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ABREVIERI- ABREVIATIONS- ABBREVIATIONS
ABKURZUNGEN

AARMSI

= Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.

ACMI

= Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti .

Acta Arch.

= Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.

,1ctuMM

= AL'ta Moldaviae Meridionalis - Anuarul Muzeului Judeţean "Ştefan

cel Mare" Vaslui, Vaslui.
AEH

= Anuarul Eparhiei Huşilor, Editura Episcopiei Huşi, Huşi .

AER

= Anuarul Eparhiei Romanului, Editura Episcopiei Romanului,

Roman.
AGA

= Anuarul de geografie şi antropogeografie, Bucureşti.

AII AI

= Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol " Iaşi,

Iaşi.
= Anuarul I nstitutului de Istorie Naţional Cluj, Cluj - Napoca.

AliN

AN- DJ Vaslui = Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Vaslui.
AN- DMB

= Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti.

Antonovici Iacov,
Doc.

bârlădene= Documente bârlădene, voi. I - V, Bârlad - Huşi, 1 9 1 1 - 1 926.

ArhMedie

= Arheo1ogia Medievală, Uniunea Arheologilor Medievişti, Reşiţa.

ArhMold

= Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie Iaşi, Bucureşti.

ArheologijaS

= Arheologija Sofia. Institutul de Arheologie şi Academia de Ştiinţe,

Sofia.
ArhStBuc

= Arhivele Statului Bucureşti.

ArhStlaşi

=

AT
Balcania

=Ars Transilvaniae, Revista Institutului Naţional de Istorie şi Artă,
Cluj.
= Balcania - Revista Institutului de Studii Balcanice, Bucureşti.

BCMI

=

Arhivele Statului Iaşi.

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
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BEH

= Buletinul Episcopiei Huşi, Editura Episcopiei Huşi, Huşi.

Bibl Acad Rom.

=Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.

BMI

= Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti, Direcţia
Monumentelor Istorice,

1 970- 1 975 şi 1 990-2002 (serie nouă).

BOR

= Biserica Ortodoxă Română, Patriarhia Română, Bucureşti.

BR

=Buciumul român, Bucureşti.

BSNR

=Buletinul Societăţii Numismatice Române.

Bucureşti

=Bucureşti - Revista Muzeului şi Pinacotecii Municipiului
Bucureşti.

= Carpica - Muzeul de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău, Bacău.
Carpica
Călători străini. . . = Călători străini despre Ţările Române, voi. 1 - IX, coordonator Maria
Holban, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

1 968 - 1 996.

= Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică

CDM

Centrală a Statului - Bucureşti, voi. 1 - V, Arhivele Statului
Bucureşti, 1 957 - 1 975.
= Cercetări istorice, Complexul Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi,

CI

laşi.
CL

=Convorbiri literare, laşi.

Crisia

=Crisia

- Culegere de Materiale şi Studii, Muzeul Crişurilor,

Oradea.
CSMP

= Comisia Superioară a Monumentelor Publice, Bucureşti.

Dacia NS

= Dacia, Nouvelle Serie. Revue d'archeologie et d'histoire
ancienne, Buc.

Danubius

=Danubius - Muzeul de Istorie Galaţi, Galaţi.

DIR , A.

= Documente privind

istoria României, A. Moldova, veacurile

XIV- XVII ( 1 3 84-1625), 1 1 volume, Bucureşti, Editura
Academiei,
DJAN

Vaslui

1 95 1 - 1 995.

= Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Vaslui.

1 932- 1 934.

DR

= Documente răzăşeşti, Bârlad,

DRH.A,

=Documenta Romaniae Historica, A. Mo ldova, voi. I- XXIII,
Bucureşti, Editura Academiei Române,

1 968 - 1 996.
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FMIL

=Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Bucureşti.

ITJVs

= Fond Tribunalul Judeţului Vaslui.

GB

=Glasul Bisericii, Mitropolia Olteniei, Craiova.

Ghibănescu Gh.,

Surete şi izvoade

=Surete şi izvoade, voi. 1 - XXV, Iaşi - Ruşi, 1906

GM

=Glasul monahilor, Mitropolia Română, Bucureşti.

Hierasus

=Hierasus Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani.

II

= Însemnări ieşene, laşi.

IN

=Ion Neculce, Buletinul Muzeului Municipal Iaşi, Iaşi.

-

1 933.

-

Iorga N.,

Stud. şi doc.

= Studii şi documente cu privire la Istoria Rom ânilor, 34 volume,
Bucureşti - Vălenii de Munte,

1 906 - 1 9 1 6.

JL

=Junimea literară, laşi.

MA

=Mitropolia Ardealului, Editura Mitropoliei Ardealului, ClujNapoca.

Materiale

=Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.

MC

=Miron Costin, Bârlad.

MCA-DA

=Ministerul Cultelor şi Artelor - Departamentul Artelor.

MCIP

=Ministerul Culturii şi Instrucţiunii Publice.

MemAntiq

=Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra
Neamţ.

MI

=Magazin istoric, Bucureşti.

MIA

=Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti.

MMS

= Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Revista Mitropoliei
Moldovei, Iaşi.

MNIR

=Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.

MO

=Mitropolia Olteniei, Editura Mitropoliei Olteniei,

Craiova.
Pontica
PT

=Pontica. Acta Musei Tomitani, Constanţa.
= Păstorul Tutovei, Bârlad.
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=Revista arhivelor, Bucureşti.
= Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucureşti.

1 974- 1 979.

RI

=Revista istorică, Bucureşti,

RIR

=Revista istorică română, Bucureşti,

SAI

=Studii ş i articole d e istorie, Bucureşti.

SCI

=Studii şi cercetări istorice, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol"

1 9 1 5- 1 946 ..

Iaşi, Iaşi.

SCIA

=Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti.

SCIV(A)

=Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.

SCN

=Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.

SCSI

=Studii şi cercet�ri ştiinţifice, Istorie, laşi.

SMIM

=Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti.

ST

=Studii teologice, Sibiu.
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TRAGEDIA DIVIZIEI INFANTERIE ROMÂNE ÎN OPERAŢIUNEA
"DEBREŢIN", DIN OCTOMBRIE 1944
Şerban Constantinescu

Operaţiunea Debreţin" s-a desfăşurat pe teritoriul Ungariei în perioada 6-28
"
octombrie 1 944, la ea participând şi armata română cu scopul de a înfrânge forţele
germana-ungare dispuse în spaţiul cuprins între Carpaţii Occidentali şi râul Tisa.
Armata noastră a participat la această acţiune militară de amploare cu un
efectiv de 1 82 .000 de oameni ( 1 7 divizii şi alte unităţi şi formaţiuni) 1 , în trei 'zone
principale:
Debreţin - cu 5 divizii (1 infanterie-instrucţie, 1 cavalerie-instrucţie, 2,3 munte
�i Divizia ..Tudor Yladimirescu " ) ; Nyiregyhaza - cu 1 3 divizii (8 din cadul Armatei 4
J, 6. 9, I l . 1 8, 2 1 infanterie, 1 şi 8 cavalerie, precum şi 5 de la Debreţin; pe cursul
mij lociu al Tisei - cu 4 divizii 2, 4, 1 9 infanterie şi 9 cavaleriel
Luptele pentru cucerirea oraşului Debreţin - important centru economic,
administrativ şi nod de comunicaţii din partea de est a Ungariei au durat şapte zile.
Unităţile române şi sovietice au declanşat zilnic atacuri şi contraatacuri atât la sudul
localităţii cât şi în flancuri; satele din apropierea Debreţinului au fost cucerite, pierdute
şi recucerite în urma unor confruntări înverşunate. Ca o consecinţă a acestor bătălii în
noaptea de 1 7- 1 8 octombrie 1 944, trupele germana-ungare, depăşite pe flancuri şi
având spectrul încercuirii şi distrugerii totale, au început evacuarea, luptând pentru
menţinerea liniei de retragere de la Nyiregyhaza3 În noaptea de 1 9 spre 20 octombrie
1944. diviziile române 3 munte şi .,Tudor Yladimirescu " (subordonate Corpului 33
armată sovietic), în cooperare cu unităţile Diviziei 337 infanterie sovietice au pătruns
în Debreţin, reuşind în cursul dimineţii de 20 octombrie 1 944 să elibereze complet
localitatea. Î n timpul acestei operaţiuni, Divizia 2 munte română (încadrată în Corpul
.35 armată sovietic) a asigurat tlancul drept, iar Corpul de cavalerie român (Diviziile 1
infamerie-instrucţie şi 1 cavalerie-instrucţie) a acţionat la flancul stâng fiind în
compunerea Grupării mobile sovietic .,General Pliev"4 În luptele care s-au dat în zona
Debreţin, inamicul a pierdut trei divizii germane, o divizie ungară, 26 avioane, 1 38
tancuri. 1 30 tunuri, precum şi alte mijloace tehnice de luptă5 După bătălie
Comandamentul sovietic a elogiat vitejia şi eroismul trupelor române care au avut un
rol important în eliberarea Debreţinului, acordând Diviziei Tudor Yladimirescu"
"
ci nstea de a purta în viitor numele acestui oraş.
După pierderea Debreţinului, inamicul a trecut la organizarea unui nou
aliniament de apărare, care se sprij inea pe masivele împădurite de la nord de oraş şi pe
calea ferată Debreţin-Budapesta; ofensiva pentru depăşirea acestui obstacol, la care au
participat şi 5 divizii române, subordonate în continuare unor mari unităţi sovietice, a
început în noaptea de 2 1 spre 22 octombrie 1 944.
Paralel cu acţiunile militare desfăşurate pentru eliberarea Debreţinului,
diviziile 2, 4, 1 9 infanterie şi 9 cavalerie, din compunerea Armatei 1 române, în
perioada 1 0-29 octombrie 1 944, au acţionat pe cursul mijlociu al Tisei. Pentru început,
marile unităţi române au înlocuit diviziile sovietice aflate în capetele de pod de la
-
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La

12 octombrie 1944, Divizia 19 infanterie,

comandată de generalul Mihail Lăcătuşu, a trecut Tisa fiind prima mare unitate
româneasă care a traversat râul în acest război. În această misiune riscantă s-au distins
printr-un curaj remarcabil militarii Regimentului 96 infanterie. comandat de locotenet
colonel Gavrilă Cosma, care după traversarea Tisei, sub focul ucigător al inamicului
au pornit un viguros atac, în urma căruia a fost salvată situaţia dificilă în care se găsea
Divizia

243 sovietică.

Înaintarea vertiginoasă a grupului de forţe româna-sovietic spre nord-est în

direcţia Debreţin, a dat naştere la o situaţie critică prin descoperirea flancului stâng al
trupelor noastre din zona Szoln6k şi totodată s-a neglijat alinierea frontului şi a
7
legăturilor între marile unităţi. Situaţia a fost exploatată promt de inamic, care la 19
octombrie

1944, trecând Tisa a atacat flancul şi spatele forţelor româna-sovietice.

Contralovitura inamică a fost de valoarea a două divizii, din care una blindată şi alta
motorizată şi înaintând pe o adâncime de

40 km. Au incercuit complet Divizia 4

infanterie. comandată de generalul Platon Chirnoagă, ameninţând chiar desfăşurarea
8
operaţiilor de la Debreţin. Generalul Chimoagă şi-a trecut întreaga infanterie pe malul
de vest al Tisei, lăsând pe cel de est o acoperire de două batalioane. Pe acest mal a
lăsat şi altileria grea sub comanda colonelului Alexandru Dobriceanu, care a
9

bombardat malul opus susţinând traversarea Tisei şi ocuparea malului de vest

Despărţită de baza de plecare, lipsită de artilerie şi neputându-se aproviziona cu

4 infanterie a fost atacată de un număr mare de tancuri germane, care
i-au tăiat legăturile şi au izolat-o. În dimineaţa zilei de 20 octombrie 1944 Divizia 4
muniţii. Divizia

infanterie era deja încercuită, iar situaţia ei a devenit critică: fără artilerie, fără
formaţiuni de luptă spate, fără mijloace antitanc, înghesuită pe un spaţiu restrâns,
lipsită de hrană şi mai ales de muniţii, cu oamenii istoviţi de luptele anterioare trebuia
să facă faţă unei forţe inamice puternice. În cursul acestei zile inamicul a reluat
ofensiva cu forţe numeroase de infanterie şi tancuri şi executând două lovituri la
t1ancurile capului de pod au silit trupele diviziei române să se să replieze în bucla
10
Tisei din raionul localităţii Verszang, unde s-a format o nouă linie de rezistenţă • Aici
luptătorii diviziei noastre au rezistat până la epuizarea ultimelor rezerve de muniţii,
apoi. Ia adăpostul unei ariengărzi, cei rămaşi în viaţă s-au repliat spre Tisa, pe care
11
unii au trecut-o înot, alţii pe buşteni ori pe plute improvizate.
Colonel (r) Constantin Ciobanu, pe front locotenent-colonel şi şeful de stat
4 infanterie, îşi aminteşte următoarele: "În zorii zilei de 19 octombrie

major al Diviziei

1944 s-a produs atacul cu blindate germane. Ele au debuşat din Szolnor şi dirijându-se
pe şoseaua spre Mezotur au trecut peste cele două batalioane aflate pentru acoperire.
Concomitent inamicul a exercitat o puternică presiune asupra capului de pod,
declanşând un nimicitor foc cu armamentul greu automat şi cu artilerie. Situaţia
trupelor din capul de pod era catastrofală. Voinţa de rezistenţă a trupelor Diviziei

4

infanterie române era descurajată de lipsa muniţiei. Trăsătura dominantă a rapoartelor
constă în cerinţa disperată: Nu avem cartuşe! Nu avem muniţie! Să ni se trimită
12
muniţie!"
În cursul dimineţii de 20 octombrie 1944 a aterizat la postul de comandă al
Diviziei

4 infanterie, un avion cu ordinul comandantului Armatei 1 române de a

rezista cu orice preţ, deoarece o intervenţie de despresurare era în curs de pregătire. Cu
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acest prilej s-a întocmit d e către statul major al Diviziei 4 infanterie u n raport în care
solicită să se trimită de urgenţă pe calea aerului muniţie şi hrană. Cum un dezastru nu
vine niciodată singur. imediat după decolare avionul a fost lovit şi doborât de către
inamic. aşa încât raportul nu a mai ajuns la comandamentul Armatei 1 române.
Atacurile inamicului deveneau tot mai insistente, iar dispozitivul de apărare al diviziei
noastre era pe cale de a ti fragmentat, ivindu-se pericolul iminent ca statul major al
unităţii să cadă în mâna inamicului. În aceste condiţii generalul Platon Chirnoagă, a
decis ca postul de comandă să treacă pe malul stâng al Tisei, sperând că se va putea
închega o rezistenţă până la sosirea unor noi trupe în spijin. " Ajunşi peste apă menţionează în amintirile sale locotenent-colonelul Constantin Ciobanu - ne-am
adăpostit în zăvoi. Aici nimic nu mai putea fi înteprins. Grupuri mici de ostaşi se
îndreptau către acoperişurile dimprejur. Nici o rezistenţă nu mai putea fi
realizată . . . Spatele Diviziei fusese pulverizat. Ne-am hotărât să încercăm a răzbi către
ai noştri. Am ieşit din zăvoi şi ne-am îndreptat către rambleul unei şosele. Acolo . . . ne
aşteptau ţevile ameninţătoare ale tunurilor unor tancuri inamice. Nu mai era nici o
posibilitate de scăpare. Luaţi prizonieri şi dezarmaţi, am fost transportaţi într-o maşină
la postul de comandă al diviziei germane. . . , iar apoi în captivitate . . . " 1 3 . Î n aceste
condiţii dramatice, după o rezistenţă de 48 de ore Divizia 4 infanterie a fost nevoită să
se predea împreună cu comandamentul său, pierzându-se 6.500 de oameni 14
Se
tmpune a sublinia că ofiţerii şi soldaţii români din compunerea Diviziei 4 infanterie au
căzut în captivitate numai datorită condiţiilor vitrege în care au fost obligaţi să accepte
lupta cu inamicul . Edificatoare în acest sens sunt mărturiile generalului de divizie (r)
Alexandru Dobriceanu, participant la aceste lupte, avea gradul de colonel şi comanda
Regimentului 1 artilerie grea, care menţionează că în dimineaţa zilei de 19 octombrie
1944 "aproximativ 50-60 de tancuri de tip <<Tigru>> şi <<Pantera>> au pornit la atac
din capul de pod de la Szoln6k, vărsând foc din tot armamentul de bord. Rezistenţa
eroică a infanteriştilor din Batalionul 1 000 B nu a putut stabili înaintarea masei de
tancuri germane. Din acel moment am ajuns în situaţia de a nu mai avea nici o
acoperire în faţa poziţiilor de tragere ale bateriilor. . . Nu aveam altă alternativă decât
lupta cu blindatele inamice prin trageri directe şi o iscusită manevră în adâncime a
materialului. " 1 5
Pentru eroismul aprobat în confruntarea cu inamicul, Regimentul 1 Artilerie
grea. a fost elogiat de către comandamentul Corpului 4 armată, general Nicolae
Swenescu. în Ordinul de zi nr. 59 din 25 octombrie 1944, în care se arăta:
··în grelele lupte din ziua de 19 octombrie 1944, când inamicul atacând cu
numeroase forţe blindate de toate tipurile, ameninţa flancul şi spatele corpului de
armată. regimentul 1 Artilerie grea, prin focul tunurilor sale şi printr-o abilă manevră
de material, a reuşit să ditrugă şi să avarieze parte din tancurile inamice, contribuind
astfel la încetinirea atacului, care nu a putut progresa decât cu o viteză de 2,5 km. pe
oră.
Pentru dârzenia şi eroice comportamente a comandantului, ofiţerilor şi trupei
acestui regiment, citez prin ordin de zi pe Corpul 4 armată regimentul 1 artilerie grea,
comandat de colonelul Alexandru Dobriceanu.'' 16
Cauzele care au condus la tragedia acestei mari unităţi a armatei române,
împrejurare în care au fost luaţi prizonieri peste 6.000 de militari nu pot pune la
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îndoială loialitatea sentimentelor şi profesionalismul comandanţilor, deoarece aceştia
probaseră în multe bătălii anterioare cinste şi devotament faţă de culorile drapelului
sub faldurile căruia luptau, precum şi o pregătire de specialitate corespunzătoare.
Totuşi cum se explică acest eşec?

1.

Generalul

rus

I.M.

constituit din Armata

Mangarov,

comandantul

Grupului

de

armate

53 sovietică şi Armata 1 română, deci cel care se

afla la comanda întregului front deşi a fost informat de situaţia disperată a

2.

Diviziei 4 infanterie, nu a luat imediat nici o hotărâre.
Comandamentul Corpului 4 armată română, din care făcea parte şi
Divizia Infanterie, din motive obiective nu a putut interveni la timp şi în
spijinul unităţilor sale încercuite.

3.

Forţele sovietice intercalate între cele două armate române
care se aflau în apropierea diviziei

(1

şi 4) şi

4 infanterie- preocupate de misiunea

şi nevoile lor- nu au apreciat suficient situaţia precară a diviziei (pot fi şi
ele motive) aceasta tiind lăsată să se zbată în luptă doar cu modestele sale
17
mijloace • apreciere care aparţine unui martor ocular la aceste lupte,
generalul de brigadă Damian Roşcu, şeful de stat major al Armatei 1
române.
Am stăruit asupra cauzelor care au contribuit la acest episod dureros, deoarece

la câteva zile după ce a fost luat prizonier, generalul Platon Chirnoagă, comandantul
Diviziei 4 infanterie, a vorbit la postul de radio "Donan" de la Viena, îndemnând pe

militarii români să rămână fideli aliaţi cu Germania, iar curând a devenit ministru de
18
război în guvernul naţional-legionar format de Horia Sima la Viena
Acest guvern a
fost compus din zece membri din care cinci erau legionari (Horia Sima- preşedintele
Consiliului de Miniştri, Mihail Sturdza- ministre Afacerilor Externe, Vasile Iaşinschi
- ministrul

Sănătăţii,

Grigore

Manoilescu - Ministrul

Propagandei,

Corneliu

Georgescu - ministru Educaţiei naţionale) şi cinci personalităţi independente generalul Platon Chirnoagă - ministrul de Război, prof. Ioan Sângiorgiu, deputatul
basarabean Vladimir Cristi, comandorul Eugen Boilă şi mitropolitul Basarabiei,
19
Visarion Puiu
Guvernul a luat fiinţă oficial la 10 decembrie 1944, având sediul la
Viena până la 19 februarie 1945, când şi-a mutat reşedinţa în Germania, unde a rămas
20
până la capitularea acesteia.
În asemenea condiţii se pot trage unele aprecieri eronate asupra cauzelor
dezastrului Diviziei 4 infanterie. dar realitatea a demonstrat că pierderea acestei mari
unităţi a armatei române nu a avut nici o legătură cu declaraţiile şi poziţia ulterioară
adoptată de generalul Platon Chirnoagă, de altfel, un iscusit comandant pe câmpul de
luptă.

În scurt timp, situaţia frontului a fost restabilită în zona unde activase Divizia

4 infanterie şi inamicul nevoit să se retragă graţie intervenţiei comandamentului
Armatei

1 române, care a dirijat diviziile Corpului 7 armată în sectorul unde se

produsese contralovitura germană.

La sfârşitul operaţiei "Debreţin", Armata 1 română se afla pe cursul mijlociu
al Tisei, la nord de Szolm6k, pregătindu-se pentru a participa la atacul asupra oraşului
Budapesta.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIDIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

52 1

În concluzie se poate aprecia fără mc1 o îndoială că pierderea Diviziei

infanterie a fost o tragedie care putea fi evitată.

4

NOTE:
1 . Armata Română în al doilea război mondial. Romanian anny i n World War 11,
coordonatori Jipa Rotaru, Carol Konig, Alexandru Duţu; autorii: Eftimie Ardeleanu,
Nicolae Ciobanu, Dumitru Dobre, Alexandru Duţu, Eugen Ichim, Carol Konig,
Alexandru Oşca, Petre Otu, Aurel Pentolescu, Jipa Rotaru, Maria Trache, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 995, p. I 48.
2. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, Editura "Vasile Cârlova", Bucureşti, 1 998, p.
4 1 5.
3. Constantin 1. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1 995, p. 268.
4. Veterani pe drumul onoarei şi jertfei, op. Cit., p. 4 1 5-4 1 6.
5. Armata română în războiul antihitlerist, culegere de articole, Editura Politică,
Bucureşti, 1 965, p. 264.
6. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, op. cit., p. 4 1 7.
7. Constantin 1. Kiriţescu, op. cit., p . 269.
8. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, op. cit., p.425.
9. Constantin 1. Kiriţescu, op. cit., p.270.
1 0. Col. 1 . Cupşa, conf. Gh. Matei, col . 1. Focşeneanu, conf. B. Băl teanu, col. L. Ion, V .
Zaharescu, Contribuţia României l a războiul antihitlerist, (23 august 1 944-9 mai
1 945), Editura Militară, Bucureşti, 1 958, p. 304-305 .
I l . Ibidem, p. 305.
1 2. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, op. cit., p. 426.
13. Ibidem
14. Constantin 1. Kiriţescu, op. cit., p. 270.
1 5. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, op. cit., p. 427.
1 6. Mesajul patriotic al unor ordine vezi, Editura Militară, Bucureşti, 1 980, p. 28.
17. Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei, op. cit., p. 428.
1 8 . Constantin 1. Kiriţescu, op. cit., p. 270-27 1 .
19. Dana Beldiman,"Annata Naţională de Eliberare" în vizorul secţiei a II-a din Marele
Stat Major, în Revista de istorie militară, 3 (6 1 ), 2000, p. 32.
20. General Platon Chimoagă, Istorie politică şi militară a războiului României contra
Rusiei sovietice, 22 iunie 1 94 1 -23 august 1 944, editura Fides, Iaşi, 1 997, p. 25 1 .
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EPURĂRILE POLITICE DIN ARMATA ROMÂNĂ
ÎNTRE ANII 1944-1948
Florin Georgescu
"Un singur lucru contează: conducerea comunistă.
Pentru a realiza triumful comunist,
se va sacrifica nu numai libertatea indivizilor,
ci toţi indivizii care trebuie."
General Gheorghe Mihail
Procesul epurărilor politice a fost un fenomen caracteristic întregului spaţiu
est european. intrat din 1 944 sub controlul militar şi politic al Uniunii Sovietice, care a
urmărit acest proces pentru a se asigura că vor fi încadrate persoane care să servească
instaurării totale a

unui regim comunist aservit intereselor

puterii răsăritene.

Instaurarea acestui control militar şi politic sovietic a avut urmări în toate domeniile
de activitate, Armata Roşie reprezentând principalul mijloc prin care Stalin a reuşit să
realizeze un raport de forţe favorabil Uniunii Sovietice.
Epurările politice au reprezentat calea eficace de instaurare a dominaţiei
Partidului Comunist. Teama oamenilor de a rămâne fără loc de muncă i-a determinat

pe aceştia să accepte noile condiţii de viaţă pentru a nu ajunge în situaţia de a nu
rămâne pe drumuri.

În perioada 1 944- 1945, România la fel ca şi celelalte ţări ocupate de

sovietici. a fost supusă unui proces de pre-comunizare.
Au fost constituite guverne de coaliţie având la origine aşa-numitele
·tronturi" În octombrie 1 944, s-a înfiinţat Frontul Naţional Democrat, format din
P.C.R. şi P.S.D.. Reprezentanţii acestei coaliţii au intrat în cel de-al doilea guvern
Constantin Sănătescu (noiembrie-decembrie 1 944) şi apoi în guvernul prezidat de
general ul Nicolae Rădescu (decembrie 1 944-martie 1945). Reprezentarea partidului
Comunist în al doilea guvern al generalului Sănătescu a determinat sporirea influenţei
acestei formaţiuni politice care ajunsese să controleze portofoliile justiţiei (Lucreţiu
Pătrăşcanu), transporturilor (Gheorghe Gheorghiu Dej) şi postul de secretar de stat la
Mini sterul de Interne prin Teohari Georgescu.
Odată instalaţi în aceste posturi-cheie reprezentanţii comunişti au invocat
argumentul epurării antifasciste, noţiune care dădea posibilitatea unor interpretări cu
privire la persoanele care urmau să fie înlăturate. Acest proces de organizare viza
reorganizarea conform propriilor interese, a principalelor instituţii (administraţia,
unităţile economico-financiare, justiţia, armata, instituţiile culturale, mijloacele de
presă şi confesiunile reprezentate în România).
Represiunea declanşată de autorităţile comuniste a urmărit distrugerea
societăţii civile şi a oricărei forme de opoziţie anticomunistă, constând totodată în

înlăturarea din administraţia centrală şi locală a opozanţilor, epurarea aparatului

