Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie din Copou
Radu Filipescu

Iaşul este cunoscut ca loc al multor opere de artă. Cu toate acestea, încă nu există o monografie completă a
monumentelor istorice din oraş[1]. Unul dintre acestea este cel închinat eroilor Diviziei a II-a Cavalerie,
despre care deţinem informaţii bibliografice destul de sumare. Cea mai consistentă lucrare referitoare
strictu sensu la acest monument este, după părerea noastă, destul de modestă[2].
Am putea spune că subiectul articolului nostru este mai mult decât un simplu monument. Este o dovadă
clară a dictonului „sic transit gloria mundi“. În primul rând amplasamentul său a generat discuţii
interesante. O comisie formată din personalităţi locale a fost însărcinată cu alegerea şi amenajarea
amplasamentului monumentului[3]. Iniţial, în februarie 1925, a fost gândită o extindere a Grădinii Copou
până în strada Codrescu –aproape dublarea suprafeţei actuale– „pentru a se da monumentului toată
amploarea de perspectivă necesară“[4]. Proiectul era refuzat de Consiliul Tehnic Superior de la
Bucureşti[5], fiind considerat un impediment pentru circulaţie deoarece presupunea devierea liniei de
tramvai de pe strada Carol I. În aceste condiţii, în iunie 1925 era realizat un nou proiect. Amplasamentul
urma să fie făcut vis-a-vis de Parcul Copou, în interiorul manejului Regimentului 7 Cavalerie .
Problema a fost studiată în două ipostaze. În cel mai fericit caz, manejul s-ar fi transformat într-o grădină
publică, iar monumentul Cavaleriei ar fi fost amplasat ca o contrapondere a obeliscului din Copou[6].
Înspre strada Codrescu era prevăzută o piaţetă care urma să primească mai târziu „un alt monument în
legătură cu faptele de arme ale armatei“, pe acelaşi ax cu celelalte două monumente. Peste ani, specialiştii
observau orientarea monumentului spre axul principal al grădinii Copou, fapt care evidenţia „că iniţial
orientarea edililor şi urbaniştilor Iaşului i-a conferit un loc dominant şi cu largă deschidere, punând în
evidenţă calităţile de ansamblu care puteau fi urmărite din orice unghi“[7]. O altă variantă era amplasarea
Monumentului Cavaleriei într-o nişă aferentă străzii Carol I, în scopul de a fi imediat vizibil[8].
Consiliul Tehnic Superior a aprobat ca monumentul să fie aşezat în viitoarea piaţetă vis-a-vis de Grădina
Copou cu condiţia ca terenul din spate-Manejul- să se transforme într-o grădină publică „pentru a
înfrumuseţa astfel perspectiva şi avantajarea acestui monument şi a deservi şi publicul ieşean“[9]. Terenul
manejului Regimentului 7 Roşiori era proprietatea Ministerului de Război[10]. Primăria Iaşului s-a
angajat să ofere alt loc Regimentului în schimbul acestui teren[11], subliniind aspectul estetic al acestui
demers. Depozitele de furaje ale Manejului „găsindu-se pe cea mai frumoasă stradă a Iaşului lasă urâtă
impresie ochiului“, se afirma într-o adresă a acesteia[12]. Deşi Comandamentul militar ieşean a agreat
propunerea, birocraţia şi-a spus cuvântul. Ca urmare, se aproba doar începerea lucrărilor monumentului,

cedarea terenului, „urmând a se rezolva într-un timp mai îndelungat“[13].
Problemele de ordin administrativ şi financiar au dus la amânarea inaugurării monumentului. Iniţial
prevăzută pentru toamna anului 1925, apoi pentru Ziua Eroilor din anul următor, ea a avut loc abia în
1927[14]. Problema cedării întregului teren al Manejului era amânată în condiţiile în care parcela
monumentului era împrejmuită cu un gard de scânduri geluite. În iunie 1928, în jurul monumentului se
pietruiau alei, pentru vizitatori[15]. Anul următor, în septembrie, Serviciul Domeniilor Militare din cadrul
Corpului IV Armată Iaşi, în comun acord cu Primăria, făcea demersuri pe lângă Ministerul de Război
pentru împroprietărirea Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul“ pe terenul de manej al Regimentului VII
Roşiori „Cuza Vodă“[16]. Proiectul parcului „geamăn“ al Copoului cădea în uitare. Terenul de manej al
Regimentului VII Roşiori a rămas o vreme viran.În anul 1968, Comitetul de Cultură şi Artă al municipiului
Iaşi considera că în eventualitatea folosirii terenului viran ,,în alt scop”, statuia merita să fie mutată în faţa
UM 01156[17]. Această recomandare nu a avut urmările scontate. La scurtă vreme pe locul respectiv s-a
construit Supermagazinul ,,Copou”, care a atenuat vizibil perspectiva monumentului cavaleristului. În
1987, un cercetător din domeniul artei avea curajul să aprecieze că monumentul este „sufocat de sticla şi
betonul noii construcţii“, recomandând o reamplasare[18].
