul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi înainte de a fi
confirmat de Congresul PMR/PCR drept secretar general. La întâlnirea sa cu
oamenii de cultură şi artă din 19 mai 1965 a ieşit în evidenţă Aurel Baranga, care a
fost poate cel mai servil şi prevenitor cu noul lider al partidului comunist. De altfel,
viitorul secretar general al CC al PCR îl recompensează cu un loc în Comitetul
Central, poziţie pe care autorul de teatru şi-o va păstra timp de peste cinci ani. De
altminteri, A. Baranga şi N. Ceauşescu aveau un trecut recent comun: şeful de atunci al
28

Medeea Ionescu, Cronologia teatrului românesc contemporan, 1944–1974, în Teatrul românesc
contemporan, 1944–1974, coord. Simion Alterescu, Ion Zamfirescu, Bucureşti, 1975, p. 327.
29
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 31/1966, f. 59–60.
30
Ultimul volum se opreşte la 1944: Istoria teatrului în România, vol. III 1919–1944,
ed. Simion Alterescu (coord.), Ion Cazaban et al., Bucureşti, 1973.
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Direcţiei Organizatorice a CC al PMR l-a salvat pe dramaturg din dizgraţia în care
părea să cadă la începutul anilor 1960 (chiar cu puţin timp înainte de a-i pedepsi pe
Teodor Mazilu şi Lucian Pintilie, pentru reprezentarea spectacolului Proştii sub clar
de lună31). Pe scurt, în ianuarie 1961, atunci când piesa Siciliana (autor: Aurel Baranga;
regia: Sică Alexandrescu) era pe punctul de a fi interzisă de conducerea Ministerului
Învăţământului şi Culturii, intervenţia promptă a lui Nicolae Ceauşescu, frecventator al
teatrului, a păstrat spectacolul pe scena TNB şi l-a reabilitat pe A. Baranga32. Nu
cunoaştem amănuntele întregii „afaceri”; o ipoteză este aceea că ministrul adjunct
al Culturii, Virgil Florea, cel care a organizat adunarea de demascare a piesei şi a
autorului, în ianuarie 1961, a acţionat la indicaţiile lui Leonte Răutu, conducătorul
Direcţiei de Propagandă şi Cultură. Cert este că iniţial – spre deosebire de Ana Novac –
Aurel Baranga şi-a recunoscut „vina” ideologică. Dar nu s-a resemnat deloc cu
statutul de victimă şi, probabil, şi-a folosit legăturile politice (era în bune relaţii –
între alţii – cu ministrul Gheorghe Rădulescu33) pentru a-şi salva poziţia artistică;
prin urmare, descinderea salvatoare a soţilor Ceauşescu la teatru34 nu pare să fi fost
o simplă coincidenţă. Ca şi Mihnea Gheorghiu în cinematografie35, exact în aceeaşi
perioadă, A. Baranga pare să devină un favorit al lui N. Ceauşescu din lumea teatrală.
Previzibil, în mai 1965 Aurel Baranga a fost cel care l-a asigurat pe
N. Ceauşescu că toţi reprezentanţii sectoarelor creaţiei literare „nu au decât dorinţa
de a sluji cât mai bine opera de construcţie a socialismului” (p. 39) şi a criticat
tendinţa de publicare a unei poezii ermetice, preferând în mod conformist poezia
„cu teme nemijlocit legate de viaţă”. Dar A. Baranga a avut şi un discurs cu
accente cenzoriale: „În teatru – a continuat el – au început să apară, ca şi în poezie,
nişte manifestări care nu trebuie să ne lase indiferenţi. După ani de zile în care nu
am dialogat suficient cu literatura universală, am deschis ferestrele acestui dialog
care trebuie să se poarte de pe poziţiile noastre. Trebuie să ştim întotdeauna ce
luăm din această literatură occidentală, pe cine serveşte ea şi cum s-o prezentăm pe
scenele noastre. Tov. Leonte Răutu ştie că sunt printre primii care am susţinut şi
am militat pentru reprezentarea piesei Rinocerii, care este o piesă militantă, antifascistă,
a lui Eugen Ionescu, pe care îl cunosc bine. Alături de Rinocerii sunt înscrise în
repertoriu piese ale aceluiaşi autor care pledează pentru o filozofie care nu are
nimic de-a face cu filozofia noastră, pentru o filozofie a resemnării, a abandonului,
a sinuciderii. Opera despre care vorbesc nu este sinceră până la capăt şi nici autorul
ei. Tov. Leonte Răutu ne-a atras atenţia foarte serios ca critica să-şi spună părerea,
dar trebuie să se opereze înainte de aducerea pe scenă a acestor piese, pentru că
31

Pentru interzicerea piesei Proştii sub clar de lună în anul 1962, vezi detalii la Alex. Ştefănescu,
La o nouă lectură. Teodor Mazilu, în „România literară”, 2002, nr. 43; I. Ianoşi, op. cit., p. 51.
32
Aurel Baranga, Jurnal de atelier, Bucureşti, 1978, p. 42.
33
Pentru conexiunile politice ale lui A. Baranga, vezi Raluca Sterian-Nathan, Suflet tatuat,
Bucureşti, 2010, p. 185–186.
34
A. Baranga, Jurnal de atelier, p. 42.
35
Cr. Vasile, Politicile culturale comuniste, p. 276–277.
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după ce au fost reprezentate mi se pare că este prea târziu.”36 Este greu de spus
dacă aprecierile lui A. Baranga reprezentau şi împunsături la adresa lui L. Răutu
sau dacă pontiful ideologic în declin era luat ca aliat.
Mai importante sunt în această cuvântare făţărnicia, perfidia, servilismul –
toate se regăsesc în discursul dramaturgului dornic parcă de o parvenire în maniera
în care o fac personajele negative din propriile creaţii de comedie. Sunt în discursul
lui A. Baranga şi urme ale pamfletarului politic de la finele anilor 1940 şi începutul
anilor 195037. Este o agresivitate retorică a lui A. Baranga care stă sub semnul
conjuncturalului38, dar care este foarte eficientă. Această stratagemă a reuşit să îl
influenţeze pe N. Ceauşescu; cum am anticipat, Aurel Baranga a fost promovat
membru al CC al PCR între 1969 şi 197439 (ales la Congresul al X-lea din august
1969). Mai mult, Ceauşescu avea să asculte de sfaturile acestuia, uneori cu rezultate
nefericite pentru lumea teatrului, chiar pentru actori care au jucat în piesele lui
Baranga. Dincolo de avertismentele lui A. Baranga din mai 1965, reprezentările
inspirate din opera dramatică a lui Eugen Ionescu au continuat; nu era un moment
prielnic pentru acte de cenzură. În timpul stagiunii 1965–1966 s-au montat alte
două piese după Eugen Ionescu: Regele moare, la Teatrul Naţional din Bucureşti
(în regia lui Mony Ghelerter) şi Scaunele, la Teatrul „C.I. Nottara”40 (regia: George
Rafael41). Ba chiar, până în 1971, presei româneşti i s-a permis să difuzeze convorbiri
cu marele dramaturg de origine română (v. interviurile acordate de Eugen Ionescu
Televiziunii Române, în 196742, şi revistei „Contemporanul”, în 1969). Totuşi,
criticile lui A. Baranga şi mai ales tipul său de discurs alarmist (retorica împotriva
„pieselor cu o filozofie străină de a noastră”) au fost reţinute. Recomandările
politico-estetice pentru stagiunea din 1966–1967 au ţinut cont de genul acesta de
semnalări critice, semn că – în şedinţele plenare premergătoare stabilirii profilului
repertorial – „linia Baranga” a fost luată serios în considerare. Totuşi, există o
dispută de idei, A. Baranga încă este contestat, deşi nu neapărat în această
chestiune. Cum stenogramele de atunci sau alte documentele de arhivă lipsesc, ne
raportăm la autorul Mielului turbat, care consemnează în jurnalul său următoarele:
„22 iunie 1966. Şedinţă plenară, la minister [Ministerul Culturii – CSCA], de
analiză a stagiunii încheiate. Referat neconcludent şi aceleaşi eterne discursuri ale
36
PCR şi intelectualii în primii ani ai regimului Ceauşescu (1965–1972), ed. Alina Pavelescu,
Laura Dumitru, Bucureşti, 2007, p. 39–40.
37
Aurel Baranga, Pamflete, Bucureşti, 1952.
38
Antoaneta Tănăsescu, Destin teatral. Aurel Baranga, Bucureşti, 1986, p. 51.
39
Membrii CC al PCR 1945–1989. Dicţionar, coord. Florica Dobre, Bucureşti, 2004, p. 83.
40
Medeea Ionescu, op. cit., p. 327. La puţin timp au şi fost traduse: Eugen Ionescu, Teatru.
Cântăreaţa cheală, trad. Radu Popescu et al., ed. Gelu Ionescu, Bucureşti, 1970.
41
„După ce am văzut Tango al lui [Radu] Penciulescu şi Scaunele lui [George] Rafael, pot să
vă spun că versiunile româneşti sunt superioare celor franceze şi italiene”, îi declara lui Valentin
Silvestru în 1968 reputatul scriitor Aldo Nicolaj. Valentin Silvestru, Jurnal de drum al unui critic
teatral (1944–1989), vol. 2, Bucureşti, 2004, p. 12.
42
Manase Radnev, Eugen Ionescu, în 20 de personalităţi româneşti în secolul XX, Bucureşti,
2001, p. 172.
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directorilor de teatru şi ale regizorilor, pe care le ascult, răbdător, de peste douăzeci
de ani. V.43 [probabil Valentin Silvestru] mă atacă nominal – până acum o făcea
doar aluziv –, pentru faptul că mă «repet» şi nu mă pun de acord cu mişcarea
dramatică ce se desfăşoară în întreaga lume. E exponentul, arogant, al «noului val»,
uitând că cincisprezece ani a mâncat realism cu pâine. Mă declară «depăşit»,
«anacronic», în dezacord cu spiritualitatea contemporană.”44
Influenţa politică şi artistică a lui Aurel Baranga era în continuă creştere:
aspiră la statutul de artist complet şi reuşeşte să-şi tipărească extrem de repede
piesele scrise, care, în plus, intră în producţie aproape imediat, cu distribuţii alese;
mai mult, realizează şi regia în cazul unor spectacole: Sfântul Mitică Blajinul (cu
premiera în 20 ianuarie 1966, la Teatrul „Bulandra”); Travesti (13 februarie 1969,
la Teatrul Naţional din Bucureşti); Interesul general (20 noiembrie 1971, la Teatrul
de Comedie) şi, în fine, Simfonia patetică (20 decembrie 1973, la Teatrul Naţional
din Bucureşti45), un spectacol susţinut – în prezenţa lui N. Ceauşescu – cu ocazia
inaugurării noii clădiri a TNB şi care merită un comentariu separat. Dar preţul
plătit pentru aceste privilegii este compromiterea morală şi artistică, în condiţiile în
care oricum A. Baranga avea printre colegi, încă de la finele anilor 1950, proasta
reputaţie de om rău şi intrigant46. Aproape toate discursurile lui Aurel Baranga din
această epocă sfârşesc prin evocarea encomiastică a lui N. Ceauşescu şi a cuvântărilor
sale, de care este absolut necesar să se ţină cont. Fără încetare îşi pune talentul
indiscutabil în serviciul puterii, de fapt al lui N. Ceauşescu, participând prin aceste
cuvântări la edificarea cultului personalităţii secretarului general. Este un tip de
discurs ce devine steril şi dogmatic, deşi are şi o dimensiune foarte calculată, cu
referiri precise – îndeosebi la momente în care el, Baranga, a atras atenţia asupra
unor pericole (precum la întâlnirea din mai 1965). Îndemnurile cenzoriale, repetate,
se amestecă uneori cu remarci critice – poate justificate (de restabilire a ponderii
culturale reale a mişcării de avangardă, din care şi el a făcut parte)47.
Aurel Baranga avea deja un antrenament politico-ideologic în slujba secretarului
general. Nu este de mirare că în vara lui 1971 se află printre primii intelectuali care
salută justeţea „Tezelor din iulie”, denunţând imitaţiile „noului roman” francez şi
ale teatrului absurdului: „în numele unei dramaturgii a absurdului, ne sunt înfăţişate
diferite deliruri verbale, pastişe elementare ale unei dramaturgii occidentale de
orientare filozofică disperată.”48 Liniile directoare ale intervenţiilor lui Baranga din
43

Multe nume din jurnal sunt semianonimizate astfel, prin redarea doar cu iniţială/iniţiale.
A. Baranga, Jurnal de atelier, p. 91–92. Pare că V. îi răspunde într-o notaţie de jurnal din
1969, prin apărarea tinerilor dramaturgi şi prin unele remarci critice: „unii comentatori grăbiţi, care-şi
formulează ideile (…) după ureche sau iluzionându-se optic, adică pe nevăzute, i-au şi catalogat ca
ermetici, tributari modei «aşa-zisului absurd»”; V. Silvestru, op. cit., p. 39.
45
M. Ionescu, op. cit., p. 327–332.
46
Lucia Demetrius, Memorii, ed. Ion Nistor, Bucureşti, 2005, p. 395.
47
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 18/1970, f. 5–7.
48
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. II 23 august 1944 – 22 decembrie
1989, vers. reviz. şi augmentată, Bucureşti, 2009, p. 70; vezi şi „Scânteia”, anul XLI, 11 iulie 1971.
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mai 1965 s-au păstrat, dar tonul s-a radicalizat, în acord de altfel cu evoluţia
discursului asumat de Nicolae Ceauşescu şi cu spiritul abia edictatelor „Teze din
iulie”. Dar rolul indirect cenzorial al lui A. Baranga nu se opreşte aici. Spectacolul
Revizorul (după Nikolai Gogol) a fost poate victima cea mai des citată a spiritului
politic vigilent enunţat de „Tezele din iulie”. Premiera piesei Revizorul de N. Gogol, în
regia lui Lucian Pintilie (cu Toma Caragiu în rolul primarului şi cu Virgil Ogăşanu
în rolul lui Hlestakov49), a avut loc la 23 septembrie 1972. Spectacolul fusese
aprobat de diverşi factori politici, între care scriitorul Ion Brad, vicepreşedinte al
CCES, Amza Săceanu şi Constantin Măciucă, directorul Direcţiei Teatre din
CCES, chiar dacă prin diverse replici şi gesturi era sugerată paralela între modul
servil cum este primit revizorul în provincia ţaristă şi întâmpinarea prea plecată cu
care este onorat N. Ceauşescu în vizitele sale de lucru strict contemporane. Criticul
şi istoricul de teatru Marian Popescu a rezumat astfel desfăşurarea evenimentelor
care au condus la interzicerea piesei: „La a treia reprezentaţie, în sală se aflau o altă
figură politică şi dramaturgul Aurel Baranga, care, cum îşi amintesc martorii
oculari, îi atrăgea mereu atenţia primului asupra unor elemente ale spectacolului în
timpul vizionării.”50 După spectacolul Fii cuminte, Cristofor! (autor: A. Baranga),
regizat în 1965 la „Bulandra” de Valeriu Moisescu într-o manieră care l-a deranjat
pe dramaturg, fostul poet avangardist a rămas un duşman înverşunat al teatrului, al
lui Liviu Ciulei şi al regizorului insolent51.
A. Baranga a ajuns la apogeul carierei şi influenţei sale în decembrie 1973,
atunci când – drept supremă recompensă – una dintre piesele lui îşi va avea premiera
în ziua în care s-a inaugurat (în prezenţa lui N. Ceauşescu şi a conducerii superioare de
partid) noul edificiu, din Bulevardul N. Bălcescu, al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”.
Baranga, altminteri autor prin excelenţă de comedii, apelează la una dintre puţinele
sale piese istorice: Simfonia patetică52 (o rescriere a unei lucrări din anul 1954 –
Arcul de triumf53). Acest lucru era firesc, din moment ce fusese în 1966 printre
primii care îşi însuşiseră critica partidului: aceea că sunt „prea puţine spectacole cu
caracter istoric şi lucrări care să glorifice lupta eroică a clasei muncitoare şi a
comuniştilor”. Evident, Simfonia patetică era rescrisă dintr-o perspectivă artistică
şi „istoriografică” dezirabilă la momentul decembrie 1973: numele unor personaje
sunt schimbate, au fost operate remanieri ale textului etc.54 Inaugurarea noii săli a
49
Alţi interpreţi care au jucat în piesă: Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu, Mihai Pălădescu,
Mariana Mihuţ, Mircea Diaconu, Petre Gheorghiu; vezi detalii la Ileana Popovici, Procesele dictaturii
în teatru. Pe rol: „Revizorul” de Gogol la Teatrul „Bulandra”, în „Teatrul azi”, 1990, nr. 1, p. 8.
50
Marian Popescu, Scenele teatrului românesc, 1945–2004. De la cenzură la libertate. Studii
de istorie, critică şi teorie teatrală, Bucureşti, 2004, p. 120.
51
Valeriu Moisescu, Persistenţa memoriei, Bucureşti, 2007, p. 81.
52
Aurel Baranga, Simfonia patetică. Epopee dramatică în două părţi (10 tablouri), Bucureşti, 1974.
53
Piesa a fost publicată un an mai târziu: idem, Arcul de triumf, Bucureşti, 1955.
54
A. Baranga notează faptul că: „În 1960 am recitit textul ultimei versiuni, cu creionul în mână,
îndepărtând tot ce mi s-a părut perimat, depăşit, în contradicţie cu adevărurile istoriei şi ale vieţii”;
Cum am scris Simfonia patetică, în idem, Simfonia patetică, p. 16.
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Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” s-a făcut şi în cinstea aniversării Republicii
(se apropia data de 30 decembrie), iar spectacolul omagial a inclus, pe lângă piesa
lui Aurel Baranga, şi montarea Apus de soare de Barbu Ştefănescu-Delavrancea.
A. Baranga a devenit astfel autorul contemporan cel mai important, din perspectiva
oficialităţilor, fiind pus pe acelaşi plan cu ilustrul predecesor autor de drame istorice.
Evident, ar fi o eroare ca biografia artistică şi politică a lui Aurel Baranga să
fie redusă la aspectul raporturilor sale cu puterea politică sau confundată cu această
dimensiune de aliat şi sfătuitor al secretarului general al CC al PCR, chiar
constructor al cultului personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. A. Baranga a fost o
personalitate complexă, fiind autorul de teatru autohton care în perioada postbelică
s-a bucurat de cel mai mare succes de public (chiar dacă unii istorici au observat, poate
pe bună dreptate, că el a inventat „comedia de partid şi de stat”, care în esenţă nu se
abate de la linia ideologico-artistică trasată de organele Ministerului Culturii sau
ale Secţiei de Propagandă). În anii 1950 şi chiar la începutul deceniului şapte a fost
aproape de statutul de victimă a unor „interlocutori ideologici”, de la Iosif
Chişinevschi la Virgil Florea, fiind pe punctul de a sfârşi demascat şi trecut în
planul secund al dramaturgilor agreaţi. A urmat ascensiunea de după 1965. Apoi,
spre finalul vieţii, după ce şi-a pierdut statutul de membru al Comitetului Central al
PCR (din 1974), a început să dea unele semne de retractare în privinţa operelor
sale, pentru ca în Jurnalul său – tipărit sub formă de carte cu un an înainte de
moarte, în 1978 – să ajungă să contrazică discret estetica marxistă agreată oficial,
precum şi rolul pedagogic al teatrului55. Totuşi, prudent-ludic, Aurel Baranga a
ţinut să precizeze la finalul cărţii că jurnalul … este „o lucrare de ficţiune”56.
Pornind de la astfel de contradicţii, un istoric literar precum Nicolae Manolescu îl
judecă foarte aspru: „Jurnalul de atelier (1978) confirmă vocaţia oportunistă a unui
scriitor care, după ce a basculat, ca mai toată stânga literară românească, de la
avangardism la realism socialist, a ţinut să-şi compună la bătrâneţe fizionomia unui
disident.”57 În sinteza manolesciană de istoria literaturii, A. Baranga apare ca
„probabil, scriitorul care ilustrează cel mai bine spiritul dramaturgiei realistsocialiste româneşti”58. Poate, într-un fel, Aurel Baranga are şi câteva din
trăsăturile lui Jukovski, poetul de curte rus din secolul al XIX-lea, cu rol de
mediator între lumea literară şi ţar, cunoscut pentru dualitatea lui (când o publicaţie
progresistă a fost suspendată ar fi afirmat: „Mă bucur că «Telegraful Moscovei»
[un ziar liberal] a fost interzis, deşi regret că a fost închis [sic!].”59).
55