justiţiei de către cei care doreau să-şi desfăşoare activitatea prin respectarea dreptăţii şi
a moralităţii în magistratură. desfiinţarea partidelor politice democratice, impunerea
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controlului asupra unităţilor economice prin aducerea unor oameni fideli care să
accepte naţionalizarea vizată de P.C.R., eliminarea din armată în special din corpul
ofiţeresc dar şi din structurile Ministerului de Interne, a celor care îşi manifestau
susţinerea faţă de Rege. faţă de instituţiile şi partidele democratice ale ţării, epurarea
învăţământului de cadre necorespunzătoare noului sistem politic, epurarea lucrărilor
necorespunzătoare ideologiei regimului comunist, controlarea activităţii scriitorilor,
artiştilor şi oamenilor de cultură care nu se supuneau necondiţionat Partidului
Comunist şi înlăturarea acestora, lichidarea presei libere, supravegherea şi epurarea
ziariştilor incomozi, eliminarea tuturor feţelor bisericeşti, indiferent de c:onfesiune,
care nu acceptau noul caracter antibisericesc impus statului de către Partidul Comunist
Român.
În cadrul politicii Partidului Comunist Român de a-şi impune controlul total
asupra statului, un rol important 1-a deţinut instituţia armatei care a cunoscut un
puternic şi rapid proces de epurare şi încercare a acelor ofiţeri superiori care îşi
manifestau ataşamentul faţă de instituţiile democratice ale statului român în general,
implicit faţă de regimul monarhiei constituţionale reprezentate în acel moment de
regele Mihai 1 al României.
Prin accelerarea epurărilor din armată, Partidul Comunist Român instrument
al sovieticilor în ţara noastră, dorea să se asigure că planul său de preluare· totală a
puterii şi de impunere a unui nou sistem politic, economica-social şi cultural, nu se va
mai întâmpla o eventuală formă organizată şi eficientă de rezistenţă armată a cărei
conducere să revină unora dintre cei cărora aveau putere de decizie şi mijloacele de a
se opune acţiunilor dictate de la Moscova şi care aveau ca scop subordonarea româniei
intereselor Uniunii Sovietice.
La baza noii instituţii a armatei române, aservită Partidului Comunist, au stat
cele două divizii constituite în Uniunea Sovietică şi care cuprindeau soldaţi români
care luptaseră alături de forţele germane, împotriva Armatei Roşii pe teritoriul
sovietic: Divizia <<Tudor Vladimirescu>> şi Divizia <<Horia, Cloşca şi Crişan>>,
condusă de generalul Mihail Lazăr, luat prizonier la Kotovsk de către sovietici în seara
de 22 noiembrie 1 942.
Generalul M ihail Lascăr a luat drumul prizonieratului în seara de 22
noiembrie 1 942. A fost internat în lagărele de la Krasnogor, Susdal, 1 vanov şi în
lagărul nr. 48 (special pentru generali) până la 1 2 aprilie 1 945, când i s-a încredinţat
comanda celei de-a doua mari unităţi de voluntari români, constituită pe teritoriul
U . R.S.S .. la Kotovsk, căreia i s-a dat denumirea de Divizia <<Horia, Cloşca şi
Crişan>>.
A vând în vedere contextul şi momentul în care a fost înfiinţată această mare
unitate. aflată în compunerea Armatei Roşii, la sfârşitul războiului (deci când nu mai
exista nici un dubiu că ea va fi utilizata ca instrument al guvernului dr. Petru Groza,
impus de sovietici la 6 martie 1945), operaţiunea generalului Lascăr - eroul de la
Stalingrad - a surprins pe toată lumea mai ales atunci când, la 14 iulie 1 945, prin
Ordinul de zi nr. 69, el preciza în aceşti termeni misiunea marii unităţi din subordinea
sa: "Misiunea diviziei de sub comanda mea este de a fi sprijin neGlintit guvernului de
largă concentrare democratică pre�at de dr. petru Groza în opera sa măreaţă de
Impreună cu Divizia <<Tudor Vladimirescu
ridicare a ţării şi poporului
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Debreţin>> - continua el - vom alcătui baza noii armate în creare. Va trebui să fim
stăpânii acestei armate, în care să ducem sufletul democraţiei şi al credinţei faţă de
patrie. Armata în serviciul poporului - aceasta ne e deviza." 1
Acţionând deschis în favoarea guvernului impus de Moscova, generalul
Lascăr a îndeplinit în primii ani postbelici importante funcţii în ierarhia militară, fiind
numit chiar ministru de război. În mod cu totul surprinzător însă, după proclamarea
victoriei Blocului Partidelor Democratice (alianţă electorală dominată de P.C.R.) în
alegerile din noiembrie 1 946, pentru care desfăşurase un efort important, deşi oficial
cadrele militare şi armata în ansamblul ei nu aveau voie să facă politică - generalul
Lascăr a devenit o persoană neagreată de comunişti. Reanalizându-i comportarea din
prizonierat şi din primii ani postbelici, cei pe care îl ajutase în mod deschis i-au găsit
··mari greşeli" Din 1 949 a început să fie cercetat şi învinuit că a refuzat să adere la
··mişcarea antifascistă din 1 943 şi la Divizia <<Tudor Vladimirescu>>"2, că în timpul
p rizonieratului a ·•frânat mai mult dezvoltarea mişcării antifasciste decât a ajutat-o"3
In perioada în care comandase Divizia <<Horia, Cloşca şi Crişan>>, s-ar fi opus
categoric ca ofiţerii să-şi însuşească doctrina sovietică"\ şi cu toate eforturile făcute,
"antisovietismul său de care nu s-a vindecat"5 , a ieşit la iveală. După unele surse
afirmate despre Petru Groza că este o păpuşă a comuniştilor"6 În discuţiile cu
locţiitorul său politic ar fi menţionat că "armata nu trebuie să fie a partidului
comunist" 7 Totodată i-au fost incriminate întrebări pe care i le pusese generalului
Petrescu: "ce vor ruşii ? Să distrugem şcolile ? Ce vor? "8, precum şi constatarea: "În
fond nu eu sunt ministru, ci Susaikov. Eu execut ce-mi ordonă acesta"9
Analizând toate aceste aspecte şi atitudini ale generalului Lascăr, autorul
unuia dintre numeroasele referate nesemnate aprecia: " Din punct de vedere militar
a căzut sub influenţa generalului Constantin Ionaşcu, şeful Marelui Stat Major,
nefăcând decât să expună punctele de vedere reacţionare ale acestuia în toate
problemele militare. " 1 ° Coroborând aprecierile referitoare la generalul Lascăr cu
acelea făcute asupra altor persoane cu funcţii de răspundere în armată (generalii
Constantin Ionaşcu, Dumitru Dămăceanu, Nicolae Cambrea) autorii referatelor
anonime ajungeau la concluzia extrem de gravă că "conducerea armatei nu
corespunde" 1 1 Ca urmare la sfârşitul anului 1 94 7, cu puţin timp înainte de impunerea
abdicării regelui, în fruntea armatei a fost reprezentată o nouă conducere reprezentată
de Emil Bodnăraş.
Căzut în dizgraţie, generalul Lascăr avea să fie înlăturat curând din orice
funcţie, decedând la 24 iulie la Bucureşti.
Formarea guvernului dr. Petru Groza a determinat preluarea controlului
Partidul.ui Comunist asupra unor ministere-cheie în procesul de comunizare a ţării:
Ministerul de Interne (Teohari Georgescu), Ministerul Justiţiei (Lucreţiu Pătrăşcanu),
Ministerul de Război (generalul Gheorghe Vasiliu Răşcanu, obedient comuniştilor).
Cu privire Ia desemnarea ca ministru de război a generalului Constantin
Yasiliu-Răşcanu şi a rolului pe care urma să-I aibă în acţiunea de înlăturare din armată
a corpului ofiţeresc care nu accepta măsurile guvernului Groza, declaraţia lui Miron
Constantinescu este elocventă: "Democratizarea armatei, curăţirea ei de fascişti şi
făurirea unei armate democratice este o mare sarcină ce stă în faţa poporului român.
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Înfăptuirea ei va fi însă mult uşurată prin prezenţa domnului general Vasiliu-Răşcanu
la Ministerul de Război" 1 2
Generalul Constantin Vasiliu Răşcanu, devenit în pofida prevederilor
regulamentare (fiind militar activ). membru al P.C.R a fost numit la 6 martie 1945
ministru de război în guvernul Petru Groza şi a aplicat în mod camuflat, politica
partidului în armată, într-o perioadă în care mulţi dintre foştii săi camarazi de arme
erau judecaţi, condamnaţi şi aruncaţi în închisoare.
Printre acţiunile pe care le-a desfăşurat între 1 945- 1 947 se pot aminti: "Opera
de democratizare a armatei, conform directivelor date mie de partidul comunist şi
introducerea aparatului politic în unităţile şi serviciile armatei. Această măsură mi-a
adus atunci o critică aspră din partea unora din comandanţii de mari unităţi, cerându
mi să destiinţez aparatul politic . . . Prin decretarea înfiinţării direcţiei politice
superioare a armatei s-a statuat introducerea aparatului şi învăţăturile politice în
armată.
Cooptarea Diviziei Tudor Vladimirescu printre marile unităţi ale armatei.
Propunerea la decorare şi decorarea ofiţerilor, subofiţerilor şi soldaţilor Diviziei Tudor
Vladimirescu. Măsură similară am luat şi pentru Divizia Horia, Cloşca şi Crişan. ( . . . )
Curăţirea rândurilor armatei de elementele reacţionare şi trecerea în cadrul
disponibil a surplusului de ofiţeri peste prevederile tratatului de pace." 1 3 La 1 februarie
1 948 a ieşit din cadrele active ale armatei, devenind preşedinte al consiliului de
administraţie al societăţii <<Sovromtransport >>.
Ca o confirmare a celor realizate de generalul Vasiliu Răşcanu este şi
fragmentul următor din "Raportul Politic al Comitetului Central", expus de Gheorghe
Gheorghiu Dej la Conferinţa Naţională a P.C.R. din 1 945: "Începutul de
democratizare a armatei, stăruitor sabotată de reacţionarii din guvernele de până la 6
martie 1 945 a dat un puternic impuls nu numai pentru susţinerea loviturii finale
împotriva hitlerismului, dar şi pentru legarea ei temeinică de năzuinţele poporului şi
.
a1e guvernu 1 u1. 1 4
În ceea ce priveşte procesul de epurare din armată, acesta a cunoscut mai
multe etape, specifice evoluţiei generale a evenimentelor politice interne şi
internaţionale.
Un prim moment al procesului de reducere a efectivelor din armată şi deci a
acţiunii de epurare a fost la 26 octombrie 1 944, Înaltul Comandament Sovietic
impunând guvernului condus de generalul Sănătescu (23 august-5 noiembrie 1 944)
semnarea (peste prevederile Convenţiei de Armistiţiu) unui Protocol militar prin care
erau detiinţate marile unităţi de armată din interior. Au fost menţinute numai trei
divizii. însumând un efectiv de 1 0.500 soldaţi.
Un alt episod 1-a reprezentat perioada 1 945- 1 947, până la cucerirea deplină a
puterii politice în stat, comuniştii acţionând în armată, în mod camuflat, prin
intermediul Aparatului pentru educaţie, cultură şi propagandă (ECP), introdus în oştire
în mai 1 945 şi încadrat iniţial cu cadre ale diviziilor de voluntari <<Tudor
Vladimirescu>> şi <<Horia, Cloşca şi Crişan>>,constituit pe teritoriul Uniunii
Sovietice din prizonieri români, în octombrie 1 943, respectiv aprilie 1 945 .
După impunerea de către sovietici, la 6 martie 1 945, a guvernului prezidat de
dr. Petru Groza, divizia Tudor Vladimirescu a devenit din punct de vedere politic
.•

..
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pri ncipalul sprijin militar intern al guvernului prosovietic în acţiunea de consolidare a
puterii.
În ceea ce priveşte Divizia <<Horia, Cloşca şi Crişan>> " aceasta a fost
înfiinţată la 1 2 aprilie 1 945, la Kotovsk fiind comandată de generalul Mihail Lascăr 
cel decorat de Hitler în noiembrie 1 942, la Cotul Donului, cu "Crucea de Fier"
germană. Numele diviziei a fost dat pe 1 5 iulie 1 945, odată cu pătrunderea sa pe
teritoriul românesc.
De această dată misiunea diviziei a fost exprimată de generalul Mihail Lascăr,
care a precizat în ordinul de constituire a noii unităţi: "Divizia Tudor Vladimirescu
Debreţin, împreună cu cele mai bune elemente din restul unităţilor româneşti formează
sâmburele noii armate democratice româneşti - reazem de temelie a regimului
democratic " 15 Noul context politic permitea aceluiaşi general să declare cu alt prilej :
''Divizia noastră trebuie să fie model care s ă servească l a organizarea întregii armate
române pentru a clădi o armată nouă cu un spirit nou, Armata democratică română şi
să ceară: ''Luaţi ca exemplu armata Roşie"16
La scurt timp după impunerea guvernului Groza, din efectivele Diviziei
<<Tudor Vladimirescu-Debreţin>> au fost selectaţi aproape 1 .000 de ofiţeri, subofiţeri
şi trupă, care sub conducerea lui Dumitru Petrescu, s-a deplasat la Bucureşti, fiind
primiţi în Gara de Nord de Gheorghe Gheorghiu Dej, şi instruiţi în cazarma "Mihai
Viteazul" de activişti ai P.C.R şi reprezentanţi ai guvernului, între care Petru Groza,
Lucreţiu Pătrăşcanu, etc. La 26 aprilie , după o instruire corespunzătoare, "lotul 1 .000"
- pregătit pentru a deveni nucleul de bază al "aparatului politic" - a fost încadrat în
armata română, iar "politrucii" avansaţi şi decoraţi.
Astfel 986 dintre ei au fost trimişi la marile unităţi operative române de pe
front. unde au fost încadraţi pe funcţiile nou înfiinţate de ajutori ai comandanţilor
pentru munca de educaţiei, cultură şi propagandă.
Chiar dacă din motive politice aparatul politic din armată nu a fost revendicat
deschis de comunişti pentru a nu da posibilitatea şi celorlalte partide să intervină, el a
fost înfiinţat de partidul comunist pentru a avea la dispoziţie instrumentul necesar
transpunerii în armată a propriei politici.
A urmat apoi integrarea celor două divizii de voluntari în armata română, la
15 august 1 945, prin Decretul-Lege nr. 2625, semnat de regele Mihai 1 . Acţiunea în
sine putea constitui un fapt normal, poate pentru cei ce se jertfiseră pe front, în cadrul
Diviziei <<Tudor Vladimirescu-Debreţin>>. Nefirescul s-a evidenţiat în cadrul
Diviziei <<Horia, Cloşca şi Crişan>>, care nu luptase pe front nici o oră, mai ales în
contextul în care încă din octombrie 1 944 mulţi generali români activi începuseră să
fie arestaţi şi acuzaţi de dezastrul ţării şi al oştirii din care la scurt timp după 6 martie
1 945 au fost trecuţi în rezervă sau în retragere 46 de generali şi 208 ofiţeri superiori
( 1 82 colonei).
Integrarea celor două divizii de voluntari în armata română se producea la
scurt timp după ce Comisia Aliată de Control (sovietică) impusese, în iulie 1 945,
desfiinţarea mai multor divizii române, care se remarcaseră în operaţiile militare abia
încheiate. Asemenea măsuri, care aveau să fie continuate în perioada următoare,
declanşau în realitate procesul de destructurare al cadrului organizatoric al armatei
române, de schimbare a conducerii sale prin înlăturarea comandanţilor care aveau alte
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concepţii faţă de evoluţia viitoare a armatei şi a ţării decât noile autorităţi instalate de
sovietici la 6 martie 1 945.
În compunerea armatei a fost introdus Aparatul pentru Educaţie, Cultură şi
Propagandă - în esenţa lui un aparat al partidului comunist până la constituirea
oficială a organizaţiilor de partid în unităţi şi comandamente, în 1 948.
În octombrie 1 945, în procesul de "reorganizare a armatei", adică "până s-o
avem în mână" 1 7 , cum se preciza în Şedinţa Resortului Militar al CC al P.C.R. din 7
iulie 1 945, Aparatul Politic a fost extins şi în cadrul marilor unităţi care nu
participaseră pe front, Inspectoratul General pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă,
coordonat de generalul Victor Precup, fiind delegat să conducă întreaga activitate,
ordinele sale fiind obligatorii pentru toţi comandanţii şi şefii militari. Având drept
exclusiv de a edita cărţi, ziare şi reviste. Inspectoratul a intervenit în întreaga activitate
a propunerilor de avansare, de decorare sau de scoatere a cadrelor din armată.
Neavând tradiţie în armata română, Aparatul ECP a fost primit "cu răceală şi
neincredere" 1 H de majoritatea ofiţerilor Armatei 1, aşa cum raporta la 1 iunie 1 945 rnr.
Aurel Ardeleanu, şeful Serviciului ECP. În prima zi, generalul Vasile Atanasiu,
comandantul armatei a ameninţat cu demisia, declarând apoi că va lucra numai prin
şeful de stat major. În scurt timp a acceptat numai să discute, atrăgând atenţia că
"educaţia trebuie impregnată de spirit naţional şi de suflet românesc" 1 9 .La Armata a
4-a generalul Nicolae Dăscălescu a fost mai intransigent, devenind prima victimă a
maşinaţiunilor lucrătorilor ECP. După ce a raportat, la 28 mai 1 945, regelui Mihai 1,
că în lipsa sa generalul Victor Precup ordonase ca ajutorii pentru ECP sosiţi pe front
"'să facă politică în armată", distinsul comandant a fost înlocuit de la comanda trupelor
pe care le dusese la victorie. Cu amărăciune, el raporta regelui la 1 iunie 1 945 :
·'Aceasta este recompensa a 40 de ani de muncă devotată până la sacrificarea vieţii în
folosul Patriei"2 1
Chiar şi în acele momente de presiune psihologică, iniţial, apoi de teama
epurării şi a lipsirii de libertate, corpul de comandă al armatei române a devenit o
·'mare mută"22 , care să accepte fără replică noile tragice realităţi. Însăşi lucrătorii ECP
recunoşteau aceasta. Din analiza făcută în toamna anului 1 945 de mr. Vasile Cutoiu,
şeful Serviciului ECT de la armata a 4-a, rezultă că ofiţerii erau împărţiţi în trei
categorii : "o mică parte sunt făţiş susţinători ai guvernului de concentrare democratică
în frunte cu dr. Petru Groza; o altă parte sunt indiferenţi (50% ), iar restul sunt total
.
1 . "?1
contrar1 guvernu m -·
Dacă în 1945 ofiţerii fuseseră destul de combativi faţă de orientarea impusă de
aparatul ECP. numeroasele presiuni exercitate asupra lor, şi instituirea în 1 946 a
cadrului disponibil, care echivala practic cu îndepărtarea din armată, i-au făcut să
devină mai reţinuţi în a-şi exprima convingerile mai ales în preaj ma alegerilor din
noiembrie 1 946, când conducerea armatei şi Aparatul ECP au făcut deschis politica
Blocului Partidelor Democratice dominat de comunişti. În 1 947, trecerea a peste 5 .000
de ofiţeri din cadrul activ disponibil în retragere, majoritatea având gradul de la maior
în sus, dificultăţile materiale şi noua politică de cadre care dădea prioritate elementelor
muncitoreşti, a schimbat radical raportul de forţe, sinteza informativă din decembrie
1 947 referitoare la ecoul produs în armată prin numirea lui Emil Bodnăraş în fruntea
armatei. referindu-se deja la "masa elementelor izolate din armată, la anumite grupuri
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reacţionare care încearcă să polarizeze în jurul lor elemente periferice"24, care
continuau totuşi să se manifeste.
După cucerirea întregii puteri politice de către PCR, polarizarea şi
ideologizarea armaţei se va desfăşura pe faţă şi fără nici o reţinere în unităţile militare.
Referitor la activitatea desfăşurată de Dumitru Petrescu ( 1 906- 1 948), acesta a
fost unul dintre liderii comunişti căruia i-a revenit un rol important în perioada 1 9451948, în ceea ce în epocă s-a denumit procesul de "democratizare" a armatei sau, altfel
spus de sovietizare a acesteia. În fapt, un proces mai amplu de epurare a vechii elite
ofiţereşti, coroborat cu aservirea completă a armatei partidului comunist, devenit unic
din 1948. Maiorul Dumitru Popescu împreună cu It. Col. Iacob Teclu ca şef de stat
major al Diviziei <<Tudor Vladimirescu>> şi cu col. Mihai Maltopol, au asigurat
apariţia ziarului "Graiul liber" (apropiat ca denumire de " Graiul nou", ziarul Direcţiei
Politice de Front a Armatei Roşii). Prin ordin de zi nr. 1 7 din 1 decembrie 1 943, s-a
înfiinţat în cadrul Diviziei <<Tudor Vladimirescu>>, Secţia de Educaţie şi Cultură,
încredinţată mr. Dumitru Petrescu.
Prin legea 320 din 26 aprilie 1 945, art. 1 , a fost reintegrată în armata română
··a parte din voluntarii români, ofiţeri, subofiţeri, maiştri şi submaiştri militari, precum
şi gradele inferioare"25 Aceştia au constituit nucleul aparatului politic de educaţie,
fiind trimişi pe front la unităţile Armatelor 1 şi 4, la sfârşitul lunii mai 1 945, sub
comanda generalului Victor Precup, apropiat comuniştilor din anii detenţiei de la
Doftana ( 1 934- 1 940). El fusese condamnat la 1 O ani de recluziune şi degradat ca
urmare a faptului că, nemulţumit pentru felul în care Carol al II-lea îi apreciase rolul în
actul restauraţiei, organizase în 1 934 un complot, cu ocazia sărbătorilor de Paşti,
căruia urma să-i cadă victimă însuşi regele. La 1 2 aprilie 1 945, regele Mihai 1 îl va
avansa la gradul de general de brigadă.
Aşa zisa democratizare a armatei române, în esenţă, viza două aspecte
fundamentale: "democratizarea", ca o modalitate de eliminare a elitei militare
româneşti, şi "democratizarea", ca proces de politizare a armatei române, instrumentul
principal fiind aparatul politic. Până la finalul războiului, reducerile practicate s-au
datorat preocupării permanente a Armatei Roşii de a-şi şti spatele asigurat, pentru că
prezenţa în România a unor efective mari putea răsturna situaţia frontului sau să se
opună imixiunilor sovietice. Epurarea nu era însă suficientă. Ceea ce mai rămăsese
trebuia supus unui amplu proces de politizare (de reeducare, în fond), pentru ca armata
română să nu mai poată acţiona ca factor determinant al unei ipotetice mişcări
naţionale de rezistenţă, de o mare amploare.
Ce însemna, însă, "democratizarea" armatei în opinia responsabililor politici şi
militari de îndeplinirea acestuia? Primul-ministru Petru Groza, într-o cuvântare din
aprilie 1 945, arăta că "una din sarcinile mari ale poporului român şi ale guvernului
actual este democratizarea armatei. Nimeni -sa nu mai sape prăpastia între popor şi
armată"26 El susţinea că "la bază avem principiul unei noi concepţii, unei noi
discipline şi unei noi ierarhii"27 Petru Groza avertiza că vor fi promovate în posturile
de conducere "elementele sănătoase şi democratice, care se disting atât prin iubire faţă
de popor, cât şi prin cunoaşterea artei militare"28 Într-un ordin emis de Ministerul de
Război, puţin înainte de alegerile din 19 noiembrie 1 946, se sublinia că
democratizarea armatei presupune, în principal,
"încadrarea ei în concepţia
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democraţiei de astăzi şi solidarizarea ei cu actualul regim democratic care este călăuzit
de această concepţie"29 Era reiterată şi necesitatea "educaţiei politica-sociale" a
întregului personal din armată. Sub toate aceste declaraţii se ascundea intenţia
Partidului Comunist Român de a subordona integral şi definitiv armata română
intereselor Uniunii Sovietice în politica de comunizare a României.
Creat la 8 mai 1 945, prin ordinul general nr. 29, Aparatul Politic , intitulat
Direcţia Superioară a Culturii, Educaţiei şi Propagandei, depindea direct de Ministerul
de Război. în fruntea Direcţiei fiind numit generalul Victor Precup. Extins la scara
întregii armate, prin ordinul general nr. 1 1 3, din 2 octombrie 1 945, sub denumirea de
Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă (ECP), el
devenea egal în privinţa atribuţiunilor şi a i mportanţei cu mari comandamente ale
armatei.
Dumitru Petrescu în calitate de subinspector general pentru ECP, realiza şi un
control deplin asupra tipăririi şi difuzării oricărui material sau carte, aviza articolele şi
interviurile publicate în cea mai importantă gazetă a Ministerului de Război, "Glasul
Armatei " , el cărei director era. Spre exemplu în ordinul circular nr. 7490 din ianuarie
1 946, col. Dumitru Petrescu avertiza organele ECP că "sunt direct răspunzătoare de
conţinutul bibliotecilor din unităţile lor care fuseseră atent epurate. Se reaminteşte
ordinul nr. 721 1 prin care personalul ECP este direct răspunzător de toate publicaţiile
care circulă sau se află în unităţi. "30
Constituirea aparatului de educaţie politică a Armatei, al cărui sediu era la
B reaza. avea scopul îndoctrinării tinerilor ofiţeri români, care urmau să fie păstraţi în
armată. pe baza adeziunii lor la Partidul Comunist Român.
La 6 august 1 947, prin Înalt Decret Regal nr. 1 629, generalul de brigadă
Dumitru Petrescu devenea Inspector General al Armatei pentru ECP. În fine, Aparatul
Politic al armatei încăpea de drept în mâna celui care mai bine de doi ani coordonase
procesul de politizare al armatei române.
Imediat după lovitura de stat de la 23 august 1944, un masiv grup de generali
ai armatei române a fost capturat de comandamentele sovietice, proaspăt aliate. Este
vorba de I l generali români, arestaţi de sovietici, după ce ei şi unităţile pe care le
comandau încetaseră acţiunile de luptă împotriva trupelor Fronturilor 2 şi 3 ucrainiene.
Între aceşti generali s-a aflat şi generalul Gheorghe Cazma, care, fiind
comandant al artileriei Corpului 7 armată pe frontul din Moldova, a fost arestat de
sovietici în mod cu totul surprinzător, la 24 august, în timp ce se replia cu
comandamentul şi cu trupele din subordine spre poziţiile ordonate de Marele Stat
Major.
Generalul Cazma a ajuns la Udeşti, la Comandamentul Armatei 40. Aici l-a
găsit pe generalul Ioan Teodorescu, comandantul Brigăzii 20 infanterie, arestat şi el cu
puţin timp înainte. A doua zi cei doi generali români au fost aduşi la Târgu Neamţ
unde se afla şi generalul Gheorghe B arozi împreună cu mai mulţi colonei români .
După circa două săptămâni au fost duşi la Boroaia. apoi l a Bistricioara unde a u rămas
până la 24 septembrie 1 944. când au fost transportaţi la Bucureşti, cu un camion,
însoţiţi de un maior sovietic.
Reîncadrat în comandamentul Corpului 7 armată, generalul Gheorghe Cazma
a primit alte comenzi pe frontul antihitlerist, fiind trecut în rezervă la 9 august 1 9473 1
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în cadrul acţiunii de înlăturare a corpului ofiţeresc al armatei române a generalilor care
considerau că armata trebuie să servească ţara şi poporul şi nu Partidul Comunist.
Ultima mare epurare a avut loc la 1 septembrie 1 947. Partidul Comunist
Român se temea de ceea ce reprezenta armata, profund monarhistă prin prezenţa
numeroaselor elemente regaliste, fiind alarmat de tulburările evidenţiate în armată
după această ultimă epurare, dintre care unele foarte violente, mergând până la
distrugerea de către militarii unităţilor desfiinţate a cazărmilor pe care le părăseau.
Pentru evitarea unor complicaţii care puteau compromite operaţiunea de
instaurare a republicii populare, s-a procedat numai la înlăturarea comandanţilor
indezirabili, în mod discret uneori cu falsă eleganţă (avansarea în grad înainte de
trecerea în rezervă), şi când nu se putea altfel, cu respectarea formală a prevederilor
constituţionale.
Prin Decretul Regal nr. 2 1 95 din 27 decembrie 1 947 erau trecuţi din oficiu în
rezervă următorii generali: general de armată Vasile Şt. Atanasiu, generalii de corp de
armată Grigore Şt. Nicolae şi Constantin V. lonaşcu (şeful Marelui Stat Major),
generalii de divizie Ilie 1. Creţulescu, Ion D. Popescu şi Spiridon N. Săulescu, precum
şi generalii de brigadă Ioan T. Constantinescu şi Constantin C. Talpeş.
Prin decretul regal nr. 2 1 93 din 27 decembrie 1 947, generalul de divizie Savu
F. Nedelea era înaintat la gradul de general corp de armată şi trecut în rezervă.
În schimb, eliminând din armată pe indezirabili, Emil Bodnăraş, noul ministru
al apărării, avea grijă să-şi aducă oamenii de încredere.
Prin decretul Regal nr.2 1 94 din 27 decembrie 1 947, colonelul în rezervă
Dumitre Coliu era reintegrat în armată şi numit în funcţia de secretar general
administrativ al Ministerului Apărării Naţionale. Dumitru Coliu era membru în
Comitetul Central al P.C.R.. Nu au fost singurele schimbări în armată făcute de Emil
Bădnăraş, dar celelalte apar numai în presă nefiind publicate în "Monitorul Oficial" . În
afară de Coliu Dumitru au mai fost numiţi alţi doi secretari generali la Ministerul
Apărării Naţionale: generalii de brigadă Verdeş C. Constantin, pentru instrucţie şi
învăţământ în Armată, şi generalul de brigadă Haupt Mircea (fost comandant politic
adjunct al Diviziei <<Tudor Vladimirescu>>, comandant plin fiind Ana Pauker),
pentru înzestrarea şi administrarea Armatei.
Şi alte mişcări în armată sunt semnalate în presă: generalul de divizie Ion N.
Stănculescu (fost membru în completul Tribunalului Militar care a comandat pe
ofiţerii din organizaţia clandestină antisovietică "Valurile Dunării" de la Arad) a fost
trecut la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale, generalul Paul Alexiu (fost
procuror general special în acelaşi proces) a fost promovat la comanda unei regiuni
militare, iar generalul de divizie Septimiu Pretorian (fost membru în Comisia pentru
Aplicarea Convenţiei de Armistiţiu) a fost numit Şeful Marelui Stat Major.
Schimbările din conducerea armatei anunţau momentul 30 decembrie 1 947,
anticipat şi de Gheorghe Gheorghiu Dej în articolul "Partidul Comunist Român în
lupta pentru democratizarea ţării", publicat în "Scânteia", având subtitlul "Raport
informativ făcut la Consfătuirea reprezentanţilor unor partide comuniste, care a avut
loc în Polonia la sfârşitul lunii septembrie 1 947"32 , precizându-se că este reprodus
după nr. 3/1 5 decembrie 1 947 din revista "Pentru pace trainică, pentru democraţie
populară" În raportul menţionat Gheorghe Gheorghiu Dej prezintă una dintre
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realizările puterii pe care o reprezenta: "Din armată au fost înlăturaţi numeroşi
generali şi ofiţeri reacţionari. S-a creat şi a fost trecut prin lege aparatul de educaţie
politică a Armatei "33
Aşadar, pretinsele "treceri în poziţiunea de rezervă" (termen folosit în
numeroasele decrete de "epurare" a ofiţerimii române), culminând cu ampla punere în
disponibilitate a majorităţii ofiţerilor de carieră la 1 septembrie 1 947, nu au fost
efectuate pe criterii obiective ci pe criterii exclusiv politice, catalogând drept
'"reacţionar" pe orice ofiţer patriot şi sprijinitor al monarhiei. Cei înlăturaţi au fost
înlocuiţi cu voluntari din Divizia <<Tudor Vladimirescu>>, înfiinţată, înarmată şi
instruită în Uniunea Sovietică, voluntari trecuţi la 26 aprilie 1945 în componenţa
Armatei Regale Române.
Alte înlăturări din armată apar în presă după Anul Nou. Astfel sunt trecuţi în
rezervă din oficiu, cu data de 1 ianuarie 1 948 un general de corp de armată (Radu
Ciociu Rădulescu), trei generali de divizie şi 26 generali de brigadă, iar ziarul
··scânteia" adăuga: "Pe aceiaşi dată au fost trecuţi în rezervă şi alţi ofiţeri din diferite
arme."J4

Prin urmare, Emil Bodnăraş, proaspăt ministru al apărării, a decapitat într-o
singură zi întreaga conducere a Armatei Regale Române, înlocuind-o cu oameni de
încredere, chiar şi din afara armatei . Aceste măsuri abuzive au provocat proteste şi
nemulţumiri pe care Emil Bodnăraş le-a rezolvat cu promtitudine. Într-un număr al
ziarului "Scânteia" , apărut imediat după Anul Nou este prezentată o notă a
Ministerului Apărării Naţionale în care se spune: "Audienţele la tov. Emil Bodnăraş,
ministrul Apărării naţionale, sunt strict suspendate până la 1 februarie 1 948"35 • Scopul
acestei măsuri era şi acela de a împiedica orice întâlniri ale ministrului cu cei care erau
înlăturaţi din armată şi care îşi exprimau opoziţia şi nemulţumirea faţă de aceste
măsuri.
Scopul acestui proces de înlăturare din armată a celor care nu acceptau
măsurile adoptate de Partidul Comunist, a fost enunţat de Emil Bodnăraş în cadrul
Congresului al II-lea al Partidului Muncitoresc Român, desfăşurat la B ucureşti între
22-24 februarie 1948, într-un moment în care puterea se afla integral în mâna
reprezentanţilor Moscovei în România, iar procesul epurărilor politice din armată şi
din celelalte instituţii statale fusese definitivat: "Trebuie să păşim cu hotărâre Ia
lichidarea în armată a tot ceea ce este potrivnic intereselor poporului şi regimului său.
Trebuie să construim din temelii o armată de tip nou, Armata Populară
Română. "36
Ca urmare, în momemtul 30 decembrie 1 947, data abdicării forţate a Regelui
Mihai l, armata nu mai reprezenta un obstacol în calea proclamării Republicii
Populare Române şi deci a preluării totale a puterii de către Partidul Comunist Român,
instrument al Uniunii Sovietice în ţara noastră.
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L'epurations politiques en l'arme entre 1944 et 1948
-Resume-

pour

la

Le proces des epurations politique a represente un phenomene caracteristique
region est-europeene qui a domine par l' Unione Sovietique pour cinquante

La Roumanie a connu ce proces et l' institution de l'armee a ete vise tout
part i cu l i ere ment L' o fi ciers superieurea qui ont manifeste pour le Roi Michael Ier,
pour 1 ' institutions democratique et pour les formations politiques democratiques des
pays. ont connu ce proces dea l' epurations avec le caractere politique.
Par consequent, a 30 decembre 1947, la de l' abdication du Roi Michel.
l ' armee roumaine n'a pas represente un obstacle pour le Parti Comuniste Roumain,
1 ' instrument de 1' Union Sovietique en notre pays et pour la proclamation de la
R e pu b l i que popolaire Roumaine.
.

1 . col . dr. Alesandru Duţu, Florica Dobre - "Generalii români în prizonierat" în
- - M agazin

Istoric" , nr. l /ianuarie 1 998, p. 25-26.

2. l b1dem.
ldidem.
-+. ldidem.
5. ldidem.

6.

ldidem.
7. ldidem.
�. ldidem.
Y. ldidem.
1 O. ldidem.
I l

Ibidem.

1 2 . Mihai Constantinescu- " O victorie a poporului", în "Scânteia", nr. 101/ 8 martie
1 945 . p. 1 .
1 3 . Florica Dobre - ..De la Ordinul "Mihai Viteazul" la slujirea nomenclaturii", în

Dosarele Istoriei, nr. 4. 1 996, p. 36.

1 4. ''Raportul politic al Comitetului Central", expus de Gheorghe Gheorghiu Dej la

Conferinţa Naţională a P.C.R., 1 945, p. 38.
15. Alesandru D. Duţu - "Politizarea armatei române", în "Dosarele Istoriei", nr.
-t/ 1 996, p . 3 2.
1 6 . Ibidem.