Încă din perioada interbelică Primăria a intenţionat mutarea monumentului în aleea Ghica-vodă, mai întâi
la Rondul I[19], apoi la Rondul II, în dreptul intrării principale în Parcul Expoziţiei[20]. După război, în
Rondul II a fost amplasat monumentul ostaşului sovietic. Ideea a fost reluată după 1990, când
monumentul respectiv a fost mutat la cimitirul „Eternitatea“. Abia după 1990 desişul crescut în jurul
statuii a fost înlăturat, dar chiar şi aşa faţada masivă a magazinului atenuează elanul calului şi călăreţului.
O ieşeancă revenită în ţară după zeci de ani petrecuţi în Occident, plimbându-se pe Bulevardul Carol I, nu
mai remarca ,,statuia călăreţului-erou”, considerându-l dispărut ,,după cel de al doilea război
mondial”[21]. Iniţial, interiorul monumentului era luminat de o candelă electrică forjată în oţel[22].
Noaptea lumina ar fi irupt prin nişele laterale, oferind imaginea unui mic paraclis. Un alt efect vizual a
rămas astăzi în uitare.
Monumentul este important pentru memoria unei arme dispărute astăzi. Pe soclul său este încrustată
dedicaţia către eroii Diviziei a II-a Cavalerie. În 1914, armata română dispunea de două divizii de cavalerie,
I-a Bucureşti, cu regimentele din zona de sud a ţării, şi a II-a Iaşi, cu cele din zona Moldovei. De altfel,
vechile barăci ale Regimentului VII Cavalerie Iaşi au rezistat până azi, între străzile Codrescu şi Sărărie,
deşi cu alte întrebuinţări[23]. Nici celelalte unităţi învecinate nu se mai găsesc în vechile cazărmi, dar a
rămas numele unei străzi micuţe, strada Oastei.
Ca aspect, monumentul este conceput în stil alegoric. El înfăţişează un cavalerist şarjând, vegheat fiind de
un înger. A cunoscut critici din partea unor oameni de cultură. Sculptorul Oscar Han critica monumentele

de război alegorice care, în viziunea sa, coborau sculptura într-o „realitate imediată“[24]. Scriitorul
Alexandru O. Teodoreanu împărtăşea, la rândul lui, acest punct de vedere. El considera îngerul care
călăuzea soldatul călare, după cuvintele unor oameni simpli care „căscau gura la statuie“, drept o ,,gagică”
(sic!), care ar fi trebuit înlăturată de acolo şi din toate pieţele publice din ţară unde s-ar mai fi aflat creaţii
de acest gen[25]. Dar au existat şi opinii favorable. Un fost primar al Iaşului, Eugen Herovanu considera
monumentul respectiv „plin de avânt“[26]. Acelaşi lucru îl remarca Rodica Weidner-Ciurea, o ieşeancă
emigrată în Germania în anii regimului comunist[27]. Într-adevăr, monumentul urmăreşte reproducerea
fidelă a realităţii. De altfel, în anul 1916, un ofiţer considera „gardul de suliţi“ având doar un „efect
moral“[28], iar altul, în 1927, privind retrospectiv, concluziona că „acţiunea cavaleriei era în primul rând
de ordin moral, căci numai apariţia escadroanelor de cavalerie, cu călăreţii scară la scară şi lăncile în
cumpănire puteau să aducă o completă dezagregare în rândurile inamicului”[29].
Soldatul are o lance, iar în spate o carabină. În 1916, atacul cu armă albă era considerat principalul tip de
luptă călare, iar armele de foc erau indicate doar în eventualitatea angajării unei lupte pedestre. Totuşi,
,,lancea fiind mai greu de mânuit şi având o eficacitate redusă în condiţiile actuale, rămâne[a] de domeniul
trecutului“[30]. Pe la mijlocul anului 1917, Marele Cartier General elabora noi instrucţiuni privind
„întrebuinţarea cavaleriei pe câmpul de luptă“. Se constata o „grabă prea mare“ în şarjarea poziţiilor
inamice. Atacul călare contra infanteriei desfăşurate pe poziţie era „cu desăvârşire interzis“. Pentru prima
dată se pomenea de lupta combinată între cavalerie, infanterie şi artilerie, insistându-se pe „manevra
călare pe flancul şi spatele inamicului“[31]. Dispărea rigiditatea atacurilor călare din trecut, care trebuiau
executate „ca la carte“, în linie, pe unul sau două rânduri. În aceste condiţii, imaginea cavaleristului
şarjând cu lancea în cumpănire direct spre liniile inamice reprezenta o realitate ce avea să dispară.