„Dacă nimeni nu se recunoaşte în personajele vitriolate pe scenă, atunci cum stăm cu valoarea, cu
forţa pedagogică a artei? Nu stăm. Ani de zile ne-am iluzionat, sub imperiul unei estetici simplificate,
crezând că arta are puterea edictului. N-are. (…) Teatrul n-are obligaţii didactice [s.n.], dacă luăm
termenul în accepţie directă şi elementară, teatrul are o altă datorie: să fie o mărturie a epocii, nu o
copie, ci un testimoniu al epocii: faţa ascunsă a lumii”; idem, Jurnal de atelier, p. 155.
56
Precizarea autorului, în idem, Jurnal de atelier, p. 191.
57
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, 2008, p. 983.
58
Ibidem.
59
Alexander Gershkovich, Censorship in the Theater, în The Red Pencil. Artists, Scholars, and
Censors in the USSR, ed. Marianna Tax Choldin, Maurice Friedberg, Boston, 1989, p. 171.
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„TEZELE DIN IULIE”, TEATRUL „BULANDRA”
ŞI INTERZICEREA PIESEI REVIZORUL
Cum subiectul „Tezelor din iulie 1971” este relativ bine reprezentat în
istoriografie, prin studii speciale, memorii, ediţii de documente şi istorii generale,
nu am să insist asupra genezei lor. Reamintesc doar câteva formulări ideologice
conţinute de aceste „teze”, în ordinea în care apar în protocolul şedinţei Secretariatului
CC al PCR referitoare la „îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice şi culturalartistice”: intensificarea muncii politico-ideologice; reorganizarea conducerii CSCA;
îmbunătăţirea structurii şi compoziţiei de cadre a noului Minister al Culturii;
revizuirea planului de traduceri de cărţi străine, a importului de filme; revizuirea
repertoriului instituţiilor teatrale şi muzicale din stagiunea 1971–1972; revizuirea
planurilor editoriale în curs de elaborare şi tipărire; stabilirea unui plan tematic pentru
lucrări literare şi artistice, piese şi scenarii de film care să fie comandate creatorilor60.
Alte măsuri vizau mişcarea artistică de amatori şi sistemul educaţional.
Înainte de a discuta propriu-zis efectele distructive ale „Tezelor”, trebuie făcute
câteva precizări privind dezbinările din viaţa intelectuală. Deşi există în istoriografia
română studii relativ numeroase despre informatori, agenţi ai Securităţii etc., nu a
fost analizat îndeajuns fenomenul delaţiunii existent în mediile intelectuale şi
artistice înainte de 1989. Este o temă sensibilă, delicată, din mai multe motive: unii
actori ai acestor evenimente încă trăiesc, nu avem încă toate piesele documentare şi
nu în ultimul rând pentru că – în mai multe cazuri – cele două părţi (cel care a fost
victimă a denunţului şi denunţătorul) sunt nume importante ale culturii şi vieţii
artistice61. În plus, în studiile istorice din postcomunism, accentul a căzut mai mult
asupra delaţiunilor care au ajuns la Securitate, cu exploatarea istoriografică a
documentelor păstrate în principal în Arhiva CNSAS. Plângerile şi delaţiunile
adresate partidului au fost oarecum neglijate sau, în orice caz, mai puţin explorate.
Mai jos vom vorbi despre un astfel de document. El are relevanţă şi pentru istoria
politică (a regimului Ceauşescu), pentru aşa-numitul comunism dinastic care se va
instaura în România încă din deceniul opt, prin cooptarea Elenei Ceauşescu, deoarece
stă mărturie pentru a documenta procesul de ascensiune a soţiei secretarului
general al CC al PCR. În al treilea rând, materialul este relevant pentru confirmarea
impactului puternic pe care l-au avut „Tezele din iulie” în mediile artistice, unde s-a
ajuns la tulburări în diverse instituţii culturale. În fine, documentul este
semnificativ pentru istoria Teatrului „L.S. Bulandra” şi poate schimba sau nuanţa
anumite percepţii istoriografice bine aşezate după 1990 (în legătură cu interzicerea –
în septembrie 1972 – a spectacolului Revizorul, amintit mai sus).
În 1971, diverşi nemulţumiţi de la Teatrul Naţional din Cluj au sesizat organele de
partid locale în privinţa comportamentului presupus abuziv al directorului Vlad Mugur62.
60

PCR şi intelectualii, ed. Alina Pavelescu, Laura Dumitru, p. 303–305.
Vezi articolul semnat de Mihai Schiau, în „Gândul”, 7 aprilie 2012.
62
Pentru detalii privind activitatea sa ca director şi regizor la Teatrul Naţional din Cluj, vezi
Cenzura în teatru. Documente, 1948–1989, ed. Liviu Maliţa, Cluj-Napoca, 2006, p. 166–177.
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„Tezele din iulie” nu fac decât să îi încurajeze; în cele din urmă, cunoscutul regizor
decide să ia calea exilului63. La Bucureşti, la Teatrul „Bulandra”, se petrece ceva
similar. Directorul Teatrului, Liviu Ciulei, şi echipa sa de actori străluciţi sunt
contestaţi vehement de o parte – minoritară – a angajaţilor (autointitulaţi „comunişti
şi sindicalişti”)64. În pofida deznodământului de la Cluj, „rebelii” din Teatrul
„Bulandra” nu mai au încredere în mecanismele obişnuite de petiţionare (aşteptarea
lor se îndreptase spre pedepsirea exemplară şi rapidă a lui Vlad Mugur, în speranţa
că Liviu Ciulei va împărtăşi o soartă similară). În ianuarie 1972, ei nu se adresează
doar Comitetului municipal de partid, Secţiei de Propagandă şi CCES, ci direct
Elenei Ceauşescu, pe atunci doar directoare a Institutului de Cercetări Chimice din
Bucureşti (va deveni membră a CC al PCR abia la 21 iulie 1972)65: „Stimată
doamnă Ceauşescu, vă scriem dvs pentru că în inima oamenilor vă bucuraţi de
multă încredere. Anii trecuţi, ca noi, colectivul din Cluj a sesizat organelor de acolo
cumplitele acţiuni ale lui Vlad Mugur. Şi nu s-a luat nicio măsură. Noi nu vrem să
păţim ca ei; cazul identic, Liviu Ciulei, se află la noi. Cu el de ani de zile ne ducem
o existenţă dureroasă. Vă rugăm respectuos pe dvs: cetiţi [sic!] alăturatul şi
înaintaţi-l spre anchetare unui for ce să nu dea dovadă de comoditate şi neclaritate
politică.”66 Alăturat era anexat un memoriu de protest (nesemnat, datat decembrie
1971) – de fapt o delaţiune de cea mai joasă speţă – împotriva echipei închegate în
jurul lui Liviu Ciulei.
În protest – dactilografiat stângaci şi uneori agramat – era vizat întregul
directorat al lui Liviu Ciulei, din 1962 până în decembrie 1971; în acest rechizitoriu
sunt trecute în revistă, inventariate şi detaliate toate aşa-zisele vini ideologice şi
artistice ale marelui regizor, actor şi scenograf67. Punctul de reper fundamental al
contestatarilor îl reprezintă „Tezele din iulie”, invocate ca „Documentele” precum
o Biblie a acestor „credincioşi” ai partidului – cum de altfel se şi prezintă. Potrivit
denunţului, Liviu Ciulei – care s-ar fi angajat solemn să respecte aceste „Documente” –
nu numai că s-a abătut de la spiritul lor, dar a condus în continuare autoritar
instituţia; şi lista reproşurilor era lungă: bruscarea unor salariaţi (luptători pe tărâm
socialist), adresări ireverenţioase faţă de tov. Ceauşescu (vinovat: actorul Victor
Rebengiuc), utilizarea abuzivă a colaborărilor externe, în timp ce artişti din vechea
generaţie sau neprieteni ai directorului nu erau distribuiţi în piese şi erau dezavantajaţi
la salariu (în plus, existând perspectiva unei reduceri de personal, riscau să fie
concediaţi); secretarul de partid Toma Caragiu a pactizat cu conducerea şi
beneficia el însuşi de privilegii; repertoriu întocmit discreţionar, fără consultarea
colectivului, astfel încât să fie „jucaţi” doar artiştii din „grupul de sânge albastru”
(partizanii directorului Liviu Ciulei). În acest context, apărea şi referirea la repetiţiile
63

Loreta Popa, Mugur de teatru, în „Jurnalul naţional”, 2 octombrie 2006.
Vezi şi Cristian Vasile, „Tezele din iulie”, Teatrul Bulandra şi interzicerea piesei Revizorul,
în „Apostrof”, an XXIII, noiembrie 2012, nr. 11 (270).
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Ceauşescu, Elena (n. Petrescu), în Membrii CC al PCR 1945–1989, coord. Florica Dobre, p. 138.
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ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 18/1971, f. 10.
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pentru piesa Revizorul, în regia lui Lucian Pintilie: „Cu un grup de bărbaţi
îmbrăcaţi în femei, ce se pupă între ei, se pipăie şi cântă în cor (un cor ce nici nu e
măcar în textul autorului Leonce şi Lena, corul fiind invenţia regizorului, [iar textul
este] compus din cuvintele «Pi-pi» şi «Po-po»)! – adică ce frumoasă e pederastia.
Veniţi să vedeţi. Ce are comun poporul nostru, arta noastră naţională, cu aceste
practici, invenţii «regizorale», când nici măcar nemţii nu le-au acceptat!? ([vezi]
Presa RFG). Să nu mai amintim de: Proştii sub clar de lună, Gluga pe ochi,
repetiţiile cu Revizorul şi multe, multe altele.”68 Evident, acuzaţiile erau foarte
grave mai ales în condiţiile în care practicile homosexuale erau incriminate şi
sancţionate de Codul Penal. În mod perfid, delatorii sugerau şi circumstanţe
agravante: recidivele regizorului Lucian Pintilie, reprezentate prin: spectacolul
Proştii sub clar de lună, piesa interzisă chiar la iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu;
apoi Reconstituirea, filmul din 1969; piesa Gluga pe ochi (Întunericul, de Iosif
Naghiu) – în regia lui Valeriu Moisescu – interzisă şi ea cu puţin timp înainte, în
contextul proclamării la vârf a „Tezelor din iulie 1971”.
De fapt, păcatele ideologice şi politice erau cele mai importante; Liviu Ciulei
era într-un fel un reprezentant al capitalismului care alcătuia repertoriul într-un
mod ostil „Tezelor din iulie”. Pe moment, aceşti „memorandişti” nefericiţi, care –
între decembrie 1971 şi ianuarie 1972 – cereau intervenţia partidului, a Elenei
Ceauşescu în particular, nu au avut succes. A trebuit să se ajungă la o masă critică,
la mai multe delaţiuni şi vizionări „lămuritoare”. Între timp, lui N. Ceauşescu
însuşi (prin binevoitori faţă de putere precum Aurel Baranga, dar nu numai) i s-au
tradus pe limba lui unele spectacole, îndeosebi Revizorul – mai ales gesturile
scenice care ironizau inclusiv vizitele sale de lucru în teritoriu69. A contat probabil şi
trecutul regizorului Lucian Pintilie în raport cu cenzura, cu N. Ceauşescu personal
chiar (Proştii sub clar de lună şi Reconstituirea). Aşa s-a ajuns la momentul fatidic
30 septembrie 1972, când „Scânteia” a reprodus un comunicat prin care era
anunţată suspendarea spectacolului regizat de Pintilie: „Biroul Consiliului Culturii
şi Educaţiei Socialiste a hotărât suspendarea spectacolului [Revizorul] şi interzicerea de
a fi reprezentat pe vreo altă scenă din ţară într-o asemenea adaptare şi va lua măsuri
pentru ca astfel de manifestări să nu mai aibă loc în viaţa culturală din România.”70
68

Ibidem, f. 13.
Paradoxal, contestatarii echipei lui Liviu Ciulei de la Teatrul „L.S. Bulandra” nu îl agreau
nici pe A. Baranga, considerat prea apropiat de direcţiune.
70
Din partea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, în „Scânteia”, 30 septembrie 1972;
ANR, fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 18/1971, f. 17. Dar mai important –
pentru a corobora informaţiile din documentul prezentat mai sus – este preambulul acestui comunicat,
care aminteşte şi de spectatorii avizaţi şi vigilenţi care au informat organele de partid şi de stat: „Un
mare număr de spectatori s-au adresat Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste exprimând protestul
şi nemulţumirea faţă de modul cum a fost pusă în scenă, la Teatrul «Lucia Sturdza Bulandra», piesa
«Revizorul» de N. Gogol. Montarea şi adaptarea piesei denaturează opera marelui dramaturg,
atitudine incompatibilă cu rolul teatrului românesc – tribună a prezentării autentice a valorilor culturii
naţionale şi universale.”
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Nota informativă despre Teatrul „Bulandra” adresată Elenei Ceauşescu a ajuns
între timp şi la Secţia de Propagandă şi Agitaţie; după 30 septembrie 1972,
deasupra, a fost pusă următoarea rezoluţie: Văzută de tov. D[umitru] Popescu.
Probl[emele] s-au cam rezolvat71. Probabil dimensiunile actelor cenzoriale nu ar fi
atins proporţiile cunoscute, dacă nu ar fi existat şi multe dezbinări în interiorul
mediilor artistice, care au făcut un mare rău lumii teatrale. Nu este mai puţin
adevărat că „Tezele din iulie” au încurajat delaţiunea. Dacă delatorii nu ar fi trăit –
ca şi cei pârâţi – într-un regim autoritar, dictatorial, ar fi fost ridicoli, caragialeşti
(rămânerea lor în anonimat, cu pretenţia totuşi că reprezintă ceva pentru arta
teatrală şi cultura română, în general, stilul poticnit de redactare a denunţului etc.).
A existat în istoriografie o linie de interpretare sugerând că N. Ceauşescu ar fi
decis interzicerea spectacolului şi pentru că s-a temut de o reacţie sovietică în
condiţiile în care piesa reprezentată la Bucureşti l-ar fi ironizat (şi) pe Leonid
Brejnev. Istoricul de teatru Marian Popescu, care s-a folosit probabil de mărturii
memorialistice (probabil în principal de un text semnat de Ion Brad), a oferit
următoarea desfăşurare a evenimentelor: „Ceauşescu a fost informat asupra naturii
spectacolului atât de către unii înalţi activişti de partid, dar, se pare, şi de un alt
spectacol cu aceeaşi piesă în regia lui [Gheorghi] Tovstonogov al Teatrului din
Leningrad aflat în turneu la Moscova, unde a fost interzis. Ceauşescu a crezut că
spectacolul îşi bate joc de liderul comunist de la Kremlin …”72 În opinia noastră,
cu documentele pe care le avem astăzi la dispoziţie, nu se poate susţine cu
argumente solide că suspendarea reprezentaţiei s-ar fi produs din cauza temerii lui
Nicolae Ceauşescu de eventuale măsuri punitive sovietice. După toate datele,
N. Ceauşescu a aflat de interzicerea piesei regizorului Gheorghi Tovstonogov la zile
bune după 30 septembrie 1972, ceea ce poate i-a întărit doar convingerea că montarea
lui N. Gogol devenea subversivă pentru regimurile comuniste în tot blocul sovietic.
Dar să urmărim mărturia scriitorului Ion Brad, vicepreşedinte al CCES, responsabil
cu activitatea teatrelor; în această calitate, I. Brad a făcut parte din mai multe comisii de
vizionare a spectacolelor, inclusiv cea care a verificat conformitatea ideologicoartistică a Revizorului. Ion Brad a asistat la premiera nealterată a piesei şi a propus
unele modificări care nu ar fi schimbat sensul interpretării – au fost doar „câteva
«observaţii şi sugestii», ştiind că fără aceste retuşuri nu va «trece» spectacolul la
toţi şefii care, eram sigur, se vor înghesui să-l vadă”73. Apoi viceministrul Culturii
l-a informat pe şeful său direct, atât pe linie de partid, cât şi de stat, Dumitru
Popescu, că piesa nu are „probleme” deosebite, deci poate fi reprezentată. Amândoi
au pierdut premiera propriu-zisă de la Teatrul „L.S. Bulandra”, fiind plecaţi din
ţară pentru a onora invitaţii din străinătate. „Am aflat tot ce s-a întâmplat – îşi
continuă Ion Brad mărturia – abia după 18 zile, în popasul făcut la Moscova [se
71

Ibidem, f. 10.
M. Popescu, op. cit., p. 120.
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Ion Brad, O penibilă Canossa, în „Teatrul azi”, 1990, nr. 1, p. 11.
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întorcea din Coreea de Nord], unde se confirma ştirea că în aceeaşi perioadă fusese
interzis şi Revizorul montat de [Gheorghi] Tovstonogov (…). Probabil din aceleaşi
motive, la Bucureşti, serviciile de informaţii ale Securităţii, care făceau «note», în
mod curent, pe baza discuţiilor purtate de artişti în culise şi la cafenea sau numai a
propriilor «impresii» abuzive, precum şi unii colaboratori apropiaţi ai lui
Ceauşescu din acea perioadă, în lupta lor pentru putere şi influenţă politică, sau
numai linguşeală ordinară, ajutaţi de un dramaturg gelos pe Teatrul «Bulandra»74,
i-au băgat în cap «tovarăşului» că «Revizorul» îşi bătea joc de Brejnev [s.n.] şi
caricaturiza vizitele sale [s.n.] prin ţară.”75 Odată întors în ţară, Ion Brad înfricoşat
intră în logica cenzorială a „Tezelor din iulie”: „Am socotit de datoria mea să mă
duc la Ceauşescu şi să-mi asum întreaga răspundere în legătură cu avizarea
spectacolului şi să-i cer să mă «elibereze» din funcţie. (…) L-am informat că
«Revizorul» a fost interzis şi la Moscova (ştire la care s-a mai înviorat) [s.n.], apoi
i-am cerut să-mi dea alt loc de muncă. Mi-a spus să-mi văd deocamdată de treabă,
dar că sarcina noastră este să discutăm cu artiştii şi să-i facem să înţeleagă ce
răspundere avem cu toţii în împrejurările internaţionale respective (…) şi când
ambasadorul URSS îi pune pe masă şi ultimul articol care nu-i place din revistele
de istorie. Ne-a obligat apoi la o penibilă şi bine organizată Canossă pentru
«detronarea» lui Liviu Ciulei şi Maxim Crişan …”76
Din relatarea lui Ion Brad rezultă cu claritate că interzicerea spectacolului
Revizorul la Moscova era o noutate pentru Nicolae Ceauşescu, care, aflând, dă
semne de înviorare şi uşurare, căci actul său cenzorial împotriva piesei de la
Bucureşti nu era singular în blocul comunist. Mărturia lui Ion Brad nu trebuie ruptă
de restul memorialisticii scriitorului-diplomat al RSR (mai ales de volumele
apărute în seria „Ambasador la Atena. Biografii diplomatice”), în care poetulambasador se identifică cu diplomaţia regimului comunist şi cu politica de
independenţă, în maniera înţeleasă de N. Ceauşescu. Voit sau nu, fostul ministru
adjunct al Culturii a introdus la începutul anului 1990 – în textul testimonial
încredinţat revistei „Teatrul azi”77 – câteva elemente de confuzie, care ţin de natura
informărilor primite de N. Ceauşescu despre piesa Revizorul. Nu reiese foarte clar
din relatare dacă Ceauşescu a fost ironizat în vreun fel, din perspectiva delatorilor
(„vizitele de lucru” erau ale lui Leonid Brejnev sau ale lui Nicolae Ceauşescu?
Probabil erau ale lui N. Ceauşescu, dar din text se poate înţelege şi că ar fi vorba de
vizitele secretarului general al PCUS. Oricum, în confesiunea din 1990 a lui Ion
Brad accentul cade asupra faptului că liderul sovietic ar fi fost ţinta principală a
74
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loc de scăpări, ci despre un text scris transmis de scriitor redacţiei de la „Teatrul azi”, care i-a solicitat
un punct de vedere în legătură cu cele întâmplate cu 18 ani mai înainte.
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ironiilor şi aluziilor din piesă). Cel mai important, coroborând şi cu documentele
disponibile şi exploatate chiar aici, informatorii şi sursele lui N. Ceauşescu nu s-au
referit la batjocorirea în piesă a lui Leonid Brejnev, ci chiar a secretarului general
al PCR. În contextul în care cultul personalităţii lui Ceauşescu se manifesta din
plin, în acord cu intensificarea vizitelor de lucru, era forma cea mai simplă şi
eficientă de a lovi în echipa de conducere de la Teatrul „L.S. Bulandra” şi în
regizorul Lucian Pintilie.
Problema aceasta este mult mai importantă decât pare la prima vedere,
deoarece în discuţie apare imediat şi motivaţia adoptării „Tezelor din iulie” 1971 şi
a politicii cenzoriale ce a urmat. S-au produs ele într-un moment de presiune
sovietică, iar ulterior N. Ceauşescu a decis să interzică spectacole de teatru pentru a
nu îi întărâta pe liderii de la Kremlin sau aceste „Documente” politico-ideologice
cu iz de re-stalinizare – alături de reflexele interdictive ulterioare – pot fi înţelese
cu precădere prin prisma orientării originare, staliniste, a lui N. Ceauşescu însuşi,
care în intervalul 1965–1971 doar şi-a camuflat pornirile specifice anilor 1950? În
istoriografia românească s-au exprimat puncte de vedere contradictorii. La o
conferinţă desfăşurată la 19 noiembrie 2004, fostul şef al Secţiei de Literatură şi
Artă în perioada 1965–1968, Ion Stoian, care l-a cunoscut bine pe N. Ceauşescu, se
pronunţa asupra acestor chestiuni astfel: „Poate au existat influenţe mai mici sau
mai mari ale influenţelor externe asupra concepţiei, gândirii şi a activităţii lui
Ceauşescu. Poate că au existat. Vreau însă să spun că Ceauşescu a fost produsul
unui sistem, [al] unei societăţi totalitariste. El a fost apropiatul lui Gheorghiu-Dej,
crescut alături de Gheorghiu-Dej şi era cunoscut (…) ca fiind un om mai rece,
autoritarist. Îi plăcea să fie autoritar şi să facă apel la disciplină. După moartea lui
Gheorghiu-Dej s-a întâmplat ceva. A devenit dintr-o dată un Ceauşescu necunoscut:
mai larg78, mai înţelegător. A acţionat pentru o anumită destindere şi bine a făcut.
După 1968, mai ales prin anul 1970, a început iarăşi să revină la starea lui iniţială.
Multe din acţiunile lui au devenit mai rigide, a promovat cultul personalităţii.”79
Această mărturie datorată lui Ion Stoian, precum şi alte surse istorice, documente
de arhivă în principal, par să indice că sfârşitul perioadei de liberalizare decurge
îndeosebi din propriile impulsuri şi calcule politice ale lui N. Ceauşescu (prea
ataşat practicilor politice ale deceniului şase, în esenţă: un stalinist), factorul extern
având mai degrabă un rol secundar, cel mult potenţându-i reflexele totalitare.
Modul de interzicere a spectacolului Revizorul, contextul politic şi ideologic,
toate acestea au dat de gândit mai multor scriitori, artişti şi dramaturgi. Unii dintre
ei au simţit nevoia să i se adreseze direct lui Nicolae Ceauşescu, ba chiar l-au
transformat în personaj al pieselor pe care le scriseseră (personaj central, pozitiv,
evident). Printre aceşti dramaturgi s-a numărat Horia Lovinescu (director al