17 A lesandru D. Duţu - Politizarea armatei române", în "Dosarele Istoriei", nr.
-ti 1 996. p.33.
1 � . I b i dem.

l lJ . I bidem.

2U. I bidem.
2 1 . I b idem.
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22. Ibidem.
23. Ibidem.
24. Alesandru o_ Duţu - Politizarea armatei române" , în "Dosarele Istoriei ", nr.
4/ 1 996, p.34.
25. Florin Şperlea - "Dumitru Petrscu sau drumul sinuos către nomenclatură" , în
"Dosarele Istoriei " , nr. 4, 1 996, p. 27.
26. Ibidem.
27. Ibidem.
2H. Ibidem.
29. Ibidem.
30. Ibidem.
3 l .După 23 august 1944, generalul Gheorghe Cazma a cunoscut o situaţie diferită din
punct de vedere al statului său de militar: ca prizonier de război (24 august-24
septembrie 1 944 ), comandant al artileriei Corpului de munte ( 1 oct. 1944 - 1 5 martie
1 945) ; comandant al arti leriei Armatei a 4-a ( 1 5 martie - 8 mai 1 945); comandant al
di viziilor 1 8 infanterie (8 mai - 3 iulie 1 945) şi 19 i nfanterie (3 iulie - 1 septembrie
1 945); la dispoziţia Secretariatului General al Ministerului de Război ( 1 septembrie
1 945 - 9 august 1 946); trecut în rezervă în cadrul disponibil la 9 august 1 946); şi în
rezervă la 9 august 1947.
În anul 1 955 a fost judecat de Tribunalul Militar Iaşi care 1-a condamnat pentru
"crima de activitate intensă contra clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare" Opt
luni mai târziu însă, Tribunalul Militar al regiunii 2 militare l-a găsit nevinovat şi 1-a
achitat. A încetat din viaţă în Bucureşti, pe 1 iulie 1969.
32. Consfătuirea de la finele lunii septembrie 1947 a creat "Biroul Informativ al
Partidelor Comuniste- Kominform" şi s-a ţinut în secret în Polonia cu participarea
reprezentanţilor partidelor comuniste din şapte ţări din zona de influenţă sovietică Uniunea Sovietică, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, România şi Ungaria 
şi două ţări vest europene - Franţa şi Italia.
33. Eleodor Focşăneanu - "În culisele instaurării republicii: comuniştii trădători de
neam şi ţară" - dosar alcătuit de în "Aldine. Supliment săptămânal al ziarului România
Liberă" , nr. 75/ 2 August 1 997, p. 3 - "Decapitarea Armatei R:egale Române"
(fragment din volumul "Două săptămâni dramatice din istoria Românilor" ).
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. ''Scânteia" , nr. 1054, 24 februarie 1 948, p. 4.
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4. Florica Dobre - "De la Ordinul "Mihai Viteazul " la slujirea nomenclaturii " , în
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AŞEZAREA PALEOLITICĂ DE LA DINGA, COMUNA COSTEŞTI,
JUDEŢUL VASLUI
Marin Rotaru, Gheorghe Gherghe

Comuna Costeşti este situată în partea de nord-vest a colinelor Tutovei şi pe
culoarul Bârladului, în zona cursului mijlociu, aproximativ la 24 km sud de municipiul
Vaslui.
Satul Dinga se află la extremitatea nord-vestică a comunei şi ocupă o zonă
colinară înaltă de peste 300 m.
Perieghezele arheologice din vara anului 2003 au dus la descoperirea unei
aşezări paleolitice. La circa 1 ,3 km sud de Mănăstirea Moreni, pe dealul Ticlău (320
m), în apropierea unui izvor aflat pe malul stâng al pârâului denumit de localnici
"Vărăriei", " Secătura" sau " Pârâul Mănăstirii", afluent al pârâului Ghilahoi, la 500 m
nord de satul Dinga. pe platoul cu o uşoară înclinaţie spre malul pârâul, care-şi adună
izvoarele din malurile abrupte aflate la obârşie, în solul răscolit de lucrările agricole şi
erodat de apele ploilor, s-au descoperit mai multe piese de silex.
La data vizitei, suprafaţa cercetată era acoperită cu porumb. Piesele descoperite
în solul lutos-nisipos sunt în marea lor majoritate din silex cretacic de Prut_ Dintre
acestea amintim: gratoare (cele mai numeroase) de forme diferite (fig. 1 1 1 3-4, 7-8,
1 3- 1 4, 1 7- 1 8, 20, 22, 25), o lamă cu trunchiere retuşată (fig 112), o lamă fierăstrău
(fragmentară) (fig. 1 1 1 0), un vârf "La Gravette" (fig. 1 19), un burin (fig_ 111 1 ) şi un
nucleu de gratoar (fig. 1123). Se adaugă mai multe aşchii şi nuclee. Şi pe malul drept
al pârâului s-a descoperit un gratoar (fig. 1 1 1 6).
Materialul litic de la Dinga-Costeşti prezintă strânse similitudini cu cel
descoperit în aşezările gravettiene din sudul Moldovei de la Puricani 1 , Măluşteni2 ,
Cavadineşti \ Bereşti şi Ghermăneşti-Banca4
Cuesta de la Dinga întruneşte toate condiţiile unei locuiri (surse de apă,
altitudine şi vânat). Aici a existat o locuire gravettiană, aparţinând etapei finale de tip
Oriental5 Cercetările viitoare vor stabili exact dacă aşezare a avut un caracter
sezonier, de viaţă mai îndelungată sau un "popas " în vederea vânătorii.
Cercetată cu atenţie zona poate oferi noi date privind răspândirea populaţiilor
gravettiene în Colinele Tutovei.
,

.

NOTE:
1 . M.Brudiu, Cercetările paleolitice de la Puricani, judeţul Galaţi, 1 970, Materiale şi
Cercetări Arheologice, voi. X, p. 9- 14; Aşezările paleolitice gravettiene de la Puricani
şi Pleşa, jud. Galaţi, Danubius, 4, 1 970.
2. M.Brudiu, Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova, Bucureşti, 1 974, p.
1 05- 1 1 4; Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al
judeţului Vaslui, 1 980, nr_ XLII, p. 1 73- 175.
3. M. Brudiu, Aşezarea gravettiană de la Cavadineşti (jud. Galaţi), Revista Muzeelor,
7, 1 960, 6, P- 525.
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4. Marin Rotaru, Gheorghe Gherghe, Noi descoperiri din paleoliticul superior în
judeţul Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, XXI, 1 999-2000, p. 1 4-23.
5 . M . Brudiu, Evoluţia culturală şi mediul în Podişul Central Moldovenesc în
perioada finală a paleoliticului superior, Acta Moldaviae Meridionalis, XXI, 1 999-

2000, p. 9- 1 3.

L ' etablissement paleolithique de Dinga-Costeşti (Dep. Vaslui ).

Les auteurs presente les resultats des recherches archeologiques de Dinga, ou ils

a decouvert un l ' etablissement du paleolithique superieur, situe dans la partie nord

vest comm. De Costeşti, dep. Vaslui, specifiques pour la phase finale de la culture
gravenienne orientale de la Moldavie. L article presente 1 ' inventaire en pirre.
·

Fig. 1 Unelte şi arme de silex şi piatră descoperite la Dinga, corn. Costeşti: 1 , 3-4, 7-8,
1 3- 1 4, 1 6- 1 8, 20, 22, 25 - gratoare; 5-6, 1 2, 1 5 , 19 - larne; 2 1 , 24 - lame "a bord

abattu" ; 2 lamă cu trunchiere retuşată; 1 0- lamă denticulată (fragmentară); 9 - vârf
La Gravette" : 1 1
burin : 23 - gratoar nucleiforrn.
-

..

-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

539

VESTIGII ARHEOLOGICE DIN HALLSTATTUL TÂRZIU LA
DUMEŞTI-VASLUI
Sergiu Ştefănescu

Î n cele de mai jos ne vom referi doar la vestigiile arheologice descoperite de noi
pe teritoriul comunei Dumeşti din judeţul Vaslui.
Zona pe care o luăm în studiu este situată în partea central-vestică a Podişului
Central Moldovenesc, pe cursul superior al râului Bârlad, în treimea sa mediană.
Nu consemnăm mai multe detalii, acestea putând fi găsite în lucrări deja
publicate 1 , obiectul principal al materialului de faţă fiind altul. Nu vom aminti nici
numeroasele aşezări din aceeaşi perioadă descoperite de noi (sau de alţii), din afara
acestei zone.
Rezultatul perieghezelor pe care le-am efectuat (între anii 1 984-2001 ) au
confirmat existenţa primei vârste a fierului în câteva puncte de pe raza comunei
noastre. Aceasta atestă că triburile de traci, apoi geţi şi daci, au locuit continuu pe
acest teritoriu şi încă destul de dens.
Înainte de a prezenta subiectul propriuzis vom aminti, succint aşezările datate în
Hallstattul timpuriu şi mijlociu2
1. Aşezările din perioada Hallstatt A, aparţin aspectului cultural Cozia-Brad,
păstrând uneori reminescenţe Noua, fapt care ne-a impus ca pe una din aşezări să o
catalogăm Noua-final, Hallstatt timpuriu.
Nr. 96. În albia Bârladului (IVl În malul stâng al albiei B ârladului, în dreptul
grajdurilor Complexului Zootehnic, sub trei metri de aluviuni, la baza unui versant lin,
se află o aşezare din Hallstattului timpuriu.
Nr. 97.a. La Salariile fostului CAP Dumeşti4 La poala aceluiaşi versant la cea 100 m
N de albia actuală a râului Bârlad, am'descoperit o locuinţă Hallstatt A.
Menţionăm că aproape toate aşezările la care ne vom referi au fost locuite ulterior
şi de alte populaţii.
Nr. 98.a. La Troiţti La capătul sudic al Dealului Crucii, pe platoul uşor înclinat spre
est, la cea. 250-300 m N, de albia râului Bârlad, peste o slabă locuire cucuteniană a
fost depistată o aşezare din Hallstattul timpuriu , suprapusă de o alta carpică.
Nr. 1 00. În Priseaca6 Pe prima terasă a interfluviului format de pârâul Găureanca
şi afluentul său, de pe stânga, Glodeanca, la cea, 1 80 m , N de albia Bârladului, peste
intense locuiri Starcvo-Criş şi Cucuteni A-B a fost descoperită o întinsă aşezare din
hallstattul timpuriu. De aici am recoltat, în afară de numeroase fragmente ceramice şi
un mare număr de piese din coarne de cerb ce fuseseră supuse prelucrării, aflate în
diverse faze de lucru.
Nr. 1 06. La Hatie7 Pe piciorul de SV al Dealului Izvorului, plecând chiar din
albia Bârladului , pe 250-300 m în amonte, spre nord, se. găseşte un întins obiectiv
arheologic. Pe acesta s-a locuit, cu unele întreruperi, din perioada culturii Starcevo
Criş până prin sec. XVIII. Ş i în această staţiune am găsit urme de locuire umană din
Hallstattul timpuriu.
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II. Din perioada Hallstattului mijlociu am descoperit o singură aşezare.
Aceasta se găseşte în malul drept al albiei Bârladului.
8
Nr. 80. La Pod la Secuianu Cu cea 1 00 m în amonte de pod, sub un strat de aluviuni
gros de un metru am descoperit un obiectiv arheologic. Resturile ceramice găsite au
culoare neagră sau cenuşie, au fost modelate atât din pastă fină cât şi grosieră, au
tortiţe trapezoidale, în secţiune, ori din bandă lată. Decorul este format din brâuri de
butoni sau alveole. Uneori pe pereţii vaselor se observă caneluri. Obiectivul aparţine
Hallstattului B. Ne întrebăm dacă această aşezare nu ar putea fi o aşezare mai degrabă,
nordică, a culturii Basarabi?
Toate aceste foste aşezări omeneşti, amintite până acum, au două trăsături de
bază: erau aşezări "deschise" şi au fost amplasate chiar lângă ape. Asta dovedeşte că
perioada în care au existat a fost liniştită, lipsită de invazii străine.
III. Perioada de început a celei de a două vârste a fierului. În această perioadă de timp
în unele aşezări se întâlnesc şi elemente specifice perioadei La Tene II. Astfel am găsit
de cuviinţă să folosim în asemenea situaţii denumirea de Hallsatatt final-La Tene.
9
Nr. 209. La Şanţurile lui Ştefan cel Mare La limita sudică a comunei Dumeşti şi
în partea de S-V a comunei Todireşti 1 0 acolo unde dealul Culmea Liciului se
desprinde, coborând spre nord, din masiva cunună de dealuri numită Zarea Rafailei 1 1 ,
la cea 400 m altitudine, pe un platou înclinat spre sud, se găsesc vestigiile unei foste
cetăţi de pământ.
Incinta sa acoperă o suprafaţă de cea 8 ha, are formă de trapez cu baza mare spre
V, această latură este constituită dintr-un şanţ adânc, acum, de 1 ,5 m, lat în parte
superioară de 5 m şi are lungimea de cea 500 m. Şanţul este dublat spre interior de un
val de pământ, care are la bază 7-8 m şi înălţimea actuală de 2 m. În partea opusă spre
E este baza mică a trapezului şi măsoară cea 1 00 m lungime şi este constituită tot
dintr-un şanţ dublat cu val. Laturile de N şi S erau delimitate de pante relativ abrupte,
cărora li s-a mărit artificial înclinarea.
În partea de VNV la câţiva metri S de drumul de pe culme, la cea 0,40 m
adâncime am descoperit lipituri arse şi câteva resturi ceramice databile sec. VII î.
Chr. 1 2
Din imediata apropiere a şanţului cetăţii, spre VNV pe un platou înclinat spre
NV par a exista numeroase urme de locuire umană, inclusiv numeroşi tumuli mici 1 3
Nr. 1 46. Pe zarea Rafilei14 Pe aceeaşi culme masivă de dealuri la cea 2 krn E
într-o poziţie aparte, pe un platou de cea. 3 ha la capătul de sus al unui deal foarte
înclinat ce pleacă de lângă fosta pepinieră silvică Valea Mare, spre SE, se află o altă
cetate. Spre toate punctele cardinale versanţii dealului sunt foarte înclinaţi. Pe laturile
de VN au fost săpate câte 2-3 rânduri de terase, î�greunând accesul pe deal. Pe platou,
laturile de VNV, NE şi parţial cea de ESE au fost protejate cu val de pământ înalt
acum de 0,50 m. Cel de pe ultima latură s-a prăbuşit. Incinta a fost locuită, stratul de
Iocuire se află la circa O, 2S m adâncime. Fragmentele ceramice descoperite sunt de
culoare brună-cenuşie, pasta grosieră şi insuficient arse. Locuirea poate aparţine sec. V
î. Chr.
Nr. 147. Pe pârâul lui Alecuţ 15 În pădurea Valea Mare spre V şi ceva mai jos
altudinal de aşezarea anterioară am descoperit urme de locuire ce au lăsat resturi
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ceramice brune-cenuşii, cu tortiţe în formă de şa, decorate cu butoni conici, arse
superficial, databile în sec. V-IV î. Chr.
Nr. 1 48. La Crucea Popii16 Situată în aceeaşi pădure, dar mai spre N şi mai jos decât
aşezările precedente (nr. 1 46), de pe o terasă înclinată spre N, continuând şi sub
capătul sudic al fostei pepiniere silvice (sub 0,75 m de aluviuni), am descoperit o
aşezare specifică Hallstatt-ului final - La Tene.
Nr. 62. a. Lângă cişmeaua de pe izlazul Pietrosu17
Lângă podul mare de beton, la 1 0- 1 5 m V de şoseaua forestieră Pietrosu, pe malul
stâng al pârâului omonim, o excavaţie pentru lut a distrus câtva locuinţe specifice
culturii Noua, afectând într-o mică măsură şi câteva locuinţe databile în sec. V -IV î.
Chr. Între resturile ceramice am găsit şi un fragmente de kylix grecesc, ca şi bulgăraşi
de hematit roşu. Î n jurul acestei aşezări, pe ambele maluri ale pârâului se găseşte un
câmp de tumuli, ce par a aparţine unor culturi diferite. La cea 1 50-200 m S de pod, pe
păşune, la V de drumul de pământ ce coboară din pădure, se găsesc numeroase
ridicături de pământ ( cu înălţimea de 0,5 - 1 m şi diametru! de 1 ,5-2,5 m) ce par a fi
tumuli 18
Nr. 1 34. În marginea sudică a satuhţi Dumeştii Vechi1 9 Î n toată partea de sud şi sud
vest a satului, în special în grădinile lui 1. Doroftei şi spre sud, pe porţiunile mai
ridicate ale terenului am descoperit numeroase urme de locuire umană, bogate resturi
ceramice între care şi un fragment de kylix, toate databile în sec. V (V-IV) î. Chr. La
est . peste sat, la 700-800 m , se găsesc trei tumuli ce pot aparţine acestei aşezări.
Nr. 1 03 . Pe pârâul Gropului. Î n partea de NE a comunei, pe un pârâiaş cu o vale
adâncă, sus pe obârşie, de la cea 20 m de firul apei, am descoperit o aşezare cu resturi
ceramice databile tot în sec. V (V- IV) î. Chr.
Nr. 106. La Hatie2 1 Î n cuprinsul acestui obiectiv arheologic, în partea sa cea mai de
jos. secţionată de albia râului Bârlad, la 3-3, 5 m de aluviuni, se găseşte o fostă
aşezare din Hallstattul final, cu resturi de locuire specifice sec. VI î. Chr.
Nr. 98 şi 90 a. fn cartier, la Aristide Şudeanu22 Ocupând partea centrală a unui
versant, loc cuprins acum în centrul civic al comunei, pe o suprafaţă relativ întinsă,
secţionată de DN. 1 50, în jurul şcolii generale, a blocurilor de locuinţe şi în grădina
lui A. Şudeanu, la V şi la S de ea am descoperit o aşezare ce a aparţinut Hallstattului
final. Urmele de locuire se găsesc la mică adâncime.
Din observaţiile noastre reiese că a fost în mod cert necropola de la nr. 88 a-e ( la
care ne vom referi mai jos) aparţinea acestei aşezări.
Cu aceasta am încheiat descrierea succintă a aşezărilor hallstattiene (cunoscute de
noi) pe teritoriul comunei Dumeşti.
Din cele de până aici rezultă cert că în perioada Hallstatt, îndeosebi în Hallstattul
târziu (cea 650-450/400 î. Chr)23 , pe teritoriul comunei noastre era acoperit de o reţea
relativ densă de aşezări omeneşti.
Am efectuat această scurtă trecere în revistă a aşezărilor, care va servi la
susţinerea celor ce vor urma.
În continuare ne vom referi la ritualul de înmormântare al acestor strămoşi. Din
cercetările noastre a rezultat că se folosea atât înhumaţia în necropole plane, cît şi
incinerarea cu depozitarea urnelor în tumuli.
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Nr. 8
8a-e. Pe Dealul Coşarelor (11)24• La mică distanţă de fosta aşezare nr. 89, 90,
peste un pârâiaş, pe versantul de est şi sud-est al Dealului Coşarelor, în ultimii 30-40
de ani, au fost descoperite mai multe morminte de înhumaţie. Avem deci o necropolă
plană.
Din informaţiile culese de la cetăţenii care au gospodăriile cuprinse în zonă, am
atlat de la Şt. Popovici, despre descoperirea ocazională a unui schelet omenesc
orientat E-V; de la C. Olaru despre deshumarea a două schelete omeneşti la cea 60 m ;
alte schelete a u fost găsite lângă casa lui C. Simiuc, iar c u 50-60 d e an i în urmă, G .
Secuianu a găsit săpând "o oală mare . . . .cam d e 6 0 cm înălţime" c u oase d e om arse.
Recent Gh. Şt. Popovici efectuând săpături pentru construirea unui beci dezgroapă un
schelet uman, iar la 2-3 m distanţă dezgroapă şi un schelet de cal25 •
În mormântul uman a găsit câteva vârfuri de săgeată şi un pumnal (fig. 1 ).
Pumnalul găsit este o piesă artizanală, din fier, are o lungime de 38 1 mm, cu lăţimea
lamei în medie de 22 mm. Din lungimea sa totală mânerul acoperă 1 06 mm, având
capătul superior lăţit şi terminat cu două urechiuşe laterale, ce însumează 47 mm.
Capătul opus al mânerului este delimitat de lamă şi de doi umeri rotunjiţi pe ambele
laturi, vârful se termină ascuţit. Î n starea în care se găseşte acum nu putem deduce că
mânerul ar fi fost dublat de plăsele.
Pumnalul este puternic corodat, acoperit de un strat gros de oxid de fier. Arma se
găsea la nivelul şoldului drept al scheletului. Cele câteva vârfuri de săgeată găsite în
mormânt au fost pierdute ulterior. Descoperitorul le-a descris ca având trei "feţe", cu o
lungime de cea. 30 mm, fiind confecţionate dintr-un metal ce nu ruginise. Î n exterior
aveau o tentă verde albăstruie. Aceasta ne face să credem că fuseseră confecţionate din
bronz.
Apreciem că pumnalul are vârsta aşezării alăturate (nr. 89, 90), putând fi datat în
sec. VI-V î. Chr.
Tot din această zonă, cu cea 30 de ani în urmă, a mai fost recuperat un alt
pumnal, consemnat în Repertoriul Arheologic a/ judeţului Vaslui, 26 provenind probabil
dintr-unul din celelalte morminte. Nu este exclus ca în mormintele la care ne-am
referit să se fi găsit diverse alte obiecte, pierdute ulterior, ori tratate cu indiferenţă.
Toate acestea ne fac să credem că această necropolă mai cuprinde numeroase alte
morminte.
Subliniem faptul că în împrejurimi, într-o zonă cu diametru! de 10 km se găsesc
şi opt tumuli princiari din care pe teritoriul comunei Dumeşti am descoperit patru
tumuli ( La morminte", Movila Veşnică" , La Manie" şi unul fără nume)27
"
"
"
Ţinând cont de afirmaţiile lui VI. Dumitrescu şi Al. Vulpe, putem concluziona
că micro-regiunea la care ne referim, destul de dens populată în sec. VII-IV î.e.n. avea
o viaţă activă susţinută de o populaţie evident organizată şi cu o stratificare socială
certă. Cetatea de Ia nr. 1 46 şi tumulii constituie realizări remarcabile ale societăţii
existente atunci.
Existenţa acestor vestigii numeroase, dar necunoscute până acum (de loc),
nefiind cercetate, merită, datorită grupării pe un teritoriu restrâns să fie selectate şi
studiate organizat. Din toate cele amintite mai sus, considerăm că se impune
cercetarea amănunţită a următoarelor obiective arheologice:
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1 . Aşezarea de la nr. 80a. La Pod la Secuianu, singura pe care am
întâlnit-o aferentă Hallstattului B . ar putea fi o aşezare de tip Basarabi
situată în partea de nord a arealului acestei culturi.
2. Cetatea de la nr. 146. Este situată într-o porţiune de pădure rară, la
cea 1 ,5 km de satul Rafaila.
3. Necropola de la nr. 88 a-e, pe Dealul Coşarelor. Se găseşte chiar în
marginea satului Dumeşti, în terenul arabil.
4. Tumulii de La Monninte, se găsesc la 2-3 km de satul Dumeşti.
Aceştia sunt flancaţi de 1 -2 morminte secundare.
8
5. Turnului Movila Veşnică2 Se găseşte la 700-800 m de sat. A fost
construit într-un mod total diferit. Acesta a fost amplasat în treimea
inferioară a pârâului Suhuleţ şi era înconjurat spre est şi vest de către
pârâu, prin bifurcarea sa artificială. De aceea apreciem că este extrem
de posibil ca înhumarea să fie sub nivelul pânzei de apă. Datorită
acestui fapt putem presupune că mormântul nu a fost jefuit.
6. Deoarece tumulii de pe teritoriul comunei Dumeşti sunt toţi de
sorginte geto-dacică, ar fi deosebit de util şi de mare importanţă pentru
studiu, dezafectarea organizată.
Cercetarea organizată poate oferi informaţii deosebite, astfel: un posibil tezaur
împreu�ă cu vase, arme, etc.; se poate afla cărei populaţii străine, ajunse pe aceste
locuri îi pot aparţine.
Deoarece în această zonă, pe un teren cu raza de doar 5 km se găsesc cel puţin
şapte tumuli, din care cinci pe o rază de doar 3 km, deducem că micro-regiunea a fost
selectată după criterii speciale care ne scapă.
Cercetarea sistematică a acestor şase obiective arheologice enumerate mai sus, ar
putea oferi numeroase informaţii suplimentare despre viaţa societăţii din acea vreme.

NOTE:
1 . AMM, XV-XX, p. 1 55-248, AMM, XXI, p. 1 00- 1 1 2, 330-356, 538-540; Carpica,
XXX, p. 53-86.
2.Prezentarea aceasta a fost efectuată în revistele sus menţionate. Î nainte de efectuarea
cercetărilor noastre, pe teritoriul comunei Dumeşti, erau cunoscute şi semnalate de G.
Coman în Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, doar următoarele descoperiri: la
p. 124, nr. XXVII. l . . .. "început de Hallstatt . . . . ", la nr. XXVII. 4 . . . . . . . o strachină
"
hallstattiană . . . . ", iar la p. 1 2, nr. XXVII.8. "Î n punctul numit Dealul Coşerului . . . .. s�a
descoperit un pumnal din perioada Hallstattului târzui"
3 . Nr. 96 este prezentat în AMM, XV-XX la p. 1 76.
4. Ibidem, p. 176- 177.
5.Ibidem, p. 1 77.
6. Ibidem, p. 1 77- 1 78.
7. Ibidem, p. 1 79.
8. Ibidem, p. 1 72-173.
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9. VI. Dumitrescu, Al Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Buc. 1 988, p. 9 1 -92.
1 0. AMM, XV-XX, p. 108.
I l. Ambele în judeţul Vaslui.
1 2 . Cuestă ce delimitează (spre N) bazinul râului Bârlad de bazinele pârâului Stemnic
şi pârâului Racova (spre sud-est şi respectiv sud-vest), ambele fiindu-i afluenţi de
dreapta.
1 3 . Datarea a fost făcută de Dl. prof. Dan Ghe. Teodor, cărui îi mulţumim.
14. AMM, P. 204, nr. 242.
1 5 . lbidem,p. 1 87- 1 88.
1 6. Ibidem, p. 1 88.
1 7. Ibidem.
1 8. Ibidem, p. 1 69.
1 9. AMM, XXI, p. 333.
20. AMM, XV-XX, p. 1 84- 1 85 .
2 1 . Ibidem, p. 1 78.
22. Ibidem, p. 1 79.
23. Ibidem, p. 1 75
24, VI. Dumitrescu şi al. Vulpe, op. cit., p. 9 1 .
25 . AMM. XV-XX, p . 1 74- 1 75.
26. În articolul Cercetări arheologice şi istorice în zona mediană a bazinului superior
al râului Bârlad.
27. G. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al Judeţului Vaslui,
1 980, p. 149, nr. 330-346.
28. AMM, p. 330-356.
29. Amintită în DRH, 1, A, doc. 9 B din 8 Nov. 1 399.
.
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Fig. 1
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE ÎN ZONA MEDIANĂ
A BAZINULUI SUPERIOR AL RÂ ULUI BÂ RLAD
Sergiu Ştefănescu

Partea a III-a
Descoperiri arheologice efectuate după publicarea părţilor I şi Il.
V ALEA
VI.

RÂULUI BARLAD

COMUNA DUMEŞTI

Y l .a.