Monumentul din Copou aminteşte o armă o armă dispărută astăzi. Curând după al Doilea Război Mondial,
cavaleria a căzut în desuetudine. În anii ’50 rămăşiţele ei au fost înglobate în unităţile motorizate ale noii
„armate populare“. Tânărul regim comunist, dorind îndepărtarea oricărui simbol care putea aminti de
monarhie, nu a păstrat, cum a fost cazul republicii franceze, garda călare, care la 14 iulie defilează pe
Champs Elysees, constituind, alături de Legiunea Străină, atracţia paradei. Au rămas câteva statui
comemorative şi premiile obţinute la concursuri hipice. Armata americană a păstrat denumirea vechilor
divizii de cavalerie, chiar dacă astăzi sunt aproape 100% motorizate[32].
Colonelul ieşean V. Dimitriu îşi exprima, în anul 1926, dorinţa ca „actele cavaleriştilor să fie înscrise pe
soclul monumentului [cavaleriei, n.n.] spre a fi etern [subl. ns.] cunoscute de urmaşii noştri“[33]. În anii
1945-1946, societatea românească s-a străduit să respecte acest dicton. Statuile Iaşului – care putuseră fi
adăpostite în timpul războiului– erau aşezate la locurile lor, fără nici o discriminare vizibilă. De exemplu,
conservatorii Titu Maiorescu şi P.P. Carp îşi reluau locurile de la Universitate, respectiv din Parcul

Copou[34]. Abia după 1947 a început să funcţioneze cenzura comunistă în adevăratul sens al cuvântului.
Unele monumente au devenit non grata şi au fost demolate. Altele au fost păstrate, dar au cunoscut
„cosmetizări care să îndepărteze aspectele necorespunzătoare noii ordini. Regimul politic comunist a
cultivat o memorie selectivă. Tensiunile româno-sovietice din anii 1918-1920, războiul cu Ungaria din
1919, campania din Răsărit (1941-1944), au devenit subiecte accesibile doar specialiştilor, nu şi publicului
larg. Monumentele de război în concept comunist erau cele referitoare la 1877-1978, 1914-1918 şi 19441945[35].
Cuvintele „Nistru“, „Tisa-Budapesta“ au dispărut de pe soclul monumentelor din România. Dintre toate
inscripţiile amintind de luptele Primului Război Mondial, care ornau interiorul bolţii Arcului de Triumf
din Bucureşti, singura care a fost martelată de comunişti a fost cea pe care scria „Budapesta“[36]. În
acelaşi spirit, monumentul lui Take Ionescu din Bucureşti a a fost înlăturat deoarece s-a aflat că alegoriile
care flancau statuia evocau râurile Tisa şi Nistru[37]. Alte barbarii s-au petrecut la cimitirul „Eternitatea“,
unde monumentele eroilor de pe frontul din Răsărit (1941-1944) au fost ,,retuşate”. Şi astăzi unele
morminte păstrează doar numele şi gradul celui decedat, iar unde se amintea locul decesului se poate
vedea o ştersătură grosolană de daltă[38].
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Monumentul Diviziei a II-a. Iniţial existau patru inscripţii referitoare la
bătălii purtate de regimente ale acesteia. Regimul comunist a păstrat inscripţiile bătăliilor din anul
1916, ,,Prunaru”[39] şi „Maghyerus[40]“, deoarece aminteau de lupte împotriva armatelor Puterilor
Centrale. Dar inscripţiile „Tisa-Budapesta“ şi „Nistru“ au fost şterse[41]. Cetăţenii noii Românii trebuiau
să uite că la începutul anului 1918 trupele de cavalerie ale Diviziei a II-a[42] au trecut Prutul pentru a
alunga peste Nistru trupele ruse bolşevizate. Trei escadroane din Regimentele 6 şi 11 Roşiori ale aceleiaşi
Divizii au fost primele trupe române care intrau în Budapesta în seara zilei de 3 august 1919[43]. Acest
fapt a fost amintit şi prin cifre. Deasupra uşii de intrare în interiorul monumentului se găseşte un fronton.