78
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Vezi mărturia lui Ion Stoian, în Sfârşitul perioadei liberale a lui Ceauşescu. Minirevoluţia
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Teatrului „Nottara”) – care avusese şi el o piesă interzisă (în 196180), chiar de către
N. Ceauşescu, se pare, pe când era secretar al CC al PMR pe probleme organizatorice.
Din mai multe motive, H. Lovinescu era frământat şi gata de a urma calea
conformismului; nu era singurul. În 1972 a terminat piesa intitulată Oraşul
viitorului, pe care a trimis-o – spre a primi sugestii – chiar lui Nicolae Ceauşescu.
Piesa a ajuns şi la Secţia de Propagandă. Eroul din această lucrare dramatică –
Crainic, un vechi luptător şi revoluţionar – devine acaparat de euforia puterii şi
riscă să cadă în tentaţia dictatorială81. Crainic, în pofida numelui, reprezintă
trecutul (datorită multora dintre trăsăturile sale, cititorul îl poate regăsi în descriere
pe Gheorghiu-Dej); în antiteză cu el, Horia Lovinescu construieşte un alt personaj,
Dinescu (sugerând portretul lui N. Ceauşescu), revoluţionarul din prezent, figură
luminoasă, comunistul de omenie şi având o vizibilă deschidere intelectuală82.
Previzibil, „Tezele din iulie” au însemnat şi o concentrare mai mare a
autorităţilor asupra învăţământului de partid în rândurile artiştilor; de asemenea,
tratamentul aplicat creatorilor (actori, regizori etc.) exilaţi s-a înăsprit, tendinţa
oficialităţilor comuniste fiind de radiere a lor din conştiinţa publică românească.
Desfăşurări asemănătoare au intervenit şi în Cehoslovacia sub regimul „normalizării”,
impus de ocupanţii sovietici, mai ales după aprilie 196983. Dacă ne referim
îndeosebi la perioada 1968–1972, dincolo de numeroase similitudini între cazul
teatrului românesc şi cel al teatrului ceh, există şi un interesant şi semnificativ
contratimp în ceea ce priveşte montarea autorilor dramatici din spaţiul rusesc/sovietic.
Într-un context societal antisovietic şi chiar rusofob (deşi nereformat în plan
politic), în România clasicii ruşi sunt exploataţi artistic şi „politic” (chiar împotriva
puterii, a lui Ceauşescu), în timp ce în teatrele din Cehia (spaţiu fără un trecut
rusofob sau antisovietic, precum România!) – după invazia Armatei Roşii din
august 1968 – există practic o boicotare a dramaturgilor ruşi; victime colaterale au
fost inclusiv A.P. Cehov, Nikolai Gogol şi alţi scriitori care nu aveau vreo legătură
cu regimul bolşevic. Chiar dacă acest boicot nu a durat mult timp, din cauza
reticenţelor regizorale şi a cenzurii politice, mesajul subversiv transmis către public
nu s-a mai insinuat (decât în mică măsură) prin intermediul pieselor datorate
clasicilor ruşi. O comparaţie între România şi URSS, privind cu prioritate
direcţiunile artistice ale unor teatre influente, poate fi la fel de utilă pentru a creiona
istoria culturii din fostul bloc sovietic. Liviu Ciulei nu este pur şi simplu un Iuri
80
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Liubimov român, tot aşa cum Teatrul „Bulandra” nu are chiar acelaşi rol precum
Teatrul Taganka din Moscova. Dar asemănările nu lipsesc şi nu sunt puţine84.
THEATRICAL LIFE DURING THE FIRST DECADE OF THE CEAUŞESCU
REGIME: FROM THE STAGING OF E. IONESCO TO THE BANNING OF
GOGOL’S THE GOVERNMENT INSPECTOR (1965–1972)
Abstract

The aim of this article is to shed more light on the role played by both the
ideological departments of the Central Committee of the Romanian Communist
Party (RCP), and the Ministry of Culture (State Committee for the Culture and Arts –
CSCA) in imposing the official policy in the theatres’ repertoire during the first
decade of N. Ceauşescu’s regime. Another objective is to clear up to what extent
the quarrels and strained relationship between different groups within theatrical life
weakened the artistic autonomy and increased the political pressure on various
repertory companies.
The present study tries to suggest that both the constant hostile attitude of the
party authorities regarding Romanian artists in exile and the increasing focus on the
Communist education (especially Marxist-Leninist aesthetics) among actors and
directors were important factors of extreme politics confirming the so-called national
Stalinist trend. In this context Aurel Baranga – important Romanian playwright,
director and member of the RCP’s Central Committee – became a sort of special
adviser to Nicolae Ceauşescu. Moreover, Baranga supported the 1971 “July Theses” of
Ceauşescu and revealed the subversive political message of Gogol’s The Government
Inspector – an outstanding play directed by Lucian Pintilie on the stage of the “L.S.
Bulandra” Theater in Bucharest. As a consequence, Liviu Ciulei – the director of
the “Bulandra” Theater and a leading name of the Romanian culture – was replaced
by an ideologically reliable person such as George Dem. Loghin. The 1971 “July
Theses” encouraged informers’ delations and subjected many plays to political
abuses.
Keywords: Romanian theater; Communism; Nicolae Ceauşescu; Aurel Baranga;
1971 “July Theses”
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SURSE ŞI IZVOARE
DE LA NÜRNBERG LA IERUSALIM PRIN MOLDOVA
LUI ŞTEFAN CEL MARE
ALEXANDRU CIOCÎLTAN*

Familia de patricieni Rieter din Nürnberg a dezvoltat o adevărată tradiţie a
pelerinajelor. Începutul l-a făcut Hans Rieter, care a călătorit în 1384 la Ierusalim.
I-au urmat apoi Peter Rieter (1436 – Ierusalim, 1450 – Roma), Sebald Rieter Senior
(1462 – Santiago de Compostela, 1464 – Ierusalim), Andreas Rieter (cca 1471 –
Ierusalim), Sebald Rieter Junior (1479 – Ierusalim), Eustachius Rieter (1498 –
Ierusalim), Hannibal Rieter (1563 – Ierusalim) şi Joachim Rieter (1608 sau 1609 –
Ierusalim). Aceste pelerinaje au fost descrise în Cartea de călătorii a familiei
Rieter (Das Reisebuch der Familie Rieter), întocmită de Hans Rieter (1564–1626),
membru al sfatului municipal din Nürnberg vreme de două decenii1.
Data naşterii lui Sebald Rieter Junior nu este cunoscută. Se ştie doar că era
fiul lui Sebald Rieter Senior şi că a fost educat la Landshut, la curtea ducelui Ludwig.
În 1461 a fost primit în sfatul oraşului Nürnberg, iar în 1475 s-a aflat din nou în
forul de conducere municipal. A încetat din viaţă în anul 1488, de sărbătoarea
Sfântului Dionisie2.
În anul 1479 Sebald Rieter Junior a întreprins împreună cu Hans Tucher
Senior (†1491), senator din Nürnberg, şi cu Valentin Scheurl, un negustor din
Breslau, o călătorie în Ţara Sfântă. La 6 mai 1479 pelerinii au plecat din Nürnberg,
au sosit la Veneţia şi s-au îmbarcat pe o corabie, care i-a dus la Jaffa, unde au
debarcat la 22 iulie. Abia la 2 august au ajuns la Ierusalim. Acolo Tucher şi Rieter
au fost făcuţi cavaleri ai Sfântului Mormânt. Cei doi şi-au continuat călătoria la
mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai şi ulterior la Cairo şi Alexandria, de
unde au pornit pe drumul spre casă la 9 februarie 1480. Relatarea lui Sebald Rieter
se încheie cu sfaturi utile pentru cei care doreau să întreprindă o călătorie peste
mare şi oferă date despre preţuri, tipuri de monede ş.a.m.d.3
*
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Când Hans Rieter a întocmit Cartea de călătorii a familiei Rieter a avut în
faţa ochilor şi relatarea lui Sebald Rieter Junior despre pelerinajul întreprins la
Ierusalim. Că aşa stau lucrurile o dovedeşte şi mărturisirea de la începutul relatării:
Volgen Sebalden Rieters dess jüngern seeligen gethane und aigner handt
beschribene raysen4.
Călătoria la Ierusalim a fost descrisă şi de Hans Tucher Senior, tovarăşul de
drum al lui Sebald Rieter. Reinhold Röhricht şi Heinrich Meisner au constatat că
relatările celor doi corespund fie în paragrafe întregi cuvânt cu cuvânt, fie ca sens,
existând desigur şi câteva excepţii. Cei doi editori au mai remarcat că, în vreme ce
relatarea lui Hans Tucher a fost una dintre cele mai citite scrieri de pelerinaj ale
Evului Mediu, fiind copiată şi de alţi pelerini, cea a lui Sebald Rieter Junior a fost
sortită să rămână aproape necunoscută5. Într-adevăr, relaţia de călătorie a lui Hans
Tucher a fost publicată întâia oară la doi ani după revenirea din pelerinaj6 şi a
cunoscut nu mai puţin de şase ediţii în limba germană până în 15847. Cum era de
aşteptat, textul nu a fost ocolit de cercetările academice consacrate pelerinajelor în
Ţara Sfântă8.
Sebald Rieter Junior a menţionat în scrierea sa că la Ierusalim a întâlnit un
evreu care l-a informat că exista şi o rută terestră de la Nürnberg la Ierusalim.
Informatorul parcursese de curând acest drum, frecventat îndeosebi de evreii care
doreau să ajungă în Ţara Sfântă. Textul lui Rieter conţine o descriere a drumului
respectiv cu indicarea distanţelor între principalele oraşe. Astfel, din Nürnberg se
mergea prin Polonia pe ruta Poznań, Lublin, Liov; de la Liov drumul continua prin
Moldova pe la Suceava şi Cetatea Albă. Distanţa dintre Liov şi Suceava a fost
apreciată de sursă la circa 30 de mile germane, egală cu cea de la Suceava la
Cetatea Albă. De la Cetatea Albă începea singurul segment maritim al drumului,
care se încheia după cinci sau şase zile pe ţărmul sudic al Mării Negre la Samsun,
în Turcia. Ruta terestră străbătea apoi Anatolia, cu popas la Tokat, şi continua spre
Orientul Apropiat. Ultima etapă a călătoriei se desfăşura prin sultanatul mameluc,
care controla drumul Alep – Damasc – Ierusalim.
Textul lui Sebald Rieter Junior dovedeşte că Moldova lui Ştefan cel Mare era
tranzitată de evrei din ţările germane care doreau să ajungă la Ierusalim pentru
comerţ şi pelerinaj. Nu este făcută nicio menţiune despre persecuţii. Acestea i-au
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vizat doar pe negustorii evrei supuşi otomani şi au fost iniţiate cândva între 1473 şi
1476 ca preludiu al confruntărilor lui Ştefan cel Mare cu Înalta Poartă9.
O informaţie importantă oferită de sursă este cea privitoare la necesitatea
escortei pentru siguranţa călătorilor care traversau Moldova.
Drumul terestru de la Nürnberg la Ierusalim se găseşte consemnat şi în
scrierea lui Hans Tucher Senior10, diferenţele faţă de textul lui Sebald Rieter Junior
fiind minime. Astfel, alineatul introductiv, în care este amintit şi informatorul
evreu, a fost redat mai puţin dezvoltat la Hans Tucher. Acesta din urmă a apreciat
distanţa dintre Suceava şi Cetatea Albă la 40 de mile germane. Despre Alep, Sebald
Rieter a afirmat că este „un oraş ce aparţine sultanului din Cairo, în care şi
veneţienii fac mult comerţ”, în vreme ce Hans Tucher a menţionat doar că urbea
respectivă aparţinea sultanului, fără a preciza măcar despre care sultan era vorba.
La finalul textului, Hans Tucher a adăugat constatarea că prin ţara sultanului se
călătoreşte cel mai nesigur. La acelaşi autor se poate observa şi o ortografiere uşor
diferită a toponimelor (Nürenberg, Jherusalem, Boßna, Polant, Lemburgk,
Weyssenburgk, Türckey, Tokat, Halap, Alepo). Diferenţele menţionate mai sus nu
sunt, totuşi, lipsite de semnificaţie. Putem considera că, măcar în ceea ce priveşte
acest fragment al scrierii, textul lui Hans Tucher este tributar celui redactat de
Sebald Rieter.
Celebritatea relatării lui Hans Tucher a făcut ca itinerarul terestru de la
Nürnberg la Ierusalim, care străbătea şi Moldova, să fie menţionat şi în ghiduri de
călătorie de mai târziu11.
Pasajul despre drumul pe uscat de la Nürnberg la Ierusalim cuprins în
relatarea lui Sebald Rieter Junior a fost editat întâia oară în 1880 şi apoi patru ani
mai târziu12. Textul a rămas necunoscut istoriografiei noastre, motiv pentru care îl
redăm mai jos în traducere românească13:
„După aceasta este descris drumul pe uscat de la Nürnberg14 sau din alte
regiuni învecinate la Ierusalim15 pe care mi l-a indicat mie, Sebald Rieter16, un
9

Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, vol. I, ed. Victor Eskenasy, Bucureşti,
1995, p. 16–18, doc. 15.
10
H. Tucher, Reisebuch, p. XXXVII.
11
Jakob Beyrlein, Reyß Buch, Straßburg, 1606, p. 4–5; Reyßbuch deß heyligen Lands,
Franckfort am Mayn, 1609, p. 675. Această din urmă lucrare reproduce integral relatarea pelerinajului
întreprins de Hans Tucher la Ierusalim.
12
Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande, ed. Reinhold Röhricht, Heinrich Meisner,
Berlin, 1880, p. 112–113; Das Reisebuch, ed. Reinhold Röhricht, Heinrich Meisner, p. 61–62.
13
Traducerea s-a făcut după textul german publicat în Das Reisebuch, ed. Reinhold Röhricht,
Heinrich Meisner, p. 61–62.
14
Nürmberg.
15
Jerusalem.
16
Sewalts Rieter.
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evreu17 la Ierusalim, [drum] pe care de curând l-a străbătut, şi mi-a relatat că
drumul poate fi parcurs în siguranţă deplină şi că mai multe grupuri de evrei care
vin din ţările germane18 la Ierusalim apucă drumul terestru.
De asemenea, mai întâi de la Nürnberg la Poznań19 în Polonia20 sunt vreo 70
de mile germane. De asemenea, de la Poznań la Lublin21, tot în Polonia, sunt vreo
40 de mile germane. De asemenea, de la Lublin la Liov22 sunt vreo 30 de mile
germane. De asemenea, de la Liov prin Valahia23 la Suceava24 sunt vreo 30 de
mile. De asemenea, de la Suceava la Cetatea Albă25 la mare26, care este un oraş
aflat la capătul Valahiei, sunt vreo 30 de mile germane. Ambele oraşe sunt ale lui
Ştefan voievod sau vodă27, care este un domn al Valahiei şi un creştin şi se poate
călători în pace prin ţara lui. De asemenea, de la Cetatea Albă printr-un golf al
mării28 [sunt] vreo 5 sau 6 zile de mers la Samsun29, care este un oraş în Turcia30.
De asemenea, de la Samsun, tot vreo 6 sau 7 zile de mers la Tokat31, care este tot
un oraş splendid32 din Turcia. De asemenea, de la Tokat vreo 15 zile de mers prin
Turcia la Halap sau Alep33, care este un oraş care aparţine sultanului din Cairo34, în
care şi negustorii veneţieni35 fac mult negoţ şi pe drumul până la Alep sunt multe
sate, de asemenea mici orăşele36, unde noaptea poţi găsi fără probleme adăpost. De
asemenea, tot vreo 7 zile de mers de la Alep la Damasc37, care este un oraş al
sultanului, unde şi veneţienii fac comerţ mare. De asemenea, de la Damasc vreo 6
zile de mers la Ierusalim, la Sfântul Mormânt38.
De asemenea, prin Valahia se ia escortă39 cu care este chiar sigur să mergi
călare. De asemenea, prin Turcia nu este nevoie de vreo escortă şi pe drumul până
17

ein jüde.
teutzschen landen.
19
Bossna. Denumirea germană a oraşului este Posen.
20
Bolan.
21
Löblin.
22
Lemburg.
23
Walachey: Moldova.
24
Schotz.
25
Weyssenburg.
26
Marea Neagră.
27
Stephan Bofada oder Weyda: Ştefan cel Mare (1457–1504).
28
Limanul Nistrului.
29
Zschomschon.
30
Thürkey: Asia Mică.
31
Tockatt.
32
köstlich.
33
Halapp aliter Aleppo.
34
Soldan von Keyro.
35
Venediger kaufleut.
36
cleine stettlein.
37
Damasco.
38
zu dem heyligen grabe.
39
geleyt.
18
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la Alep se găsesc în chip obişnuit în permanenţă tovarăşi de călătorie dintre
negustorii turci, cu care este foarte sigur să mergi călare. De asemenea, de la Alep
mai departe în ţara sultanului trebuie să te înzestrezi foarte bine cu escortă şi cu
oameni de luptă.”40
FROM NUREMBERG TO JERUSALEM
THROUGH STEPHEN THE GREAT’S MOLDAVIA
Abstract

Sebald Rieter Junior, a patrician native of Nuremberg, mentioned in his
account of his 1479 pilgrimage to the Holy Land an alternate itinerary to Jerusalem
through Moldavia, where Prince Stephen the Great ruled. He was informed about
this land route between Nuremberg and Jerusalem by a Jew he had met in the latter
city, who had recently followed this itinerary. The author offers a Romanian
translation of Sebald Rieter Jr.’s account and discusses this source previously
unknown to Romanian historians.
Keywords: Sebald Rieter Junior; pilgrimage; Nuremberg; Jerusalem; Moldavia;
Stephen the Great
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NOTIŢE BIOGRAFICE DESPRE UNII MEMBRI AI SOCIETĂŢII
ACADEMICE „JUNIMEA” DIN CERNĂUŢI ACTIVÂND
LA CÂMPULUNG MOLDOVENESC
ANGHEL POPA*

La scurtă vreme după ocuparea părţii de nord a Moldovei de către Imperiul
Austriac, autorităţile vieneze au început seria unor măsuri pe plan administrativ,
menite să modernizeze proaspăta achiziţie teritorială, cu scopul atât de a o integra
în sistemul său statal multinaţional, cât şi de a avea sub un strict control, sub toate
raporturile, noul teritoriu şi populaţia acestuia.
Primul guvernator, un militar, baronul Gabriel von Spleny, a ordonat, printre
cele dintâi măsuri, să fie realizată o statistică a populaţiei. Aşa a fost elaborat, în
anul 1776, documentul numit Tabel al mai jos numitelor localităţi, persoane din
păturile de sus, de mijloc şi de rând, preoţi, ţărani, aprozi, băştinaşi, armeni, evrei,
ţigani nomazi, atât de sex bărbătesc, cât şi femeiesc, precum şi mănăstiri1.
„Numitele localităţi” din nordul Moldovei erau 12, fiind menţionate de
autorii documentului sub denumirea de ocoale sau cercuri, după cum urmează:
Cernăuţi, Prut, Nistru, Ceremuş, Hotin, Câmpulungul Rusesc (Dolhopole), Berhomet,
Vicov, Suceava, Moldova, Siret, Câmpulung Moldovenesc. În totalitatea lor, ocoalele
cuprindeau 290 de sate şi 62 de cătune, 18 mănăstiri şi 18 schituri, cu o populaţie
constituită, în marea ei majoritate, din români autohtoni2. Aşa îşi începea destinul
austriac partea de nord a Moldovei, numită de noii stăpânitori, în anii care au
urmat, Bucovina.
În paginile următoare ne vom opri asupra unuia din cele 12 ocoale sau
districte, cum li s-a spus mai târziu, anume Câmpulung Moldovenesc, cu scopul de
a-i prezenta pe unii membri ai Societăţii Academice „Junimea” din Cernăuţi care
şi-au desfăşurat activitatea în această zonă, într-o perioadă de aproximativ 40 de
ani, ultimii din stăpânirea austriacă asupra acestei părţi de pământ românesc.
Aceştia erau rezultatul transformărilor care s-au produs în Bucovina începând
cu a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Proveneau din lumea satelor, dar şi a
oraşelor, structuraţi într-o clasă socială nouă, burghezia3. Ridicaţi prin învăţătură,
*

Câmpulung Moldovenesc.

1
Apud Georg Geib, Istoria unui mic oraş. Studiu monografic al localităţii Gura Humorului
(I), în „Analele Bucovinei”, an XVI, 2009, nr. 2, p. 582.
2
Ibidem, p. 582–583; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 16–17.
3
Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică (1848–
1919). Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est-european, Iaşi, 2004, passim.