SATUL DUMEŞTII NOI

284. Pe vatra veche a Melescanilor. CP. 1 46 Il)

Î n centrul satului, pe latura nordică a Drumului Naţional 1 5D Vaslui - Roman P. Neamţ, la săparea canalului pentru instalarea unei linii telefonice cu fibre de sticlă,
în anul 2000, a fost dezgropat un stâlp de poartă din piatră cioplită. Acesta are
secţiunea pătrată cu latura de 25 cm, iar baza mai lată cu 6 - 8 cm. Este fasonat
îngrijit, cu muchii drepte şi feţe regulate, netede. Nivelul de călcare, la plantarea sa,
era cu circa un metru mai jos decât cel actual.
Afl ându-se la circa l ,30 m de marginea şoselei sus-amintite, deducem că şi
acum circa 1 50-200 de ani (vechimea probabilă a stâlpului) actuala şosea - Drumul
Mare al Bacăului43 8 trecea tot pe acolo. Gospodăria căreia îi aparţinea se afla în vatra
fostu l u i sat Meleşcani.
285 . Pe Dealul Coserelor (III). CP.285 a-c)
a) Pe versantul de sud-est al acestui deal, înclinat N - S, în marginea de nord a
satului, în gospodăria lui Popovici Şt. Gheorghiţă, acum 3-4 ani, la săparea unui beci,
Ia adâncimea de un metru, s-a identificat un schelet uman. Acesta era orientat cu capul
spre ESE, având mâinile aşezate pe abdomen. Toate oasele erau friabile cu excepţia
oaselor capului, ce s-au păstrat ceva mai bine, în special dinţii. Se remarcă o bărbie
p u ternică, proeminentă. Mormântul nu conţinea decât 3-4 vârfuri de săgeată, din
metal. în trei muchii . In zona înconjurătoare au mai fost descoperite morminte
439
asemănătoare
din care unul la doar 1 5-20 m, V, de acesta. Este posibil ca aici să fie
necropola aşezării cu nr. 88 c, sau 89, aparţinând perioadei Hallstatt final. La Tene.
b) La 2-3 m. în amonte de mormântul sus citat, la aceeaşi adâncime, a fost
în humat şi un cal. Probabil al omului îngropat alături. Acesta era aşezat cu spatele spre
sud44 0 În acest mormânt nu s-au găsit nici un fel de obiecte.
c) Toponimul Dealul Coşerelor s-a născut în urma construirii de către Epitropia
Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi a mai multor coşere, pe întinsa ei moşie Dumeşti. Î n
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urma împroprietăririi de la 1 92 1 ( 1 922), pierzând o parte din moşie, coşerele sunt
vândute, devenind inutile.
Ultimul a fost cumpărat de un grup de 4 cetăţeni (între care unul Burlăciuc),
prin 1922- 1 923. Coşerul, lung de circa 30 m, era o construcţie hibridă" dar ingenios
"
proiectată. El îndeplinea două funcţii: încăperile exterioare erau proiectate - construite
drept coşere pentru ştiuleţii de porumb, având pereţii din şipci de lemn distanţate, iar
pereţii interiori erau construiţi din scânduri îmbinate (în larnbă şi uluc) şi serveau drept
hambar pentru depozitarea grâului. Coşerele se găseau destul de aproape de locuinţa
lui Popovici Ştefan441
VALEA PÂRÂULUI STEMNIC
III.COMUNA BĂLTENI

XIII.

b. SATUL BĂLTENI -DEAL (1)

286. La est de Biserica Bălteni. (P. 278)
Între circa 60- 1 00 m E de gardul bisericii, pe versantul estic, la circa 1 00 m S
de celelalte două vetre de prisacă (nr. 277-278), în teren arabil, pe o suprafaţă de 1 5-20
ari, am identificat o altă vatră de prisacă pe moşia Bălteni-Deal.
De aici am recoltat numeroase resturi cerarnice ce aparţin sec. XIV/XV ( ?), XV
( '? ) . XV/VXI - XIX.
XIII. a. SATUL BĂLTENI - VALE
287. La nord de sat. (P. 279)
Î ntre 70-300 m N de ultima casă din marginea de nord-vest a satului, pe terasele
1 şi IL la vest de pârâul Stemnic, de o parte şi de alta a drumului de pământ ce leagă
satele Bălteni-Vale şi Chetreşti, am descoperit un obiectiv arheologic.
Printre spărturile de vase găsite am identificat unul, negru moale la pipăit, ce
aparţine sec. XI, celelalte provenind din sec. XV/XVI - XIX.
Ne-a uimit numărul enorm de spărturi de olane folosite la aducerea apei,
împrăştiate pe o mare suprafaţă. Acestea au fost făcute dintr-o pastă fină, foarte bine
arsă. pe la începutul sec. XIX. Localnicii afirmă că aici ar fi fost o curte boierească;
nu-şi amintesc numele stăpânilor.
Acestea este cea de a doua vatră a satului Bălteni-Vale.
288. Pe lângă drumul de pământ si linia electrică. spre nord. (1). (P. 280)
Puţin mai sus, spre nord, în aval de drumul de pământ amintit, între stâlpii LEA
(linie electrică aeriană) de 20 kw, nr. l 12/ 1 968 - 1 1 1 / 1 968, se află o mică aşezare.
Resturile ceramice aparţin sec. III/IV- V d. Chr.
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289. Pe acelasi drum si linie electrică. tot spre nord. (1 1). (P. 28 1.)
La poala versantului, până în şesul Stemnicului, am descoperit un obiectiv
arheologic întins şi intens populat. Astfel:
In amonte de drum, între stâlpii LEA cu nr. l 08/1 968 - 1 07/1 968, s-a locuit
între sec. XV/XVI - XVUXVII, când satul a cunoscut o perioadă de înflorire.
In aval de drum, între stâlpii LEA cu nr. 1 1 0/ 1 968 - 1 06/ 1 968, am recoltat
resturi ceramice din următoarele perioade: cultura Noua, sec. III-IV - V (din aşezarea
anterioară (?)) şi din sec. VII/VIII, X, XI, Xlll , XIIIIXIV ( ?), XIV/XV - XVII (cu
ceramică specifică perioadei lui Vasile Lupu) şi sec.XVII-XVIII. Am mai găsit
spărturi de teracotă specifice sec. XVI.
Aceasta este prima vatră a satului Bălteni-Vale. De aici, locuitorii săi s-au mutat
spre sud (la nr.287) unde au locuit până pe la 1 865- 1 870. Apoi, în urma exproprierilor
de moşi i de la 1 864, au trecut pe actuala vatră Gumătatea de la vest de Stemnic). După
împroprietărirea de la 1 92 1 au ocupat tot versantul de deal, de la est de Stemnic,
acesta devenind "Centrul civic" al satului, cuprinzând Primăria, Dispensarul, SMA,
Postul de Poliţie. Şcoala, etc. Menţionăm că ambele vetre de sat, pe care s-au aşezat
după 1 864, se găsesc, în întregime pe moşia fostului sat Delenii, devenit Băltenii
Deleni, actualmente Bălteni - Deal (I).
XIII. d. SATUL CHETREŞTI
290. Jos. la est de satul Chetresti. (P. 282)
La circa 300 m, NNV, ·de aşezarea precedentă, la circa 800 m, E, de marginea
satului Chetreşti, pe o porţiune ceva mai ridicată a şesului Stemnicului, la nord de un
cot inundabil al pârâului, în aval de acelaşi drum de pământ, vis-â-vis de o nisipărie, în
teren arabil, pe circa două hectare, am descoperit un alt obiectiv arheologic.
Resturile de locuire, constituite din lipituri arse, lupe de la prelucrarea fierului,
cutii de piatră şi resturi ceramice, aparţin perioadelor: cultura Noua, sec.III-IV (rare),
sec. VIUVIII, X, X/XI, VIV/XV-XVlll , cu locuire mai intensă în sec. X, XV-XVI. Pe
un ciob datat în sec. XIV-XV se observă un decor complex, efectuat cu rotiţa dinţată,
44
specific domniei lui Alexandru cel Bun, dar şi saşilor din Ardeal 2 •
Aceasta este una din cele două vetre vechi ale satului, notată de noi ca fiind
Cucoşeri 1.
29 1 . La poala sudică a Dealului Recea. (P. 283)
Jos, Ia est de partea nordică a satului Chetreşti, pe prima terasă nordică a
pârâiaşului ce vine dinspre vest, din sat, la circa 1 50 m N de pârâu, într-un bazin
deschis spre sud, am descoperit un obiectiv arheologic. Resturile ceramice, răspândite
pe o suprafaţă relativ mar�, provin din sec. XV/XVI-XIX.
292. Pe deal. Cucoserii (Il). (P. 284 a -c)
Aşezarea este semnalată în Repertoriul Arheologic al jud. Vaslui,
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menţionată aşezare Cucuteni, A, şi un cimitir din sec. XVII -XVIII.
a) Noi am constatat că aşezarea cucuteniană se extinde şi spre nord, peste drum,
că are. probabil, şi faza AB, că se găsesc numeroase spărturi din ceramică fină,
semitină, grosieră, pictată sau nu, cu tortiţe găurite orizontal.
b) Am mai constatat că pe o suprafaţă mai mică, mai cu seamă spre nord-est,
aşezarea precedentă a fost suprapusă, parţial, de o altă locuire, ce a avut loc în sec.
VII-VIII, X, XI, XV-XVI-XVIII. Din sec. XV intensitatea locuirii a scăzut mult. Nu
am identificat cimitirul amintit în Repertoriul arheologic al jud.Vaslui. Şi aceasta este
una din cele două vetre vechi ale satului, notată de noi ca fiind Cucoşeri 2.
c) Î n toată tarlaua, de la SV de aşezarea cucuteniană, pe versantul dealului până
în părâu se găsesc resturi ceramice rare, aparţinând sec. XVI-XVII. Probabil că aici au
existat 2 (3 - 4) vetre de prisacă.
Aceste completări ale lucrării iniţiale, ce ridică la 290 numărul obiectivelor
arheologice descoperite (sau recercetate) de noi, pe o suprafaţă nu prea mare, pe care
nu sus�inem că nu au mai rămas vestigii arheologice nesemnalate, arată bogăţia
deosebită a acestora în toată jumătatea de sud a Moldovei. Absenţa quasi-totală a
urmelor de locuire umană din repertoriile arheologice pentru unele comune, arată că
acele zone nu au fost cercetate metodic, ci doar sporadic.
Acesta este un îndemn pentru cercetătorii pasionaţi de a continua şi extinde cele
făcute de noi până acum.
·

NOTE:
438.

Gh. Ghibănescu, lspisoace şi Zapise.

4:19. Vezi obiectivul nr.88 a-e.

V1, în

numeroase locuri.

440. Informaţie Popovici Şt. Gh. Anchetă S. Ştefănescu, 200 1 .
44 1 . Informaţie Burlăciuc Gh. (V. Mare). Anchetă S. Ştefănescu, 1 986.
442. Vezi obiectivul nr.4 1 b.
443. Până în sec. XVI satul se numea Cocoşeri, vezi Gh. Ghibănescu, Surete şi /svoade, VIII,
doc. CLXXVII, din 1 695 Aprilie 1 4. Satul a primit numele de Petreşti în unna cumpărării sale
de către fraţii Vană şi Stan Petrescu} la 1 495 (DRH, III A, p. 320, doc. 1 76 din 1 495 (7003)
Ianuarie 25).
444 . Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui,
1 980, p.65, VII.S.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE ÎN ZONA MEDIANĂ A
BAZINULUI SUPERIOR AL RÂ ULUI BÂRLAD
Sergiu Ştefănescu

Descoperiri arheologice efectuate după publicarea părţilor 1-IIL
Partea IV-a.
VI. Comuna Dumeşti445
Vl

a. Satul Dumeştii Noi.

2X5.a�. Pe Dealul Coşerelor.
Aceste informaţii se adaugă la punctul 285 din partea a III-a.
La morrnântul descoperit în gospodăria lui Popovici Şt Gheorghiţă, se adaugă 34 vârfuri de săgeată găsite (şi pierdute ulterior). Acestea aveau lungimea de cea 30
mm de culoare verde-albăstruie, confecţionate probabil din bronz. În dreptul şoldului
de la piciorul drept a fost găsit şi un pumnal de tip akinakes"446 Este o piesă
"
artizanală din fier, care deşi puternic corodată fiind acoperită cu un strat puternic de
oxid de fier, este încă foarte rezistentă.
Pumnalul are o lungime totală de 3 8 1 mm şi o lăţime medie a lamei de 22 mm.
Aceasta a fost ascuţită pe ambele laturi. Din lungimea totală a piesei mânerul acoperă
1 06 mm, fiind prevăzut cu capete cu umeri rotunjiţi, ce măsoară la capătul de sus 47
mm, i ar la cel de jos 32 mm. Vârful este ascuţit
,

Vl.d. Satul Valea Mare.
293 . La Şcoala Nouă (aceste informaţii se adaugă la P- 286)
În primăvara anului 2002, cu fonduri de la Banca Mondială a fost construită în
sat o şcoală şi un puţ pentru apă potabilă. Amplasamentul construcţiei a fost ales pe
grindul ce s-a format între albiile pârâului Împuţita (E) şi Valea Mare (V). La săparea
fundaţiei construcţiei clădirii, la cea 0,60 m adâncime, au fost descoperite resturi
ceramice specifice unei aşezări 447 , împreună cu două obiecte de fier cu ajutorul cărora
se suspendau - susţineau vasele în care se pregătea hrana deasupra unui foc.
La adâncimea de 0,75-0,85 m s-au fost descoperit doua vase, din care unul de
culoare neagră cu pereţii îngroşaţi, cu decor din linii verticale, alungit-curbe, efectuate
prin lustruirea" pastei crude cu o spatulă. Pasta, de culoare gri în zona mijlocie, a fost
"
arsă insuficient. Probabil aparţin secolului XVII/XVIII.
Întrucât la cea 70 m SV, în grădina noastră, am descoperit la adâncimea de 0,40
m vetre de locuire, cu bogate resturi ceramice şi din fier, de aceeaşi vechime, apreciem
că ambele descoperiri aparţin fostului sat Borăşti449
La săparea puţului pentru apă, la adâncimea de cea 3 m a apărut un strat de
pământ de culoare negricioasă, gros de 0,30-0,40 m, ce conţinea resturi de locuire. De
aici au fost recoltate numeroase fragmente de lipituri arse, cărbuni, un fragment de
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cute şi fragmente ceramice. Acestea au culoarea gri, sunt modelate din pastă fină, bine
arsă şi probabil aparţin unei aşezări din sec. III-IV.d. Chr.

NOTE:
�5

Toate numerele de ordine se dau în continuarea celor din părtile 1-III, publicate
anterior.
�h Detalii în articolul Vestigii arheologice din Hallstattul târziu la Dumeşti-Vaslui, de
acelaşi autor.
+t7 Aceasta a fost una din vetrele actualului sat Valea Mare. A fost locuită între cea
1 870- 1 936. când inundaţii repetate au obligat locuitorii să se mute pe versantul vestic
al dealului Liciului .
�ti DIR, XVI, A, doc. 4 1 8 din 1 546 aprilie 1 5 .
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MOVILE FUNERARE PE CALE DE DISPARIŢIE
Grigore Neculai Ciubotariu
Î n întreaga lume se înalţă tumuli sau movile funerare, începând de pe coastele
Atlanticului spre Siberia şi India, până pe ţărmurile Pacificului, în America şi în Africa,
unde piramidele "reprezintă cea mai mare dezvoltare a aceleiaşi idei "1 Î ncă de Ia
începutul secolului al XX-lea se ajunsese la concluzia că movilele funerare aparţin
epocii pietrei, a bronzului şi a fierului. Documentele scrise atestă însă practica
înmormântărilor sub tumuli şi în primul mileniu creştin, "până la mijlocul secolului al
VIII-lea la danezi", iar în Anglia obiceiul "n-a fost părăsit cu desăvârşire decât în
secolul al X-lea"2
Pe teritoriul României asemenea morminte tumulare se găsesc în nordul
Moldovei, în Transilvania, Câmpia Tisei şi Oltenia. Majoritatea lor datează de Ia
sfârşitul neoliticului, din epoca bronzului, din Hallstatt, iar unele din perioada
migraţiilor şi a formării poporului român3 • După opinia tuturor cercetătorilor,
populaţiile documentate prin morminte tumulare cu ocru sunt de origine răsăriteană, din
stepele nord-pontice4 V. A. Gorodţov a cercetat tumulii din zona Doneţului de Nord şi
a stabilit trei orizonturi cronologice, din eneolitic şi până în secolul al IX-lea î. d. Hr. 5
Desigur. purtătorii acestor culturi au pătruns şi pe teritoriul ţării noastre, marcându-şi
calea cu tumulii care, astăzi, pot dovedi absenţa sau stagnarea culturilor autohtone
tracice din poarta răsăriteană (Podişul Central Moldovenesc), în epoca bronzului, din
perioadele timpurie şi mij locie.
Pe Dealul Vultureştilor, care coboară până în mijlocul şesului de la confluenţa
râului Bârlad cu pârâul Rebricea, sfârşindu-se cu un promontoriu în spatele staţiei
CFR Buhăieşti, din judeţul Vaslui, au existat până prin 1 962, bine conturaţi în teren,
2 1 de tumuli, iar în împrejurimi încă şapte tumuli (vezi schiţa anexă). Î n prezent, cele
mai multe movile au fost aplatizate şi nivelate prin arăturile succesive cu tractoarele,
fiind încă vizibile doar acelea indicate la nr. 1 , 1 5 , 1 8, 1 9, 26, 27 şi 28. Unele dintre
acestea au fost distruse până la mantaua lor cu înălţimea pe centru între 0,60- 1 , 1 O m.
Peste câţiva ani vor rămâne numai movilele nr. 1 , 27 şi 28, adică cel de lângă staţia
CFR Buhăieşti, de La Râşcanu, şi cele două.mari movile de la Frenciugi.
Î ntre anii 1 962 şi 1 9 8 1 am cercetat tumulii, după arăturile de toamnă şi de
primăvară, dar nu am găsit decât fragmente de ceramică atipică şi, la nr. 4 şi 1 2, oase
omeneşti, printre care şi resturi de cranii, care nu pot coduce la concluzii ferme. O
cercetare sistematică s-ar impune îndeosebi la movila nr. 1 5 , de pe terenul lui Ion
Luca, din Vultureşti, unde s-ar putea descoperi materiale semnificative. Acest turnul a
fost cândva cel mai înalt de pe culmea dealului, constituind până prin anul 1 969 baza
unui punct de triangulaţie, acum distrus. Tractoarele au aplatizat treptat movila, care
are acum o înălţime de numai 1 , 1 7 m în centru şi 34 m dintr-o parte la cealaltă, peste
vârf.
La vest de satul Frenciugi, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi, pe culmea
dealului, se impun prin profilul lor măreţ două movile îngemănate, numite de
localnici Movilele Frenciugilor, iar de bătrânii vultureşteni Movilele lui lstoverde6
Cele două movile sunt legate între ele printr-o şa înaltă, faţă de nivelul culmii
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dealului. până aproape de mijlocul lor. Movilele sunt cuprinse de o pădurice tânără,
invadată de hamei sălbatic, de spini, măcieş şi ierburi, astfel încât accesul spre vârfuri
este dificil şi posibil doar pe o cărare temporară. De pe cele două vârfuri se desfăşoară
o vastă panoramă a împrejurimilor, de câteva sute de kilometri patraţi, în bazinul
superior al Bârladului. Ca şi în alte locuri, am consemnat şi aici răspândita legendă
despre comori ascunse în movile, la care se poate ajunge doar în noaptea de Înviere,
când se descoperă o uşă ferecată şi zăvorâtă, astupată cu pământ în timpul anului7
Movilele nu au fost sodate arheologic şi nu este sigur dacă sunt naturale sau
dacă sunt tumuli funerari.
Februarie 1 9 8 1
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Fig. 1 -Movilele de la Frenciugi
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2 - Imprejurimile satului

Vulturesti cu amplasarea movilelor

NOTE:
1

John Lubbock, Omul preistoric, l, Bucureşti,
Ibidem, p.

Radu Vulpe,

Bucureşti,

1 901, p. 1 1 2.

1 1 8.

1 974,

Adnotaţii la voi. V . Pârvan, Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării,
p. 145, nr.

42.

� Sebastian Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor, Bucureşti,

95.
1 820, comisul Vasile Hrisoverghi

1 978, p. 93 .

' Ibidem, p.

" În anul

stăpânea moşia Frenciugi (cf. Catagrafia din

1 820).

Legenda a auzit-o prin anii copilăriei sale, înainte de primul război mondial, ciobanul
Costache Nechita din satul Vultureşti.
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CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA BAZINUL INFERIOR AL RÂ ULUI
B ÂRLAD

Gheorghe Clapa
Pe baza vechilor materiale tipărite şi a unora aflate în manuscris, în diferite
arhive de specialitate, s-a constatat că Siretul şi cu afluenţii săi formau, în această
parte a bazinului lui inferior, cel mai important centru de convergenţă de ape din
întreaga Moldovă. Siret are o temă indo-europeană ser, sereu, s(t)ru, care înseamnă a
curge. Prima atestare se găseşte la împăratul cronicar Constantin Porfirogenetul, sub
forma grecizată Seretos şi sub formă pecenegă Sarat. Se mai crede că formele antice
Gerasus (Ghierasus), Hierasus sunt forme adaptate la limba greacă şi apoi la limba
latină. La Herodot Siretul apare sub forma Tiarantus.
Semnificativ este faptul că, Câmpia Siretului reprezintă o câmpie aluviară de
disagare datorită mişcărilor de subsidenţă, având o înclinare evidentă în direcţia de
curgere a râului . Pe suprafaţa sa sunt numeroase bălţi şi lacuri, meandre active şi
părăsite, grinduri mai mult sau mai puţin teşite ce separă fragmente de albii şi arii
joase. depresionare, foarte umede. Ea este alcătuită din depozite aluvionare fine,
predominând nisipurile şi argilele. Debitele multianuale ale râurilor indică valori de
8,2 m·�fs pe Bârlad la Tecuci, 1 7 1 m3/s pe Siret la Lungoci şi 1 90 m3/s tot pe Siret, la
Şendreni.
Î ntre râurile judeţului Galaţi menţionăm Siretul care pătrunde pe teritoriul
acestuia la Vest de localitatea Poiana, din comuna Nicoreşti. Până la confluenţa cu
Bârladul se află încă în sectorul de podiş, cu o pantă medie de 0,23 m/km. Î n cursul
său inferior, Siretul depune cantităţi mari de aluviuni şi prezintă un fenomen accentuat
de despletire şi meandrare. Lunea sa inundabilă atinge circa 3 km lăţime şi chiar mai
mult. Până la confluenţa cu Bârladul, Siretul primeşte câteva pâraie relativ scurte, ce
secţionează în parte traseele înalte de la Poiana Nicoreşti şi până avale de Cosmeşti.
Râul Bârlad este cel mai de seamă afluent al Siretului din judeţul Galaţi şi, în general,
de pe toată partea stângă a bazinului său. Bârladul, pătrunzând pe teritoriul judeţului,
primeşte de pe dreapta pârâul Preschiv, aproape de gara Ghidigeni (suprafaţa bazinului
�
24 1 km . lungimea 47 km), având ca afluenţi pâraiele Pereschivu Mic (suprafaţa
bazinului 8 1 km2 , lungimea 2 1 km), Căbeşti şi Pleşeşti. Cel mai important afluent al
Bârladului pe teritoriul judeţului este pârâul Berheci, cu afluentul săi principal Zeletin.
A vale, ultimul afluent al Bârladului de pe dreapta este Tecucelu, ce izvorăşte din
Piemontul Nicoreştilor (suprafaţa bazinului 1 1 2 km2 , lungimea 24 km). Afluenţii de pe
stânga Bârladului sunt Bălăneasa şi Corozel.
De remarcat este faptul că Bârladul produce frecvent inundaţii, datorită pantei
foarte mici. regimului torenţial şi a colmatării foarte avansate a albiei sale. Inundaţiile
sunt frecvente avale de Ghidigeni, mai ales pe malul drept, până la Tecuci, iar între
Slobozia şi Ungureni se semnalează inundaţii şi pe partea stângă. La sud de Tecuci.
avale de Malu Alb, lunea este inundată aproape în întregime, inundaţiile fiind
amplificate şi de nivelul apelor freatice, foarte apropiat de suprafaţă, ca şi fenomenul
de remuu (n.n. contracurent în lungul malurilor unui curs de apă - din fr. remous)
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determinat de creşterea apelor Siretului, fenomen care se observă în amonte până
aproape de Umbrăreşti.
Cercetările efectuate arată că avale de confluenţa cu Bârladul, Siretul primeşte
un atluent care are ca curs parazit, Bârlădelul (n.n. hidronimul este notat, la Dimitrie
Cantemir, în ,,Descripţio Moldaviae", Bârlădeţ ca şi Pruteţ, forme care sunt
considerate corecte) în bună măsură paralel Siretului, curgând prin lunea exterioară a
acestuia (26 km lungime, 1052 km2 suprafaţa bazinului). Bârlădeţul culege o serie de
atluenţi: Geru (46 km, 350 km2 ), care, la rândul său, primeşte patru afluenţi de pe
partea ştângă - Geruşiţa (7 km, 1 5 km2 ), Jepea (5 km, 1 0 km2 ), Gologan (numit şi
Bujoreşti, 25 km, 73 km2) şi Vameş (numit Potârnichea, Pârăul Vulpii, 14 km, 43
km� ): Suhu (numit şi Pechea, Suhurlui, 6 1 km, 378 km2 ), cu doi afluenţi pe partea
stângă - Pârâul Vacii (6 km, l l km2), Pârul Satului (7 km, 34 km2 ) şi doi pe dreapta
Suhurluiu cu Apă(3 1 km, 88 km2 ) şi Valea Rea ( 1 3 km, 4 km2 ); Caina (8 km, 14 km2 );
Greaca ( 1 1 km, 27 km2). În limanul fluviatil Lazova se varsă pârul cu acelaşi nume
(32 km. 2 1 2 km2 ) cu cei doi afluenţi ai săi, pe partea stângă, Valea Neagră (Negrea) 
(9 km, 44 km2) şi Greaca ( 1 0 km, 1 9 km2 ).
Se cuvine să spunem că avale de confluenţa cu Bârlădelul, şi tot dinspre
Podişul Covurluiului, Siretul primeşte alţi trei afluenţi, şi anume Mălina (2 1 km, 176
km\ care se varsă în limanul fluviatil cu acelaşi nume şi, Cătuşa, numit şi Calica, ce
se varsă în Balta Cătuşa ( 1 7 km, 60 km2 ). Siretul are la Cosmeşti un debit mediu de
133 m3/s, iar la Lungoci 153 m3/s. Scurgerea în semestrul cald este mai mare decât în
semestrul rece. Podul de gheaţă o durată medie între 25 şi 60 zile, iar fenomenul de
îngheţ se desfăşoară pe durata a trei luni din noiembrie până la sfârşitul lunii februarie.
Dintre lacurile din judeţul Galaţi amintim pe acelea de pe valea Siretului - Lacul
Negru, Lacul Tălăbasca, apoi limanele fluviatile Cătuşa, Lazova şi Mălina - iar la gura
pârâului Chineja, limanul fluviatil Covurlui.
În urma unor cercetări asidue întreprinse pe teren, specialiştii au ajuns la
concluzia că din cele două braţe, care se desfăceau la sud de satul Ciuşlea, de astăzi, şi
care se reuneau în dreptul satului Corbul, porneau numeroase gârle care, la rândul lor,
puneau în mişcare mori, formau iazuri şi dădeau o fertilitate deosebită pământului pe
care îl străbăteau. Din cauza devierilor Siretului în această parte a cursului său, a avut
numeroase încurcături provocate de faptul că vechiul braţ îşi luase numele de Sireţel,
iar pe albia Bârladului curgea acum Siretul cel Bătrân.
Mărturiile sunt suficiente pentru a ne da seama cum întreaga reţea de ape
existente în bazinul inferior al Siretului a suferit mari prefaceri începând de la sfârşitul
secolului al XVI-lea, Râul Siret, în timpul evoluţiei sale spre răsărit, a distrus unele
sate, cum este cazul Blechanilor, risipit de surparea malurilor acestei ape. Sireţelul,
rămas pe urma Siretului, în ultimă fază - sfârşitul secolului al XVIII-lea - îşi
îndrumează debirul micşorat de pe ape pe cursul Putnei până la totala lui dispariţie, iar
Bârladul, înainte de a avea cursul cunoscut de noi, curgea pe altă albie. Trebuie avut în
vedere faptul că în anul 1 824, locuitorii din satele Gârleşti şi Nămoloasa mărturisesc
că matca Bârladului în vechime era mai spre răsărit ... unde se numeşte Bârlăţelul"
"
De remarcat este faptul că tot în acelaşi an, domnitorul Moldovei statorniceşte
stăpânirea lui Costache Conache pe moşia Crângeni,
pe matca veche a apei
Bârladului numită Bârlăţel"
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De semnalat că un proces născut în urma acestor descrieri ale apelor Siretului
este cel dintre mănăstirea Neamţului şi vomicul Costache Conache. Mănăstirea cerea
ca la stabilirea hotarelor moşiilor Golăşei - Crângeni să se ţină seama de numirea din
acel moment a apelor, dar judecata Divanului din 1 824 constată că numitele moşii " . . .
trebuie să-şi aibă întruparea în matca Siretu1ui Vechi numit Săriţelul, c e este hotar al
Ţării Româneşti, până în apa Bârladului pe care curge acum apa Siretu1ui "
În spiritul acestei afirmaţii, cunoscutul pravilist Andronache Donici, delegat să
facă cercetări în aceeaşi problemă, pe baza documentelor consultate, deduce că apa
Siretului a început să se mute pe matca Bârladului între anii 1 632 - 1 667. Î n sprijinul
celor de mai sus vin şi alte informaţii din care se observă cum trecerea braţului
principal al Siretului pe albia Bârladului a creat o nouă conjunctură favorabilă apariţiei
târgului Piscu, din ţinutul Tecuciului, care din sat pe apa Bârladului, cum este
menţionat în documente de la începutul secolului al XVII-lea, devine târg pe apa
Siretului spre sfârşitul aceluiaşi secol şi un nod de circulaţie activă între Moldova şi
Ţara Românească. Importanţa comercială a acestui centru se poate constata şi dintr-o
carte a lui Antioh Cantemir care împutemiceşte Mănăstirea Neamţ să aibă a lua din
târgui Piscului şi de la Ciofeşti a zecea parte din grădini şi din tot venitul.
Unii istorici au încercat să identifice cursurile de apă, menţionate de Herodcit,
fără o analiză a spaţiului geografic, fapte ce au dus la localizări greşite: Neculai
Antonovici a identificat râul Bârlad cu Tiarantos iar Alexandru Gonţa cu Arrarus, fără
a mai aminti şi pe cei străini.
George Vâlsan în studiul Câmpia Română a afirmat că Siretul a fost împins
spre răsărit cu 20-30 km de către apele din Carpaţi, iar Bârladul s-a deplasat spre apus
din cauza unor influenţe tectonice: "La 50 krn în sus de confluenţa Siretului cu
Bârladul, diferenţa de altitudine între cele două thalveguri este de 30 m" Din această
cauză, Bârladul este stăvilit la gură de aluviunile Siretului şi formează o luncă largă de
3 km, mlăştinoasă pe alocurea, lăsând impresia unui liman uscat. Faptele sunt
confirmate şi de ştirile 'documentare, perpetuate din generaţie în generaţie.
Documentul din 1 448 iulie 1 5 , arată sate ca fiind pe Bârlad, iar astăzi sunt situate pe
Siret. Documentul din 1 469 ianuarie 24, aminteşte de Ieserul cel Mare al Bârladului
ce-i în gura Gerului. Documentul din 1495 ianuarie 1 1 şi 1 2 arată satul Piscu pe
Bârlad etc.
Hărţile vechi, precum şi hărţile Serviciului Geografic al Armatei Române din
anul 1 89 1 , arată că şesul Siretului la vărsarea lui în Dunăre, pe partea stângă, până la
punctul Tirighinei, poartă numele de "Şesul Bârladului " De asemenea, şesul din faţa
satului Traian, de lângă gara Şerbeştii Vechi până în Siret, poartă numele de
Bârlădelu. Acest teren, probabil servea de adăpost pentru bărcile - monoxilele bârlădenilor, care se ocupau cu cabotajul la transportul mărfurilor, de unde s-a luat şi
denumirea. Aceste numiri s-au păstrat în amintirea oamenilor, ca o consecinţă a unor
fapte petrecute în vechime. Î ntr-adevăr pe vremuri, râul Bârlad se vărsa direct în
Dunăre, prin actuala albie a Siretului. Să vedem ce spun izvoarele în această problemă.
Cronicarul Miron Costin în Chronika Zien Moldawskich y Multanskich când
vorbeşte de râul Bârlad, spune că acesta se uneşte cu Siretul, dar, lucru ciudat, iese
iarăşi din el, cu aceeaşi m ărime şi se varsă apoi singur sub Galaţi în Dunăre ". . . Ia
nărăituriturile cetăţii de la Galaţi, din sus, unde cade Bârladul în Dunăre" Cronicarul
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polon Martin Cromer povestind despre o oaste polonă în unire cu moldovenii care
urma să pornească contra turcilor, la anul 1426, a ajuns la Brăila, acolo unde se
găseşte confluenţa Siretului cu Dunărea: ... qui ad Brailovium unsque oppidum ad
"
confluentum Serethi et Danubii fluviorum " Dimitrie Cantemir în ,,Descrierea
Moldovei " vorbind de apele Moldovei, arată că Siretul se varsă în Dunăre pe două
guri, probabil una era a Bârladului. În Hronicul vechimei a româna - moldo "
vlahilor" consemnează: Cetatea Ghergheni care este mai sus de Galaţi, unde dă
"
despărţitura Siretului, căruia îi zice Gura Bârladului în Dunăre" Neculai Antonovici
într-o conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română din luna mai 1931 şi în
lucrarea L' identification d'un aftluent inconnu scytique de Danube: Le Tiarantos (Le
"
Bârlad) " ţinută la Congresul de Geografie de la Viena din anul 1 934, afirmă că vechiul
Tiarantos după Herodot este Bârladul, părere aprobată şi de geograful german
profesorul Albert Hermann. Dar, s-a emis şi o altă părere, a lui Alexandru L Gonţa
care arată că Tiarantos ar fi Siretul şi Arar din Herodot ar fi Bârladul, provenit din
cuvântul gerarus" , cunoscut de Ammianus Marcellinus, secolul al IV-lea d. Hr., care
"
ar reproduce numele de Gerul, pârău ce se varsă în Bârlad.
Să vedem ce spun documentele. În harta Institutului Geografic al Armatei,
ridicată pe teren în anii 1 89 1 şi 1 894, se arată o gârlă Bârlăzelul" cu o pronunţare mai
"
veche zisă a Bârladului - în secolul al XV-lea, pe partea dreaptă a Siretului, începând
din dreptul satului Blehanii până la Siliştea Preval, în cotul Siretului ce-l face în faţa
comunei Tudor Vladimirescu şi comuna VameşuL Pe partea stângă a Siretului, în faţa
comunei Piscu, se află gârla B ârladiţu" Tot pe partea stângă a Siretului se află gârla
"
Bârloviţa", între comuna Umbrăreşti şi Bârlad şi satul Condrea Salcia.
"
Prin documentul din anul 1448 iulie 1 5 , Petru Voievod şi întăreşte boierului
Cernat ploscaru şi fratelui său Şteful, vre-o 40 de sate, silişti pustii, mori, iezere şi
altele pe Corod, Suhurlui, Gerului, Bârzota, Cneja, Covurlui, Prut, lalan, Cracău,
Bârlad, Bârlădeţ şi Călmăţui şi face descrierea lor. Enumerăm numai cele în legătură
cu Bârladul:
şi la Bârlad, Blăjerii şi Mereşti şi mănăstirea la gura Bârlădeţului,
unde-i Agapie, şi Liestii şi Gârleştii şi Tălăbeştii ocina lor, unde-a fost Voico şi Şteful
şi Micul, cu toată gârla de la B ârlad şi Tonceştii cu gârla şi gârla Brateşului cu satul
siliştea Dumii la Călimăneşti" Gerul este pârâul care se varsă în pârâul Bârlăzel şi
prin acesta în Siret, pomenit şi în uricile vechi din anul 1496 ianuarie 24. Pe Bârlad se
află satul Blăjarii de Jos din comuna Buceşti fostul judeţ Tecuci, iar în comuna !veşti
este satul Blăjerii de Sus. Bârlădeţul este tot una cu gârla Bârlăzelul, o gârlă a Siretului
ce începe la Tălăbeasca şi Blehani şi ţine până la Şerbeştii Vechi. El se vărsa altădată
în Bârlad, de unde numele de Bârlădeţ. Pe aici era cursul vechi al Bârladului, care nu
se vărsa în Siret la Călieni şi Şerbăneşti ca azi, ci mergea în jos alături cu SiretuL
Dovadă că B ârladul curgea mult mai. la sud ca azi, sunt mai multe mărturii
scoase din documente, pe care le prezentăm mai jos. Documentul din anul 1 495
ianuarie 1 1Jo întăreşte lui Călnău spătarul, jumătate din satul Piscu pe Bârlad, partea de
sus. Partea cealaltă era a lui Eremia postelnicuL Alt document din anul 1495 ianuarie
1 2, dăruieşte lui Eremia posteinicul, jumătate din satul Piscul pe B ârlad, partea de jos,
cealaltă tiind a lui Călnău spătaruL Hrisovul din anul 1496 ianuarie 24, întăreşte lui
Toader diacul ... jumătate de _s at pe Bârlad în marginea iezerului celui mare a
"
IEtrladului. ce-i în gura Gerului, · anume Ciofreştii, partea cea mai de sus
însă în
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iezer în Bârlad, ce-i în gura Gerului să aibă împreună cu dumnealui Frunteş stolnicul
amândoi a patra parte. "
Într-un document cu aceeaşi dată, se întăreşte lui Ioan Frunteş- stolnicul ...
"
jumătate din satul Ciofreşti, partea de jos, la gura Gerului, lângă balta cea mare a
Bârladului şi a patra parte din venitul bălţii B ârladului " , care va avea s-o împartă cu
Toader diacul. Documentul din anul 1 570 aprilie 20, dat de Bogdan Lăpuşneanu
Voievod, întăreşte lui Dinga postelnic, jumătate de sat pe Bârlad şi parte din iezerul
cel mare al Bârladului, ce este în gura Gerului, anume Ciofreştii, partea cea de sus.
Hrisovul din anul 1463 iulie 3 1 , dat de Ştefan cel Mare, întăreşte boierului Arbore,
unele sate şi jumătate din satul Ţăpeşti pe Bârlad la gura Lozovei, partea de sus şi din
iezerul de la Lozova a patra parte.
Documentul lui Ştefan cel Mare din anul 1 499 noiembrie 14, dăruieşte lui
Duma Brudur partea de jos a satului Ţăpeşti pe Bârlad .. la Olteni " şi a patra parte din
venitul bălţii de la Lozova - balta Lozova se află la nord de comuna Braniştea.
Documentul de Ia Ştefan cel Tânăr - Ştefăniţă - din 1 9 52 iulie 28, întăreşte lui
Dragoş jumătate din satul Ţăpeşti pe Bârlad la gura Lozovei, partea de sus şi a patra
parte din iezerul de la Lozova.
Documentele din anii 1 657, 1 662 ianuarie 1 5 , martie 20 şi 22, 1 664 decembrie
7, 1 667 iunie 28 şi 1 673 aprilie 1 2, fac menţiune de satul Şendreni pe râul Bârlad din
ţinutul CovurluL Se menţionează satul Cătuşa pe Bârlad, cu jumătate din gârla şi
iezerul Cătuşei, prin documentul din 1 5 1 9 iunie 25. Hrisovul din anul 1 435 septembrie
1 , pomeneşte de Olteni " la Lozoviţa, aproape de hotarul Ţăpeştilor . . . Lozoviţa aici se
"
numeşte Branişte.
Ştirile despre râul Bârlad în aceste părţi, se menţin până târziu, după cum
dovedesc documentele secolului al XIX-lea. Intr-un document din anul 1 830 mai 30,
se face menţiune de mai multe moşii din ţinutul Covurluiului, enumerându-le, după
cum se arată: ... capetelor ce trec piste apa Siretului urmăroriu şi merg până în malul
"
Siretului cel Vechi, fiindcă această apă urma din vechime pe acolo şi din năvălirea
apelor, lăsându-şi matca, s-au mutat în matca Bârladului, care urmează şi până astăzi,
până la hotarul Chetroi a raiel ii Brăilei."
Tot pe râul Bârlad este arătată şi comuna Gârleşti de lângă Nămoloasa Târg azi se află pe râul Siret. Satul este amintit prin documentul din anul 1 528 martie 23,
când Nicoară Grozavul pârcălab de Cetatea Nouă, cumpără a patra parte din moşia
Gârleştii pe Bârlad, din partea de mijloc. Satul Tălăbeşti a fost pe Bârladul vechi, azi,
însă. a rămas numai balta Tălăbeasca, lângă comuna Tudor Vladimirescu de astăzi .
Satele Gârleştii şi Tălăbeştii - azi satul Nămoloasa - erau arătate pe vremuri ca fiind
pe apa Bârladului, azi sunt situate pe malul Siretului.
Ştirile despre râul B ârlad că mergea în jos alături cu Siretul şi se vărsa direct
în Dunăre, s-au perpetuat din generaţie în generaţie, din cele mai vechi timpuri, până
când au fost menţionate şi în hrisoave. Afirmaţiile documentelor mai sus menţionate,
sunt întărite prin cercetările făcute pe teren de George Vâlsan şi expuse în lucrarea sa
Câmpia Română. În lucrare se arată că Siretul curgea mult spre apus, însă a trebuit să
şi mute albia cu 20-30 km spre răsărit ca o consecinţă a împingerii apelor carpatice,
rezultând o luncă largă. Concomitent, apa Bârladului s-a deplasat foarte puternic spre
apus, din cauza unor influenţe tectonice cu centrul în Câmpia Română.
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Evenimentul a avut loc în epoca quaternară, când etapele de eroziune au scobit
thalvegul Siretului şi al Bârladului cu aproape 100 m la contactul Podişului
Moldovenesc cu marginea Câmpiei Române. În această coborâre Siretul s-a deplasat
considerabil spre răsărit, contribuind la aceasta şi influenţa râurilor carpatice, care i-au
împins apele spre răsărit. Bârladul s-a deplasat la rându-i spre apus, din cauza unor
influenţe tectonice cu centrul în Câmpia Română - o zonă de flexură care presupune
în fundament dislocări în cădere spre sud - presupunere întărită şi de desele cutremure
de pământ din această regiune.
Datorită faptului că thalvegul râului Bârlad la gură este cu 30 m mai adânc
faţă de al Siretului - Bârladul la gură este stăvilit de aluviunile Siretului -, a dat loc la
formarea unei lunci, largă de 3 km, pe alocurea mlăştinoasă, lăsând impresia unui
liman. Documentele menţionează acest liman, sub denumirea de iezerul cel mare al
Bârladului. Mai jos cităm documentele: două documente din anul 1496 ianuarie 24, în
care se expun hotarele iezerului cel mare al Bârladului, ce-i în gura Gerului;
documentul din 1 570 aprilie 20 pe marginea iezerului cel mare al Bârladului, ce este
Ia gura Gerului. Satul Ciofeşti se găsea la marginea iezerului mare al Bârladului, azi
dispărut, a rămas la nord, movila Ciofeşti, cota 48. Satele Gârleşti, Costieni - din
Nămoloasa Târg -, Blehanii, Tălăbeasca, Piscul, şi Tăpeştii se aflau pe malul râului
Bârlad.
Pe baza acestor fapte, credem că afirmaţia lui Herodot, în ce priveşte cele trei
râuri : Araros, Naparis şi Odessos, curg între râurile Piretos - Prutul şi Tiarantos Siretul. ca vărsându-se în Dunăre, pare să se confirme. Informaţia se bazează pe
mulţimea de ape din acea vreme: Bârladul şi marele iezer al Bârladului, Gerul,
Suhurluiul. Ştirile lui Herodot sunt demne de încredere, întrucât el şi-a cules datele,
atât de la localnici, cât şi de la negustorii greci care întreţineau relaţii amicale cu
indigenii care aveau tot interesul să cunoască bogăţiile ţării: grânele, mierea, ceara,
lemnul pentru corabii, etc.
Identificarea B ârladului cu aceste râuri s-a făcut în mod diferenţiat de către
istorici. Astfel Lindner îl identifică cu Naparis, criticul rus Nadezdin cu Ordess.os,
Alexandru Gonţa îl identifică cu Araros, discuţia rămânând deschisă. Documentul din
anul 1 830 mai 30, afirmă că Siretul trecea pe la hotarul Chetroi a raialei Brăilei: există
satul Petroiu la 10 km nord - vest de Brăila. O descriere încântătoare a râului Bârlad o
face Miron Costin. Expresiile deşi literare ale cronicarului moldovean, ne dau, totuşi o
imagine caracteristică de bogăţia îmbelşugată în care trăia poporul român în secolul al
XVII-lea şi ne deşteaptă unele imagini asupra frumuseţii peisajului pe care-I străbate
râul. Iată această descriere minunată: "Şi pe tine Bârlade, râu roditor, nu pot să nu te
amintesc: e greu de uitat cum curgi în bogăţie îmbelşugată, ducând cu unda ta de
miere şi lapte, desfătări ca în rai. Mai departe, ei (descălecătorii) văd şi păduri şi pe
unde curg râurile, şesuri întinse, şi când aplecaseră ochii, văzură o ţaiă, cum ar fi o
grădină înflorită cultivată între gardurile ei cu patru laturi. Privind spre răsărit, se
minunară de aşa ţară cu câmpii pline de flori, asemenea raiului" Cursul inferior al
râului Bârlad, odată cu contactul Câmpiei Române, unde dă de linia de dislocare, îşi
schimbă direcţia nord-sud şi se varsă în Siret în dreptul satului C.ălieni.
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În urma unor cercetări asidui întreprinse pe teren, specialiştii au ajuns la
concluzia că din cele două braţe, care se desfăceau la sud de satul Ciuşlea, de astăzi, şi
care se reuneau în dreptul satului Corbul, porneau numeroase gârle care, la rândul lor,
puneau în mişcare mori, formau iazuri şi dădeau o fertilitate deosebită pământului pe
care îl străbăteau. Din cauza devierilor S iretului în această parte a cursului său, a avut
numeroase încurcături provocate de faptul că vechiul braţ luase numele de Sireţel,. iar
pe albia Bârladului curgea acum Siretul cel Bătrân.
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IDEALURI SACRE - LEGENDE SACRE
Emma Mădălina Georgescu