Pe acesta iniţial erau trecuţi anii 1916-1919. Din motive lesne de înţeles, după 1947[44], ,,1919” a
devenit ,,1918”. Considerăm că statuia cavaleristului a plătit tributul expunerii ei publice. Monumente
aflate în curţi interioare au scăpat de retuşuri[45].
Totuşi, au existat şi omisiuni în favoarea monumentului. La baza soclului au fost încastrate în zid patru
basoreliefuri prezentând imagini ale luptelor amintite mai sus (şarja de la Prunaru, lupta de la Măgheruş,
trecerea Tisei şi lupte în tranşee)[46]. Doar unul dintre basoreliefuri a dispărut, din motive care ne
scapă[47]. Oricum, sculpturile puteau rămâne, atâta vreme cât eventualele explicaţii ,,ofensatoare”
reprezentate de unele inscripţii nu mai existau. Ca printr-o minune, placa de marmură care aminteşte
faptul că monumentul a fost ridicat în anii „glorioasei domnii a M. S. Regelui Ferdinand“ nu a fost scoasă
sau distrusă. Aflată pe partea dinspre sud a soclului, mulţi ani a fost aproape acoperită de vegetaţia deasă.

Probabil aceasta a salvat-o. Considerăm că a fost unul dintre puţinele elemente publice din oraşul Iaşi care
a amintit –într-un mod discret- de monarhie în anii 1947-1989[48].
În schimb, stema regală, care afla pe frontispiciul monumentului şi îi conferea atât armonie vizuală, cât şi
un aer de nobleţe, a fost înlăturată. Au existat şi ,,scăpări” istoriografice. Cartea Monumentele Unirii,
apărută în 1985, conţinea o ilustraţie de epocă a Monumentului din Copou în care se putea distinge clar
stema regală de pe soclu şi inscripţia ,,Nistru”[49].
Abia după 1989, anul ,,1918” a redevenit ,,1919”. În România au fost iniţiate acţiuni prin care se urmărea
refacerea monumentelor care au avut de suferit în timpul comunismului, „inclusiv readucerea stemei
[regale a, n.n.] României la locul cuvenit“[50]. Monumentul Unirii a fost refăcut şi instalat la loc de cinste
în faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie[51]. Dar inscripţiile şterse cândva, un basorelief şi stema
regală continuă să lipsească de pe soclul monumentului cavaleristului. Deşi au existat sesizări pe plan
local[52], responsabilitatea în ceea ce priveşte restaurarea operelor comemorative de război revine
Ministerului Culturii şi Cultelor[53].
Am cercetat Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie de la Iaşi din diverse ipostaze. Poziţionarea sa implică
aspecte de urbanism. Modificările aduse de către regimul comunist trimit atât către probleme de istorie
politică şi de istorie a artei. Posibile date inedite ar putea adăposti arhivele din Bucureşti, mai ales cele ale
Comisiunii Monumentelor Istorice. Ceea ce am încercat a fost concentrarea tuturor acestor informaţii
despre monumentul Cavaleristului într-o singură lucrare ştiinţifică. Conştienţi de precaritatea surselor
cercetate, considerăm această lucrare doar un început în demersul nostru.
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ASPECTS OF THE SECOND CAVALRY DIVISION MONUMENT FROM COPOU
(Summary)
This article presents the Second Cavalry Division monument from the town of Iasi, concerning different
aspects.
The monument is an allegory, representing a mounted soldier during a charge, with an angel guiding him.
There were different points of view among the Romanian intellectuals about how to conceive public
statues in order to commemorate The First World War heroes. A part of them were advocates of the
allegoric style, others were advocates of the symbol, of the genuine style. Also, the monument was
considered at the beginning a nucleus of a park, but ended in front of a huge department store, which
diminish the impuls of the bronze horse and rider.
At the beginning of the communist regime, the monument suffered some changes. The new rulers
accepted it as a public statue, but erased the symbols which considered to be inadequate for the moment.

The inscription “Nistru”, which reminded the Second Division battles against Russian Bolchevics in 1918
near river Dniester and “Tisa-Budapesta”, which reminded the war against the Hungarian Bolschevic
army, were destroyed. The year “1919” was transformed in “1918”. Also, the royal coat of arms was put
down from the socle.
Parts of this monument history are still unknown. We could only hope that the future will bring the
reconstitution of the past and also the redress of its mestakes.