„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 165–182
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constituiau, totodată, noua intelectualitate, formând, alături de vechea nobilime,
elita românească a ducatului. Pe plan politic ei reprezentau „tânărul val naţionalist”,
cum au fost numiţi, militând pentru apărarea fiinţei naţionale a românilor din Bucovina
şi fiind ameninţaţi cu deznaţionalizarea de către elementele alogene (ruteni, evrei),
care aveau sprijinul legislativ al stăpânirii austriece.
În totalitatea lor, ei reprezintă o lume a intelectualităţii româneşti care nu
trebuie uitată. Ei au avut rolul lor important în apărarea românismului în localităţile
unde şi-au desfăşurat activitatea, într-o Bucovină cotropită de străini, în care limba
română supravieţuia cu greu, într-o lume ignorată de autorităţi, debusolată, cu
adevăratele sale valori etnice răsturnate, puse la stâlpul infamiei acelor vremuri. Pentru
edificare, oferim un singur exemplu, cel al consemnărilor Elenei Niculiţă-Voronca
despre satul Mihalcea, situat în apropiere de Cernăuţi, unde aceasta a desfăşurat
muncă de apostolat, alături de soţul său, preotul paroh Zaharie Voronca, la sfârşitul
veacului al XIX-lea:
„Satul era romantic, îmi plăcu, dar nu se vorbea decât ruseşte (un dialect al
acestei limbi, ruteana, n.n.), poporul spunându-se că-i rutean. Răzeşii mai ştiau
câte ceva româneşte, dar nu voiau să vorbească, ziceau că-i ţigăneşte. La cea întâi
vizită ce am făcut unui răzeş am plâns. Nu eram deprinsă din ţara liberă să-mi văd
aşa de înjosit neamul.”4
Majoritatea preoţilor, profesorilor şi magistraţilor de etnie română care au
activat în districtul Câmpulung Moldovenesc, ca şi în restul ducatului, au fost
preocupaţi permanent de acest pericol al deznaţionalizării, care îi ameninţa pe români,
luptând pentru înlăturarea lui. Pentru a le cunoaşte activitatea, vom prezenta fişa
fiecăruia dintre ei, inclusă în Albumele Societăţii „Junimea”. În general, fişele
conţin date referitoare la anii studenţiei, mai puţin la cei ai copilăriei şi ai
adolescenţei, completate, în unele cazuri, cu informaţii despre locul şi perioada în
care şi-au desfăşurat activitatea profesională. Scurtele „biografii” din aceste fişe
pot servi pentru o istorie a preoţimii, a intelectualităţii sau a sistemului judiciar, dar
oferă şi alte elemente interesante, de pildă despre strămutări din alte districte sau
principate şi motivele care le-au provocat, despre slavizarea numelor româneşti.
Fişele sunt prezentate cronologic, în ordinea în care fiecare student a devenit
membru al Societăţii Academice „Junimea”. Am inclus în rândul junimiştilor şi doi
foşti membri ai Societăţii Academice „Arboroasa”5, deoarece, prin statutul şi
regulamentul de organizare, „Junimea” se considera continuatoarea acestei prime
societăţi a studenţilor români din Bucovina. Nu i-am inclus în prezentul articol pe
Eusebie Prelici, Antoniu Şesan, Modest Soroceanu, Teodor Balan, Dimitrie
Marmeliuc şi Nicolae Cârlan, deoarece au făcut obiectul atenţiei noastre în studiul
despre contribuţia junimiştilor la Primul Război Mondial.
4
Elena Niculiţă-Voronca, Biografia mea, apud Iordan Datcu, Elena Niculiţă-Voronca într-o
autobiografie, în „Bucovina literară”, Suceava, s.n., an XXIII, martie–aprilie 2012, nr. 3–4 (253–
254), p. 82.
5
Anghel Popa, Societatea Academică „Arboroasa” din Cernăuţi. 1875–1877, Câmpulung
Moldovenesc, 2008, passim.
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TEOFIL DIMITROVICI
Despre el nu cunoaştem date referitoare la familia din care provenea şi la anii
de şcoală, premergători studenţiei, acestea nefiind menţionate în fişa sa, cu nr. 13.
A fost student teolog, fie al Seminarului Teologic (devenit Institut din 1875),
fie al proaspetei Facultăţi de Teologie din cadrul Universităţii cernăuţene. În
această calitate a fost membru fondator al Societăţii Academice „Arboroasa”6,
activând în cadrul acesteia până la nefericitele evenimente din toamna anului 1877.
Nu sunt informaţii în legătură cu activitatea sa profesională. A fost hirotonit
preot, păstorind în mai multe parohii, pe care fişa nu le menţionează. În ultima parte a
vieţii, a fost preot paroh în satul Frumosu (districtul Câmpulung Moldovenesc)7.
ALEXANDRU POPŞOR
Fişa acestui fost student, având nr. 27, este lipsită, aproape în totalitate, de date
personale. Se menţionează doar faptul că a fost student al Facultăţii de Teologie din
cadrul Universităţii din Cernăuţi. În primul an de studii a devenit membru al Societăţii
Academice „Arboroasa”, fiind activ în toată perioada existenţei acesteia, 1875–1877.
A fost preot paroh, cea mai mare parte a vieţii sale, în satul Frumosu
(districtul Câmpulung Moldovenesc), unde a şi decedat8.
EMILIU ŢURCAN
Fişa acestui student, cu nr. 44, este deosebit de parcimonioasă, sub toate
aspectele. Se menţionează că familia acestuia provenea din Basarabia, stabilindu-se
în Bucovina la începutul veacului al XIX-lea. Un descendent al acesteia a studiat
teologia la Cernăuţi, devenind preot, şi şi-a desfăşurat activitatea pastorală în satul
Arbore (districtul Suceava).
Emiliu Ţurcan a urmat drumul strămoşului său, păstorind, în cea mai mare
parte a activităţii sale profesionale, în satul Frumosu (districtul Câmpulung
Moldovenesc), unde şi-a încheiat viaţa pământeană9.
ISAIA MUNTEAN
Fişa acestui student la drept, cu nr. 87, nu conţine informaţii despre perioada
copilăriei şi adolescenţei sale. Isaia Muntean s-a născut la Voroneţ (districtul Gura
6

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Iaşi (în continuare: SJANI), fond Fraţii Dugan,
Cronicarul – Albumul Mare, vol. I, p. 27.
7
Ibidem, p. 50.
8
Ibidem, p. 68.
9
Ibidem, p. 125.
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Humorului), sat în care s-au stabilit strămoşii săi pe linie paternă, originari din
Munţii Apuseni, implicaţi în răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, care s-au
refugiat în Bucovina prin anii 1785/1786, întemeind o familie cu nume nou, care
amintea de locul lor de origine, muntele.
Ca student al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Cernăuţi, a devenit
membru al Societăţii Academice „Junimea”, în toamna anului 1879. Nu se menţionează,
în fişa sa, nimic în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul acesteia. Probabil a
fost importantă, având în vedere că la 19 noiembrie 1885 Societatea i-a acordat
titlul de membru emerit.
După absolvirea facultăţii, Isaia Muntean a profesat, ca avocat, în mai multe
localităţi din Bucovina, cei mai mulţi ani în oraşul Câmpulung Moldovenesc, unde
s-a stabilit definitiv şi unde a decedat la 20 sau 21 decembrie 191110.
POLICARP POPESCUL
Fişa acestui membru al Societăţii Academice „Junimea”, având nr. 90, nu conţine
nicio informaţie anterioară anilor de studenţie. Ca student, a activat în cadrul
Societăţii în 1880–1882. Această perioadă scurtă se explică, la fel ca lipsa unor
informaţii mai detaliate din fişa sa, prin faptul că Policarp Popescul a trecut de la
Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Cernăuţi, la Institutul Teologic,
unde a devenit membru al Societăţii „Academia Ortodoxă”.
După absolvirea facultăţii, hirotonit preot, a fost paroh în satul Gemene
(districtul Câmpulung Moldovenesc), unde a păstorit întreaga viaţă11.
VICTOR MITROFANOVICI
Înregistrat în documentele Societăţii Academice „Junimea” sub nr. 163,
studentul Victor Mitrofanovici provenea dintr-o familie de ţărani, din satul
Călineştii lui Cuparencu (districtul Cernăuţi). Fişa nu conţine alte informaţii despre
familia sa şi nici despre anii copilăriei şi adolescenţei sale.
După terminarea studiilor liceale, a devenit student al Facultăţii de Teologie
din cadrul Universităţii din Cernăuţi, concomitent înscriindu-se şi în Societate,
unde a activat în perioada 1883–1886 (numai primul semestru din ultimul an).
După absolvire, hirotonit preot, a fost paroh în satul Dorna Candrenilor
(districtul Câmpulung Moldovenesc), unde şi-a desfăşurat cea mai mare parte a
activităţii sale confesionale. Spre sfârşitul vieţii, din motive neexplicate în fişă, s-a
retras în parohia din satul Volovăţ (districtul Rădăuţi), unde, la puţin timp după
instalare, a murit în anul 192612.
10

Ibidem, p. 128.
Ibidem, p. 210.
12
Ibidem, p. 219.
11
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IOAN POPOVICI
Înregistrat sub nr. 172, Ioan Popovici, student la Facultatea de Teologie din
cadrul Universităţii din Cernăuţi, provenea dintr-o familie de ţărani din satul RuşiMănăstioara (districtul Suceava). A devenit membru activ al Societăţii Academice
„Junimea” în anul 1883, rămânând în cadrul acesteia până la absolvirea facultăţii, în
anul 1885.
După absolvirea facultăţii, Ioan Popovici a păstorit în satele Gălăneşti
(districtul Rădăuţi), Ipoteşti (districtul Suceava) şi Negrileasa (districtul Gura
Humorului). Din anul 1906 a fost numit preot paroh în satul Fundu Moldovei
(districtul Câmpulung Moldovenesc), unde a activat până la sfârşitul vieţii.
În semn de omagiu, la 16 noiembrie 1919, Societatea Academică „Junimea”
i-a acordat titlul de membru emerit13.
CRISTOFOR ILIUŢ
Cristofor Iliuţ a activat în cadrul Societăţii „Junimea” pentru scurt timp, în
perioada 1883–1884, fiind student al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii
cernăuţene. În anul 1884 a trecut la Institutul Teologic, fiind obligat, prin regulamentul
acestuia, să fie membru al Societăţii „Academia Ortodoxă”, unde şi-a desfăşurat întreaga
activitate ca student. Cu toate acestea, „Junimea” i-a acordat, peste ani, pentru scurta,
dar exemplara sa prezenţă în Societate, titlul de membru emerit, la 17 noiembrie 1921.
După absolvirea facultăţii, hirotonit preot, a păstorit în satul Fundu Moldovei şi
în localitatea Vatra Dornei, ambele aparţinând districtului Câmpulung Moldovenesc14.
NICOLAI MIHALCIUC
Sub nr. 193 este menţionat, într-o fişă succintă, studentul la drept N. Mihalciuc,
originar din oraşul Suceava. A devenit membru al Societăţii Academice „Junimea”
în anul 1884, an în care îşi avea studiile universitare începute, probabil din 1883. A
fost membru activ al Societăţii, în perioada 1884–1886 (numai primul semestru din
ultimul an).
Este posibil să fi abandonat Facultatea de Drept sau după absolvirea acesteia
să fi urmat şi cursurile Facultăţii de Teologie sau ale Institutului Teologic, optând,
în final, pentru profesiunea de cleric, deoarece în fişă se menţionează că a fost
hirotonit preot. A păstorit într-o parohie din satul Iacobeni (districtul Câmpulung
Moldovenesc), unde coloniştii germani aduseseră cu ei religia catolică şi meşteşugul
mineritului15.
13

Ibidem, p. 233.
Ibidem, p. 235.
15
Ibidem, p. 242.
14
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DIMITRIE TUŞINSCHI
Fişa nr. 241 prezintă datele personale ale studentului la drept D. Tuşinschi.
Familia lui Dimitrie Tuşinschi, pe linie paternă, era originară din satul Mihalcea
(districtul Cernăuţi). Ameninţat de pericolul rutenizării, un descendent al acesteia,
preot, a obţinut o parohie în oraşul Suceava. În familia acestuia s-a născut, la 10 mai
1870, Dimitrie.
După absolvirea şcolii primare şi a liceului, părinţii l-au trimis la învăţătură la
Cernăuţi. Tânărul s-a înscris la Facultatea de Drept. În această calitate a devenit membru
al Societăţii Academice „Junimea”, unde a activat în perioada 1886–1890. A îndeplinit,
în cadrul Societăţii, funcţiile de preşedinte al Comisiei de revizie şi de controlor.
După absolvirea facultăţii, a activat ca judecător în mai multe localităţi din
Bucovina, printre care, o perioadă mai îndelungată (neprecizată însă în fişă), şi la
Câmpulung Moldovenesc. Spre sfârşitul activităţii sale profesionale, în baza experienţei
acumulate, a deţinut, în cadrul magistraturii, numeroase şi importante funcţii: consilier
aulic şi procuror în Cernăuţi, precum şi prim-procuror în oraşul Suceava16.
NICOLAI V. SIRETEAN
Fişa nr. 244 nu numai că este succintă, dar este şi parcimonioasă sub raportul
informaţiilor. Despre familia din care provenea Nicolai V. Siretean, despre locul
său natal şi anii premergători studiilor sale universitare, nu se consemnează nimic.
Se menţionează doar că a devenit student al Facultăţii de Teologie din cadrul
Universităţii din Cernăuţi, fără a se specifica anul.
Ca student, devine membru al Societăţii Academice „Junimea” în 1886.
A activat în cadrul acesteia doar un an, până în 1887, deoarece a abandonat
universitatea şi s-a înscris la aceeaşi facultate din cadrul Institutului Teologic, după
exemplul multor studenţi teologi. Conform regulamentului, şi-a dat demisia din
„Junimea”, devenind membru al Societăţii „Academia Ortodoxă”.
În fişă nu se menţionează când a absolvit Institutul Teologic şi nici locul
unde a fost numit preot. Este posibil să-şi fi desfăşurat întreaga activitate pastorală
în satul Poiana Ştampei (districtul Câmpulung Moldovenesc), singura localitate
menţionată în fişă, unde a şi murit17.
EUSEBIE ZAHAROVSCHI
Ca student al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Cernăuţi, a
devenit membru al Societăţii Academice „Junimea”, la 16 octombrie 1887, unde a
activat până în anul 1890. Fişa sa, având nr. 249, nu menţionează nimic în legătură
16
17

Ibidem, p. 298.
Ibidem, p. 301.
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cu activitatea sa în cadrul acesteia, dar probabil că a fost meritorie, având în vedere
că, la 16 februarie 1919, i s-a acordat titlul de membru emerit.
Fişa acestui membru al Societăţii conţine o informaţie deosebit de importantă:
după absolvirea facultăţii a deţinut funcţiile de consilier de tribunal şi de avocat, în
oraşul Suceava. Deducem de aici că Eusebie Zaharovschi, după absolvirea Facultăţii
de Teologie, nu s-a hirotonit, renunţând la profesiunea de preot. Funcţiile pe care
le-a deţinut şi faptul că întreaga viaţă a profesat doar în justiţie sunt argumente în
favoarea concluziei că, fără o pregătire de specialitate corespunzătoare, nu putea
practica în acest domeniu. Ca urmare, după absolvirea Facultăţii de Teologie, cu
certitudine, tânărul s-a înscris la Facultatea de Drept.
În fişă se menţionează că în ultima parte a vieţii Eusebie Zaharovschi a fost
avocat în satul Vama (districtul Câmpulung Moldovenesc), fapt care ar putea
susţine ipoteza că originea sa este din această localitate rurală18.
OREST BENDEVSCHI
Fişa acestui membru al Societăţii Academice „Junimea”, având nr. 264,
menţionează că familia sa, pe linie paternă, era originară din Transilvania, purtând
numele de Bândiu. Un strămoş, la începutul veacului al XIX-lea, a trecut munţii în
Bucovina, stabilindu-se la Cernăuţi. În scurtă vreme numele i-a fost slavizat, ca al
majorităţii românilor autohtoni, sub presiunea valului de rutenizare susţinut de
autorităţile imperiale din motive politice.
După terminarea studiilor preuniversitare, Orest Bendevschi a devenit student
al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii cernăuţene. Ca student, s-a înscris
în Societatea Academică „Junimea”, în anul 1887. A fost membru activ până în
anul 1889, când a trecut la Institutul Teologic şi a devenit membru al Societăţii
„Academia Ortodoxă”.
După absolvirea facultăţii, hirotonit preot, a păstorit numai în districtul
Câmpulung Moldovenesc, în următoarele localităţi: satele Stulpicani şi Ciocăneşti,
precum şi oraşul Vatra Dornei.
La 29 noiembrie 1926, Societatea Academică „Junimea” i-a acordat titlul de
membru emerit19.
EMILIAN CRICLEVICI
Fişa acestui student, purtând nr. 267, nu dă nicio informaţie despre familia
acestuia sau despre anii copilăriei şi adolescenţei sale.
Se menţionează că a devenit student al Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Cernăuţi în anul 1888. În acelaşi an s-a înscris în Societatea
18
19

Ibidem, p. 306.
Ibidem, p. 323.
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Academică „Junimea”, fiind activ până în 1892. În Societate a deţinut funcţia de
bibliotecar şi a fost membru în Comisia literară.
După absolvirea facultăţii, temperament laborios, a obţinut doctoratul în ştiinţe
juridice în cadrul Universităţii din Cernăuţi. A activat ca jurist în oraşul Câmpulung
Moldovenesc, unde, probabil, s-a născut. În această localitate şi-a desfăşurat de
altfel întreaga activitate profesională. A întemeiat, din proprie iniţiativă, o filială a
Societăţii Academice „Junimea”, al cărei preşedinte a fost. În semn de recunoştinţă,
Societatea i-a acordat, în anul 1894, titlul de membru emerit20.
GEORGE AGAPI
Fişa acestui student, având nr. 324, este deosebit de săracă în informaţii. Se
menţionează că G. Agapi a devenit membru al Societăţii Academice „Junimea”, ca
student teolog, la 19 octombrie 1892. A activat un singur an în cadrul Societăţii,
deoarece a trecut la Institutul Teologic, unde a devenit membru al Societăţii
„Academia Ortodoxă”.
După absolvirea facultăţii, a renunţat la profesiunea de preot şi a activat în
învăţământ, ca profesor de religie. Şi-a desfăşurat întreaga activitate la una dintre
şcolile din oraşul Câmpulung Moldovenesc, probabil la Liceul „Dragoş Vodă”.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 13 noiembrie 1920, titlul de
membru emerit21.
VICTOR POLONIC
Informaţiile despre familie şi anii preuniversitari ai acestui student lipsesc cu
desăvârşire. Nici celelalte perioade ale vieţii sale nu sunt ilustrate mai bine. Fişa,
având nr. 330, menţionează că studentul la drept Victor Polonic a depus cererea de
primire în Societatea Academică „Junimea” la 8 octombrie 1892, fiind primit în
Adunarea Generală din 19 octombrie acelaşi an. A fost membru activ până în anul
1896. În Societate a îndeplinit funcţiile de econom şi controlor.
După absolvirea facultăţii, a fost judecător, la începutul carierei sale
profesionale în oraşul Suceava, iar ulterior în Câmpulung Moldovenesc, unde a
activat până la pensionare.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 15 noiembrie 1896, titlul de
membru emerit22.
20