Condiţii 1 e eroismului total pe care se sprijină idei a de "erou" în tradiţia
mitică românească, a făcut din Făt Frunos nu atât personajul central al basmelor, cât
un arhetip eroic.
Autenticul Făt-Frumos, cel mitic, este o semidivinitate infailibilă,
întrunind conidiţii 1 e esenţiale de vitejie, inte l igenţă, ingeniozitate, răbdare, puritate
mora l ă, simţ justiţiar, abnegaţie, virtute, rezistenţă l a orice fel de eforturi,
înţelepciune, fidelitate absolută faţă de jurământul său. Făt Frumos este un personaj
constant, răzbunător al oamenilor agresaţi de monştrii, sau ajunşi victime ale
nedreptăţilor.
Făt Frumos nu acţionează singur, are prieteni şi arme. Calul său este un cal
magic, vorbitor, înzestrat cu gândire logică, sensibilitate, fidelitate faţă de stăpân, cal,
pe care eroul şi-! găseşte singur, hrănindu-1 cu jăratic. Armele lui sunt vechi şi
ruginite, dar poa l oşul lui este un unicat care poate acţiona şi singur. Prietenii săi, cei
mai apropiaţi sunt animalele, sau prieteni umani cu care devine frate de cruce.
Făt Frumos nu este nici zeu, nici om obişnuit, fără a fi vreo dată santificat
în folclor, el apare ca mijlocitor -uneori - între Dumnezeu şi omenire însă pe căi
nici sacrale, nici propriuzis profane. Cercetarea foarte atentă a folclorului poate duce
la o observaţie cu totul neaşteptată anume că Făt Frumos umblă liber pe cele două
tărâmuri care alcătuiesc lumea imediată, dar nu este originar de pe nici unul dintre ele.
El vine dintr-un cosmos indefinit, de concepţie arhaică care-şi are legile sale
neînduplecate.
Unele materiale folclorice se referă la fizionomia lui Făt Frumos. Acesta
este "voinic şi plin de omenie, are păr de aur şi trei rânduri de haine pe care are:
câmpul cu florile, cerul eu stelele, soarele pe piept, luna în spate şi doi luceferi pe
umeri "
Însă această înfăţişare am constatat că se foloseşte uneori atribuită Cerului
şi lui Dumnezeu ca mentonimie a cerului. Dar, de data aceasta se foloseşte şi ca
mentonimie solară a lui Făt Frumos. Dacă Făt Frumos nu ar fi posedat unele atribute
solare în ipostaza antropomorfă a soarelui, acest lucru îl va face pe Victor Brătulescu
să derive iconografia Sfântului Gheorghe din motivul popular al lui Făt Frumos,
ucigătorul de balauri. Motivul solar al iconografiei Sfântului Gheorghe, este scos din
emblema solară zugrăvită pe scutul Sfântului Gheorghe în luptă cu balaorul infernal.
Această emblemă solară, marchează legătura dintre soarele antropomorf şi
Sfântul Gheorghe prin intermediul lui Făt Frumos (ca ipostază antropomorfică a
sfântului Soare, Făt Frumos nu trebuie confundat cu sfântul Soare însuşi).
Dar caracterul lui Făt Frumos ca ipostază antropomorfă a Sfântului Soare
este remarcat şi de emblematica lui solară pe care am menţionat-o mai sus, "calu.
năzdrăvan, paloşul de aur, fluierul vrăjit şi şoimul" Şomnul este mesagerul celest �
lui Făt Frumos şi al Ilenei Consânzeana cu şoimanele şi alte zâne sau unele făptur
mitice benigne. Cu fluierul vrăjit Făt Frumos vrăjeşte întreaga fire, pe sfinţi şi zâne
întocmai ca altă dată Orfeu. Pentru a putea înţelege valoarea cântecului din fluier
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trebuie să amintirm că la creştini în Postul Mare este interzisă orice cântare, doar
cântecul din fluier fiind permis. Făt Frumos este alegoria clasică a frumuseţii
sufleteşti.
Mitul lui Făt Frumos scoate în evidenţă demnitatea nemărgintă a divinităţii
ipostazei lui solare şă prin ea a sfântului Soare.
Este de fapt o variantă a mitului Soarelui în căutarea iubirii lui perfecte,
aceiaşi făptură mitică, Ileana Consânzeana; pentru Soare, o ipostază a Lunii, pentru
Făt Frumos, o zână a frumuseţii ruptă din soare, a bunătăţii eterne.
Prin basmele mitice cu Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana, au pătruns în
mitologia populară creştină, elemente arhaice de cult al soarelui şi lunii, în colindele şi
în iconografia religioasă creştină.
Cuplul mitic Făt Frumos şi Ileana Consânzeana a fost preluat, adaptat şi
transsimbolizat religios, pentru profundul lor caracter autohton, adeziune populară şi
valoare etică.
Simbolul alegoric al soarelui apare şi sub formă de cai solari. Astfel
aceştia se găseau apostate pe frontoanele caselor, pe acoperişuri pe grinzile de la
intrarea în bordeiele olteneşti, pe grinzile de la fântânele de munte numite în Oltenia
terfeloage, pe stâlpii porţilor de la casele de munte, pe crucile de morminte ale
maramureşenilor, haţeganilor şi din O 1 tenia. În toate aceste cazuri, caii solari, uneori
călăreti cu o siluietă umană ca Cavalerul trac, Sfântul Gheorghe sau Făt Frumos,
îndeplineau un rol apotropaic, de apărare a omului, casei şi gospodăriei împotriva
spiritelor răufăcătoare.
În basmele fantastice şi mitice nu se spune direct că Făt Frumos este "o
ipostază a soarelui" ci numai că personifică o făptură rară, miraculoasă, "cu puteri
supranaturale , în luptă neîndurătoare pentru dreptate, bine şi generozitate," în luptă
contra răului, " în căutarea idealului feminin de frumuseţe, gingăşie şi dragoste" -în
persoana Ilenei Consânzenei .
"În jurul acestui cuplu mitic prin implicaţiile lui solare, gravitează
întreaga dramă terestră a românului", -ei sunt două personalităţi mitice, izvorâte din
concepţia şi viziunea lirică -a poporului român.
Prin basmul mitic cu Ileana Consânzeana şi Făt Frumos au pătruns în
mitologia populară creştină elemente arhaice -antecreştine, păgâne
de cult al
soarelui şi lunii, în colindele şi în iconografia religioasă creştină.
Pentru profundul lor caracter autohton, adeziune populară şi valoare etică,
cuplu mitic Făt Frumos şi Ileana Consânzeana a fost preluat, adaptat şi transsimbolizat
religios.
Nu ne-am permis să abordăm detaliat "legenda Meşterului Manole" care
este o materie primă epică superbă, de împrumut, remitologizată în aria românească,
după unele opinii, sau provenind după Bogdan Petriceicu Haşdeu din "substratul
comun al omenirii"
Identificarea temei, generalizate în Balcani, cu evenimentul presupus
istoric: biserica clădită de Manole sau vătaful de zidari Manea, din porunca lui Negru
Vodă, este act de hazard după George Călinescu. Tema se reîntâlneşte într-o arie
b�lcanică largă: Grecia, Macedonia, Serbia, Albania, România.
Zidirea unei fiiniţe vii, fapt remarcat de Iacob Grimm şi Lazăr Săineanu,
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este un act ritual arhaic generalizat evoluând de-a lungul istoriei de la sacrificul uman
la sacrificiul animal.
ldeia simbolică de sacrifiu în sine al constructorului o întâlnim până şi în
Caucazul medieval. Raportul esenţial om-destin, aparţine baladei româneşti care a
strămutat tema construcţiei sacre într-un simbol cosmic. Lucian Blaga a subliniat că
numai poporul român a crezut că jertfa ţine în cumpănă, jertfa unei fapte cereşti.
Î nsă Mircea Eliade subliniază: că " acest mit al meşterului a fost elaborat
în jurul ideii de moarte creatoare. Mergând mai departe, în zona spaniolă şi acolo
găsim sacrificiul tânărului orfan. îngropat de viu în Ţara Galilor. În Basarabia însă,
când se clădeşte o biserică, la temelie se pune un înscris cu numele unui om; la
Soroca, de obicei când se termină o biserică, omul murea.
Nu am abordat legendele care au stat la baza interpretărilor lui Mihail
Eminescu, Vasile Alecsandri sau Mihai Sadoveanu, ele fiind foarte gingaşe ce
necesită un studiu extrem de atent, pentru că "ei sunt arborii sacri ai legendelor noastre
vechi, arbori ai vieţii şi. înţelepciunii tradiţiilor noastre populare.
Copilăria şi adolescenta noastră este legată de o superbă legendă a "Bebei
"
Dochia Această seimidivinitate meteorologică feminină a dat naştere la nenumărate
controverse, multe ipoteze plauzibile fiind omise, ca de exemplu : numele vine de la
Sfânta Mucenică Evdochia (ce cade la 1 Martie), aşa cum menţionează B .P. Haşdeu,
deoarece numele "Dochie" a fost preluat din calendarul bizantin, care o serbează pe
martira Evdochia la 1 Martie,( în urma interferenţei dintre legenda populară străveche
şi cea creştină cu aceiaşi localizare); altă menţionare omisă a fost aceea că numele
Dochia vine de la "Dachia" fica lui lui Decebal care a fost urmărită până în Muntele
Ceahlău de Î mpăratul Traian (îndrăgostit de ea), aşa cum menţionează Gh. Asachi într
un poem lirica-epic.
Legenda Babei Dochia menţionează în toate variantele ei că "o păstoriţă
bătrână, care-şi păstorea turma împreună cu alte păstoriţe sub munte, ştiind că vremea
este schimbătoare, înainte de a-şi sui turma pe alte meleaguri s-a îmbrăcat cu nouă
cojoace, (deşi suratele ei cu care păştea oile o stătuia, dat fiind vremea schimbătoare
să nu plece). Ca s-o pedepsească pentru trufia cu care a spus "că ea nu se sperie de
luna martie" , aceasta a întors luna bună spre a ea ca să lepede în fiecare zi câte un
cojoc şi după a noua zi a dezlănţuit trei zile de iarnă din luna februarie în martie, aşa
că Baba Dochia cu oiţele ei a fost înghetată şi împietrită. Stânca şi bolovanii din jurul
ei a fost menţionată de Dimitrie Cantemir şi Gh.Asachi.
Toponimia şi legenda "Babei Dochia" o găsim răspândită pe tot teritoriul
tării noastre, având contingente similare la greci, albanezi şi bulgari, dar "fără
corespondenţe toponimice pe arealul mitic al popoarelor menţionate mai sus"
În culegerile folcloriştilor noştrii găsim frecvent menţionat un colind
vânătoresc Ana Dochiana care este o transsimbolizare a legendei Babei Dochia."Este
vorba de o ciută numită Ana Dochiana, conducătoarea unei turme de ciute care nu mai
bea apă nu mai mănâncă pentru că Voinicul Traian este pe urmele turmei de ciute pe
care le vrea vânate, drept care numai ea va scăpa sub o piatră mare "ca stană de
piatră" Legenda culeasă de Gh. Asachi de pe versantul estic al Carpatilor Orientali
corespunde colindului ardelenesc de pe versantul vestic al Carpaţilor Orientali.
Tranfigurarea şi transsimbolizarea mitică a legendei Babei Dochia în
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colindul Anei Dochiana ne întăresc convingerea răspândirii ei prin basme în arealul
româneasc din sud-estul Europei.Unii folclorişti pledează pentru originea ei greacă
prin asemănarea frapantă cu "legenda Niobei " , sau cu originea ei tracă sau creştin
bizantină.
Superstiţiile, credintele şi datinile care se referă la zilele babelor ( de la l
la 9 martie) ne relevă alte aspecte mitice: Baba Dochia ca semidivinitate a prognozei
vremii, a nestatomiciei timpului cu trecea de la iarnă la primăvară. Moşii, care sunt
urmaşii babelor suAt mult mai blânzi în prognoza vremii ce urmează babelor, pentru că
ei uneori sunt confundaţi cu sfântul Cer, alteori cu Dumnezeu sau Sîntilie.
Legenda "Bătrânului Crăciun" a dat naştere la multiple controverse ale
specialiştilor pe care le vom menţiona sintetic, dar şi la superbe creionări de imagini
mitice pe care le vom menţiona deasemeni. Ca semidivinitate arhaică, imaginea mitică
a Bătrânului Crăciun oscilează între imaginea semidivinităţii arhaice, un strămoş de
vârstă nedeterminabilă, pe chipul căruia timpul a incremenit în cea mai blândă
înfăţişare care va trece peste milenii. Dar, ca semidivinitate arhaică, în perioada daca
romană a fost transfigurat între pseudosfinţii toleraţi de creştinism, care făcea să fie
mai uşoară înţelegerea noii religii în plină ascensiune social-istorică.
Bătrânul Crăciun este o făptură sacră, care este simbolul tipului creator, pe
care romanii îl numeau tempus factum (H.Daicoviciu), în care toate se făceau şi se
desfăceau. În ·mitologia geto-dacă era reprezentat printr-un strămoş care simboliza
echilibrul elementelor în stadiul de facere a lor. Pe pământ "marchează hierofania
timpului sacru în solstiţiu de iarnă, al începutului de an sau răstimpul dintre doi ani
(R.Vulcănescu).
După Alex. Graur şi Alex. Rosetti, denumirea de Crăciun derivă din
creatia. care în latină înseamnă naştere (naşterea naturii, transfigurată apoi în naşterea
lui Crăciun).Denumirea latină a lui nu justifică originea lui (Ov. Densuşeanu).
Petru Caraiman susţine că termenul (cuvântul) de Crăciun are locul lui de
baştină pe arealul etnic românesc. În afara graniţelor etnice româneşti acest termen se
găseşte la salvii din imediata vecinătate cu românii: la o parte din bulgari (Kracun),
ucrainieni (Kerecunaj): la cehi (Kracun).La slavi', această terminologie face parte din
terminologia creştină. E.Cabej menţionează că la albanezi numele de Crăciun vine de
la o buturugă (crencia) care se aprinde de sărbătoarea Crăciunului care este sărbătorea
natalităţii lui Isus.
Arderea butucului în noaptea de Crăciun este foarte cunoscută la toate
popoarele din Europa, cu deosebire în Occident.Deşi interpretarea arderii butucului
după datina din cultul soarelui este nesigură, pare totuşi mai probabilă (R.Vulcănescu).
Mai sigur este obiceiul roatelor de foc cărora li se dau drumul de pe coasta muntelui în
noaptea de Crăciun, ca şi focurile care se fac la români şi la slavi în dimineaţa zilei de
Crăciun. Colacii de Crăciun care se împart în prima zi, au forma rotundă a soarelui.
Relaţia dintre bătrânul cioban mirific Crăciun şi bradul sacru, este foarte
veche, a fost stabilită în secolul XIX-lea de către Sfântul Bonifaciu de Strasburg
pentru întreaga creştinătate occidentală de unde s-a răspândit şi în estul Europei.
Legendele focului au solicitat foarte mult pe etnografi şi folclorişti, pentru că au găsit
şi reminişcenţe de cult al soarelui.Înclinăm mai mult spre studiile de mitologie ale lui
R. Vulcănescu care a filtrat benefic nouă, tot ceea ce a dat mitologia română mai mult.
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Focul a fost conceput ca stihie cosmică, ca putere sacră şi ca făptură mitică. "
Caracterul stihia! al focului a fost relevat odată cu cel al apei, aerului şi pământului"
El se prezintă sub foarte multe forme din care etnografii s-au înclinat mai mult spre
două: focul ceresc si focul pământesc.
Legendele vechi menţionează (consemnează), că focul a devenit o stihie
cosmică datorită următoarelor: "După ce Fărtatul au creat lumea, Nefârtatul s-a gândit
cum să-I subj uge pentru el şi a creat focul " Fârtatul "văzându-1 pâlpâind pe pământ i-a
plăcut şi cu o trestie l-a furat şi la ascuns sub nişte pietre. Când Nefârtatul s-a întors iar
pe pământ a observat că focul nu mai pâlpâia şi la întrebat pe Fârtat dacă l-a luat el.
Acesta a negat şi i-a demonstrat că-I poate scoate din lovirea a două pietre. În felul
acesta focul stăpânit de Fârtat a devenit sfânt" (R.Vulcănescu şi Nicolae şi Maria
Bibiri). Transmis prin iniţierea oamenilor, focul a devenit foc ceresc şi foc pământesc.
Focul a devenit o entitate divină atât binefăcătoare cât şi răufăcătoare, deci
a devenit o entitate umană. El a fost folosit ca simbol al sacrificiului faţă de întreaga
ierarhie divină. Făpturilor mitice binefăcătoare li se jerfeau în foc plante mirositoare
care schimbau în bine gândurile oamenilor şi înduplecau "gândurile sfinţilor
populari "
De focul ceresc şi pământesc se folosea atât magia albă cât şi cea neagră.
Era observată foarte atent direcţia fumului a limbilor de foc, a culorilor acestora pentru
citirea gândurilor bune sau rele. Focul ceresc era o putere sacră protectoare sau de
pedeapsă pentru om; unii sfinţi se foloseau de rostul lui sacru pentru om sau animal.
Focul pământesc era considerat şi el sacru deoarece era obţinut din focul
ceresc, era întreţinut pe vatră, poate un an întreg, acoperit de cenuşă. În ajunul marilor
sărbători el era stins ritual şi reaprins în semn de reînnoirea puterii lui sacre,
transsimbolizată astfel festiv. În curţile sătenilor era aprins în ruguri la botezuri, nunti
şi înmormântări, acest obicei se păstrează şi astăzi (în Moldova şi Bucovina). Ca
si mbol al naşterii divine se aprindea numai buturuga lui Crăciun, de Anul Nou se
ocolea casa pentru a se alunga spiritele rele. Pe vreme de primejdie şi furtună se
aprindeau lumânările de Paşti. În zonele de munte la casa miresei se aprindea rugul în
jurul căreia petreceau nuntaşii înainte de nuntă. Mai târziu lumânările de nuntă au
devenit "un transsimbol feudal" al focului de nuntă.
La ceremoniile funerare rugurile ardeau în preziua înhumării, pentru că era
un simbol al perioadei de tranziţie de la încinerare la înhumare, devenea un simbol al
lumii solare în care intră sufletul celui decedat. Focul sub forma de lumânare sau
candelă se aprind pe morminte. timp de 40 de zile după înhumare sau în sâmbetele
lunare ale mortilor. Focul din Joia mare se aprinde după al treilea cântat al cocoşului,
deci înainte de apariţia zorilor, când se pun şi blide de pomană pentru morţi.
�
In Muntenia şi Banat de Paşti până în secolul al XIX-lea se aprindeau
ruguri în faţa bisericilor în noaptea de Înviere, care transsinbolizau trecerea de la ritul
funerar străvechi de tranziţie de la moarte la viaţă, de la întuneric la lumină, de la iarnă
la primăvară. Cel mai interesant spectacol era aruncarea de pe dealuri a roţilor de foc,
care erau un simbol al viitoarelor belşuguri. Morţilor fără lumânare li se făcea un
mormânt în pădure unde se aprindeau lumânări.
Focul pământesc ca putere sacră era folosit şi de adepţii magiei negre.Cu
lumânările furate de la morţi tâlharii înconjurau casele ca să-i adoarmă pe cei care
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doreau să-i tâlhărească.
Cu puterea sacră binefăcătoare focul venea la Fârtat. Era folosit şi la
medicina magică, cu descântatul cărbunilor sau când se făceau în afara satului nouă
vetre. a căror cărbuni în apă neîncepută erau dati în caz de epidemie de ciumă la nouă
vecini, şi aşa ritualul mergea în continuare.
La întoarcerea de la o înmormântare, rudele mortului treceau peste un foc
ca să se purifice de spiritele răufăcătoare funerare. Unele făpturi mitice se înfăţişau
oamenilor sub aspectele focului. De exemplu zburătorul alunecă peste păduri şi munţi
şi intră în casa omului ca "sul de foc".Joimăriţele ies din munţi sub formă de flăcări.
Unii stinţi populari apar oamenilor înconjurati de foc.
Legendele şi basmele vechi, menţionează că focul era considerat o făptură
mitică antropomorfă. Caii soarelui, erau de fapt acoliti ai focului solar. Din toate
superstiţiile studiate de etnografi, din credinţele, datinilor reiese trasgresarea unor
aspecte ale cultului soare în cultul focului la români. În mitologia veche românească
câteva făpturi mitice piroforice sunt de obârşie străveche ca Sfinţii Ilie-Pălie şi Foca
care ardea. fierbea apa pârâurilor şi râurilor".
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BISERICA DINTRE BRAZI
Emma Madalina Georgescu

Motto: "Omagiu adus celor care ne
respectă vârsta şi visurile"
Î n istoria noastră, plantele şi pădurea în mod special, au reprezentat cel mai
temeinic contact cu pământul, relaţie indestructibilă dintre om şi natură, care de altfel
este relaţia fundamentală între animal şi natură.
Fitornitologia se ocupă de trei categorii de plante:
1 . Plante sacre, care au legătura cu începuturile vegetaţiei pe pământ; Aceste plante
denumesc metaforic sau simbolic unele făpturi mitice, creionează metamorfoza în
plante a unor divinităţi, oameni consideraţi sfinţi şi chiar a unor animale sacre,
care posedă atribute magico-medicale;
2. Palnte consacrate pentru folosirea lor la anumite sărbători din an, precum
trandafirii de Rusalii, salcia de Florii, sânzienele de Sânziene, bradul de Crăciun,
etc.
3. Plante care nu au un rost mitic precis;
Dintre aceste trei categorii de plante, primele două alcătuiesc ecosisteme vegetale
mitice. Toate cărţile, hărţile vechi, prefeudale şi feu �ale ale Ţărilor Române scot în
evidenţă ppădurile masive cu copaci seculari ce păstrează aspectul virgin numit
frecvent codru" , care incită nu odată la singurătate, la imaginaţia de viaţă spirituală a
"
românilor.
Frăţia românilor cu pădurea nu este o simplă metaforă poetică, ci o formă de
coexistenţă, de civilizaţie şi cultură. Pădurile au fost şi cetăţi, adăpost armat la
restrişte, iar în adâncul codrilor, în luminişuri se ducea o viaţă de închinăciune sau de
străjeri la nevoile de lupte, de trai de veghe permanentă.
Încă din perioada dacă, daco-romană şi a etnogenezei poporului român, pusnicii şi
sfinţii populari, propovăduiau starea de veghe permanentă a apărării fiinţei spirituale a
poporului - meditaţie asupra destinului istoric de luptă cu duşmanii românului,
meditaţie asupra lui însuşi.
Studiul spiritelor arborilor şi al pădurilor au făcut obiectul unor studii superbe şi a
unor panseuri filozofice ale lui Romulus Vulcănescu, Victor Kembach, Victor
Săhleanu, Neculai şi Maria Bibiring, Ion Bibere, ca şi interpretările elegante ale lui
Mircea Babeş şi Alexandru Vulpe, care frizează şi alte aspecte, dânşii fiind arheologi.
Comuniunea mitică între arbori şi cosmos, merge până la a confunda cosmosul cu
un arbore cosmic şi arborele cu omul, dar, asupra acestui lucru vom reveni detaliat cu
altă ocazie.
În istoria mitică a poporului român, Romulus Vulcănescu pune un deosebit accent
pe mitul codrilor şi al pădurilor seculare cu arbori sfinţi ce le domină", subliniind
"
cele trei faze de dezvoltare ale comuniunii mitice dintre plante şi om: totemismul
"
arboricol, cultul arborilor şi dendrolatia" - faze care coexistă nu odată pe plan istoric
şi converg pe plan mitologic.
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Creaţia cosmosului a fost concomitentă cu a arborelui cosmic, care a "fost şi a
rămas întruchipată prin brad" Bradul a cuprins în coroana, trunchiul şi rădăcinile lui
tot cosmosul. Bradul ca arbore cosmic a fost reprezentat cu coroana în ceruri şi
rădăcinile în pământ ( există şi o reprezentare negativă a lui cu coroana în pământ şi
rădăcinile în ceruri - dar această reprezentare nu este arhetipică pentru români - o
găsim deseori la sârbi).
Simbolul permanent al vieţii este culoarea verde a bradului, la rădăcina căruia se
închina copilul mult aşteptat, pus în coş de cetină împletit şi cu muguraşi de brad
presărat peste scutecul alb de după botez. Mama în genunchi închina bradului un pahar
de vin. pe care apoi tatăl îl vărsă la rădăcina lui. Lumânarea care era aprinsă în acel
moment. se păstra împreună cu o coajă din tulpina bradului şi scutecul peste ani.
Bradul este prezent în toate ceremoniile şi riturile proprii a vieţii ţăranului român,
începând ca arbore la naştere şi sfârşind cu cel care simbolizează ,judecata" .
..jurământul " . ..nunta" şi tristul moment al despărţirii "arborele funerar" - al morţii
care ajută la Marea Trecere a sufletului peste Apa Sâmbetei, ca arbore de pomană, ca
stâlp de armindeni. purtâtor de icoane, ca moment stilomorf. coloana cerului.
Funcţiile magica-mitice, rituale şi ceremoniale, fac ca bradul să fie prezent în toate
ramurile literaturii populare: de la legende la balade, basme, colinde, creaţii spirituale
legate de străvechiul fond mitologic al poporului român.
Din timpurile foarte îndepărtate ale strămoşilor noştri "coboară spre noi un obicei
gingaş" . respectat cu sfinţenie de oamenii muncilor, de păstori şi de tot românul legat
de pământ şi cu credinţă în Cel de Sus.
Î n conştiinţa ţăranului român, a păstorului român, sacralitatea bradului a căpătat
multiple valenţe magica religioase. Î n vremurile de răstrişte, bisericile ardeau ca nişte
torţe uriaşe. când se retrăgeau armatele turceşti, în adâncul codrilor, între brazii uriaşi
dintr-un luminiş, ce răşărise într-un semicerc, închis la răsărit de bradul cel mai bătrân
( ei erau foarte atent căutaţi ), care simbolizează altarul. Ceilalţi brazi ( care alcătuiau
semicercul erau uşor defrişaţi sau retezaţi după prima slujbă ), aceasta constituind în
mod simbolic o biserică a tristeţii a celor necăjiţi. Aici păstorii se logodeau sau se
căsătoreau cu fetele din sat de acord sau nu cu părinţii acestora. Cei care plecau la
oaste îşi jurau credinţă sau se căsătoreau tot aici în faţa unui preot, a unui sihastru, sau
în faţa celui mai bătrân cioban văduv, smerit în credinţa ortodoxiei.
Căsătoria din biserica dintre brazi nu putea fi anulată oricât de mult s-ar fi străduit
un părinte.
Slujba religioasă începea la începutul soarelui, mirii stând în genunchi în faţa
bradului bătrân, care simboliza altarul, preotul spunându-le toate rugăciunile vechi,
fiecare de nouă ori, pe care mirii la repetau, naşii făcând acelaşi lucru. După fiecare
ciclu de rugăciuni se binecuvânta pâinea, carnea şi apa care trebuiau să ţină loc de
masă de nuntă, care începea la apusul soarelui. Ultima binecuvântare se dădea vinului
din care se vărsa o cană la rădăcina bradului bătrân. Toate cănile şi taierile pe care
erau aşezate carnea şi pâinea erau din lemn de brad făcute de mire.
La sfârşitul slujbei, un prosop mare şi lung de cânepă era pus de preot cu ajutorul
naşilor pe umerii celor doi miri. Preotul atingea creştetul celor doi miri cu o crenguţă
de brad şi cu crucea înmuiată în apa şi vinul sfinţit.
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După tradiţiile vechi, mirii nu aveau voie să vâneze şi să consume carne de vânat,
iar urmaşii lor urmând a fi botezaţi tot aici.
Din numeroasele cazuri pe care le avem, în special din perioada domniei lui
Mihail Sturza ( 1 834 - 1 849 ), a Scaunului Săsesc Rupea, Ţara Haţegului, care are o
trecătoare largă spre Ţara Românească şi din actele judecătorului regesc al scaunului
Ciuc - Emeric Becz, ne oprim la două exemplificări deosebite: una din Moldova şi
cealaltă din Ţara Haţegului.
În timpul domniei lui Mihail Sturza, familia preotului Scorţeanu avea diverse
neînţelegeri cu unii dintre nepoţii ficei sale Smaranda - el având şi o nepoată cu
acelaşi nume. În Duminica Rusaliilor unul dintre nepoţii lui care urma să devină preot
în zona Caşinului ( unde preotul paroh avea o fică pe care dorea să o dea în căsătorie
nepotului lui împreună cu parohia - el fiind foarte în vârstă ), a dispărut de acasă
înainte de venirea zorilor, fără să anunţe pe nimeni din familie când revine, ca să
participe la slujba ţinută de preotul Scorţeanu.
Deoarece era deja amiază, unul din copii ciobanilor, care însoţea o turmă de oi ce
traversa satul, i-a înmânat preotului Scorţeanu o scrisoare de la nepotul său în care
acesta îi comunica că în acel moment al zilei el s-a căsătorit cu fata pe care o iubea la
Biserica dintre brazi în munte, slujba fiind ţinută de preotul Vasile în prezenţa
sihastrului Ion. În acel moment, preotul Scorţeanu şi-a dat seama că nu se mai putea
împotrivi unui act religios ţinut de preotul Vasile în prezenţa unui sihastru renumit,
fiind în culmea furiei, a plecat călare însoţit de argaţii săi la locul menţionat cunoscut
de preoţi, ciobani, ca şi de cei tineri.
Ajungând către seară la această biserică, a găsit pe cei tineri îngenunchiaţi în faţa
preotului şi sihastrului, având ca naşi o familie de ciobani de pe culme.
Nemaijudecând din cauza furiei ajunsă la paroxism, a aprins o torţă şi a dat foc
Bisericii dintre brazi, cele şase persoane din biserică deşi anunţate, preferând să moară
împreună. Fiind vorba de o pădure de brazi, focul s-a extins cu repeziciune,
cuprinzându-i şi pe incendiatori.
O altă exemplificare o avem în Ţara Haţegului, fiind vorba de frumoasa iubire a
unui negustor de lemnoase pentru o fată din Ţara Românească. De această dată cei doi
miri neînţeleşi decât de mamele lor şi cu ajutorul lor, după nunta la Biserica dintre
brazi, au luat calea pribegiei, nimeni nemaiauzind nimic de ei.
Tot în aceste biserici dintre brazi aveau loc acte terapeutice cu plantele sălbatice
ale pădurilor. Actul terapeutic se înscria ca un caz particular al activităţii în care omul
îşi realizează existenţa, se instituie ca fiinţă ce caută să învingă boala în mod conştient
şi a învins în această luptă. Bolile cu care se înfruntă omul ca terapeut nu sunt stări
anormale. O anumită boală se datorează unei cauze anume, condiţiile favorizante
evoluează firesc trecând prin anumite stadii şi provoacă anumite efecte.
Viaţa celui însănătoşit, este deci expresia unei cooperări, în ea prelungindu-se
premisele biopsihice ale celui în cauză împletite însă cu rezultatele iniţiativelor aceluia
care a asigurat actul terapeutic - Florin Georgescu
Meşteşugul tămăduirii atunci când va fi apărut ca activitate specializată relativ,
este înainte de toate expresia relaţiilor de colaborare şi întrajutorare a timpurilor de
început. Relaţia terapeutică reprezintă o formă de legătură socială, o relaţie
interindividuală în al doilea rând.
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Actul terapeutic reprezintă una din primele forme de activitate umană ( specific
umană ) fiind în strânsă legătură cu procesul muncii . Înainte ca omul. să fi devenit
fiinţă religioasă, artist, el a ajuns la arta tămăduirii tot aşa cum a învăţat să muncească.
să-şi producă cele necesare.
Optimizarea caţiunilor depuse în vederea tămăduirii se va fi realizat prin sesizarea
relaţiilor de necesitate dintre agenţii naturali şi restricţiile organismului. Bătrânii
tămăduitori fie laici sau sihaştri peregrinau prin cele mai sălbatice ţinuturi pentru a
găsi plantele şi rădăcinile necesare, după vârsta, sensibilitatea omului şi gravitatea
boalei.
Actul terapeutic a fost practicat mii şi mii de ani ca medicină empirică sau
populară sub numele ETNOIATRIE, până când treptat a beneficiat de aportul ştiinţei
devenind IATROSOFIE. Dar drumul a fost foarte lung, şi nu o dată spinos ( Maria şi
Neculai Bibiri ). la început predominînd formele singulare cu mentalităţile de rigoare
specifice perioadelor, epocilor.
Practica vieţii la împins pe om spre perfecţionare şi dorinţa de a cunoaşte mai mult
indiferent de domeniu, dacă acest lucru îi folosea. Boala este o realitate exterioară
omului, care există pe lângă oamenii sănătoşi.
Pravila lui Matei Basarab ( Îndreptarea Legiei 77 1 ) , rezumând părerile teologilor
bizantini, scrie
Boalele care vin la oameni nu sunt toate de un feliu, ce vin multe
"
boale şi de la Dumnezeu, pentru o pedeapsă a păcatelor "
"Dumnezeu nu bate cu băţul" zice poporul român în cuminţenia sa. ,,Multe şi
felurite sunt pedepsele pe care le trimite divinitatea asupra oamenilor. Cea mai
cumplită pedeapsă dumnezeească este moartea, iar boala este cel mai des şi de folos,
un mod de pocăire, spun strămoşii noştri preacredincioşi. "
În cartea a cincea a lui Moise se pomenesc deasemenea boalele cu care Dumnezeu
ameninţă pe oameni în caz că ei vor păcătui . Întemeindu-se pe Sfânta Scriptură,
Biserica a admis credinţa că, neobservarea strictă a posturilor şi a sărbătorilor mari
sunt pedepsite cu boale mai grele sau mai uşoare. În judeţul Mehedinti se spune: De
"
toate boalele te scapă Dumnezeu, dar sunt unele ca cele ce privesc pe mamele ce-şi
ucid copii mici, care zac până mor, dar pe care Dumnezeu şi omul nu iartă" .
Nici un preot sau sihastru nu a făcut o slujbă de iertăciune pentru o mamă ucigaşă
a copiilor ei, terapeuticile lor ar fi fost inutile în cazul îmbolnăvirilor lor.
Treptat omul nostru din popor a căutat să împletească credinţele vechilor strămoşi
cu ale terapeuticilor vechi şi noi . Omul din popor a căutat să facă întotdeauna o
legătură între numele sfântului şi darul pe care acesta îl are pentru vindecarea anumitor
boale, sau de a-l ocroti în diferite împrejurări. Când juri strâmb, ori te îmbolnăveşti
"
de nu-ţi mai vezi vindecul, ori mori pe scările tribunalului" - spune Maria Doftoroai:
de la Secuieni-Vaslui.
Ceea ce este caracteristic însă în cultul poporului nostru pentru anumiţi sfinţi, estt
interpretarea pe care o dă numelui unora din aceştia şi darul de a-l vindeca de anumit1
boale, sau de-al ocroti în anumite împrejurări.
În perioadele moderne care au urmat, de bun augur au fost înţelepciunea bătrânilm
preoţi care au cooperat cu medicii în cele mai dificile momente căutând subiecţii cei
mai maleabili de legătură cu bolnavii pentru aplicarea noilor tratamente
medicamentoase.
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ÎN

ANUL 1948
Sorin Greacu

Cunoaşterea stării pajiştilor dintr-o anumită unitate administrativă, la un
moment dat, are o mare importanţă, atât din punct de vedere al utilizării terenurilor
acelui teritoriu. cât şi din punct de vedere biogeografic. A vând în vedere rolul
important în asigurarea bazei furajere pentru creşterea animalelor, paj iştile capătă şi o
importanţă economică pentru aşezările umane.
CeFCetând fondul arhivistic creat de Camera Agricolă a fostului judeţ Tutova
(păstrat la Direcţia Vaslui a Arhivelor Naţionale), am identificat o serie de date
interesante pe baza cărora am putut realiza o imagine suficient de detaliată a pajiştilor
tutovene aşa cum se prezentau în anul 1 948. Judeţul Tutova, care a avut reşedinţa în
oraşul Bârlad, avea suprafaţa de 2498 km2 , teritoriul său aflându-se astăzi între
limitele judeţelor: Vaslui (78%), Galaţi ( 1 6%), Bacău (5%) şi Vrancea ( 1 %).
Inventarierea pajiştilor în 1 948, s-a făcut în baza ordinului nr. 1 1 0 1 27 din 2 1
I V 1 948 a Serviciului Păşunilor din Direcţia Producţiei Vegetale a Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor.
Teritoriul judeţului Tutova era atunci împărţit în 4 Ocoale Agricole: Criveşti
(cu 21 comune), Puieşti (20 comune), Murgeni ( 1 6 comune) şi Zorleni ( 1 5 comune).
La nivelul anului 1 948, suprafaţa totală ocupată cu pajişti în Tutova era de
1 9966,5 ha, cele mai întinse fiind în comunele Ocolului Agricol Puieşti - 6095 ha
(30,5% ), apoi pe teritoriile comunelor din Ocoalele Agricole: Zorleni (4979 ha 24,9%), Criveşti (4623 ha - 23, 1 %) şi Murgeni (4269,5 ha - 2 1 ,5%).
Trebuie să menţionăm faptul că pajiştile cuprind atât păşunile cât şi fâneţele,
terenurile destinate doar păşunatului numindu-se "imaşuri" sau "islazuri"
Predominau atunci comunele care aveau suprafeţe cu pajişti cuprinse între
200-300 ha (22 comune, de exemplu: Cârlomăneşti, Ghidigeni, Ciorăşti, Vinderei,
Popeni, Banca, Bogdana, Avrămeşti) şi între 1 00-200 ha ( 1 9 comune, de exemplu:
Adam, Bălăbăneşti, Cotoroaia, Fundeanu, Brădeşti, Rădeni, Floreşti, Mânzaţi) (tab. 1 ).
Numai 5 comune aveau sub 1 00 ha pajişti: Cărăpceşti, Cerţeşti, Crâng,
Blăgeşti şi Odaia Bursucani. Cele mai mari suprafeţe cu pajişti erau în comunele:
Puieşti (726 ha) şi Zorleni (733 ha).
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Tabel nr. 1
Suprafeţele cu pajişti ale comunelor Ocoalelor Agricole din judeţul Tutova în 1948
Communal pasture-lands in the Agricultural District of Tutova County in 1 948
Criveşti
2
9
4
5
1
21

Categ./Ocol
1 - 1 00 ha
1 00-200 ha
200-300 ha
300-400 ha
400-500 ha
500-600 ha
600-700 ha
700-800 ha
TOTAL

Pui eşti
1
5
6
3
3
1
1
20

Zorleni
3
6
1
2
1
1
1
15

Murgeni
2
2
6
4
1
1
-

16

Total
5
19
22
12
8
2
2
2
72

Informaţii interesante aflăm şi despre modul de folosire a terenurilor
categorisite ca "pajişti , acestea cuprinzând suprafeţe ocupate cu păşuni, păduri
"

(plantaţii), bălţi şi mlaştini, terenuri inundabile, cariere, apoi terenuri degradate (cu
eroziune şi alunecări) şi terenuri neproductive (cu drumuri, construcţii ş.a.) (tab. 2).
Din totalul suprafeţelor cu paj işti, cele folosite ca păşuni aveau ponderi le cele
mai mari, cuprinse între 86,4% în Ocolul Agricol Murgeni şi 93,7% în Ocolul Agricol
Criveşti, media pe judeţ fiind de 89,9%. Folosirea pajiştilor ca păşuni are avantaj
economic, în sensul că iarba folosită prin păşunat constituie cel mai ieftin sistem de
furajare al animalelor.

Tabel nr. 2
Categoriile de folosinţe ale teritoriilor pajiştilor din Ocoalele Agricole ale judeţului
Tutova în 1948 (%)
Land use categories within pasture areas
in the Agricultural Districts of Tutova County in
1948
Ocoi/.Categ. Păşune
Pui esti
Murgeni
Criveşti
Zorleni
Total judet

91,1
86,4
93,7
88, 1
89,9

Pădure
(plantaţii)
2, 1
1 ,9
1,1
0,9
1 ,5

Cariere şi
teren
neproductiv
0, 1
4,5
1 ,2
2,0
1 ,8

Bălţi şi
mlaştini
0, 1
1 ,0
0,6
0,7
0,6

Teren
Teren
degradat inundabil
6,6
4,8
2,8
2,4
4,3

1 ,4
0,6
5,9
1 ,9

Plantaţiile forestiere deţineau ponderi mici, care variau între 0,9% în Ocolul

Agricol Zorleni şi 2, 1 % în Ocolul Agricol Pui eşti, suprafeţe mai mari fiind pe
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teritoriile comunelor: Perieni (33 ha), Şendreşti (25 ha), Plopana (22 ha), Rădeşti (42
ha). Vinderei ( 1 0 ha), Floreşti ( 1 6 ha), Hălăreşti ( 1 1 ha), Măscurei ( 1 0 ha) şi Pogana
( 1 O ha). Un număr de 2 1 comune nu aveau plantaţii forestiere pe păşuni (Bălăbăneşti.
Bălăşeşti. Cerţeşti, Ciureşti, Fundeanu, Blăgeşti, Brădeşti, Cârja, Epureni,
Ghermăneşti. Schineni, Bogdaniţa, Mânzaţi, Lăleşti. Miceşti ş.a.). Pepiniere forestiere
erau: 0,5 ha (cu salcâm) pe trupul de păşune Adâncata (comuna Cărăpceşti), 1 ha Ia
Epureni şi pe suprafeţe foarte mici la Rădeşti, Vinderei.
Terenurile acoperite cu bălţi şi mlaştini aveau, în 1 948, ponderi
nesemnificative (0.6% media judeţeană), cu un minim (0, 1 %) în Ocolul Agricol
Puieşti şi maxim ( 1 ,0%) în Ocolul Agricol Murgeni). Cele mai mari suprafeţe erau în
principalele lunci: la Griviţa (20 ha în lunea Jeravăţ-Bârlad), Cârja (33 ha) şi Rânzeşti
( 1 0 ha) în lunea Prutului şi Buda-Pătrăşcani (20 ha) pe valea Floreştilor. De altfel,
doar I l din cele 72 comune de atunci ale judeţului ( 1 5,3%), aveau suprafeţe acoperite
cu bălţi şi mlaştini pe paj işti. Corelat cu acestea, terenurile inundabile deţineau
ponderi cuprinse între 0,6% în Ocolul Agricol Criveşti şi 5,9% în Ocolul Agricol
Zorleni (pe judeţ media fiind de 1 ,9% ) Paj iştile situate pe terenurile inundabile erau
mai extinse pe teritoriile comunelor Ciureşti (20 ha, în lunea Hobanei), Zorleni (200
ha) şi Sârbi ( 1 5 ha) în lunea Bârladului, Docani ( 1 5 ha în lunea Jeravăţului), Murgeni
( 1 5 ha pe valea Elanului), Mânzaţi (30 ha pe valea !băneşti).
Porţiuni mari din suprafaţa totală a paj iştilor comunelor erau degradare - fiind
întâlnite numeroase forme de eroziune (rigole, ogaşe, ravene) ori alunecări de teren.
Aceste categorii de terenuri sunt încadrate în documentele de atunci, fie la "terenuri
degradare", fie la "terenuri neproductive"
Suprafeţe mari cu terenuri neproductive şi degradate erau în comunele:
Priponeşti (30 ha), Perieni (59 ha), Plopana (44 ha), Lăleşti (37 ha), Puieşti (42 ha),
Coroieşti (33 ha), Avrămeşti (35 ha), Bogdana (58 ha), Puntişeni (44 ha), Bogdăneşti
(36 ha). Epureni ( 1 08 ha), Fruntişeni (58 ha), Murgeni (34 ha), Schineni (84 ha),
celelalte comune având suprafeţe mai mici. Din suprafaţa totală a pajiştilor, terenurile
degradare şi neproductive deţineau ponderi mari la: Bogdana - 26%, Schineni 2 1 ,9%. Fruntişeni - 23,8%, Epureni - 1 7,5%, Fătăciuni - 1 3,7%, Obârşeni - 1 3, 1 %,
Bogdăneşti - 1 2,2%, Avrămeşti - 1 2, 1 %, Popeşti - 1 1 ,2%, Plopana - 1 0,9%,
Corodeşti - 10,8%. Puntişeni - 1 0,6%, Perieni - 1 0%. Nu existau astfel de suprafeţe pe
pajiştile comunelor: Odaia Bursucani. Rânzeşti, Floreşti. Mânzaţi, Zorleni, Cerţeşti,
Cotoroaia, Fundeanu. Documentele menţionau faptul că: pe trupul Lungeşti (comuna
Bălăbăneşti), o suprafaţă de 0,5 ha pajişte se putea "pune în valoare prin stingerea
râpilor" , o situaţie similară fiind caracteristică şi pentru trupul Dealu Morii (comuna
Bălăşeşti), unde râpile ocupau 1 ha; trupul Vermona din comuna Iugani necesita "o
atenţie specială deoarece cea mai mare parte nu se poate folosi la păşunat din cauza
râpilor" Multe din terenurile degradare erau propuse spre a fi împădurite (cu salcâm
mai ales), pentru o serie de suprafeţe fiind atunci realizat acest lucru.
Carierele erau doar la Cotoroaia (2 ha), Criveşti ( 1 ha), Mireni ( 1 ha) şi
Murgeni (1 ha).
După gradul de înclinare al terenului, paj iştile din fostul judeţ Tutova, erau
situate:
.
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- pe terenuri plane (33,2% din suprafaţa totală), cele mai mari ponderi fiind în
comunele Ocolului Agricol Zorleni (52,9 %, multe dintre acestea fiind situate în lunea
râu l u i Bârlad), iar cele mai mici ponderi ( 1 5,3%) în Ocolul Agricol Puieşti, în zona
cea mai înaltă a judeţului. Cele mai întinse suprafeţe cu pajişti situate pe terenuri plane
erau la: Zorleni (500 ha), Banca (200 ha), Unteşti (320 ha), Puntişeni (300 ha),
Cerţeşti (200 ha), Băcani (200 ha), Bogdăneşti (200 ha), Rânzeşti (228 ha), Lăleşti
(244 ha), Criveşti (205 ha). Nu aveau pajişti pe terenuri plane comunele: Certesti(?),
Corodeşti, Fătăciuni, Hălăreşti, Miceşti, Măscurei, Pogana, Perieni, Plopana, Popeşti,
Stâncăşeni, Şendreşti şi Odaia Bursucani.
- pe versanţii cu înclinări mai mici de 25° erau situate 30,2% din suprafeţele
cu pajişti ale judeţului (maxim 39,9% în Ocolul Agricol Puieşti şi minim 23,2% în
Ocolul Agricol Murgeni). Dintre comunele cu cele mai mari suprafeţe de pajişti
situate în această categorie de pantă amintim: Ciureşti ( 1 20 ha), Iveşti ( 1 45 ha),
Miceşti (402 ha), Măscurei (3 1 9 ha), Pogana (366 ha), Stâncăşeni ( 1 93 ha), Rădeşti
(203 ha), Epureni ( 1 42 ha), Stoişeşti (300 ha), Zorleni (200 ha), Bogdăniţa (200 ha),
Dragomireşti ( 1 80 ha), Lăleşti ( 1 98 ha).
- pe pante foarte înclinate (peste 25°) era 3 1 o/o din suprafaţa totală cu pajişti,
cu maxim 44,4% în Ocolul Agricol Puieşti (zona cu cea mai mare fragmentare a
reliefului) şi minimum 1 0,3% în Ocolul Agricol Zorleni (tab. 3).
Cele mai întinse suprafeţe cu paj işti situate pe versanţi puternic înclinaţi erau
pe teritoriile localităţilor: Priponeşti (205 ha), lveşti ( 1 92 ha), Puieşti (549 ha), Perieni
(500 ha), Plopana (403 ha), Şendreşti (295 ha), Epureni (238 ha), Corodeşti (277 ha),
A vrămeşti (200 ha), I veşti ( 1 92 ha), Murgeni ( 1 9 1 ha). Raportat la suprafaţa totală a
pajiştilor, cele mai ridicate ponderi ale pajiştilor situate pe versanţi cu înclinări mai
mari de 25° erau la: Bălăbăneşti (85,8%), Iugani (66,3%), Murgeni (62%), Lieşti
(58.3%), Griviţa (57,3%), Ghidigeni (54,7%), Odaia Bursucani (50%), Fundeanu
( 50%), Epureni (46,9%), lveşti (43 ,8%), Adam (38,7%), Bălăşeşti (37, 1 %), Cărăpceşti
(36%), Schineni (34.3%), Cotoroaia (3 1 ,6%), Obârşeni (30,2%).
Pajiştile situate pe terenuri "cu ondulaţiuni neregulate" (alunecări de teren)
deţineau 5,6% din suprafaţa totală (maximum 1 6,4% în Ocolul Agricol Murgeni şi
minimul 0,4% în Ocolul Agricol Puieşti).
Tabel nr. 3
Înclinarea terenului paj iştilor din judeţul Tutova (% din suprafaţă)
Pasture-land declivity in Tutova County (area %)
Categ./Ocol

Criveşti

Zorleni

Pui eşti

Murgeni

Teren plan
Teren cu panta <
25°
Teren cu panta >
25(

32,5
24,2

52,9
28,7

1 5,3
39,9

37,0
23,2

Total
judeţ
33,2
30,2

42,2

1 0,3

44,4

23,4

3 1 ,0

1,1

8,1

0,4

1 6,4

5 ,6

Alunecări de teren
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Cele mai întinse suprafeţe cu pajişti afectate de alunecări de teren erau în
comunele: Adam (50 ha), Băcani ( 1 88 ha), !băneşti (70 ha), Bogdăniţa (62 ha),
Şuletea ( 1 92 ha), Schineni ( 1 1 9 ha), Ghermăneşti (9 1 ha).
Deşi atunci analizele pedologice erau o raritate, totuşi, inginerii agronomi
locali au făcut aprecieri generale asupra texturii orizontului superior al solurilor
pajiştilor, reieşind că la nivelul judeţului, 39,5% din suprafaţele cu pajişti erau
caracterizate de textură nisipoasă (maxim la Pui eşti 72,6% ), 36,2% argiloasă (maxim
la Criveşti - 76,7%) şi 22% lutoasă (tab. 4).
-

Tabel nr_ 4
Textura orizontului superior al solurilor pajiştilor din judeţul Tutova (% din suprafaţă)
Texture ofpasture-land topsoil in Tutova County (area %)
Categ./Ocol