Ibidem, p. 326.
Ibidem, p. 389 bis.
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Ibidem, p. 395.
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EMILIAN ILIUŢ
Fişa cu nr. 343 are aceleaşi carenţe, sub aspectul informaţiilor, întâlnite şi în
cazurile anterioare. Venit, cu certitudine, dintr-un sat bucovinean, Emilian Iliuţ a
devenit student al Facultăţii de Farmacie a Universităţii din Cernăuţi, în toamna
anului 1892.
Şi-a depus cererea de primire în Societatea Academică „Junimea” la 8
octombrie 1893. Adunarea Generală a Societăţii, desfăşurată, printr-o simplă
coincidenţă, în aceeaşi zi, i-a admis cererea. A fost membru activ în perioada
1893–1894; nu s-a remarcat printr-o activitate deosebită în cadrul acesteia.
După absolvirea facultăţii şi-a desfăşurat activitatea la început în satul
Stulpicani şi apoi, până la pensionare, în centrul administrativ al districtului, oraşul
Câmpulung Moldovenesc23.
TEMISTOCLE BOCANCEA JUNIOR II
Fişa nr. 344 ne aduce un plus de informaţii în comparaţie cu cele anterioare.
Astfel, consemnează că familia acestui membru al Societăţii Academice „Junimea”
era originară, pe linie paternă, după tradiţia păstrată între descendenţi, din
Transilvania, iar după alte surse din cadrul comunităţii săteşti, din Basarabia. Un
strămoş, în împrejurări necunoscute, la scurtă vreme după ocuparea părţii de nord a
Moldovei de către Imperiul Austriac, s-a stabilit în satul Părhăuţi (districtul
Suceava). Un descendent al acestuia, Teofil, devenit preot, şi-a întemeiat o familie,
căsătorindu-se cu Elena Polonic. Tânărul a fost numit preot în parohia Şipeniţi
(districtul Cernăuţi). În această familie s-a născut, la 13/25 mai 1874, Temistocle.
Şcoala primară a făcut-o în oraşul Suceava, ceea ce presupune că familia sa
era stabilită în această localitate sau în prejma ei, iar liceul la Rădăuţi. La
absolvirea liceului s-a îndreptat spre Cernăuţi, unde a devenit, în toamna anului
1892, student al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii cernăuţene. În acelaşi
an s-a înscris în Societatea Academică „Junimea”, unde a activat o vreme
îndelungată, depăşind perioada anilor studenţiei, 1892–1897, fapt rămas neexplicat
în fişă. În Societate a îndeplinit funcţiile de econom, controlor şi preşedinte al
Comisiei de revizuire a regulamentelor.
După absolvirea facultăţii, a lucrat în magistratură. A fost judecător la
Storojineţ, Cernăuţi şi Suceava. Aceeaşi funcţie a deţinut-o şi în localitatea Vatra
Dornei (districtul Câmpulung Moldovenesc), unde a activat perioada cea mai
îndelungată, până în 1916. A părăsit cu regret oraşul, la începutul anului 1917,
când autorităţile austro-ungare l-au numit consilier imperial la Cernăuţi, unde şi-a
desfăşurat activitatea până la sfârşitul războiului.
În România Mare, începând cu anul 1926, a fost numit consilier la Curtea de
Casaţie din Bucureşti.
23
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Întreaga sa viaţă a fost legat sufleteşte de Societatea Academică „Junimea”,
simbolul tinereţii sale, pe care a sprijinit-o financiar şi al cărei membru emerit era
din anul 189824.
ŞTEFAN ŞESAN
Fişa acestui membru al Societăţii Academice „Junimea”, având nr. 346,
menţionează că provenea dintr-o familie de ţărani din satul Berchişeşti (districtul
Suceava). Era o familie de bucovineni ai cărei strămoşi, la începutul veacului al
XIX-lea, au venit din zona de şes a ducatului, stabilindu-se în această aşezare, de
unde şi numele care le-a fost dat de către localnici.
După absolvirea şcolii primare şi a liceului, Ştefan Şesan a devenit student al
Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Cernăuţi. Nu este menţionat anul
în care a avut loc evenimentul, fiind vorba probabil de acelaşi an (1892) în care a
fost primit în cadrul Societăţii Academice „Junimea”. A fost activ în 1892–1897,
perioadă, ca şi în cazul lui Temistocle Bocancea, nejustificat de lungă pentru durata
anilor de studii. În Societate a îndeplinit funcţia de controlor şi a făcut parte din
Comisia literară şi de revizuire a regulamentelor. La scurtă vreme după ce a absolvit
facultatea, Societatea i-a acordat, la 14 noiembrie 1897, titlul de membru emerit.
Şi-a desfăşurat întreaga activitate profesională în învăţământul preuniversitar din
oraşul Câmpulung Moldovenesc, unde şi-a încheiat şi viaţa pământeană în anul 191925.
SEVERIN BEUCA
Fişa acestui fost membru al Societăţii Academice „Junimea”, având nr. 352,
ne oferă câteva date interesante, începând cu anii studenţiei.
Nu se menţionează nimic despre familia din care provenea sau despre locul
său natal. Fişa îi consemnează prezenţa în Cernăuţi în toamna anului 1892, când, în
calitate de student al Facultăţii de Drept, a devenit membru al Societăţii Academice
„Junimea”. A fost activ o perioadă foarte îndelungată, 1892–1897 şi 1900–1902,
poate una dintre cele mai lungi ca timp din istoria Societăţii, explicabilă, dincolo de
„tăcerea” din fişă, prin faptul că era „[…] serman şi poet visător”, cum menţiona
Cronicarul Societăţii, două elemente ale boemei studenţeşti care ne obligă să admitem
şi să înţelegem abandonul repetat al studiilor universitare al acestui student întârziat.
Dacă nu a acordat atenţia cuvenită studiilor, a încercat să promoveze în
domeniul literaturii, publicând în presa cernăuţeană poezii, semnate Sever BeucaCostineanu, a căror reuşită nu este consemnată. Să menţionăm că nu acordat atenţie
nici Societăţii, neparticipând la nicio activitate a acesteia. Din aceste motive, Comitetul
24
25
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de conducere l-a propus Adunării Generale pentru a i se analiza situaţia. La 29
iunie 1902, aceasta, în urma discuţiilor, a decis excluderea sa.
Cu toate că era exclus din Societate, Severin (Sever) Beuca a venit la
Cernăuţi, fără a fi invitat de Comitetul de organizare, pentru a participa, în 1904, la
jubileul Societăţii. S-a implicat în aniversare în mod direct, dedicând o poezie
„Junimii” şi rolului acesteia în viaţa culturală a Bucovinei, care a fost publicată în
acele zile în revista „Junimea literară”. Din motive pe care Cronicarul Societăţii nu le
explică, numărul revistei în cauză a fost confiscat. Una din cauze ar fi putut fi
reprezentată şi de poezia lui Severin Beuca, care era un adevărat îndemn la revoltă
armată adresat românilor bucovineni, dacă am lua ca singur argument refrenul
acesteia: „La arme fii, ca-n vremile cărunte/ Că-n pulsul vostru Roma s-a trezit.” O
astfel de poezie putea incita spiritele, într-un moment în care mii de români se
adunau la Mănăstirea Putna pentru a-l comemora pe domnitorul Ştefan cel Mare26.
După absolvirea facultăţii, în 1902, nu a activat în magistratură, preferând să
fie învăţător întreaga viaţă (probabil a absolvit, în lunga-i studenţie, o şcoală de
specialitate), desfăşurându-şi activitatea numai în oraşul Câmpulung Moldovenesc,
unde şi-a întemeiat o familie. În România Mare şi-a schimbat numele, înlocuindu-l
cu cel de Costineanu, cândva pseudonimul său literar. A decedat, în urma unui
accident, neexplicat în fişa sa, Cronicarul Societăţii plasându-l, cu probabilitate, în
anul 1920.
După absolvirea facultăţii, învăţătorul câmpulungean a participat, în anii care
au urmat, la evenimentele patronate de Societatea Academică „Junimea” şi a sprijinit-o
financiar. Din aceste motive, conducerea Societăţii i-a acordat, la 16 noiembrie 1919,
titlul de membru emerit, deşi de obicei aceste distincţii nu se puteau oferi decât
foştilor membri, calitate pe care, din păcate, Severin Beuca (Costineanu) nu o mai
deţinea, fiind exclus din cadrul acesteia, aşa cum am menţionat, din anul 190227.
ION AVRAM
Fişa nr. 356 se dovedeşte mai bogată în informaţii în legătură cu viaţa şi
activitatea fostului membru al Societăţii Academice „Junimea”, care poartă un
nume cu rezonanţe transilvănene din Ţara Moţilor.
S-a născut la 20 septembrie 1872 (în aceeaşi lună şi în acelaşi an în care s-a
stins din viaţă Avram Iancu), în satul Todireşti (districtul Suceava), în familia lui
Gheorghe Avram şi a soţiei sale Maria, născută Râpan.
S-a confruntat cu mari greutăţi încă din anii copilăriei, deoarece a rămas orfan
de mamă. Şcoala primară a făcut-o în oraşul Suceava. Rezultatele bune obţinute la
învăţătură au convins rudele să-l ajute material pentru a-şi continua studiile.
26
Anghel Popa, Serbarea din 1904, în Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung Moldovenesc,
2004, p. 95–126.
27
SJANI, fond Fraţii Dugan, Cronicarul – Albumul Mare, vol. I, p. 420.
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După absolvirea liceului, în acelaşi oraş, a devenit student al Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii din Cernăuţi, în anul 1892. În toamna aceluiaşi an s-a
înscris în Societatea Academică „Junimea”, unde a activat o lungă perioadă (1892–
1897). În Societate a fost membru în Comisia de revizuire a regulamentelor şi în
cea literară. Din motive care nu sunt explicate în fişă, constituind un fapt fără
precedent în existenţa Societăţii, în anul absolvirii facultăţii, la 14 noiembrie 1897,
Ion Avram a primit din partea acesteia titlul de membru emerit.
După absolvirea facultăţii, a intrat în magistratură, fiind judecător în mai
multe localităţi din Bucovina: Cernăuţi, Suceava, Gura Humorului şi Rădăuţi. În
oraşul Suceava a înfiinţat o filială a Societăţii Academice „Junimea”, al cărei
preşedinte a fost. La Rădăuţi, la îndemnul stareţului Mănăstirii Putna, arhimandritul
Teofil Patraş, a înfiinţat Internatul de Băieţi Români.
Din anul 1907, a fost judecător în oraşul Vatra Dornei (districtul Câmpulung
Moldovenesc). S-a implicat, şi în această localitate, în viaţa culturală şi în activităţi
pentru apărarea românismului. A fost ales vicepreşedinte şi preşedinte al Cabinetului
de lectură „Sentinela”, pe care l-a condus până în anul 1912, când a fost mutat la
Suceava.
După o activitate de 12 ani, desfăşurată în oraşul Suceava, a fost transferat la
Cernăuţi, unde şi-a încheiat activitatea profesională28.
IOAN SPÂNUL
Interesante şi chiar am putea spune bogate, comparativ cu unele dintre
cazurile anterioare, sunt informaţiile relative la originea acestei familii, cuprinse în
fişa nr. 496.
Familia lui Ioan Spânul era de origine transilvăneană, originară din părţile
Bistriţei. Un strămoş a migrat în Moldova, la sfârşitul veacului al XVII-lea,
stabilindu-se în satul Dorna Candrenilor, ţinutul Câmpulung Moldovenesc. În anul
1700, acest Spânu este menţionat în condica parohială a comunităţii ca deţinând
funcţia de cantor bisericesc. Încurajat şi susţinut material de localnici, a făcut studii
teologice la Iaşi, revenind preot în acel sat.
Un descendent al acestui preot s-a stabilit într-o aşezare rurală vecină, numită
Coşna, întemeind o familie, în care s-a născut Ioan Spânul.
În fişa sa nu sunt date referitoare la naşterea, copilăria şi anii săi de
învăţătură. Se menţionează doar că în toamna anului 1900 a devenit student al
Facultăţii de Teologie a Universităţii din Cernăuţi. S-a înscris, în aceeaşi toamnă,
în cadrul Societăţii Academice „Junimea”, unde a activat în perioada 1900–1903.
După absolvirea facultăţii, hirotonit, s-a căsătorit cu fiica preotului paroh din
satul Sadova, Nicolae Lomicovschi. A fost numit preot în satul său natal, Coşna
(districtul Câmpulung Moldovenesc).
28
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Societatea Academică „Junimea”, al cărei membru fondator a devenit, i-a
acordat, la 16 noiembrie 1919, titlul de membru emerit29.
TEOFIL NICHITOVICI CAVALER VON CALIN
Fişa nr. 505 menţionează succint că, în toamna anului 1901, Teofil
Nichitovici a devenit student al Facultăţii de Drept a Universităţii din Cernăuţi.
Concomitent s-a înscris şi în Societatea Academică „Junimea”, unde a activat până
în anul 1906.
După absolvirea facultăţii a lucrat în magistratură. S-a angajat şi în politică,
deţinând funcţia de prefect la Siret (districtul Suceava), Zastavna (districtul
Cernăuţi) şi Câmpulung Moldovenesc.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 8 noiembrie 1908, titlul de
membru emerit30.
IOAN FORGACI
Din fişa acestui fost membru al „Junimii”, având nr. 525, rezultă că a fost
student al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Cernăuţi, începând cu anul 1901,
când s-a înscris şi în Societate, în cadrul căreia a activat în perioada 1901–1904.
După absolvirea facultăţii, a fost profesor de limbi clasice la Liceul „Dragoş
Vodă” din oraşul Câmpulung Moldovenesc, unde a activat până la pensionare.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 30 noiembrie 1913, titlul de
membru emerit31.
TOADER TOVARNIŢCHI
Despre acesta, fişa sa, cu nr. 590, menţionează că, în toamna anului 1905, a
devenit student al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Cernăuţi. A fost
primit în Societatea Academică „Junimea” la 21 octombrie acelaşi an. În anul 1906, a
părăsit Universitatea cernăuţeană pentru a-şi continua studiile la Universitatea din
Viena.
După terminarea acestora a activat în magistratură, fiind judecător în oraşele
Suceava şi Câmpulung Moldovenesc32.
29

Ibidem, vol. II, p. 136.
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VESPASIAN CORVIN
Fişă acestuia menţionează originea transilvăneană a familiei Corvin,
originară din zona Hunedoarei. Un strămoş, păcurar, a venit în transhumanţă cu
turma lui de oi în Bucovina, la începutul veacului al XIX-lea, poposind în satul
Suceviţa (districtul Rădăuţi). În această aşezare a luat decizia de a se stabili
definitiv, întemeindu-şi o familie, din care avea să descindă tatăl lui Vespasian
Corvin. Din acest sat a plecat, în toamna anului 1905, la Cernăuţi, unde a devenit
student al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii cernăuţene. S-a înscris, în
aceeaşi toamnă, în Societatea Academică „Junimea”, fiind înregistrat sub nr. 607.
A fost activ în perioada 1905–1910.
Şi-a început activitatea profesională probabil în anul 1910, în reşedinţa
districtuală Câmpulung Moldovenesc. În fişă nu se menţionează biserica unde a
fost preot şi nici perioada cât a păstorit. A fost transferat în satul Bosanci (districtul
Suceava) şi, în final, la Cernăuţi, unde şi-a încheiat activitatea.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 30 noiembrie 1913, titlul de
membru emerit33.
MIHAI GUŞULEAC
S-a născut, la 25 octombrie 1887, în satul Lucaviţa (districtul Storojineţ), în
familia gospodarului Iordache Guşuleac şi a soţiei sale Vasilica, născută Marcin.
Fişa sa nu conţine date în legătură cu perioada copilăriei şi a adolescenţei. Se
menţionează că din toamna anului 1906 a devenit student al Facultăţii de Filosofie
din cadrul Universităţii din Cernăuţi. În aceeaşi toamnă s-a înscris în Societatea
Academică „Junimea”, unde a activat în perioada 1906–1910.
După absolvire a activat, ca profesor, în oraşele Câmpulung Moldovenesc,
Suceava, Rădăuţi, Cernăuţi şi Praga.
După Marea Unire, respectiv din toamna anului 1919, a fost numit profesor
de botanică la Universitatea din Cernăuţi, iar din 1924 i s-a încredinţat funcţia de
director al prestigiosului Institut Botanic.
Pentru activitatea desfăşurată pe plan pedagogic şi ştiinţific, Regatul
României i-a acordat Ordinul Naţional „Coroana României” în grad de cavaler34.
GEORGE RUSU
Fişa sa, având nr. 653, îl menţionează ca student al Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Cernăuţi, din toamna anului 1906. A devenit membru al Societăţii
Academice „Junimea” la 26 octombrie 1907, activând în cadrul acesteia în
perioada 1907–1909.
33
34

Ibidem, p. 265.
Ibidem, p. 312.
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După absolvirea facultăţii, probabil că nu a dorit să se hirotonească, preferând
să se implice în politică. Aşa se explică faptul că a fost pretor în oraşul balnear
Vatra Dornei (districtul Câmpulung Moldovenesc)35.
MIHAI CAVALER VON TOTOIESCU
Fişa sa, având nr. 658, îl menţionează ca student al Facultăţii de Teologie a
Universităţii din Cernăuţi, începând cu toamna anului 1906. A depus cerere de
primire în cadrul Societăţii Academice „Junimea” în cursul primului an de
facultate. În Adunarea Generală a Societăţii din 26 octombrie 1907, cererea i-a fost
aprobată. A susţinut şi promovat examenul regulamentar. A activat cu entuziasm în
cadrul acesteia, îndeplinind funcţia de secretar II şi fiind, totodată, membru al
Secţiei muzicale. În secţia menţionată a avut rezultate deosebite: a făcut parte din
cvartetul instrumental, fiind un bun interpret la violoncel, impunându-se, datorită
calităţilor sale muzicale, ca lider al acestuia şi conducând numeroase concerte.
După absolvirea facultăţii, s-a căsătorit cu Elena Berariu, fiind hirotonit. A
fost preot paroh în oraşul Vatra Dornei (districtul Câmpulung Moldovenesc). În
această localitate, a fost sufletul Societăţii Corale „Dorna”. Fişa nu mai conţine alte
date36.
IOAN LOMICOVSCHI
Fişa acestui fost membru al Societăţii Academice „Junimea”, având nr. 679,
menţionează că făcea parte din familia preotului ortodox Nicolae Lomicovschi,
originară din satul Vama (districtul Câmpulung Moldovenesc). În vremea în care
Ioan îşi făcea studiile preuniversitare, părintele său era preot paroh în satul Sadova,
la biserica numită de la Gura Sadovei; deţinea, totodată, şi importanta funcţie
bisericească de exarh. În această calitate, a participat, în vara anului 1904, după
propria-i consemnare făcută în condica parohială a bisericii pe care o păstorea, la
serbarea naţională de la Putna37.
Ioan devine student al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Cernăuţi în
toamna anului 1907. În această calitate, a depus o cerere de primire în Societatea
Academică „Junimea”, care i-a fost aprobată în Adunarea Generală din 10
octombrie 1908. A fost membru activ în perioada 1907–1914; lunga perioadă a
studenţiei nu este explicată în fişă. În cadrul Societăţii a îndeplinit funcţia de casier
şi a fost ales ca vicepreşedinte al acesteia.
35

Ibidem, p. 320.
Ibidem, p. 327.
37
Cronica cronicală a parohiei Gura-Sadovei, [Gura Sadovei], 1904, p. 18.
36
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După absolvirea facultăţii s-a stabilit în oraşul Câmpulung Moldovenesc,
căsătorindu-se cu fiica preotului Cristofor Iliuţ, şi el fost membru al „Junimii”. Şi-a
desfăşurat activitatea, ca profesor, la Liceul „Dragoş Vodă” din aceeaşi localitate.
Ca mulţi alţi bucovineni, după Marele Război, familia profesorului, din
iniţiativa tatălui său, şi-a schimbat numele de familie, din Lomicovschi în Lumiceanu,
revenind, în acest mod, la forma lui originală.
Societatea Academică „Junimea”, pentru sprijinul financiar constant pe care
profesorul Ioan Lumiceanu i l-a oferit, i-a acordat, la 16 noiembrie 1919, titlul de
membru emerit38.
DIMITRIE POPESCU III
Fişa acestui fost membru al Societăţii, având nr. 736, conţine date foarte
puţine. Astfel, se menţionează că era fiul preotului Ioan Popescu, paroh la Biserica
„Sf. Nicolae” din Cernăuţi. Este singura informaţie despre familia sa şi despre anii
de învăţătură preuniversitari.
A fost student al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Cernăuţi
şi membru al Societăţii Academice „Junimea”, fără a se specifica perioada, în
ambele cazuri.
După absolvirea facultăţii, şi-a desfăşurat activitatea profesională la Cernăuţi
şi Dorohoi. În ultima parte a vieţii a activat în oraşul Vatra Dornei (districtul
Câmpulung Moldovenesc).
Pentru sprijinul financiar acordat Societăţii Academice „Junimea”,
conducerea acesteia i-a acordat, la 4 noiembrie 1923, titlul de membru emerit39.
TRAIAN TOMOIAGĂ
Fişa sa, având nr. 747, are un conţinut succint şi cu puţine informaţii. Nu se
menţionează nimic despre familia sa şi despre anii de învăţătură preuniversitari.
A devenit student al Facultăţii de Drept a Universităţii din Cernăuţi şi
membru al Societăţii Academice „Junimea”. Singura informaţie concretă din fişă
constă în faptul că cererea sa, depusă pentru a fi primit în Societate, a fost aprobată
în Adunarea Generală a acesteia, desfăşurată la 23 octombrie 1910. A promovat
examenul regulamentar la 13 februarie 1911. A fost membru activ în 1910–1914.
După absolvirea facultăţii, a susţinut şi a promovat examenul de doctorat la
Universitatea din Cernăuţi. Şi-a desfăşurat activitatea profesională în magistratură,
fiind judecător în oraşul de reşedinţă districtuală Câmpulung Moldovenesc40.
38

SJANI, fond Fraţii Dugan, Cronicarul – Albumul Mare, vol. II, p. 349.
Ibidem, p. 410.
40
Ibidem, p. 426.
39
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GEORGE VOIEVIDCA
Fişa acestui membru al Societăţii Academice „Junimea”, cu nr. 823, are un
conţinut restrâns. Pentru întreaga perioadă premergătoare studiilor universitare,
singura informaţie oferită este că era fiul învăţătorului Alexandru Voievidca.
În toamna anului 1911, s-a înscris la Facultatea de Filosofie a Universităţii
din Cernăuţi. În această calitate, în anul universitar următor, a depus cerere de
primire la „Junimea”. Adunarea Generală a societăţii, desfăşurată la 2 noiembrie
1912, i-a aprobat cererea. A fost membru activ în perioada 1911–1913. Nu s-a
remarcat prin activităţi deosebite în cadrul acesteia, dar era recunoscut în lumea
studenţească drept poet valoros.
Printre transformările provocate de izbucnirea Primului Război Mondial se
numără şi autodizolvarea, prin încetarea activităţii, a societăţilor studenţeşti din
centrul universitar cernăuţean. La sfârşitul războiului, tineretul studios, din dorinţa
de a păstra viu spiritul studenţesc, a trecut la organizarea unor noi societăţi.
Studentul George Voievidca, rămas în Cernăuţi pe toată durata conflictului
mondial, s-a înscris, la sfârşitul anului 1918, în societatea Centrul Studenţesc
„Arboroasa” (devenită, ulterior, Cercul Studenţesc „Arboroasa”), unde a rămas şi
după reorganizarea „Junimii”, în 1919. Mai târziu, rememorând acea perioadă, a
mărturisit unor intimi din lumea literară că a regretat decizia pe care a luat-o în
împrejurările acelor ani, despărţindu-se de „Junimea”41.
CONSTANTIN GRIGOROVICI – SENIOR I
Fişa cu nr. 893 menţionează despre Constantin Grigorovici că s-a născut la
20 iunie 1889, în satul Mitocul Dragomirnei (districtul Suceava), în familia lui
Ştefan Grigorovici şi a soţiei sale, Eufrosenia, născută Saghin.
După absolvirea şcolii primare în satul natal, a urmat liceul în oraşul
Suceava. După obţinerea bacalaureatului, s-a îndreptat spre capitala ducatului, unde
s-a înscris la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii cernăuţene. Probabil că
evenimentul a avut loc în anul 1914, când, se menţionează în fişă, a devenit
membru al Societăţii Academice „Junimea”. Nu s-a remarcat în mod deosebit în
cadrul acesteia, fie prin funcţii, fie prin activităţi culturale. Fiind student la
Teologie, nu a fost mobilizat pe front.
După război, a făcut şi Facultatea de Litere. La absolvirea acesteia, a renunţat
la profesiunea de preot, optând pentru cea de pedagog. Şi-a început activitatea
într-o instituţie de învăţământ din Cernăuţi, care nu este specificată în fişă. De
41
Ibidem, vol. III, p. 25. Despre reorganizarea societăţilor studenţeşti din centrul universitar
Cernăuţi, vezi Anghel Popa, Societatea Academică „Junimea” din Cernăuţi. 1878–1938, Câmpulung
Moldovenesc, 1997, p. 29–31.
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altfel, la scurtă vreme, a fost transferat în învăţământul liceal din oraşul districtual
Câmpulung Moldovenesc, unde a activat până la pensionare42.
BIOGRAPHICAL NOTES ON MEMBERS OF THE “JUNIMEA” ACADEMIC
SOCIETY OF CHERNIVTSI HOLDING OFFICES IN
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Abstract

The study presents several members of the “Junimea” Academic Society of
Chernivtsi who held offices in Câmpulung Moldovenesc in the last forty years of
Austrian rule over Bukovina. Of rural or urban extraction, structured into a new
social class, the bourgeoisie, they were the result of changes that occurred in
Bukovina since the second half of the nineteenth century. They also represented the
new intelligentsia, forming, together with the old nobility of the duchy, the
Romanian elite. In politics they were the “young nationalist wave,” advocating for
the national defense of the Romanians in Bukovina. The biographical data on the
members of the “Junimea” Academic Society were extracted from the archival
records of the latter.
Keywords: student; priest; Romanian elite; Bukovina; “Junimea” Academic
Society
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SJANI, fond Fraţii Dugan, Cronicarul – Albumul Mare, vol. III, p. 106.