Criveşti

Pui eşti

Zorleni

Murgeni

Nisipos
Lutos
Argilos
Calcaros
Turbos
Pietros

1 1 ,3
1 2,0
76,7

72,6
2 1 ,0
6,4

54, 1
4,3
4 1 ,6

-

-

-

-

-

-

1 4,3
45,5
3 1 ,4
0,8
6,0
2,0

-

-

-

Total
judeţ
39,5
22,0
36,2
0,2

1,5

0,6

Erau şi pajişti pe soiuri "calcaroase" (de exemplu 10 ha în comuna Floreşti)
ori ··pietroase" (de exemplu 90 ha la Bogdăniţa), şi chiar pe soiuri "turboase" ( 1 7 1 ha
la Bogdăniţa, 1 00 ha la Băcani, 33 ha la Zorleni).
Referitor la numărul de trupuri de pajişti pe localităţi, din datele păstrate doar
pentru comunele Ocoalelor Agricole Criveşti, Murgeni şi Puieşti, rezulta că o comună
avea între minimum un trup de păşune (de exemplu Bălăbăneşti, Cerţeşti, Coroieşti,
Fundeanu, Prisecani, Ciorăşti, Cârja şi maximum 9 trupuri de păşune (Puieşti) (tab. 5).
Câte 2 trupuri de păşune aveau 8 comune, câte 3 trupuri 13 comune, câte 4
trupuri - 1 0 comune, câte 5 trupuri 9 comune, câte 6 trupuri 2 comune şi câte 7
trupuri de pajişti 2 comune (Lăleşti şi Plopana). Cele mai puţine trupuri de pajişti
aveau, în special, comunele din sudul judeţului, iar cele mai multe trupuri comunele
din nordul acestuia.
-

-

-

Tabel nr. 5
Trupurile de pajişti ale comunelor din Ocoalele Agricole Criveşti, Puieşti şi Murgeni
jud. Tutova în 1 948
Communal pasture-land bodies in the Agricultura[ Districts of Criveşti, Puieşti and
.
MurReni, �utova county m 1 948
Trupuri de pajişti
Comuna
Hobana, Spini, Cetăţuia, Dealu Negru, Rogoazele
Adam*
Lungeşti-Jeravăţ
Bălăbăneşti*
La Păr
Cerţeşti*
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Comuna
Bălăşeşti*
Cârlomănesti *
Cărăpcesti *
Ciuresti*
Coroesti**
Fundeanu*
Cotoroaia*
Ghidigeni*
Gri viţa**
!vesti**
lugani****
Lieşti*
Ciorăsti*
Prisecani****
Priponeşti *
Pogoneşti**
Căbesti***
Criveşti**
Avrămeşti**
Brădesti**
Ciocani**
Corodeşti**
Câria**
Dragomireşti **
Fătăciuni***
Rădeni**
Hălăresti **
Po�ana* *
Lăleşti**
Mireni**
Micesti**
Măscurei**
Ghermăneşti**
Puieşti**
Stănueşti***

58 1

Trucuri de oaiisti
Dealu Morii, Ocina, Valea Târgului-Hobana, Cotu
Bârladului
Valea Mânăstirii, Mitrescu-Tăbăseni
Adâncata, Dealu Morii, Valea Odăii
Lun�a. Hobana, Sesu Bârladului
ldovina
Motas
Ulmi, Mitroaia, Borodeşti-Cotoroaia
Gârbovăţ, Ghidigeni
Gura Jeravăt, Bădeana
Valea Vătaşul, Gladiş, Coasta Văii, Tainita
Lac Mare, Râpa Turcului, Vermona, Moara
Lieşti-Fântânele, Gura Tapului, Canal
Valea Cocosului
Moara
Sipote, Cosera, Gefu-Ruptura
Coasta Buhani-Şesu Plopului, Coasta Lupoaia-Şesu
Bisericii, Fântâna Rădoaia
Bujor, Pereschivu Mare, Pereschivu Mic
Caba, Corai, Vizureni, Dragalina, Ştefan Drăgănescu,
Coşere
Mărăsesti, Uri cani, A vrămeşti- 1 907
Recea, B alta Oii
Crâng, Şes din jos de sat, Gheţog, Şes din sus de sat,
Mălăeşti
Râpi, Dracseni, Prisaca, Zaharoaia
Rânzesti-Mata
Belzeni, Lunea Vladicu, Şes Tutova, Poiana Petri,
Dra�omiresti
Goroneti, Livada lui Dobrin, Politeni, Picioru Morii
Tulesti, Rădeni, Semera-Botoi
Gura Beciului, Balaurul, Prisaca
Tomeşti, Bo�eşti, Pogana; Roscani
Bahnari, Chicerea, După Deal, Leorda, Dumbrava, Dealu,
Chetrosu
Râpi, Slobozia, Bătineşti-Dobrovici, Dealu Mare, Mireni
Gher�hesti, Tolica, Miceşti, Dragomireşti
Măscurei, Valea Ratei, Hreasca, Cârjăoani
Izvoare, Petrişani, Sesu Bârlad, Carboasa, Chiciria
Armanu Strâmbu, Buhaci-Bărtăluşi, Buhaci-Rotari,
Lăleşti-Strâmba, Fântâniţa, Harbuzu, Şes Tutova Ezer,
Ses Tutova Puiesti, Deal Târgu Puieşti
Chetreni, Udrea, Moara
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Comuna
Perieni**
Stâncăşeni **
Şendreşti * * *
Plopana** ;'

Truouri de oaiisti
Scrân!!:hita, Mânăstirea, Seaca
Tarina, Plopi, Chipereni, Ezerul, Racovita
Poliţeni, Valea Casei, Babeş
Străinoasa, Fundu Văii, Nuţasca, Tăunu, Şoimu, Iţcani,
Plopana de Jos
!
Docani* *
Buioreni, Balta Oii
Epureni**
Pietroasa, Curtea Veche, Bursuci, Ciomaga, Bahna,
Hor!!;eşti
Popeşti**
Ciuperca, Popeşti, Cier, Bulbucani, Bobeşti, Obârşenii de
Sus
Iazu Comisoaia, Trestiana, Dealu Mare
Fruntişeni**
Recea, Andonia, Codretu
Obârşeni*
*
1
Ursoaiei, Viilor, Floreni, Bisericii
Murgeni**
r
Jeravăt, Cetătuia, Dumbrava, Pleşa
Vinderei**
Butucea, Trauş
Popeni**
:
Berbeceni, Pârlita, Epureni, Saca
Şuletea**
Balta d e Jos, B ârzica d e Sus
Rânzeşti* *
Cioma!!;a, Floreni, Ursoaia, Smaroaia
Schineni**
Miroasa, Tainita, Cruceanu
Rădeşti*
* Azi în judeţul Galaţi; * * Azi în judeţul Vaslui; ***Azi în judeţul Bacău;
* * * ':'Azi în judeţul Vrancea.
i

1

Suprafeţele trupurilor de păşune variau: în Ocolul Agricol Criveşti între 4,6 ha
(trupul Vermona, comuna Iugani) şi 275 ha (trupul Şipote, comuna Priponeşti); în
Ocolul Agricol Puieşti între 1 ,7 ha (trupul Râpi, comuna Mireni) şi 366 ha (trupul
Dragomireşti. comuna Miceşti), iar în Ocolul Agricol Murgeni între 6 ha (trupul
Vi ilor, comuna Murgeni) şi 275 ha (trupul Epureni, comuna Şuletea).
Productivitatea vegetaţiei era apreciată ca fiind "slabă" ("săracă" pentru unele
comune. de exemplu A vrămeşti) în 90% din comune (predominant cele situate pe
versanţi ); cele situate în lunci, cu umiditate suficientă, aveau vegetaţia "abundentă"
(de exemplu trupul Cotu Bârladului al comunei Bălăşeşti sau trupul vecin Şesul
Bârladului al comunei Ciureşti). O vegetaţie "foarte bună-abundentă" caracteriza
trupurile Gura Ţapului şi Canal (comuna Lieşti), iar "abundentă" era vegetaţia
trupurilor de pajişte din lunea Prutului : Rânzeşti, Maţa (comuna Cârja) şi Barzica
(comuna Rânzeşti). Pe pajiştile din lunci, perioada de păşunat era mai mare.
Unele aveau vegetaţie "mediocră" , ca de exemplu trupurile: Gura Jeravăţului
(comuna Griviţa). Fântânele (comuna Lieşti), Adâncata (comuna Cărăpceşti), Motaş
(comuna Fundeanu).
Starea vegetaţiei era "bună" pe păşunea Gârbovăţ (comuna Ghidigeni) şi
"satisfăcătoare" pe păşunile: Caba (comuna Criveşti), B alta Oii (comuna Docani),
Codreţu (comuna Obârşeni).
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Cantităţi le anuale de fân obţinute erau reduse: sub l 1 ,2 tone/ha la Schineni,
Şuletea, Odaia Bursucani, Obârşeni, Epureni, Rădeşti, Vinderei; 1 ,8-2 tone/ha la
Docani sau 3 tone/ha la Rânzeşti.
În ceea ce priveşte compoziţia jloristică a pajiştilor, în 1 948 se constataseră
următoarele: 85% erau "graminee şi 1eguminoase" (trupul Hobana, comuna Adam);
predominau "gramineele cu vegetaţie scurtă" (trupurile Rogoaza, comuna Adam,
Lungeşti. comuna Bălăbăneşti, Adâncata comuna Cărăpceşti); "amestec de graminee
cu puţine leguminoase" (trupul Lunga, comuna Cărăpceşti), Festuca ovina, F. rubra,
Lolium perene (trupul Idovina, comuna Coroieşti), Festuca ovina, F. rubra, Bromus
(trupul Motaş, comuna Fundeanu), Lolium perene, F. rubra, F. ovina. Poa pratensis
(trupul Gârbovăţ, comuna Ghidigeni). Festuca ovina, F. rubra, Lolium perene,
Bromus (trupul Gura Jeravăţ, comuna Griviţa); "erau predominante ierburile graminee
valoroase" (trupul Gura Ţapului, comuna Lieşti); "predominau gramineele" (trupul
Şipote, comuna Priponeşti); specii de Poa, Festuca, Lolium (trupul Coşere, comuna
Ciureşti); "predominau gramineele (50%) şi leguminoasele (25% ) " (comuna Cârja);
"predominau gramineele " (comunele Fruntişeni, Murgeni , Odaia Bursucani); "erau
alcătuite din graminee (85%) şi 1eguminoase ( 1 5%)" (comunele Schineni, Rădeşti,
Vinderei).
Un aspect care reliefează procesul de degradare a pajiştilor (dar şi o expresie a
neîngrijirii acestora) este frecvenţa buruienilor şi a mărăcinilor. Dintre plantele
pajiştilor, acestea deţineau: 1 5 % pe trupul Hobana şi 20% pe trupul Dealu Negru dar
şi pe trupul numit semnificativ "Spini " (comuna Adam), 1 5 % pe trupul Lungeşti
(comuna Bălăbăneşti), 25% pe trupul Valea Târgului-Hobana (comuna Bălăşeşti),
20% pe trupul Adâncata (comuna Cărăpceşti), 1 5% pe trupul Valea Mânăstirii, 1 0%
pe trupul Lunga (comuna Ciureşti). Pe trupul Idovina (comuna Coroieşti) era "mare
invazie de buruieni şi maracini " , aceeaşi situaţie fiind şi pe trupul Dealul Morii
(comuna Cărăpceşti). Trupul Borodeşti (comuna Cotoroaia) era "năpădit de mărăcini "
''Invazie de mărăcini " era şi pe trupul Gura Jeravăţului (comuna Griviţa), în timp ce
trupul "Moara Oatului " (comuna Iugani), necesita "a fi curăţat de spini "
În comunele Ocolului Agricol Zorleni, buruienile erau extinse pe 1 0-20% din
suprafaţa pajiştilor, de exemplu: 1 0% în comunele: Bogdăneşti, Buda-Pătrăşcani,
Banca, Costeşti, Floreşti, Stoişeşti, Unteşti, 15% în comuna Bogdaniţa şi 20% în
comuna Băcani, iar mărăcinii deţineau 5% din suprafaţa pajiştilor comunei Bogdăniţa.
Numeroase buruieni erau extinse pe pajiştile comunelor Ocolului Agricol Murgeni (de
exemplu: Rădeşti, Vinderei, Blăgesti). Documentele amintesc şi faptul ca buruienile
deţineau 70% din "flora" pajiştilor comunelor: Docani, Epureni, Fruntişeni,
Ghermăneşti, Şuletea. Pe pajiştile comunei Odaia Bursucani era� numeroase "buruieni
şi goluri"
Pentru anul analizat, era stabilit şi numărul anual de zile de păşunat, de
exemplu: 1 40 de zile la Banca şi Puntişeni, 1 80 de zile la Bacani şi Floreşti, 1 70 zile la
!băneşti.
Terenurile folosite ca paj işti în Tutova se aflau într-o fază avansată de
degradare, cu consecinţe negative asupra peisajului (bătătorirea solului, suprapăşunat,
eroziune).
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIDIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

584

Erau menţionate atunci şi mijloace de amelioare a stării pajiştilor, ca de
�xl!mplu: grăpat, împădurirea terenurilor degradate, distrugerea buruienilor, spinilor şi
mărăcinilor. amenajarea bălţilor şi drenarea mlaştinilor. De exemplu: pe trupul Bujor
( comuna Căbeşti) s-a propus ··captarea unui izvor pentru a asigura apa potabilă pentru
vite" pe trupul Lungeşti (comuna Bălăbăneşti) trebuiau "stinse" râpile, pe trupul
Dealu Morii (comuna Bălăşeşti) era necesar a se "stinge râpile pe circa 1 ha şi a
împăduri cele 3 ha degradate", pe trupul Bădeana (comuna Griviţa) era necesară
"amenajarea a 2 ha mlaştină", trupul Iugani în cea mai mare parte nu se putea folosi la
păşunat din cauza râpilor ce trebuiau amenajate, pe trupul Gefu-Ruptura (comuna
Ghidigeni) trebuiau "ameliorate cele 6 ha cu bălţi", iar la Murgeni se preconiza
··îndreptarea cursului pârâului Elan pe o lungime de 400 m"

Tutova County pasture-lands in 1 948

Having a knowledge of the condition of the landscapes fallen into an
administrative-territorial unit has also a biogeographical relevance. In 1 948, the
county's pasture area carne close to 20,000 ha. much of it benig held by Murgeni
Agricultura! District. Apart from grazing grounds, pasture-lands included also forest
plantations, ponds and marshland, flooded or degraded terrains. roads, constructions
etc. Some communes owned only 1 -2 bodies of pasture (Cerţeşti, Prisecani, Ciorăşti,
Cârja). while others possessed 7-8 or even 9 (Plopana, Puieşti). Data on pasture
covered landforms and their floristic composition are also relevant.
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O CTITORIE A DOMNITORULUI VASILE LUPU - BISERICA "SF.
GHEORGHE" DIN ŞERBEŞTI (JUDEŢUL NEAMŢ)
Dan Mihăilescu

Satul Şerbeşti este situat pe un afluent al Cracăului- Pârâul Alb şi se află la N
E de Piatra Neamţ, pe drumul Piatra Neamţ - Roman (fig. 1).
În descrierea călătoriei sale spre Războieni-Neamţ, Nicolae Iorga pomeneşte
despre satul Şerbeşti, aşa cum se înfăţişa el în anul 1 907 : "Pe povârnişul unui deal un
sat cu multe căsuţe albe şi cu livezi mari. cu o biserică răzleaţă care, deşi părea foarte
veche, ridica nişte turnuleţe vădit noi; lângă biserică, între arbori, se vede o casă
boierească ce părea locuită " 1
Atestat documentar la sfârşitul secolului al XV- lea 2, Şerbeştii vor ajunge la
începutul secolului al XVII-lea proprietatea lui Coste Bucioc. 3
Una din fetele acestuia, Tudosca, s-a căsătorit cu viitorul domn Vasile Lupu,
primind jumătate de sat ca zestre; Şerbeştii devin, astfel, proprietatea lui Vasile Lupu,
când acesta era numai boier ambiţios şi uneltitor 4 El construieşte biserica. Pisania
aşezată iniţial deasupra uşii de la intrare, apoi pe turnul clopotniţei, are următorul text:
Cu voia tatălui şi cu conlucrarea fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, eu serviosul
şi iubitorul de Hristos, Ioan Vasile Voievod, Domnul Ţării Moldovei, am început şi am
sfârşit templul acesta în numele Sfântului şi Marelui Mucenic Gheorghe, spre rugă sie
şi doamnei sale Tudosca şi iubitorului lor fiu Ioan Voievod. Şi s-a început în luna
martie 28 şi s-a săvârşit în luna noiembrie 1 5, anul 7145 (1637). " 5
Biserica poate fi considerată un monument ce întruneşte trăsăturile
caracteristice ale construcţiilor religioase ale epocii lui Vasile Lupu şi, implicit, ale
primei jumătăţi a secolului al XVIII- lea 6 (fig. 2) Planul ei este asemănător cu cel al
bisericilor Sfântul Sava din Iaşi, Buciuleşti, Bozieni şi Budeşti - din judeţul Neamţ, cu
biserica Sfinţii Mihail şi Gavril de la Paşcani şi cu biserica Sfântu l Gheorghe din
Galaţi. 7 Este de plan triconc, cu false abside, marcate la exterior de două decroşuri şi
cu un pridvor pe faţada de sud a pronaosului, peste care se înalţă turnul-clopotniţă. 8
Biserica nu are soclu şi nici semipilaştri. La o înălţime de 1 ,20 m de la pământ
este un brâu de cărămizi dinţate care înconjoară biserica - în afară de pridvor, fapt ce
denotă că acesta a fost reparat ulterior. Cărămizile nu sunt scoase în relief, ci sunt o
sculptură în zid, ca dinţii unui fierăstrău, vopsite rudimentar în roşu. De la acest brâu
dinţat, câmpul este văruit în alb. 9
Mai sus de ferestre sunt două rânduri de ocniţe de o perfectă simetrie (cele de
mai sus mai mici decât cele de jos), ele înconjurând biserica, în întregime, cu pridvor
cu tot. Ocniţele sunt vopsite alternativ - una roşu şi alta albastru închis, fărăca aceste
ocniţe să fie pictate cu icoane. 10 La un metru mai sus de aceste ocniţe, sub streaşină,
este un rând de cărămizi dinţate şi scoase în relief. Deasupra cornişei, streaşina se
sprijină pe console ce au oarecare înflorituri şi pe care sunt bătute scânduri ce sunt mai
noi, din 1923, atunci când s-a reparat biserica.
Ocniţe sunt şi la pridvor. Într-o ocniţă a pridvorului, deasupra uşii principale,
este scuipat pe o piatră anul 1848, ceea ce ne face să credem că atunci s-a reparat
pridvorul şi clopotniţa. 1 1 (fig. 3) Reparaţi a s-a făcut de către prinţii Cantacuzini,
"

.
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Alexandru-Ilie şi Elena. Tot atunci s-a luat şi pisania bisericii şi s-a aşezat deasupra
uşii vestice a pridvorului. 1 2
Turnul-clopotniţă este aşezat deasupra pridvorului, iar la intrarea în pronaos se
mai păstrează portalul original cu muluri în retragere succesivă îmbinată cu arc frânt şi
baze prismatice bogat ornamentate.
Cupola pronaosului este susţinută de arce dublouri, iar cea a naosului este
susţinută şi de arce piezişe, des uzitate în arhitectura moldovenească. Între aceste două
încăperi, un arc masiv este tot cea mai rămas dintr-un perete cu două coloane şi trei
deschideri existente iniţial. Catapeteasma actuală este executată în anul 1 943, după
modelul celei vechi. 1 3
De-a lungul veacurilor, biserica din Şerbeşti a suportat numeroase prefaceri şi
peticiri, însă, chiar şi cu anii de părăsire prin care a trecut, păstrează stilul original. 1 4
Cel mai nefericit dintre adaosuri constă în ridicarea turlelor cu acoperământ piriform,
care nu au nimic comun cu epoca lui Vasile Lupu. Această biserică, fără eleganţă şi
fără mult meşteşug, este totuşi importantă pentru că prezintă principiile caracteristice
ale bisericilor din acest mijloc de veac, ea mai păstrând din vechile proporţii. 1 5
Biserica din Şerbeşti păstrează încă unele obiecte şi cărţi de cult care merită
atenţie. Înainte de a descrie vechile şi multele cărţi cu însemnările de pe ele, merită
atenţie un obiect ce poate fi considerat o carte de istorie a bisericii. Este vorba de
pomelnicul lui Vasile Lupu, un triptic de lemn cu două părţi în care sunt prezentaţi
morţii din familia lui Vasile Lupu şi din neamul Cantacuzinilor: "Ce au fost
proprietari ai satului până la 1880, când familia s-a stins, iar moşia s-a înstrăinat " 1 6

(fig. 4 ).

Biserica din Şerbeşti are multe cărţi de cult împodobite cu interesante
însemnări scrise de mâna ctitorilor Cantacuzini. Astfel, pe o Evanghelie din Sfânta
Mănăstire Snagov, din anul 1 697, este scris: "Această Sfântă şi Dumnezeiască carte
ce se cheamă Evanghelie, am cumpărat-o eu, robul lui Dumnezeu, Ilie Cantacuzino,
hi v vei paharnic şi care o va înstrăina de la biserica noastră, de unde am dat-o, să fie
17
afurisit şi anatemiat
Pe un Octoih de Râmnic, anul 7258 ( 1750), din zilele luminatului lo Grigore
Ghica Voievod, cu blagoslovenia rnitropolitului Neofit, găsim scris: "L-am dat
bisericii noastre de la Şerbeşti, din ţinutul Neamţului, unde se cinsteşte şi se
prăznuieşte hramul Sfântului Mucenic Gheorghe. . . pentru pomenirea mea şi a
" 8
părinţilor, Ioan Cantacuzino vei spătar 1
Pe o altă Evanghelie din Iaşi, an 7270 ( 1 762) este scris: "Această Sfântă şi
Dumnezeiască Evanghelie, am cumpărat-o eu, robul lui Dumnezeu, Ioan Cantacuzino,
ce am fost mare spătar, cu 7 lei şi un ortu şi am dat-o bisericii noastre din Şerbeşti,
.
ţmutu1 Neamţulut " 1 9
Dintre obiectele de orfevrărie, ne vom opri asupra celor două Evanghelii aflate
în altar. Prima este legată în argint şi tipărită la Mănăstirea Neamţ, la 24 februarie
1 845. Pe coperta din faţă este la mijloc Învierea, iar în cele patru colţuri sunt
evangheliştii, sculptaţi în relief, în argint. Pe coperta din spate, la mijloc este
Răstignirea, în colţuri şi cu ramuri bogate în frunze şi flori. Evanghelia nu are nici o
20
însemnare, dar este dăruită tot de Cantacuzini.
A doua Evanghelie este întrebuinţată la marele sărbători, este luxos legată în
"

.
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catifea roşie, peste care se pune în faţă o placă aurită, pe care sunt prinse ornamente cu
frunze şi flori reliefate pronunţat. Sus, Dumnezeu Tatăl, cu globul în mâna stângă şi cu
dreapta cu care binecuvântează, tot în relief pronunţat. La mijloc, ca de obicei, iconiţa
Învierii. iar în colţuri câte un evanghelist scriindu-şi evangheliile, toate fin şi artistic
lucrare în email. Fiecare iconiţă are împrejur câte un rând de perle albe, iar Învierea
mai are aplicate opt pietre verzi mai mari.
În spate, Ia mijloc, este crucea înfiptă cu raze împrejur, iar în spate, cetatea
Ierusalimului. Mai jos de iconiţa Răstignirii este aplicată pe metal galben stema
C:.�ntacuzi nilor vulturul cu două capete, iar mai jos este o bandă de metal galben, pe
care este gravat: " Vornicul Alexandru şi soţia sa Elena cneaz Cantacuzin, anul
/852
�1 (jig. 5)
Tot pe Sfânta Masă, se mai află şi o mică cutie (chivot) cu trei turnuri, cu
următoarea gravură: "Pomeneşte Doamne pe robii tăi, Ioan, Maria, Mihail, leat
7266 ( 1 758) " 22 Pe un potir vechi, simplu executat, este scris: "Ioan Cantacuzino ve i
spciwr. leat 7275 ( 1 76 7 )" 23
În pridvor şi în curtea bisericii se găsesc pietre de mormânt ale Cantaeuzinilor.
Astfel. pe o piatră de mormânt din pridvor lungă de 94 cm şi lată de 41 cm, iar la
celălalt capăt de 35 cm, se află scris: ;'Acea stă piatră am făcut-o şi înfrurnu se{at-o
pan Toader vei spătar şi doamna Safta. jiului no stru Grigori, care a murit în vremea
4
lui Duca Voievod 71 79 ( 1 6 71 ), luna . . . . 20 zile 2
În faţa bisericii se atlă o statuie şi multe mouumente. Primul monument este
gotic. de piatră sculptată, în forma prismei hexagonale. În vârf, la fiecare colţ, se atlă
un rurnuleţ pătrat CU sculptură pe el, iar în vârful fiecărui turnuleţ se află o cruce de
tier aplicat.
Pe faţada monumentului se află o lespede de marmură pe care este sculptată
următoarea inscripţie: "Monumentul ace sta e ste ridicat în memoria prinţului
Alexandru Ilie Cantacuzino, săvârşit din viaţă la 1859 la Karlzbad şi tran sportat în
/869 /a Şerbeşti de către principe sa Elena Cantacuzino, soţia răpo satului, 1 870 " 25
Tor pe faţada monumentului. mai jos de inscripţie, este sculptată, în piatră şi
n
bronz. stema Cantacuzini lor. 2
Alături de monument. în stânga, se află statuia soţiei lui Alexandru Ilie
Cantac uzino, principesa Elena, ce este înmormântată în biserică. Aceasta a fost dorinţa
principesei, lăsată prin testament: " Înmormântarea trupului meu se va face în bi serica
de pe moşia Şerbeşti din ţinutul Neamţ (venită prin moştenire de la socrul meu. cu
restamellf ), după poziţia mea socială " 27
Statuia, fiind neîngrijită, a început să se strice, iar o mână, nasul şi bărbia sunt
rupte. Principesa Elena este îmbrăcată după moda timpului, cu păr bogat în cosiţe în
formă de cunună. alături de o măsuţă.
Alături de monument şi statuie, în partea dreaptă, se găseşte un altul, mai
simplu. din piatră, în formă de prismă pătrată, neîngrădit, în vârful căreia se află o
cruce de fier, în faţă, apoi stema Cantacuzinilor - acelaşi vultur cu două capete. Pe cele
patru feţe ale monumentului se găseşte sculptată o inscripţie în versuri, din eare reiese
că acest monument aparţine lui Constantin Ilie Cantacuzino fratele lui Alexandru
Ilie: " care s-au săvârşit din viată de 58 de ani, la anul 1 854, octombrie
8
2M (/fg. 6)
-
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Construită de Vasile Lupu în 1 637. biserica a fost reparată în decursul
timpului. Prima reparaţie a bisericii a fost realizată de Ioniţă Canta, aşa cum reiese de
pe însemnarea de pe un Octoih de Râmnic din anul 7258 ( 1 750), dat bisericii din
Şerbeşti : " Unde se cinsteşte şi se prăznuieşte hramului marelui mucenic Gheorghe,
care a doua oară de mine s-au tocmit-u şi s-au acoperit-u cu toată cheltuiala pentru
pomenirea mea şi a părinţilor mei
29
O altă reparaţie s-a făcut în anul 1 848, pentru că într-o ocniţă a pridvorului din
faţă. deasupra uşii principale, este o piatră pe care s-a însemnat anul 1 848, ceea ce ne
face să credem că atunci s-a reparat şi pridvorul. Reparaţia s-a făcut de către prinţii
Alexandru Ilie şi Elena Cantacuzino. Tot atunci s-a luat şi pisania bisericii şi s-a aşezat
deasupra uşii vestice a pridvorului. 30
După 1 880, biserica ctitorită de Vasile Lupu şi îngrijită de prinţii Cantacuzini
va deveni biserică de sat. Preoţii din parohia Şerbeşti împreună cu enoriaşii vor
întreţine biserica, astfel încât în anul 1 892 biserica este acoperită.
O altă reparaţie s-a făcut în 1923, când s-a acoperit din nou şi i s-a adăugat un
turn. acum fiind pictată în interior. Noii proprietari, prin dr. Elena Emanoil Riegler, au
dat bani pentru reparaţii şi au făcut diverse obiecte. 3 1 În anul 1 943 biserica a fost
reparată. înlocuindu-se catapeteasma.
O ultimă restaurare a început în 1 996, fiind realizată de Institutul Naţional al
Monumentelor Istorice, prin arhitecta Sanda lgnat, iar executant este firma Probat din
Piatra Neamţ, condusă de ing. Ilie Batâr. 32 După ce se va termina restaurarea, sperăm
ca monumentul de la Şerbeşti să-şi recapete forma iniţială.
"

NOTE:
N.

Iorga. Descrieri de călătorie spre Războieni, în "Floarea Darurilor" voi . I I . nr.24
din 9 septembrie 1 907, p. 375 .
2
D.R.H. , A. Moldova voi . III, doc. 1 1 1 , p. 220.
3 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova din secolul
al XIV- lea şi până in secolul al XVII-lea, Editura Enciclopedică Românească, Bucureşti,
1 97 1 . p. 347-348.
4 N. Iorga. op cit, p. 375- 376.
5 Melchisedek Ştefănescu, Biserica din satul Şerbeşti, judeţul Neamţ, în Notiţe istorice şi
arheologice adunate de la 48 de rnănăstiri şi biserici antice, Bucureşti, 1 885, p. 1 32- 1 33 ;
Gh. Balş. Bisericile moldoveneşti din veacurile a l XVII-lea şi a l XVIII -lea, Bucureşti,
1 933. p. 1 28 .
6 Gh. Ba l ş. op. cit., p. 1 28; Melchisedek, op. cit., p. 1 32- 1 33 ; M. Dragotescu şi colab.,
Monumente istorice din judeţul Neamţ, p. 6 1 - 62.
Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, voi . II, p. 46; idem, Arhitectura de-a lungul
7
veacurilor, Editura Academiei, Bucureşti, 1 982, p. 343.
A. Dobjanski, V. Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Editura Meridiane, Bucureşti,
8
1 979, p. 3 1 .
D. Săvescu, Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti, judeţul Neamţ, cap.III, în
9
"Apostolul", an IV, 5-6, mai- iunie 1 938, p.6.
1 O Ibidem, p. 5-6.
I l Ibidem, p. 5-6.
,

,
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12 Ibidem, p. 5-6.
13 M. Dragotescu şi colab., op. cit. , p. 62.
14 N. Iorga, op. cit. , p. 375.
15 Gh. Balş, op. cit. , p. 1 28 .
1 6 D. Săvescu, op. cit. , în "Apostolul", an V, nr. 7-9 iulie - septembrie 1 939, p. 5 (tot aici se

face şi descrierea amănunţită a acestui triptic).
17 Ibidem, p. 9.
18 Ibidem, p. 10.
1 9 /bidem, p. I l .
20 D. Săvescu, op. cit

.

.

în "Apostolul", an V, .nr. 1 -3, ianuarie - martie, 1 939, cap.

M . Dragotescu şi colab., op. cit. , p. 66.