NOTE ŞI RECENZII
Û Documentele redeşteptării macedoromâne, adunate şi selectate de VICTOR
PAPACOSTEA, MIHAIL REGLEANU, ed. NICOLAE-ŞERBAN
TANAŞOCA, ŞTEFAN VÂLCU, cu colab. IULIANEI DEAC, Edit.
Predania, Bucureşti, 2012, 470 p. (Institutul de Studii Sud-Est Europene al
Academiei Române, „Izvoare privitoare la istoria romanităţii balcanice”)
A doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea a fost în istoria romanităţii orientale –
trunchi rupt de mai bine de un mileniu din masa compactă a romanităţii europene – vremea
unei puternice manifestări a identităţii romanice: la nordul Dunării s-a constituit România,
rezultat al unirii dintre cele două principate întemeiate de români în secolul al XIV-lea; la
sudul Dunării s-a produs ceea ce avea să se numească redeşteptarea conştiinţei originii la
diversele ramuri ale romanităţii balcanice. Mai mult încă, cele două afirmări politice şi de
conştiinţă s-au căutat reciproc şi şi-au întins mâna, cu rezultate excepţionale de o parte şi de
cealaltă.
Istoria acestei regăsiri la nivelul conştiinţei originii comune şi al acţiunii
corespunzătoare este larg ilustrată de documentele publicate în volumul de faţă, pregătit
pentru tipar cu decenii în urmă, dar oprit de la a vedea lumina zilei de vicisitudinile
situaţiilor politice generate de al Doilea Război Mondial şi îndeosebi de consecinţele
acestuia. Cititorii acestui volum vor descoperi în documentele pe care le cuprinde nu numai
un moment decisiv al „redeşteptării macedoromâne”, după cum sunt avertizaţi de titlul
lucrării, ci şi un aspect al istoriei moderne a României în îndeplinirea conştientă şi devotată
a rostului ei de reprezentant de frunte al romanităţii răsăritene.
Identitatea masei de romanici sud-dunăreni – generic denumiţi aromâni şi macedoromâni – cuprinşi în etnii mai numeroase şi, în cazul unora dintre acestea, organizate în
state proprii a fost continuu subminată de această coabitare şi de tendinţele asimilatoare
derivate din acest raport. Biserica şi şcoala au fost instituţiile prin care s-a manifestat
precumpănitor efortul de integrare a aromânilor în masa popoarelor în mijlocul cărora
trăiau, îndeosebi în teritoriile locuite majoritar de greci, foarte alergici la acest „corp străin”
care se lăsa greu asimilat. Şi tot pe tărâmul şcolii şi al bisericii s-a desfăşurat acţiunea de
consolidare a romanităţii sud-dunărene iniţiată şi consecvent urmărită de statul român, de
îndată ce şi-a constituit şi consolidat unitatea.
De atenţie specială a beneficiat din partea statului român problema şcolilor româneşti
pentru românii din Peninsula Balcanică şi formarea viitorilor dascăli destinaţi să preia
funcţia care le era rezervată în calitate de profesori în aceste şcoli. O amintire specială în
această privinţă se cuvine acordată dascălului Averchie şi grupului de şcolari cu care a venit
în România; instruiţi în limba română, aceştia au revenit la locurile de origine pentru a-şi
îndeplini misiunea. Spectrul larg al tematicii raporturilor dintre statul român şi romanitatea
balcanică reflectate în volum cuprinde probleme variate precum deschiderea şcolilor
române în Macedonia, şcoala macedo-română din Bucureşti şi regulamentul ei de
„Revista istorică”, tom XXIV, 2013, nr. 1–2, p. 183–198
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funcţionare, expediţiile de cărţi şi litere de tipar spre centrele de şcolarizare şi bisericeşti din
Peninsula Balcanică. Interes excepţional prezintă documentele care exprimă puternic
chemarea pentru apărarea limbii române faţă de tendinţele conservator-agresive ale
apărătorilor grecităţii şi ale aderenţilor lor din rândurile aromânilor, aşa-numiţii grecomani.
Deosebit de instructive sunt documentele care reflectă raporturile dintre statul român şi
autorităţile otomane, mai flexibile şi mai înţelegătoare faţă de punctul de vedere românesc
decât populaţiile balcanice creştine, care se considerau ameninţate de afirmarea identităţii
româneşti în rândurile aromânilor şi de sprijinul primit de această identitate revigorată din
partea statului român.
Se cuvine menţionat că una dintre urmările de seamă ale acestui vast efort convergent
al statului român şi al elitei romanităţii sud-dunărene a fost stabilirea în România a unui
număr considerabil de macedo-români, a căror amprentă, între altele, asupra vieţii culturale
naţionale a fost sesizată şi puternic evidenţiată de diverşi cărturari români, între aceştia, la
loc de frunte, fiind Nicolae Iorga.
Puternica afirmare politică şi culturală a unităţii în sfârşit regăsite a romanităţii norddunărene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a venit în întâmpinarea aspiraţiei
similare a romanităţii sud-dunărene în lupta pentru apărarea propriei identităţi. Conjugarea
celor două procese istorice a devenit una dintre realităţile de seamă ale istoriei româneşti a
vremii. Este meritul deosebit al autorilor volumului de a fi cules din arhive mărturiile
acestui trecut şi al îngrijitorului ediţiei de faţă, domnul Nicolae-Şerban Tanaşoca, de a le fi
adus în circuitul ştiinţific românesc. Îndelungatul interval de tăcere a politicii oficiale a
României în timpul regimului comunist în această problemă e unul dintre aspectele remarcabile
ale caracterului său anti-naţional. În 1947, când a preluat conducerea Ministerului de Externe şi
i-a fost prezentat, între atâtea altele, dosarul cuprinzând problema românilor sud-dunăreni,
Ana Pauker ar fi exclamat: „Problema aceasta nu mai există.” E de dorit ca istoricii români
să continue cercetările cu privire la această realitate majoră a istoriei naţionale, la a cărei
cunoaştere apariţia volumului de faţă reprezintă o contribuţie de primă însemnătate.
Şerban Papacostea
Academia Română
serbanpapacostea@gmail.com

Û Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică,
genealogică şi biografică, vol. II Boian-Buzescu, coord. MIHAI DIMITRIE
STURDZA, Simetria, Bucureşti, 2011, 724 p. + il. + arbori genealogici
Publicarea acestui volum la şapte ani după apariţia celui dintâi (familiile AbazaBogdan) este un eveniment în cultura românească şi trebuie salutat cu admiraţie şi
recunoştinţă. I se cuvin elogii pentru bogăţia şi erudiţia lui, pentru extraordinarul material
istoric şi iconografic şi pentru prezentarea grafică la nivelul celor mai luxoase albume de
artă. Merită de asemenea apreciere pentru tenacitatea şi energia de care a dat dovadă Mihai
Sturdza în conceperea şi realizarea acestei opere majore cu concursul a 52 de autori mai
vechi sau în viaţă, de la Ion Heliade-Rădulescu (1802–1872) la tinerii Lucian Valeriu Lefter
(n. 1977), Tudor Radu Tiron (n. 1978) şi Marius Păduraru (n. 1979). Nu trebuie trecut cu
vederea nici pentru modul inteligent şi agreabil în care este înfăţişată istoria românilor „prin
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cei mari” (ca să îl parafrazez pe Nicolae Iorga), sprijinit pe genealogie şi prosopografie,
ştiinţe zise „auxiliare”, dar în fapt indispensabile pentru cunoaşterea şi înţelegerea trecutului.
Cantonate până mai deunăzi în paginile publicaţiilor de strictă specialitate,
genealogiile şi prosopografiile boiereşti române au cunoscut prea puţine formule originale
în secolul care a trecut de la apariţia cărţii de pionierat a lui Octav-George Lecca, un tânăr
de 18 ani în 1899, când a publicat Familiile boiereşti române. Drumul parcurs de atunci (nu
îl mai citez pe paharnicul Sion de pe la 1840) până astăzi, în ciuda interludiului comunist,
este enorm, ca şi materialul documentar existent şi publicat, care a crescut în mod exponenţial.
Un alt merit al coordonatorului este folosirea masivă a presei, izvor fundamental pentru epoca
mai nouă, în genere neglijat de genealogişti, sub forma cronicilor mondene ale lui
Claymoore (Mişu Văcărescu), dar mai ales a notiţelor necrologice care trasau biografia
răposatului şi în care apar toate rudele sale. Un alt izvor este cel iconografic – fresce
bisericeşti, tablouri şi fotografii, multe inedite şi din colecţii particulare –, o adevărată
încântare pentru ochi şi un suport esenţial pentru orice contribuţie serioasă. În sfârşit, Mihai
Sturdza a valorificat truda de decenii a celor mai iluştri predecesori şi dascăli ai săi şi ai
multora: Ştefan D. Grecianu, Petre Vasiliu-Năsturel, Ion Tanoviceanu, Sever Zotta, Ioan C.
Filitti, Radu Rosetti, Emanoil Hagi-Mosco, George D. Florescu, Ion Ionaşcu, Gheorghe
Bezviconi, Ferdinand (Muti) Bartsch, Alexandru Perieţeanu-Buzău, Emanuel Bogdan şi alţii.
Sunt incluse în acest volum peste 55 de familii cu arborii lor genealogici, notiţe mai
lungi sau mai scurte despre originile şi istoria acestora, medalioane despre personajele mai
importante, ctitorii etc., bazate toate pe cercetări de arhivă denotând un efort îndelungat şi
migălos de documentare şi completare a informaţiei disponibile. Se poate spune deci că
această carte (ca şi volumul I) este o adevărată sumă a cunoştinţelor actuale despre familiile
boiereşti, clasa politică prin excelenţă a ţărilor române până la Primul Război Mondial,
când revoluţionarul Cristian Rakovski şi, după el, Lenin denumeau România „ţara
boierilor”. Şi aveau perfectă dreptate, căci fără această clasă atât de hulită de comunişti am
fi avut o altă istorie sau nici măcar o istorie, ci doar o existenţă anonimă dusă de masele
largi de ţărani, ca în Bulgaria sau Albania. Şi chiar după 1918, cele 300 de persoane care
contau în viaţa politică a României Mari (după calculele lui Constantin Argetoianu şi Petre
Pandrea), ca şi majoritatea preşedinţilor de Consiliu până la şi inclusiv generalul Sănătescu,
erau descendenţi din sau înrudiţi cu vechile familii aristocratice (a se vedea cazul lui Ionel
şi Vintilă Brătianu, Alexandru Marghiloman, Barbu Ştirbey, Constantin Argetoianu şi
Nicolae Iorga, Iuliu Maniu şi Al. Vaida-Voevod, Ion Gigurtu), ca să nu mai vorbim de
corpul ofiţeresc, cel diplomatic şi cel judiciar.
Cinci familii mai importante: Brâncovenii (p. 246–353), Brătienii (p. 372–466),
Brăiloiu (p. 190–244), Bosie (p. 81–114) şi Buzescu (p. 645–676) ne permit să înţelegem
istoria românească aşa cum se reflectă ea în istoria unor familii care au jucat un rol decisiv
într-o epocă sau alta, cu alte cuvinte, să depăşim concepţia istoriei „anonime” şi să realizăm
sinteza între istoria personalizată, vie, fierbinte sau rece, şi seriile de fapte economice,
sociale, ba chiar şi istoria-bătălie, fără a cădea în păcatul invers al anacronismului
istoriografiei medievale, care cunoştea numai regi şi regine, nobili şi bătălii.
Paginile consacrate Brătienilor sunt semnate de Mihai Sturdza şi depăşesc cu mult
cadrul familial, prezentându-se ca o adevărată frescă a anilor de formaţie a elitelor
româneşti la Paris, unde se aflau ca studenţi sau exilaţi înainte şi după revoluţia de la 1848.
În acest laborator de idei şi curente politice, românii formează un grup compact, dar mai
cenuşiu, lipsit de panaşul polonezilor sau de patosul ruşilor. Deşi aderă la loji masonice
(sunt aici pagini de excelentă reconstituire istorică), iau contact cu jurnalişti şi cu elitele
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politice şi intelectuale, acţiunea lor este mai discretă şi se caracterizează printr-un admirabil
pragmatism constatat cândva şi de Catherine Durandin şi Vlad Georgescu, care au
identificat câteva trăsături definitorii ale gândirii şi acţiunii lor: importanţa dată conjuncturii
internaţionale şi raporturilor dintre Marile Puteri active în bazinul carpato-dunărean –
Rusia, Turcia, Austria –, cu accentul final pus pe menţinerea relaţiilor cu Imperiul Otoman
pentru a contracara expansionismul agresiv rus şi austriac. Era aici, în fond, o mai veche
atitudine politică a gânditorilor şi oamenilor de acţiune români. Acest demers a sfârşit prin
a se impune şi în lumea elitelor franceze, explicând actul fondator al războiului Crimeii
menit să stăvilească veleităţile ţarului Nicolae I de cucerire a Constantinopolului şi de
expansiune în Marea Neagră şi Caucaz.
Alături de Brătieni, Brâncovenii beneficiază şi ei de o prezentare largă, de la
reconstituirea atentă a originilor familiei de Ştefan Andreescu, un expert în materie, până la
Aşezămintele Brâncoveneşti, trecând prin strălucita perioadă de un sfert de veac a domniei
lui Constantin Brâncoveanu, atât de bogată în realizări culturale de tot felul, adevărat
apogeu al diplomaţiei româneşti şi cântec de lebădă al regimului nobiliar în Muntenia.
Cuvinte de laudă (şi toate la superlativ) se pot spune despre toate componentele
acestui volum (o menţiune specială pentru revelaţia adusă de C. Rezachevici cu familia
Buceaţchi). Din lipsă de spaţiu însă, ne vom mărgini la a exprima câteva critici de detaliu şi
câteva doleanţe pentru o nouă ediţie.
Mai întâi, trebuie să spunem ceva despre lista autorilor: la unii dintre ei lipsesc datele
de naştere şi/sau de deces, care pot fi totuşi completate. Un prim şi extrem de dramatic caz
este cel al lui Alexandru A. Vasilescu (p. 5), istoric, între altele, al Olteniei sub austrieci,
prezent la capitolul despre familia Brăiloiu. Acest mare istoric pe nedrept uitat, senator
P.N.Ţ. în 1932–1933, a avut un destin tragic: a fost asasinat în martie 1946 în timpul
campaniei electorale de o bandă de comunişti condusă de un oarecare Dorobanţu, care a
atacat o adunare a alegătorilor ţărănişti din judeţul Dâmboviţa1. Alexandru Vasilescu era pe
atunci profesor de istorie la Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la mănăstirea Dealu, însă
fostul său elev Ştefan Ştefănescu, actual academician şi fost director al Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga”, într-o notiţă scheletică, nu dă nici măcar anul morţii dascălului care
i-a trezit gustul pentru istorie2.
La fel pot fi completate: data morţii profesorului Ion Ionaşcu (†1979) şi anii de viaţă
ai preoţilor Marin Branişte (1915–1996) şi Nicolae Hodoroabă (1888–1941), precum şi ai
lui Ion Heliade-Rădulescu (1802–1872).
În privinţa familiilor, ne vom referi mai întâi la Bolintineni (p. 54–69): arborele lor
genealogic începe cu Barbu, tatăl lui Radu Captar comis (1574–1577), proprietar lângă
Bucureşti. Nu s-a observat însă că cel dintâi membru cunoscut al familiei este Captare
logofăt, diac din 1516, mort în luptele cu turcii în vremea lui Radu de la Afumaţi3.
Pe de altă parte, sunt sigur că Pârvul proprietar la Mârşa şi Bolintin în 1704, însurat
cu Catrina Ştirbescul, nu este acelaşi cu zugravul Pârvu Mutu, a cărui soţie se numea
Tudora4 şi care avea o casa cumpărată la 1702 de Iordache Creţulescu5. Îmi aduc aminte că
1

C. Ioniţoiu, Morminte fără cruci. Contribuţii la cronica rezistenţei româneşti împotriva
dictaturii comuniste, vol. I, München, 1982, p. 138 şi 233–234.
2
Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 338. Alte date despre el în volumul
Politics and Political Parties in Roumania, London, 1936, p. 550.
3
Ştefan Andreescu, Boierii lui Radu vodă de la Afumaţi, în idem, Perspective medievale,
Bucureşti, 2002, p. 24–74.
4
Vezi actul din 9 mai 1701 păstrat la Muzeul Municipiului Bucureşti.
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am consultat la Arhivele Naţionale un dosar întreg despre acest Pârvu Mutu din Bolintin
până am înţeles că nu poate fi vorba de zugravul omonim şi contemporan.
Pentru Petre Borş (p. 80), s-ar fi putut eventual completa cu notiţa din Enciclopedia
Cugetarea6: s-a născut la Cipiliuţi (Hotin) şi a desfăşurat o activitate patriotică interesantă
la Torino între 1860 şi 1866. Nu este oare nicio legătură cu Lucia Borş, autoarea biografiei
doamnei Elena Cuza?
Familia Boteanu din Muntenia (p. 119 şi urm.) avea mari proprietăţi în Bucureşti la
1720, când exista deja mahalaua Boteanu7.
La Botenii din Moldova (p. 115–118) se va adăuga ofiţerul rus Ivan Botianov (Ion
Boteanu), fiul lui Vasile stolnic, care vine în ţările române în 1846–1847 şi redactează un
raport despre starea lor8. Este un exemplu de român rusificat, ca mulţi alţii, precum Hereştii
(Herascov) şi, mai ales, comandantul de submarin Buzeskul, care a torpilat un vapor
românesc cu emigranţi evrei în Marea Neagră.
Mărturisesc ca am fost dezamăgit de arborele genealogic al familiei Brezoianu (p. 471) şi
de lipsa unor informaţii mai ample despre acest neam. Mai întâi, Pătraşco Brezoianu,
marele vornic al lui Ştefan Cantacuzino, a fost ales domn pentru câteva zile de către boierii
munteni în septembrie 1716 după fuga lui Nicolae Mavrocordat la Giurgiu. Apoi el nu a
fost însurat cu Maria, fiica lui Şerban vodă Cantacuzino, care l-a luat, cum se ştie, de soţ pe
aga Constantin Bălăceanu, mort la Zărneşti în 1690. Rămasă văduvă în Ardeal, Maria nu s-a
mai măritat şi s-a călugărit la mănăstirea Dintr-un Lemn, unde este îngropată9. În schimb
Ilinca, fiica lui Pătraşco Brezoianu, s-a măritat cu Ioan Bălăceanu, fiul agăi Constantin.
O alta fiică a lui Pătraşco, Stanca, soţia lui Radu (Raducanu) Cantacuzino (†1715), a
fost proprietara unei cărţi de bucate traduse şi adaptate din italieneşte, de care m-am ocupat
şi eu10. După această carte de bucate a fost scoasă o copie pentru sora Stancăi, Safta, şi
soţul ei, Iordache Popescu, vornic de Târgovişte, mort între 1724 şi 1729 (iar nu în 1742,
cum apare în arborele genealogic citat de la pagina 471). Safta, care mai trăia la 1772, nu
s-a mai remăritat şi în niciun caz cu Matei Cantacuzino (†1742), care a avut-o de soţie pe
Păuna, fiica lui Velisar sin Ghencea Rustea, după cum scrie banul Mihai Cantacuzino11.
La arborele genealogic al boierilor din Bucov (p. 512–514) alcătuit de Dan Pleşia,
cred că ar mai trebui adăugat Ilie vornicul din Corneşti (activ între 1611 şi 1648), care poate
fi un fiu dintr-o primă căsătorie al Stanei, soţia lui Stoica din Cepturi, întrucât moşia
Corneşti făcea parte din zestrea Stanei12. Însurat cu Despina, fiica lui Stoica Gighire
5

nota 1.

6

D.Z. Furnica, Industria şi dezvoltarea ei în ţările române, Bucureşti, 1926, p. 188–189,

Enciclopedia Cugetarea, ed. Lucian Predescu, Bucureşti, [1940], p. 117.
G.D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 48, nota 234.
8
Paul Cernovodeanu, Un exposé sur les Principautés danubiennes pendant la période du
Règlement organique, par le colonel Ivan Botionov, în Miscellanea in honorem Radu Manolescu,
Bucureşti, 1996, p. 296–318; idem, Ivan Botianov, în Călători străini despre ţările române în secolul
al XIX-lea, vol. IV (1841–1846), coord. Daniela Buşă, Bucureşti, 2007, p. 463–513.
9
C. Bălăceanu-Stolnici, Saga Bălăcenilor, ed. a II-a, Bucureşti, 2000, p. 60.
10
M. Cazacu, I. Constantinescu, O lume într-o carte de bucate, Bucureşti, 1997, p. 40 şi urm.
despre viaţa ei dramatică.
11
Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 116–117.
12
Documenta Romaniae Historica, seria B Ţara Românească, vol. VIII (1576–1580),
ed. Damaschin Mioc, Ioana Constantinescu, Bucureşti, 1996, p. 355.
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(Gighiri) stolnic din Izvorani13, el are doi băieţi, fără dregătorii, şi trei fete, dintre care două
fac alianţe importante: Mihna se mărită cu Diicul Rudeanu, iar Marula cu Radu Cocorescu.
Ele sunt mătuşile doamnei Marica, soţia lui Constantin Brâncoveanu, căreia Mihna îi oferă
partea ei de zestre din Corneşti14. La rândul ei, doamna Marica dă Corneştii fiicei ei Ilinca
la căsătoria cu Şerban Greceanu, care dă naştere familiei Cornescu15.
În fine, arborele genealogic al Buzeştilor (p. 645–646) prezintă câteva scăpări privind
începuturile acestei familii: astfel Barbu, mare paharnic (1431–1436), strămoşul Craioveştilor, a
fost însurat cu fata lui Vâlcsan al lui Florea (Florev), strămoşul Floreştilor. Or, două izvoare –
pomelnicele Craioveştilor de la Bistriţa şi de la Sfântul Pavel de la Athos din 1501 – dau
acestei soţii numele de Vlada. La rândul său, fiul lor, Neagoe Strehăianu (de la Craiova),
tatăl celor patru fraţi Craioveşti, a fost însurat de două ori, cu Stana (cu care l-a avut pe
Pârvu) şi cu Vinia, o nobilă sârbă, cu care i-a avut pe ceilalţi trei fii.
Cu aceste mici observaţii de detaliu încheiem prezentarea acestei formidabile lucrări
chemate să aducă mari servicii istoricilor români prin bogăţia informaţiei şi erudiţia de care
dau dovadă autorii. Ea este o dovadă în plus că istoria poate fi scrisă agreabil fără a sacrifica
fondul ştiinţific şi se prezintă ca o piatră de hotar de neînlocuit în istoriografia românească.
Matei Cazacu
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
matei.cazaco@bbox.fr

LUCIAN BOIA, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi
1950, Humanitas, Bucureşti, 2011, 358 p.
Lucian Boia este cunoscut pentru lucrările cu subiecte legate de istoria ideilor şi a
imaginarului, pentru interpretările noi aduse atât în domeniul istoriei Franţei şi a Germaniei,
cât şi în cel al istoriei naţionale. În lucrarea de care ne ocupăm, autorul îşi continuă
demersul în domeniul demitizării din cartea sa anterioară Istorie şi mit în conştiinţa
românească. Lucian Boia urmăreşte, astfel, demitizarea figurii intelectualului, acţiune
realizată fără adoptarea unui ton moralist. Autorul precizează faptul că opţiunile unora
dintre reprezentanţii elitei româneşti nu trebuie judecate, deoarece noi beneficiem de
avantajul cunoaşterii deznodământului evenimentelor.
Pe parcursul lucrării, autorul ne aduce în atenţie traseul sinuos al destinelor
intelectualilor din perioada agitată cuprinsă între 1930 şi 1950. Optarea pentru acest titlu se
dovedeşte a fi una foarte potrivită, surprinzând situaţia delicată prin care intelectualitatea
românească a fost nevoită să treacă. Intervalul de timp ales de autor a fost marcat de
schimbări bruşte de regimuri, de la „relativa democraţie” (p. 7), aşa cum o numeşte
istoricul, la regimuri de tip totalitar. Prinşi în pânza de păianjen a evenimentelor şi nevoiţi
în permanenţă să se adapteze deselor schimbări, intelectualii români au trecut prin
numeroase „probe”, dovedindu-şi sau nu capacitatea de adaptare. În istoriografia
românească postdecembristă au mai existat demersuri menite să analizeze evoluţia
13

Ibidem, doc. nr. 189, 4 aprilie 1579, p. 302.
„Buletinul Comisiei Istorice a României”, XI, 1932, p. 64–66, nr. 16, 17 şi 18.
15
Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1906, p. 296 şi 157.
14
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intelectualilor pe parcursul acestui interval de timp, lucrarea nefiind, din punct de vedere
tematic, o noutate. Autorul reuşeşte, însă, să îmbine într-un stil atrăgător piesele de puzzle
reprezentând destinul intelectualilor în contextul tumultuoaselor decenii din istoria
României.
Cartea este structurată în opt capitole, la care se adaugă o introducere, un inventar
conţinând notele biografice a 120 de personaje (autorul menţionează faptul că nu a putut
include în listă toate personajele care apar în lucrare, alegându-le pe cele mai
reprezentative), o încheiere şi un indice de nume. Lucian Boia tratează cronologic această
problemă, pornind de la primul capitol al lucrării, Ofensiva tinerilor, care aduce în primplan atitudinea de revoltă şi frondă a tinerilor Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran
şi Eugen Ionescu. „Nu toleranţa îi caracterizează pe cei mai mulţi dintre ei. Negarea e
adesea radicală, fără nuanţe, fără concesii. Predecesorii sunt sau anulaţi, sau, în cel mai bun
caz, menţionaţi ca ilustrând etape pregătitoare, în aşteptarea apariţiei celor chemaţi să
împlinească cultura românească” (p. 22). Soluţia propusă de majoritatea lor era „tabula
rasa”, o schimbare din temelii atât a culturii româneşti, cât şi a destinului însuşi al neamului.
Excepţii de la acest tip de gândire în rândul tinerilor existau, autorul menţionându-l pe
Mircea Vulcănescu. Cu toate acestea, continuă istoricul, ceea ce îi unea pe toţi tinerii
intelectuali din acea vreme era convingerea fermă că ei erau cei aleşi pentru a face multdorita schimbare. Dorinţa era izvorâtă atât din idealismul caracteristic acestei generaţii, cât
şi din multele nemulţumiri din viaţa lor profesională, lipsa veniturilor fiind printre cele mai
pregnante probleme.
Următorul capitol, Naţionalişti şi democraţi, evrei şi antisemiţi, surprinde agitaţiile
anilor ’30, tratând măsura în care regimul politic premergător instaurării regimului personal
al lui Carol al II-lea poate fi considerat democratic. Deşi votul era universal (masculin),
putând fi considerat un element caracteristic al unei societăţi democratice, modul de
aplicare a fost unul care ar conduce mai degrabă către tendinţe autoritariste. Numeroasele
presiuni exercitate, dar şi lipsa unei pregătiri politice a românilor au condus la rezultatele
alegerilor din 1937. Libertatea presei era de asemenea promovată, însă existau limite stricte,
după care intervenea cenzura. „Pe scurt”, subliniază autorul, „drumul era încă lung pentru
ca democraţia românească să semene ceva mai bine cu o democraţie autentică”, democraţia
fiind „ţinută în frâu şi de orientarea naţionalistă, puternic înrădăcinată în conştiinţa
românească” (p. 49). Aşadar, ceea ce conta cel mai mult pentru tânăra intelectualitate
românească era elementul naţional, care avea prioritate în faţa celui democratic. Motivul
evidenţiat de autor este complexul de „cetate asediată”, prezent în mod constant în
mentalitatea românilor odată cu consolidarea ideologiei naţionale. De altfel, această
ideologie a generat în timp numeroase frustrări, alimentate atât de cosmopolitismul
oraşelor, cât şi de ocuparea poziţiilor privilegiate de către străini.
Cel de-al treilea capitol prezintă lumea academică din România acelor vremuri,
cuprinzând atât corpul profesoral universitar, cât şi cel studenţesc. Apartenenţa politică atât
a universitarilor, cât şi a academicienilor, dar şi ponderea evreilor în universităţi înainte de
intrarea în vigoare a legislaţiei antisemite sunt analizate minuţios de către autor. Este relevată,
astfel, o tendinţă mult mai conservatoare în cazul Academiei decât în cel al universităţilor.
Capitolul Regele aduce în prim-plan controversata figură a lui Carol al II-lea,
istoricul tratând echilibrat atât laturile pozitive, cât şi cele negative ale perioadei domniei
sale. Probabil cel mai important aspect pozitiv a fost încurajarea culturii, Carol al II-lea
(prin intermediul sfătuitorului său, Nicolae Condiescu) ajutând constant autorii români.
Printre cele mai reprezentative exemple se numără cazurile lui Mircea Eliade, Tudor
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Arghezi şi Mihail Sebastian, dar şi ajutorul acordat lui Dimitrie Gusti, care a condus la
inaugurarea Muzeului Satului. Deşi regele nu a avut preocupări literare – autorul observa,
ironic, „oricum, dacă citea, îşi ascundea bine această îndeletnicire” (p. 113) –, avea în
schimb talentul de a remarca valorile culturale şi de a susţine permanent tendinţele moderne
de abordare a literaturii şi a altor domenii umaniste, precum istoria.
Al cincilea capitol, Legionarii, analizează schimbările survenite, în special în mediul
universitar, odată cu venirea legionarilor la putere alături de generalul Ion Antonescu.
Lucian Boia a examinat în cadrul acestui capitol legislaţia antisemită, precum şi activitatea
şi deciziile comisiei de revizuire a cadrelor didactice. Criteriul acestei comisii,
„moralitatea”, a generat un lung şir de zvonuri şi aprecieri din partea colegilor de catedră cu
privire la conduita cadrului didactic care era evaluat. De exemplu, asistentul George Palade,
viitorul câştigător al Premiului Nobel, era caracterizat ca un oponent al regimului legionar,
cu o activitate ştiinţifică „inexistentă” şi cu o conduită morală care lăsa de dorit, întreţinând
relaţii intime cu surorile de spital, din care a rezultat şi un copil (p. 173). La rândul său,
Tudor Vianu era considerat un compilator fără valoare, neputând ocupa funcţia de profesor
universitar din cauza originii sale evreieşti.
Capitolul dedicat regimului antonescian tratează schimbările produse odată cu
înlăturarea legionarilor de la putere. Încă o dată, elita intelectuală românească a fost silită să
se adapteze unei situaţii radical diferite. Rectorii şi decanii numiţi în timpul regimului
antonesciano-legionar au fost, evident, schimbaţi, având mult de suferit pentru anterioara
asociere cu Mişcarea Legionară. Preocuparea intelectualilor faţă de război domină, fiecare
emiţând propriile opinii despre posibilul câştigător al conflagraţiei. Părerile lor se schimbă
în funcţie de evoluţia situaţiei de pe front: Mihail Sebastian nota ironic oscilaţia opiniilor
lui Alexandru Rosetti în ceea ce priveşte numele învingătorului.
Cele două capitole finale marchează evoluţia evenimentelor de după 23 august 1944
şi ultimele schimbări de regim. Mutaţiilor politice şi condamnărilor foştilor lideri politici li
se suprapun şi schimbări în rândurile intelectualităţii. Dintre cei aflaţi în acel moment în
străinătate, unii nu s-au mai întors în ţară (cum ar fi Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, Dumitru Amzăr, Scarlat Lambrino, Pamfil Şeicaru etc.), dar alţii, precum
Constantin C. Giurescu, plecat în Turcia la începutul anului 1944, au ales să se întoarcă.
Situaţia intelectualităţii din ţară este una delicată, epurările din corpul universitar excluzând
de la catedră cadrele care avuseseră legături cu Mişcarea Legionară şi cu regimul
antonescian. În urma celor mai importante acţiuni de epurare, din 1945 şi, în special, din
1947, au fost eliminaţi din universităţi Nichifor Crainic, Petre P. Panaitescu, Alexandru
Marcu, Nicolae Herescu, Gheorghe Alexianu, Mihai Antonescu, Radu Gyr, Alexandru
Vulpe, Gheorghe Brătianu, Grigore Nandriş, Ioan Hudiţă, Gheorghe Zane şi mulţi alţii. Pe
lângă aceste acţiuni de excludere, se remarcă şi cele de racolare a unor intelectuali, nume
importante precum George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu şi Cezar Petrescu
alegând, din diferite motive, să joace cartea regimului comunist. Autorul remarcă ponderea
destul de importantă a intelectualilor susţinători ai regelui Carol al II-lea care au decis în
primii ani de după 23 august să se alăture comuniştilor, printre aceştia numărându-se Mihai
Ralea şi Mihail Ghelmegeanu. Tot aici autorul analizează şi cazul lui Gheorghe Tătărescu.
După consolidarea regimului comunist, intervenţiile în domeniul culturii s-au
înmulţit, afectând activitatea intelectualilor. La 10 iunie 1948, Academia Română a fost
dizolvată, Academia Republicii Populare Române luându-i locul. Lucian Blaga,
D. Caracostea, Simion Mehedinţi, Radu Rosetti, P.P. Negulescu, Dimitrie Gusti, Alexandru
Lapedatu alături de alţii îşi pierd titlul de academician. În locul lor, au fost aleşi noi
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membri, pe criterii politice şi profesionale. Pierderea titlului de academician sau de profesor
universitar putea pava drumul către închisoare, mulţi intelectuali fiind arestaţi, iar unii
dintre ei murind în temniţe. Pe de altă parte alţii, precum Tudor Arghezi, au fost interzişi, în
timp ce alţii au ales calea coabitării.
În concluzie, intelectualii pot cădea oricând pradă capcanelor istoriei, în ciuda
pregătirii deosebite în domeniul de specialitate. Ei pot fi tentaţi să comită aceleaşi greşeli ca
un om obişnuit, cunoştinţele lor nefiind o condiţie necesară şi suficientă pentru luarea celor
mai corecte sau înţelepte decizii. Intelectualul, conform concluziilor expuse de autor, „e
supus, ca oricine, conjuncturilor istorice şi presiunilor ideologice. Într-un fel sau altul,
cariera lui e dependentă de Putere (cu atât mai mult într-un regim autoritar şi, fără doar şi
poate, într-unul totalitar)” (p 342). Fiecare dintre personalităţile analizate a încercat,
conform propriului caracter şi în funcţie de context, să îşi modeleze viaţa şi activitatea,
reuşind sau nu să navigheze în apele tulburi ale anilor 1930–1950. Printr-o abordare clară şi
printr-un stil în care reuşeşte să strecoare unele caracterizări ironice („strategul inegalabil”
Camil Petrescu), Lucian Boia surprinde relaţia Putere-intelectualitate într-o perioadă
agitată, marcată de schimbări radicale.
Mihaela Stroe
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mihaela_stroe90@yahoo.com

KARL GUNNAR PERSSON, An Economic History of Europe: Knowledge, Institutions
and Growth, 600 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge,
2010, 272 p. + 36 grafice + 12 il. + 4 hărţi
Mulţi dintre istoricii economiei europene au fost tentaţi de realizarea unei sinteze în
care să explice succesul economic al Europei comparativ cu celelalte părţi ale lumii.
Acestora li se alătură prin volumul publicat la Cambridge University Press în 2010 şi Karl
Gunnar Persson. Suedez de origine, actualmente profesor la Universitatea din Copenhaga,
Karl Gunnar Persson s-a remarcat prin cercetări referitoare la creşterea economică
preindustrială şi la integrarea pieţelor de cereale în Europa modernă, precum şi ca animator
al cercetărilor de istorie economică, fiind primul preşedinte al Societăţii Istorice Economice
Europene şi unul dintre editorii fondatori ai „European Review of Economic History”.
Sinteza lui Karl Gunnar Persson debutează cu treisprezece teze cu privire la istoria
economică, anticipând sistematic subiectele pe care le va trata în cuprinsul cărţii; aceste
teze se regăsesc sub forma unor problematizări destul de generale precum „Europa există
prin comerţ” (a doua teză) şi „Instituţiile eficiente sunt deseori stabile, dar instituţiile stabile
nu sunt neapărat eficiente” (al şaselea enunţ). Primelor douăsprezece teze le răspund cele
douăsprezece capitole ale cărţii, cea de a treisprezecea rămânând ca temă de reflecţie pentru
cititor. Această introducere determină o incursiune ambiţioasă în istoria economică a
Europei, dezvoltată în capitolele următoare. Lucrarea urmăreşte, în mare, progresul istoric,
dar în fiecare capitol accentul este pus pe anumite subiecte de natură economică, cum ar fi
creşterea populaţiei, evoluţia instituţională, cunoaşterea şi transferul de tehnologie,
creditarea şi activităţile bancare sau schimburile comerciale şi ratele. Această integrare a
istoriei economice cu teme economice cheie îl face pe cititor să înţeleagă cu o mai mare
uşurinţă importanţa istoriei economice în context mai larg.
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Primele cinci capitole acoperă perioada de până la revoluţia industrială, iar restul de
şapte capitole secolele XIX şi XX. Totuşi, această delimitare nu este foarte strictă: în
primul capitol, caracterizând Europa drept o entitate definită prin legăturile sale comerciale
interne, autorul discută, de asemenea, Uniunea Europeană de astăzi. Tot astfel, în capitolul
şapte (Bani, credit şi bănci), se întoarce în timp pentru a oferi o lungă expunere despre
originile banilor.
În capitolele II–IV sunt discutate modelele analitice ale lui Thomas Malthus şi Adam
Smith. În capitolul IV, tratând subiectul productivităţii totale a factorilor (PTF), Karl
Gunnar Persson explică abordarea duală de calculare a PTF prin intermediul preţurilor, al
factorilor de venit sau al acţiunilor; de asemenea, îi aduce pe cititori la o estimare indirectă
prin calcularea populaţiei urbane versus cea agrară. Autorul descrie modul în care un
cercetător îşi formează o ipoteză de cercetare şi cum poate fi această ipoteză testată folosind
informaţiile de istorie economică. Prin punerea în evidenţă a dezbaterilor curente din istoria
economică, Karl Gunnar Persson arată că cercetarea este continuă şi că deseori nu există o
situaţie uşoară, corectă sau greşită când vine vorba despre interpretarea unor evenimente
istorice sau a unor fenomene economice. Ultimele trei capitole sunt axate pe temele
dezvoltării bunăstării statului, inegalităţii şi globalizării; ele reprezintă o punte de legătură
între economie şi istorie şi ajută cititorul să situeze importanţa istoriei economice în
dezbaterea zilelor noastre.
În a doua jumătate a cărţii sunt luate în discuţie instituţiile monetare, comerciale,
fiscale şi redistributive ale economiilor începând cu revoluţia industrială, precum şi
influenţa acestora asupra creşterii economice şi distribuţiei veniturilor. Printre cele mai
importante evoluţii comune din această perioadă sunt menţionate creşterea substanţială a
schimburilor comerciale, creşterea colectării dărilor către stat şi un regres al inegalităţii
economice. Mulţi economişti americani privesc consolidarea statului şi redistribuirea
veniturilor în mare parte a Europei ca o frână importantă a creşterii economice şi un eşec al
acestor economii în perioada modernă. Recunoscând această critică, K. Gunnar Persson apare ca
un susţinător al „capitalismului scandinav” şi, implicit, un critic al concurentului acestuia,
„capitalismul anglo-saxon”. Totuşi, având în vedere importanţa acestui aspect în contextul crizei
economice actuale, o discuţie mai riguroasă şi extinsă a dezbaterii ar fi fost bine-venită.
Principalul folos al acestei cărţi rezidă în faptul că sintetizează şi clasifică experienţa
europeană. Respingând cu hotărâre malthusianismul din cauza dogmatismului acestuia,
Karl Gunnar Persson propune pentru perioada preindustrială o abordare combinată a
poziţiilor lui T. Malthus şi ale lui A. Smith.
Autorul sugerează că creşterea semnificativă a populaţiei între 600 şi 1800 a
determinat o majorare proporţională a nivelului veniturilor. Astfel, conform lui A. Smith, a
existat o fază intermediară între stagnarea veniturilor din epoca lui T. Malthus şi creşterea
lor nestingherită în lumea modernă. K. Gunnar Persson susţine că creşterea populaţiei nu a
absorbit tot progresul tehnologic, lăsând nivelul veniturilor neschimbat, à la Malthus,
pentru că efectele negative ale creşterii populaţiei raportate la terenul limitat au fost
depăşite de efectele pozitive ale creşterii populaţiei raportate la veniturile din economia de
scară. În susţinerea teoriei sale, autorul oferă unele dovezi interesante, cum ar fi
diversificarea ocupaţiilor de-a lungul timpului. Cu toate acestea, el nu dezvoltă un model
formal al interpretării sale inovative, iar schema pe care o prezintă în rezumat la pagina 61
identifică populaţia ca vector independent, exogen al lumii preindustriale.
O imprecizie demnă de a-i ofensa pe greci şi italieni, moştenitori cel puţin din punct
de vedere teritorial ai Imperiului Bizantin, o constituie excluderea Imperiului Bizantin din
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Europa, enumerându-l alături de China şi lumea musulmană: „Europa a rămas în urma altor
civilizaţii – China, Imperiul Bizantin şi lumea musulmană – în termeni de bunăstare,
tehnologie şi învăţare.” De asemenea, considerăm că impactul economic pe care l-au avut
războaiele şi expansiunea imperiilor este atins foarte voalat, fără a fi pus în discuţie.
Perspectiva autorului cu privire la preeminenţa globală a Europei poate fi interpretată ca
inexactă; apreciem că principalul factor al dominaţiei europene nu este inovarea tehnologică, ci
politicile imperialiste ale portughezilor, spaniolilor şi în special ale britanicilor. Accentul
obsesiv pus pe inovare poate conduce la concluzia că Portugalia, Spania sau Marea Britanie
au decăzut din lipsa ei, nu că s-au prăbuşit sub greutatea propriilor lor imperii.
Un mare obstacol cu care se confruntă autorul unui text istoric european este
revoluţia industrială şi consecinţele sale. Explicaţia lui Karl Gunnar Persson pentru
revoluţia industrială este „şi apoi s-a întâmplat ştiinţa”, acordând credit diverselor inovaţii
majore din 1750 până în prezent. În paralel cu acest proces a existat o perioadă de
disparitate a veniturilor între naţiunile europene, între 1700 şi 1914, şi o perioadă de
convergenţă puternică, din 1914 până în prezent. Autorul prezintă aceste tendinţe, dar le
înfăţişează ca pe un produs al eşecurilor şi succeselor instituţionale. Importanţa acordată
instituţiilor serveşte aici la sublinierea punctelor slabe ale capitolului anterior cu privire la
natura şi rolul instituţiilor în creşterea economică.
După ce tratează problematica revoluţiei industriale, K. Gunnar Persson se întoarce la
evoluţia monetară şi a instituţiilor bancare, ajungând la concluzia că dezvoltarea acestor
forme a fost o altă cauză importantă de creştere. Descriind corect aceste evoluţii, autorul
este din nou ambiguu cu privire la principalele motoare de creştere pe termen lung. La întrebarea
în ce măsură au fost noile instituţii financiare o formă de evoluţie tehnologică şi un factor
de creştere sau doar un răspuns la redimensionarea şi diversificarea economiei, autorul
sugerează că noile instituţii financiare au fost un motiv major pentru creşterea ratei de
economisire în cadrul economiilor asociate cu revoluţia industrială, responsabil pentru
venituri substanţiale, dar nu oferă susţinere teoretică pentru a face această afirmaţie plauzibilă.
Karl Gunnar Persson realizează anchete utile dezbaterilor actuale în ceea ce priveşte,
de exemplu, cauzele creşterii productivităţii, importanţa inovării tehnologice, creşterea
cunoaşterii economiei, cauzele decalajelor între naţiuni, precum şi importanţa instituţiilor
de a promova dezvoltarea economică; el prezintă, de asemenea, rezumate concise ale
dezvoltării instituţiilor financiare şi a altor instituţii economice. Cu toate acestea, aspectul
istoric al expunerii sale tinde să ocolească diverşi factori care ar putea fi consideraţi
exteriori economiei, dar care au un grad înalt de influenţă asupra dezvoltării economice
(sau a lipsei acesteia), cum ar fi relaţiile de clasă (declinul iobăgiei primeşte un tratament
evident insuficient având în vedere importanţa sa pentru dezvoltarea pieţei capitaliste a
terenurilor sau a forţei de muncă) sau normele culturale şi religioase, care ajută la
determinarea tiparelor de căsătorie, de fertilitate sau chiar de consum.
De exemplu, K. Gunnar Persson subliniază în mod corect că teoria lui Thomas
Malthus nu explică adecvat schimbările în cadrul modelelor demografice la începutul
Europei moderne, atunci când familiile mici, cu standarde de viaţă oarecum crescute, au
devenit norma în mare parte din nord-vestul Europei; totuşi, această dezvoltare nu poate fi
în mod corespunzător explicată prin afirmaţia că „omenirea preindustrială a fost, ca şi
omenirea modernă, capabilă de a vedea că a existat un compromis între consumul de alte
bunuri, calitatea copiilor (statutul lor nutriţional, să zicem) şi numărul de copii” (p. 53).
Aceasta este o declaraţie problematică, nu doar din cauza definiţiei complet insuficiente (în
multe societăţi tradiţionale familiile au fost în multe cazuri şi mari şi bine hrănite). Ipoteza
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potrivit căreia consumul crescut de bunuri este mai bun decât un număr mai mare de copii
nu este uşor de demonstrat. Deşi este foarte probabil că dezideratele consumeriste au jucat
un rol important în limitarea dimensiunii familiei în Europa modernă timpurie, trebuie
obligatoriu pusă şi întrebarea ce a stimulat oamenii să dorească să crească consumul.
Karl Gunnar Persson ignoră în mare măsură problema cauzelor cererii; cu siguranţă
una dintre cele mai semnificative evoluţii în istoria economică este, de fapt, schimbarea
comportamentului economic casnic tocmai pentru a satisface modele consumeriste în
schimbare ale cererii, care, la rândul lor, au condus la creşterea producţiei şi a productivităţii şi,
prin urmare, la creşterea economică. Această problemă controversată a fost dezbătută pe
larg de către Jan de Vries (The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750, Cambridge,
New York, 1976); nici cererea, nici rata de consum nu sunt menţionate în indexul lui
K. Gunnar Persson.
Acest exemplu simbolizează cea mai problematică abordare a autorului; chiar dacă
această carte se doreşte a fi un manual pentru facultate, el este axat prea mult pe fapte care
par să fie (dar, de fapt, de multe ori nu sunt) mai mult sau mai puţin cuantificabile şi
încearcă să reducă naraţiunea istorică la astfel de date, în contextul în care este mult mai
puţină naraţiune decât ne-am fi aşteptat într-o carte de istorie economică.
Aceste obiecţii provin dintr-o concepţie divergentă despre istoria economică: scopul
acestei discipline este de a prezenta o naraţiune a consecinţelor economice (creştere,
scădere sau stagnare) ale comportamentului uman de-a lungul istoriei şi de a încerca să
înţeleagă cauzele lor, acceptând faptul că aceste cauze ale schimbărilor economice nu au de
a face doar cu acţiunile exclusiv economice sau, altfel spus, că factorii extra-economici
afectează rezultatele economice.
O lungă tradiţie de cercetare, variind de la articolele sintetice ale lui Robert Brenner
publicate în 1976 şi 1982 până la monografia recent apărută a lui Jan Luiten van Zanden
(The Long Road to the Industrial Revolution, Leiden, Boston, 2009), a subliniat importanţa
înţelegerii proceselor transformării economice şi sociale pe termen foarte lung, în scopul
înţelegerii rădăcinilor revoluţiei industriale şi eventual ale dominaţiei economiei mondiale a
Europei. Deşi K. Gunnar Persson ar fi de acord fără îndoială că scopul istoriei economice
este să înţeleagă schimbările economice, suntem de părere că această sarcină trebuie
abordată pe mai multe aspecte ale comportamentului uman – chiar comportamentul uman
economic nu poate fi uşor redus la analiza cantitativă făcută de autor. În opinia noastră,
abordarea lui Karl Gunnar Persson face ca lucrarea sa să sufere în special de imprecizie
cronologică, lipsă de atenţie pentru structurile sociale care determină comportamentul
economic, precum şi o ignorare aproape totală a nivelurilor ridicate ale variaţiilor regionale.
Glosarul de termeni economici de la sfârşitul lucrării oferă o referinţă uşoară pentru
cititor pentru a-şi reîmprospăta memoria despre conceptele-cheie, fiind extrem de util
pentru evidenţierea termenilor economici. Alături de glosar, site-ul îngrijit de Persson
pentru suplimentarea lecturii este foarte util pentru că propune teme care pot deveni puncte
de plecare pentru lansarea cercetării în proiecte independente.
Deşi textul se vrea accesibil şi unui cititor mai puţin iniţiat în problematica istoriei
economice, unele subiecte pot fi greu accesibile unui istoric care nu are un fond
terminologic economic potrivit. Limbajul lui Karl Gunnar Persson presupune un nivel
destul de ridicat de înţelegere a conceptelor economice cheie. De exemplu, în capitolul VIII
se vorbeşte despre schimburi comerciale şi cursuri de schimb; astfel, sunt analizate
comparativ teoremele lui Rybczynski, Ricardo, Heckscher-Ohlin şi teorema lui StolperSamuelson, teoremele fiind revizuite pe scurt în primele două pagini ale capitolului.
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Folosindu-se de o bibliografie complexă, autorul prezintă cele mai recente dezbateri
din cercetarea economică şi explică în acelaşi timp procesul de efectuare a unei asemenea
cercetări. Dimensiunea mai redusă a cărţii constituie un avantaj, lăsând spaţiu pentru a
acoperi majoritatea capitolelor din carte cu lecturi suplimentare pe care le recomandă la
finalul fiecărui capitol. În acest fel, cititorul îşi poate personaliza cercetarea după propriile
sale preferinţe.
În general, cartea lui Karl Gunnar Persson conţine opinii bine documentate şi corecte.
Abordarea sa principală se concentrează asupra efectelor progresului tehnologic raportate la
prosperitatea relativă a Europei afirmată în ultimii 1.500 de ani, explicând astfel
preeminenţa europenilor inovatori.
Matei Bănică
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie
grafoart1991@gmail.com

GHEORGHE LAZĂR, Mărturie pentru posteritate: testamentul negustorului Ioan
Băluţă din Craiova, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Brăila, 2010, 200 p. + il. + arbori
genealogici + glosar
Volumul prezentat aici este o lucrare complexă, deşi restrânsă ca dimensiuni: este o
ediţie de izvor istoric, precedată de un studiu introductiv extins şi completată de anexe.
Această carte este rezultatul unei munci de cercetare şi de editare de durată, combinând cele
două mari direcţii de cercetare care l-au consacrat pe Gheorghe Lazăr în istoriografia
recentă: istoria socială şi economică a negustorilor din Valahia Vechiului Regim şi ediţiile
de documente legate de aceasta. Documentul analizat în cazul de faţă este testamentul lui
Ioan Băluţă, negustor grec stabilit la Craiova, testament care a fost scris între 1825 şi 1831.
Studiul introductiv de mare anvergură (63 pagini) conturează contextul familial,
economic şi social al scrierii testamentului. După descrierea codicologică a documentului
de arhivă, Gheorghe Lazăr îşi ordonează argumentele în două secţiuni: „Familia şi
activitatea comercială a lui Ioan Băluţă” şi „Spectacolul morţii”. Astfel, informaţiile din
testament sunt sistematizate în naraţiunea vieţii unui important negustor de la începutul
veacului al XIX-lea. Relaţiile tensionate cu prima fiică, dar şi complicatele afaceri
financiare şi imobiliare sunt descifrate şi prezentate de editorul textului, ceea ce facilitează
înţelegerea textului original. Este de remarcat faptul că Gheorghe Lazăr a scris, am putea
spune, un al doilea studiu în notele de subsol, remarcabile prin bogăţia de informaţii
suplimentare despre genealogia şi activitatea comercială ale negustorului Băluţă, extrase
din numeroase fonduri arhivistice. Astfel devin evidente efortul de documentare şi
anvergura cercetării întreprinse de Gheorghe Lazăr în acest proiect editorial.
Testamentul negustorului este un document care acoperă 110 pagini tipărite,
impresionant prin dimensiuni şi prin prevederile sale. De la grija pentru suflet şi trup,
înmormântare, reînhumare, sărindare, pomeni, la rostuirea copiilor şi a diverselor datorii,
toate sunt rânduite de către Ioan Băluţă. Aşa cum remarca şi editorul textului, ritualurile
funerare urmau să dea seamă de umilinţa creştinului în faţa divinităţii şi a morţii, pe de o
parte, şi de grandoarea ceremoniei şi a donaţiilor bogatului negustor, pe de altă parte.
Statutul social şi puterea financiară se afirmă şi după moarte prin caritate şi în memoria
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comunităţii. Există un contrast izbitor între pregătirea pentru funeralii şi grija pentru buna
descompunere a trupului, care urma să fie asigurată de precaritatea sicriului şi a veşmintelor, pe
de o parte, şi dimensiunile averii mobile şi imobile pe care negustorul o lăsa în urma lui, pe
de altă parte.
Anexele reunesc documente de natură diferită: o transcriere a epitafului de pe
mormântul lui Ioan Băluţă, plângerile negustorului adresate domnitorului privind
administrarea bunurilor şi donaţiilor bisericii Madona Dudu din Craiova (anexele II şi III),
tabele genealogice. Glosarul este un bine-venit instrument pentru pătrunderea înţelesurilor
din document, împănat cu grecisme şi cu fraze stufoase, uneori greu de desluşit pentru
cititorul neavizat. În acelaşi scop, ar fi fost de asemenea util ca editorul să ofere şi scurte
titluri şi rezumate pentru documentele din anexele II şi III.
Volumul editat de Gheorghe Lazăr este fără îndoială o piesă importantă din puzzle-ul
negustorilor din Ţara Românească de dinaintea modernităţii, pe care autorul a început să îl
asambleze de mai bine de un deceniu. Munca asiduă de aducere la lumină a documentelor
de arhivă îşi arată roadele într-un chip fericit.
Mária Pakucs-Willcocks
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mpakucs@yahoo.com

RADU TUDORANCEA, Relaţiile româno-elene în perioada interbelică. Dimensiunea
politică şi economică, Edit. Omonia, Bucureşti, 2011, 300 p.
În general, atunci când a fost vorba despre tratarea problematicii politicii internaţionale în
perioada interbelică, istoriografia română a privilegiat, poate inevitabil, relaţiile cu vecinii
(mai ales Ungaria şi URSS) şi cu marile puteri europene (Franţa, Germania, Marea
Britanie). Or, cartea lui Radu Tudorancea dedicată raporturilor diplomatice şi economice
dintre România şi Grecia are tocmai rolul de a umple acest gol istoriografic.
Lucrarea este împărţită în nouă capitole, fiind însoţită de o prefaţă alcătuită de Florin
Constantiniu, o consistentă bibliografie, un mic dicţionar biografic, anexe, un rezumat în
limba engleză şi un indice de nume şi locuri. Dicţionarul biografic cuprinde datele esenţiale
privitoare la oamenii politici români şi greci reprezentativi pentru relaţiile bilaterale, iar
cele 24 de anexe conţin documente (diplomatice), tabele statistice, informaţii privind
schimburile comerciale.
Capitolul I – intitulat De la stabilirea de relaţii diplomatice la debutul Primului
Război Mondial (p. 19–40) – prezintă atât aspectele tensionate, cu mai multe întreruperi ale
relaţiilor diplomatice între cele două ţări, cât şi momentele de convergenţă. Pe lângă
incursiunea bine documentată în trecutul istoriei relaţiilor bilaterale, cartea vădeşte şi
deschideri către istoria ecleziastică, adăugând o pagină însemnată la dosarul filetismului din
Europa Răsăriteană şi Balcani. De această dată este vorba de un filetism (proelen) asumat
chiar de către Patriarhia Ecumenică prin atitudini sistematice îndreptate împotriva
aromânilor (p. 29). Spre exemplu, în anul 1906, autorităţile guvernamentale române acuzau
Grecia că susţine grupuri înarmate care atacă populaţia de origine aromână de pe teritoriul
Imperiului Otoman; în acelaşi timp, reprezentanţii diplomatici ai României constatau că
inclusiv patriarhul ecumenic de la Constantinopol sprijinea aceste acţiuni de teroare, deşi
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era vorba de „persecuţii odioase împotriva preoţilor şi populaţiilor ortodoxe care
întrebuinţau limba română în bisericile lor” (p. 29).
Dincolo de reflectarea negocierilor diplomatice greco-române şi de evidenţierea
rolului celor două legaţii (de la Atena şi Bucureşti), Radu Tudorancea surprinde cât de mult
contează în politica internaţională relaţiile personale, ilustrând această realitate prin
exemplul prieteniei dintre Take Ionescu şi Eleftherios Venizelos. De altfel, în august 1931,
în timpul vizitei sale în România, ca prim-ministru, cunoscutul om politic grec a ţinut
neapărat să meargă la mormântul lui Take Ionescu, ca să îi prezinte omagiul – capitolul V
Relaţiile româno-elene, de la ultima mare guvernare venizelistă la constituirea Înţelegerii
Balcanice, 1928–1934 (p. 94).
De o atenţie specială se bucură în carte dubla căsătorie dinastică româno-elenă
(dintre prinţul George al Greciei şi principesa Elisabeta; dintre prinţul Carol al României şi
principesa Elena a Greciei – capitolul III De la căsătoriile dinastice la instaurarea Republicii la
Atena, p. 51 şi urm.). În final, aceste căsătorii princiare au eşuat, nereuşind să se constituie
într-un real liant între România şi Grecia. Cu toate acestea, momentele decisive de apropiere şi
de consens nu au lipsit, chiar cu un stat elen devenit republican din anul 1924 (de exemplu,
România a avut rol hotărâtor de mediere în relaţiile greco-iugoslave – p. 75 şi urm.).
Volumul semnat de Radu Tudorancea nu acoperă doar sfera legăturilor bilaterale
eleno-române, ci se transformă pe alocuri şi într-o adevărată schiţă a relaţiilor internaţionale
în sud-estul Europei. Poate ar fi fost totuşi utilă şi o scurtă privire asupra originilor
constituirii identităţii aparte a slavilor macedoneni, în Macedonia iugoslavă; această
populaţie avea să se distingă atât de sârbi, cât şi de bulgari, constituindu-şi un stat propriu
în anii 1990. Astăzi s-a încetăţenit etnonimul „macedoneni” cu referire tocmai la aceşti
locuitori ai Macedoniei/FYROM (fosta republică a Iugoslaviei, desprinsă de Serbia şi
Muntenegru). Or, utilizarea în carte (capitolul VII Chestiunile legate de minorităţi în
ansamblul relaţiilor româno-elene, p. 132) a cuvântului „macedoneni” (cu trimitere însă la
macedo-români/aromâni) îl poate deruta pe cititorul neavizat.
Radu Tudorancea nu tratează izolat cele două problematici enunţate şi în titlul cărţii
(economică şi politică), ci surprinde interdependenţele dintre sfera politică şi dimensiunea
economică, insistând asupra faptului că la finele anilor 1920 intensificarea schimburilor
româno-elene s-a produs şi pe fondul semnării, la Geneva, a pactului de neagresiune şi
arbitraj dintre România şi Grecia, în martie 1928 (capitolul VI Relaţiile economice bilaterale în
perioada interbelică, p. 113). În plus, autorul caută să evite redundanţele, mai ales atunci
când tratează problematica Înţelegerii Balcanice (subiect frecventat de mai mulţi cercetători
în istoriografia română), concentrându-se asupra unor aspecte mai puţin abordate, cu
ajutorul multor documente inedite selectate cu precădere din Arhivele Ministerului român
de Externe (capitolul VIII Ezitările Greciei faţă de Înţelegerea Balcanică, p. 135–150).
Nu sunt multe observaţii critice care pot fi făcute pe marginea volumului. Doar din
pedanterie istoriografică îmi permit să formulez câteva remarci privitoare la neglijabile
inconsecvenţe sau stângăcii stilistice. În cadrul notelor de subsol, în unele locuri, editurile
sunt menţionate, alteori nu; uneori apar inutile repetiţii (p. 136) atât în text, cât şi în
conţinutul notei de subsol (n. 424). Atunci când se face referire la decesul lui Eleftherios
Venizelos din 1936 (p. 135), expresia „trecere în nefiinţă” este cel puţin inadecvată (din
punct de vedere religios, teologic), mai ales că este vorba despre un om politic care şi-a
asumat o identitate creştină (ortodoxă); mai potrivită ar fi fost sintagma „trecere în eternitate”.
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Toate acestea sunt însă chestiuni de detaliu; esenţial este faptul că Radu Tudorancea
a furnizat istoriografiei române prima monografie dedicată relaţiilor bilaterale elenoromâne în perioada interbelică. O carte foarte bine documentată, echilibrat scrisă, fiind din
multe puncte de vedere o lucrare de pionierat. Editura Omonia merită apreciată pentru că a
adus în atenţia publicului o carte care prezintă inclusiv aspecte controversate şi conflictuale
din relaţiile bilaterale greco-române (chestiunea minorităţilor, agresiunile contra aromânilor,
întreruperea relaţiilor diplomatice etc.).
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