Orfevrărie;

2 1 Ibidem , p. 20.
22 /bidem, p. 2 1 .
23 Ibidem, p. 22.
24 Gh. Ba l ş, op. cit. , p. 545.
25 D. Săvescu, op. cit. în "Apostolul" , an V, nr. 1 0- 1 2, octombrie-decembrie
1 939. p. l 3 .
26 /bidem, p. l 3 .
2 7 F.A.S.
Neamţ, fond Prefectură, Dos. 511 875, fila 4.
28 D.
Săvescu, op. cit. , p. 1 4- 1 5.
2l) Ibidem, cap. Cărţi şi însemnări de pe ele , p. 9.
30 D.
Săvescu, op. cit. , în "Apostolul", an IV, nr. 5 - 6, mai - iunie, 1 938, p. 6.
3 1 1bidem, p. 1 8.
32 Biserica Sf. Gheorghe din Şerbeşti - Eduard Covali în dialog cu doamna arh. Sanda
lgnat, directorul CPPCN. , în "Asachi" , s.n., an VIII, nr. 1 1 4, august 1 998, p. 8.
,

LA CHIESA "SF. GHEORHE" DI ŞERBEŞTI (PROVINCIA DI NEAMŢ),
EDIFICATA DAL PRINCIPE VASILE LUPU
-Resumata-

Construita nella prima meta del XVII secolo, la chiesa puo esser
considerata un monumento che reccoglie i tratti caratteristici degli editiei religiosi
dell' epoca di Vasile Lupu.
La chiesa conserva opere religiose di grande importanza - il Vangelo di
1 845 e quello di 1 852 regalati dai principi Cantacusino.
Sita su una necropoli feudale, nella chiesa si trovano i sepolcri dei
fondatori e nel cartile si trovano monumenti dei medesimi.
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Fig. 2 - Biserica vedere generala. Pisania
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Fig. 3 Planul bisericii din Serbesti
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Triptic.Evanghelie de la 1 845
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Evanghelie donata de parintii Cantacuzini in 1 852
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Fig. 6 - M pr Alexandru Ilie si statuia pr Elena Cantacuzino -M pr.
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MĂRTURII DE ARTĂ PLASTICĂ DIN JUDEŢUL VASLUI:
PORTRETUL VOTIV (SECOLELE XVIII - XX)
Doina ROTARU

Motto:

" . . . şi am râvnit domnia mea către
binecinstitorii
şi
de
Hristos
iubitorii
sfântrăposaţi domnii de înainte, care au zidit şi
au mi/uit sfintele rugi şi mînăstiri, care au auzit
că cine zideşte şi înfrumuseţează bisericile,
înfrumuseţează sufletul său " 1
Într-o comunicare susţinută la Institutul de Studii Sud-Est europene din cadrul

Academiei Române privind portretele de ctitori în evul mediu în ţările din Sud-Estul
Europei .

Maria-Ana

Musicescu

afirma

că

reprezentarea

ctitorilor,

integrată

ansamblurilor de pictură religioasă, constituie, în ciuda unităţii stilului, o problemă
independentă, datorită caracterului deosebit al temei, diversităţii iconografice şi

calităţii de document privind istoria, societatea şi cultura unui popor, interesul pentru

acest subiect depăşind cu mul t domeniul artei , apropiindu-se de acela al i storiei

culturi i . Totodată, remarca o anumită lipsă de interes faţă de reprezentările artistice
"provinciale, locale", ce sunt departe de a putea fi comparate cu pictura bizantină,
aparent

anacronică în

raport cu

evoluţia

spectaculoasă

a picturii

occidentale.

Cercetătoarea sublinia, de asemenea, că argumentul estetic nu este unica manieră de
abordare a unei expresii vizuale nu de multe ori mediocră2

Cele cincisprezece portrete i nedite, cuprinse între secolele XVIII-XX, aduc din

nou în atenţia noastră tema portretului votiv cu implicaţiile sale multiple, de l a cele
social-economice,

genealogiei şi artei .

politice, j uridice

până

la cele din

domeniul

prosopografiei,

Derivat prin concepţie şi formă din Bizanţ, înainte de formarea statelor

balcanice, el este comun tuturor ţărilor din Sud-Estul european ce menţin şi adaptează

formele elaborate şi desăvârşite în l u mea bizantină cu accente şi intensităţi diferite, iar
reprezentările acestora din Bulgaria, Serbia şi Ţările Române, precum şi cele din tot
Orientul creştin nu au avut niciodată caracterul unei arte gratuite. De aceea, el se
diferenţiază de categoria generală a artei portretului, funcţionând ca un grup aparte,

conform propri ilor sale legi .

În cadrul etapelor locale ale evoluţiei portretului, a acestei expresii concentrate

a lumii medievale. desfăşurată de-a lungul unei perioade de treisprezece secol e - dacă

luăm ca punct de plecare reprezentările împăratului Iustinian şi ale Teodorei de la San

Vitale din Ravenna - prototipuri ale portretelor bizantine cu caracter aulic - şi, drept
punct final, frizele ţărani l or din bisericile din Oltenia (secolele XVIII-XIX)3, cu

semnificaţie eminamente socială, considerate fi i nd, ca ultima creaţie originală din

acest domeniu

constatăm generalitatea fenomenului, continuitatea în timp şi

similititudinea etapelor4

Analiza portretului votiv nu poate face abstracţie însă de noţiunea de
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crirorire sau ctitoricesc, precum şi de cea de danie, închinare - sinonimă cu milă,
a.fierosire. legate la rândul lor de ceea ce s-au numit în evul mediu, fundaţile pioase,
întemeiate mai întâi pe consuetudine şi ulterior pe dispoziţii canonice şi măsuri
legislative în cadrul aceleiaşi lumi bizantine5
"
Valentin Al. Georgescu subliniază faptul că termenii "ctitor şi "ctitoricesc "
înseamnă .,dobânditor, posesor, stăpân ", iar nu întemeietor, ziditor, în acest sens
.. fondator" şi că ideea de fundaţie, fundare în accepţia modernă a noţiunii, indirect şi
nejuridic prezentă în dreptul ctitoricesc bizantin prin acea zidire, întemeiere materială,
nu apare decât în evul mediu târziu, când este aplicată mai întâi mănăstirilor. " Dreptul
de ctitorie" a fost considerat un drept de patronat de stil ortodox, diferit de patronatul
occidental. şi care se îmbină cu o îllfemeiere sau fondare de aşezământ, constituindu
se într-un .,ansamblu de reglementări obiective a ctitoriilor şi a poziţiei de
ctitor=stăpân, întemeietor şi patron printr-o danie de închinare, care nu putea veni
decât de la un dobânditor şi posesor de bunuri"6
Fundaţiile medievale tipice din Ţările Române au fost bisericile, mănăstirile,
aşezămintele caritabile, schiturile, episcopiile, mitropoliile, bolniţele, adăposturile
pentru călători, diferite aşezăminte de binefacere, şcoli, spitale, considerate de către
Gh. Cronţ, subiecte de drept, persoane juridice în sensul că au avut capacitatea de a
dobândi şi stăpâni bunuri în nume propriu, constituite în baza unui drept obiectiv,
numit dreptul de ctitorie. fondatorii numindu-se ctitori, tot astfel numindu-se şi
în:estrâtorii de mai târziu ai fundaţiilor existente sau restauratorii edificiilor. Puteau fi
ctitori atât persoanele fizice (bărbaţi şi femei), cât şi persoanele juridice: comunităţi,
asociaţii şi chiar aşezăminte.
Simpla voinţă a fondatorului determina crearea fundaţiei care avea capacitate în
nume propriu, nesubordonată persoanelor sau asociaţiilor, iar actele de voinţă
fundaţională se regăsesc în diferite forme, precum acte de donaţie sau testamente, acte
de schimb, vânzare, partaj, ce nu aveau nevoie de confirmarea puterii publice pentru a
fi valabile7

Reproducem condiţiile, drepturile şi obligaţiile ctitorilor, conform Gh. Cronţ,
deoarece ele se vor regăsi în toate actele de fundaţie ale ctitoriilor de mai jos: a) să fie
drept credincioşi şi să aibă exerciţiul drepturilor bisericeşti; b) să aibă exerciţiul
drepturilor civile; c) să posede bunurile şi mijloacele necesare pentru întemeierea sau
dotarea fundaţiilor respective, fără a-şi lăsa propriile lor familii în suferinţă şi fără a
urmări dobândirea unui nume bun în opinia publică; d) pentru fundaţiile bisericeşti să
obţină Încuviinţarea prealabilă a autorităţii bisericeşti.
La acestea se adăugau: a) dreptul la inscripţia numelui pe pietrele şi plăcile
comemorative ale fundaţiilor. drept de care se bucurau nu numai întemeietorii, ci şi
reîmwitorii: b) dreptul de a li se păstra chipul în tablourile sau picturile edificiilor
fundaţionale; c) dreptul de pomenire la serviciile religioase, drept ce se extindea şi
asupra membrilor familiilor lor; d) dreptul de a lua parte sub diferite forme la
administrarea bunurilor fundaţionale; e) dreptul de a recomanda clerici pentru
fim daţiile religioase şi administratori pentru fundaţiile caritabile; f) dreptul de a
primi alimente în caz de sărăcie; g) dreptul consfinţit prin practică de a fi
ÎlliiiOrmântaţi În interiorul edificiului consacrat cultului.
Obligaţiile ctitorului erau: a) îndatorirea de a preda efectiv bunurile făgăduite
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prin actul de ctitorire; b) grija pentru păstrarea şi folosirea bunurilor respective în
scopul fixat prin actul de ctitorie, iar privilegiile şi sarcinile ctitoriale se moşteneau,
transmiţându-se succesorilor, îndeosebi atunci când aceştia erau indicaţi prin actul
de ctitorie.
Titlul de ctitor, potrivit nonnelor canonice şi dispoziţiilor cuprinse în legislaţia
bizantină, se acorda de către autoritatea bisericească, iar acest fapt reprezenta semnul
de recunoştinţă şi de răsplată publică în cadrul orânduirii feudale pentru acei care
asigurau prin liberalităţile lor înfiinţarea şi conservarea fundaţiilor8

Dacă asupra punctului de plecare al apariţiei portretului votiv în Ţările Române,
părerile sunt unanime, acela fiind secolul al XIV -lea (Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş ( 1 363- 1 364), mai greu este de stabilit termenul când se sfârşeşte acest
fenomen, considerându-se astfel, că nu mai este vorba de .,artă veche românească",
precum şi momentul în care portretul votiv dispare ca atare.
Maria-Ana Musicescu consideră că etapele locale ale evoluţiei portretului de
ctitor în Sud-Estul european se sfârşesc către mijlocul secolului al XIX-lea9•
Confonn Daniel Barbu, pentru Ţările Române, ar fi perioada cuprinsă între
secolele XIV -XVIII ( 1770), "când supravieţuieşte mai mult din inerţie şi numai prin
voinţa câtorva personalităţi . . . de a nu se desprinde încă de valorile sigure ale
trecutului " Cercetătorul formulează, de asemenea, condiţiile ce trebuie să le
îndeplinească o imagine pentru a fi calificată drept .,portret vechi românesc: .,să
încapă între limitele cronologice stabilite mai sus, să întruchipeze o persoană sau
personalitate din trecutul ţărilor române, să locuiască într-un teritoriu de identităţi şi
analogii guvernat de aceleaşi modele şi caracterizat de anumite exteriorităţi " 1 0• Potrivit
opiniei lui Răzvan Theodorescu se poate discuta despre acest fenomen până în jurul
anului 1 8501 1
Aceste câteva aspecte fiind precizate, vom prezenta în mod cronologic 12
mărturiile descoperite în arealul j udeţului Vaslui, ce corespund noţiunii de ctitor
propriu-zis (atât în varianta clasică, din punct de vedere iconografie, cât şi aceea a
portetului - efigie), care a zidit, clădit, făcut, ridicat, înălţat lăcaşul pe baza unei
donaţii, precum şi a donatorilor de închinare, ce au înzestrat ctitoria cu bunuri
necesare îndeplinirii scopului acesteia, apărând în inscripţii ca simpli donatori.
Tabloul votiv de la biserica Sf Nicolae a m-rii Fâstâci (c. Deleşti), 1 721,
tehnica: frescă; reprezenta pe Mihai Racoviţă voievod şi pe Ana, Doamna Moldovei;
cele două personaje au fost pictate odinioară de o parte şi de alta a intrării în pronaos.
Actualul tablou votiv a fost realizat în anul 1 977 de către pictorul Vasile Pascu din
Focşani; astăzi nu se mai păstrează nici un martor din pictura murală cu care a fost
împodobit monumentul (Pl. 1. 1 ) .
Biserica cu hramul Sf Nicolae a fost construită în anul 1 72 1 de către voievodul
Mihai Racoviţă, în cea de - a treia domnie în Moldova (25 decembrie 1 7 1 5 25
septembrie 1 726) 1 3 conform pisaniei, aflată deasupra intrării în pridvor (Pl. 1.2), pe o
mai veche ctitorie a familiei Palade din secolul al XVII-lea 1 4
O descriere romantică a tabloului votiv a fost făcută la începutul secolului al
XX-lea de către scriitorul Ioan Adam în volumul .,Rătăcire": .,voievodul avea faţa
luminată cu trăsături distinse şi strălucind de credinţă păstrând aceeaşi înfăţişare
mândră; de cealaltă parte a uşei se contura chipul doamnei blajine" 1 5 Nu putem
,
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preciza cum va fi fost pictat şi de către cine. C. Gane reproduce în volumul dedicat
Doamnelor şi Domniţelor române un portret al voievodului 16 (Pl. 1.3), precum şi pe
cel al doamnei sale (pus însă sub semnul îndoielii), realizat după desenele lui Feriol
( Cent estampes de Costumes du Levant) 11
Mihai Racoviţă era fiul lui Ion Racoviţă şi al Anastasiei, fiica lui Toma
Cantacuzino 1 8 , neam de boieri pământeni din ramura Cehanilor, ridicată din răzăşie 1 9
în secolul al XVII-lea prin Ionaşco Cehan, fost mare vomic şi Petre Cehan mare
logofăt. cu un ascendent genealogie până în veacu Î al XV-lea ( 1 487)20
Familia Cehan a intrat în stăpânirea unor părţi din moşia Fâstâci în secolul al
XVII-lea prin Petre Cehan, mare logofăt2 1 Mihai Racoviţă voievod îşi avea însă
reşedinta ( "casăle şi besearica de piatră şi ograda de bolovani ciau făcut măria sa ") în
satul Olăneştii din ţinutul Vasluiului, potrivit unei cărţi de judecată din anul 1 753
privind împărţirea averilor familiei Racoviţă22 •
Satul Olăneştii, azi dispărut, a fost al mănăstirii Fâstâci şi se afla în partea de
Nord a satului Portari, comuna Zăpoden e3 Voica Puşcaşu, în anexa 1 a lucrării
privind actul de ctitorire în evul mediu din Moldova şi Ţara Românească, menţionează
un sar Olăneşti (fost Popoiugi), cu o biserică de reşedinţă din secolul al XVIII-lea,
ctitorie boierească, de zid, cu plan şi hram necunoscut, sat care, a fost localizat însă de
Al. Gonţa lângă satul Chiţcani - Costeşti şi un sat Olăşeni (pe care nu-l localizează) cu
o biserică de lemn din anul 1 67 1 24
Lucian Valeriu Lefter este de părere că biserica din Olăneştii Vasluiului a fost
construită în cea de-a treia domnie în Moldova ( 1 7 1 5
1 724), cf. Cronicii
Ghiculeştilor şi a Cronicii anonime a Moldovei (1661 -1 729), tradusă de Al. Amiras,
fiind situată în partea de Est a satului Portari şi la Sud-Vest de satul Fereşti, edificiul
prezentând un plan navă dreptunghiulară cu absida altarului circulară, intrare sud,
grosimea zidului ( 1 .20 - 1 ,50 m), contraforţi (pronaos şi naos); lăcaşul, ale cărui ruine
se mai văd şi astăzi, a fost distrus de cutremurul din anul 1 80225
Opinia noastră este că biserica de curte de la Olăneşti a fost construită de Mihai
Racoviţă înainte de a deveni domnul Moldovei. În sprijinul acestei afirmaţii,
formulăm următoarea ipoteză: Mihai Racoviţă a devenit domn al Moldovei în anul
1 703 �" iar C. Sion în Arhondologia Moldovei - dacă ar fi să acordăm credibilitate
episodului
relatează, că în anul 1 705 (poate septembrie 1 703, deoarece la 1 2
februarie 1 705, Mihai vodă Racoviţă era mazilit)27, vestea numirii domnului " a găsit-o
pe viitoarea doamnă a Moldovei la curtea din Olăneştii Vasluiului răvilând
cânepă "2� Or. din cele trei numiri ale domnului la tronul Moldovei, numai în luna
septembrie a anului 1 703, putea efectua operaţia de pregătire a cânepii, iar nu în luna
iulie 1 707 sau decembrie 1 7 1 5.
Î n urma cercetării la faţa locului, opinăm pentru un plan treflat, intrare vest, cu
pronaos supralărgit, absidele laterale cu trei laturi, poate, turn - clopotniţă pe pridvor,
susţinut de doi contraforţi oblici, sistem de boltire pe abside (realizate în grosimea
zidului) şi naos (boltă). Considerăm că lăcaşul, construit din asize de cărămidă şi
piatră de râu, gen emplecton, a fost adaptat unei necesităţi locale, grosimea zidului
demonstrând nesiguranta vremurilor, cauze ce pledează în favoarea unui edificiu solid,
capabil să preîntâmpine orice primejdie, a unei reşedinţe boiereşti mai degrabă decât
voievodale. Este curioasă lipsa unui contrafort la absida altarului, dacă avea un plan
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navă dreptunghiulară şi doi contraforţi l a naos. Contraforturile constituie împreună cu
zidurile perimetrale elementele de suport majore, iar cele ce articulează sanctuarul au

un rol structi v, în cazul în care este vorba de prezenţa unei bolţi, care credem că a
căzut la cutremurul din anul

1 802,

fapt confirmat şi de bătrânii din satul Portari .

Numai un sondaj arheologic ar putea lămuri însă această problemă. Totodată, tâmpla
bisericii de la Olăneşti a fost adusă la biserica

Sf Gheorghe ( 1 80 1 - 1 804) din satul

Portari, c. Zăpodeni. În urma analizei stilistice a mărturiilor, atât a celor de la Portari.

cat şi acelora de la Fâstâci, rezultă că cele două tâmple au fost pictate de zugravi

diferiţi aparţinând însă ambianţei greceşti . Dacă Olăneştii ar fi fost o reşedinţă
voievodală, cu toată "firea strânsă" a domnitorului conform

Cronicii Ghiculeştilor,

nivelul realizării picturii (a materialelor folosite, mai degrabă decât a valorii pictorilor)
ar ti fost la aceeaşi înălţime cu cea de la Fâstâci.
Caracterizat de către

A. O.

Xenopol ca făcând o "figură respingătoare" în

comparaţie cu N icolae Mavrocordat, arătând că "si ngura îndreptăţire pe care istoria

poate să i-o deie este că deşi român prin sângele său, era fanariotizat prin încunjurimea

lu1. şi că nu era cu putinţă a se desface de a tot puternica înrâurire grecească care

pusese stăpânire pe toate arteriile de viaţă ale poporului român "29, Mihai Racoviţă
voievod a avut i niţiativa construirii ultimului lăcaş domnesc din Eparhia Huşilor.

Răzvan Theodorescu consemna absenţa unei tradiţii artistice majore în Moldova

la începutul veacului al XVIII-lea în materie de fundaţii pioase, apreciind acest
edificiu ca fiind une action princiere sans ecl at" , cu o puternică amprentă valahă a
"
stilului brâncovenesc şi care nu a fost i mitată, unica tradiţie valabil ă pe teritoriul
Moldovei rămânând aceea mai îndepărtată din mijlocul secolului al XVII-lea, a
mănăstirii Golia, a unui baroc i niţial de origine străină italo-ruso-polonez, transformat

mai apoi într-un baroc local mai frust, cu forme armonioase şi calme, aproape

clasice·lo
pe

Monumentul ( P l .

pronaos

şi

naos,

1.4)

prezintă un plan triconc cu abside pentagonale, cu turlă

pronaos

supralărgit,

proscomidiar şi diaconicon, fundaţie
cărămidă,

i ntrare

vest,

pridvor

piatră, pereţi portanţi

iniţial

deschis,

cărămidă, planşee

lemn, pardoseli lemn, piatră, marmură de Carrara, actualmente gresie

pavimentară. învelitori - tablă, iniţial şindrilă; sistem de boltire: pridvor -două bolţi

teşite sprijinite pe arcuri dublau, pronaos, naos - o boltă semicilindrică sprijinită pe

arcuri dublau şi o turlă octogonală, altar - o semicalotă pe un arc dublau. Despărţirea
di ntre naos şi pronaos este realizată printr-un arc dublau.

acuzarea registrului inferior,
"
subliniat de o friză de arcaturi trilobate, cu acoladă sprijinită pe semicolonete angaj ate
Plastica decorativă a faţadelor se bazează pe

şi pe adâncimea zidulu i ; registru superior prezintă medalioane circulare încadrate în
rame pătrate şi un şir de cărămizi cu zimţi " 3 1 Colonetele au o bază prismatică şi un
capitel în formă de trunchi de piramidă. Medalioanele din registrul superior sunt
decorate cu un motiv tloral central, înconjurat de tlori de crin stilizare. Soclul înalt şi
cornişa sunt puternic subliniate, în armonie cu cele două brâie mediane (primul

decorat cu "dinţi de lup", al doilea, alcătuit dintr-un tor şi un profil simplu); turle
octogonale. subliniate la muchii de pilaştri cu u n capitel realizat din muluri în
retragere, fără bază; tambur prismatic, secţiune pătrată, decorat cu câte două casete

adâncite în zidărie: decorul faţetelor turlei este divizat în trei registre: casetoane l a
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bază. opt ferestre (din care patru oarbe) cu o deschidere în arc în plin cintru, sprijinite
pe colonete angajate şi o profitatură simplă şi medalioane cu un motiv floral în formă
de cruce: comişa este realizată din aceleaşi profite simple în retragere; acoperiş bulbat,
de tablă, în solzi, initial şindrilă; pridvor cu deschideri în arc trilobat sprijinite pe stâlpi
de secţiune pătrată, subliniate de acelaşi brâu în "dinţi de lup", deasupra - pisania,
înscrisă într-un cvadrilob susţinut de patru lei rampanţi; ferestre rectangulare ( două pronaos. câte una pe absidele laterale şi altar) cu o deschidere în acoladă simplă,
subliniate de două profite în partea inferioară; acoperiş articulat.
În fapt, Mihai Racoviţă voievod continua politica domnilor din Ţările
Române privind constituirea şi înzestrarea fundaţiilor ce reprezintau acte de politică
internă tradiţională, destinate consolidării autorităţii monarhice, ilustrare a unei
tradiţii mai vechi a împăraţilor bizantini, iar ideea de continuitate faţă de predecesori,
în ceea ce priveşte liberalităţile pentru fundaţiile pioase, exprimându-se în acte de
hărăzire. De exemplu, Petru Muşat ca şi Dimitrie Cantemir - ca să dăm doar două
exemple aveau conştiinţa unei obligaţii cerută de însăşi situaţia de domn, de a
protegui şi înzestra fundaţiile pioase32
Nu ştim cum va fi arătat tabloul votiv de la biserica Sf. Nicolae de la Fâstâci,
dar considerăm că era unul de tip aulic, expresie artistică a unei viziuni teologice, care
ilustra meritele ctitorilor, destinată fiind şi comemorării acestora.
Î n Valahia se va păstra spiritul aulic inaugurat la mănăstirea Curtea de Argeş,
iar voievozii valahi au fost cei care au menţinut acest tip de portret moştenit din Bizanţ
prin filiera balcanică până la începutul secolului al XVIII-lea. Acelaşi privilegiu de
reprezentare aulică s-a extins şi asupra portretelor anumitor membri ai marei boierimi
şi ai marilor demnitari ai ţării atunci când sunt reprezentaţi în calitate de ctitori,
detaliile vestimentare, diferite faţă de cele ale domnilor, confirmând grija artiştilor de
a respecta până în cele mai mici detalii protocolul şi eticheta ceremonialului de la
curte.
Maria-Ana Musicescu consideră că "infinit mai vii decât portretele din Valahia
sunt ale acelea ale Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş", dar rară a avea
aparenţa autoritară şi evidenţa aulică, păstrând totuşi prin costum şi coroană
elementele formale ale portretelor de ctitori de aspect aulic_ La Voroneţ ( 1488), la
Pătrăuţi ( 1 487), Ştefan cel Mare a fost reprezentat alături de familia sa, oferind
întotdeauna prin intermediul unui intercesor ctitoria sa lui Iisus Hristos: "figura sa nu
are nimic maiestuos; el este feciorul unui prinţ şi principe a ţării Moldovei prin mila
lui O-zeu" , dar fără ostentaţie, "epoca zbuciumată în care a trăit nu-i permitea să se
gândească la el însuşi, el fiind eroul creştinităţii în această parte a Europei, portretele
sale fiind primele din Sud-Estul european unde reprezentarea unui prinţ moştenitor al
Bizanţului nu era decât o formă exterioară" Fiul său, Petru Rareş îi urmează
exemplul. Portretele sale, puţin reuşite din punct de vedere artistic, sunt puţin mai
somptuoase, dar spiritul este acelaşi. Soţia lui, Doamna Elena, de origine sârbă,
aminteşte în portretul său de la mănăstirea Humor ( 1 535) de acelea a prinţeselor din
ţara sa. Aspectul aulic a acestor portrete este pur local şi va rămâne caracteristic pentru
portretul domnilor moldoveni până la sfârşitul secolului al XVII-lea"33 şi al XVIII-lea.
Dincolo de opinia contemporanilor sau istoricilor despre personajele care au
fost Mihai vodă Racoviţă, "om de rând" care nu ieşise încă din "hăugaşul timpului,
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privind în ea tot numai un mijloc de a-şi căuta de interesele sale personale"34, şi Ana, o
frumoasă a timpului potrivit relatării lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae,
tiica serdarului Dediu Codreanu35 sau a lui Dediu spătar, fiul cel mare a lui Şerbu
Brăileanu36, prezentată ironic de C. Sion în ipostaza unei femei care "răvila cânepă pe
prispă cu mai multe femei, ţigance şi moldovence" prin anul < 1705> la moşia lor din
Olăneştii Yasluiului, în momentul când a venit un sol să anunţe "că-i doamnă"37 şi
femeia cu un gust sigur în domeniul modei, după cum reiese din scrisoarea din anul
1 708·1� . elegantă şi rafinată conform portretului reprodus de C. Gane în "Trecute vieţi
de doamne şi domniţe", noi nu putem decât să regretăm dispariţia unui portret votiv de
tip aulic, datorită unei restaurări inconştiente şi regretabilă ca fenomen din toate
punctele de vedere.
Portrete de donatori: al Doamnei Moldovei, Ecaterina Mavrocordat şi al
mitropolitului Daniil al Sidei, de la biserica Sf. Ilie a m-rii Floreşti, comuna
Deleşti, 1749, aflate pe ferecătura de argint (ciocănit, gravat, cizelat, aurit) a icoanei
împărăteşti Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria), înconjurată de prooroci (adusă
de la de la Catedrala Mitropoliei Moldovei în anul 1 805 de către Mitropolitul
Yeniamin Costachi, luând în schimb o alta care se află la Mitropolie), meşter argintar
anonim. atelier Moldova; se află în naos pe iconostasul mic (PUL 1 ) .
Are o inscripţie lămuritoare, de inspiraţie orientală, scrisă cu majuscule, în
limba greacă, în partea inferioară a rizei, centru jos, tradusă de O. Tafrali şi reprodusă
de 1. Antonovici: ., Întrebi să afli cine, apropiindu-se, a aurit această (icoană).
Doamna, Domnitorului Constantin, Ecaterina. . . copil a lui Roset Constantin . . . din
Moldova. Supraveghind Daniil Mitropolitul Sidei din . . . 1 74 9 Septembrie 2''39 (Pl.II.2).
Cele două personaje sunt reprezentate în atitudinea de proskinezis40; în stânga:
un ierarh purtând o camilafcă4 1 , numit potrivit legendei " Sidis Daniil" (Pl.II.3), iar în
dreapta, chipul unei femei cu o coroană pe cap, cu legenda Do<a>mna"(Pl.II.4). Riza
"
a fost reparată în anul 1 886 de Neculai Petcu, un bătrân meşter argintar din Bârlad,
care a distrus o parte din text42
Sida, a fost un oraş în Pamfilia (Asia Mică), reşedinţă a unei eparhii de mult
"
pustiită" , cum o numeşte 1. Antonovici, iar titlul de Mitropolit al Sidei a fost purtat de
mulţi arhierei greci printre care şi Nichifor din Peloponez, dascălul lui Constantin
Mavrocordat, care, venind la domnia Moldovei în 1 733, 1-a numit Mitropolit al acestei
ţări43
Ecaterina,"fecioară a lui Constantin Ruset vei vornic, foarte frumoasă şi
înţeleaptă . . . de bun neam şi lăudat"44 , aşa cum a fost pictată în tabloul votiv din
paraclisul m-rii Văcăreşti, împreună cu cei doi copii45 sau în portretul realizat de Jean
- Etienne Liotard46 , s-a căsătorit cu domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat în
anul 1 73247 , respirând atmosfera unei epoci caracterizată de iniţiative şi reforme
culturale.
Constantin Mavrocordat, remarcabil om politic, mare iubitor şi promotor al
culturii " a îngrijit şi de ridicarea bisericei şi anume a celei româneşti, îndatorind pe
preoţi a ştie carte, sub pedeapsa de a fi supuşi iarăşi la dările de care fusese scutiţi.
Pentru a deprinde pe cei neştiutori, el pune preoţi cărturari să-i înveţe cum să
slujească, şi pentru a înmulţi cărţile bisericeşti, el ordonă a se aduce de aceste din
Muntenia, şi a se tipări altele în o tipografie anume întemeiată de el în mitropolia din
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laşi " ocupându-se în acelaşi timp de moralizarea feţelor bisericeşti în special cele
greceşti4M şi introducerea limbii române în slujba bisericească49 Mai mult de atât, a
fost un voievod cultivat, moştenind interesul pentru cărţi şi lectură, istorie şi limbi
străine, Cronica Ghic,uleştilor spunând despre el că învăţa mereu să nu piară faima
"
tatălui său. ci. dimpotrivă, să crescă prin el, întru fericire şi pomenire veşnică"50 •
Evlavioasă, cu teamă de năvălirea şi năprasna morţii"5 1 , această doamnă,
"
frumoasă. fragilă, elegantă, însă fără ostentaţie, după cum o putem admira în portretul
realizat de Liotard, dar mai ales tolerantă - a se vedea episodul din anul 1 748, relatat
de C. Gane privind vizita acesteia în beciurile de la Sf Gheorghe Ia Mitropolia din
laşi. unde fuseseră închise cele 80 de femei învinuite de curvie mărturisită" şi cărora
"
le trimitea "pâne şi lumină . . . şi câte un cântar două de in, ca să nu şază fără treabă,
până se va găsi niscaiva oameni să le ceară52 - a îmbrăcat această icoană între două
evenimente importante pentru doamna Moldovei: logodna
domniţei Sultana
Mavrocordat cu Ştefan Racoviţă, fiul lui Mihai Racoviţă şi mazilirea soţului ei în anul
1 749. în cea de-a treia domnie în Moldova (februarie 1 748- 1 749), când tronul este luat
de către Constantin Racoviţă ( l 749- 1 753i3
N. Iorga remarca faptul că aceste icoane ferecate" sunt destul de rare în veacul
"
al XVII-lea şi că ele "se întâlnesc însă îndată ce trecem de anul 1 700 şi intrăm în aşa
numita .. epocă fanariotă" şi că "nu este unul dintre membrii familiilor domnitoare din
acest timp, Mavrocordaţi, Ghiculeşti şi alţii, care să nu fi dat un astfel de prinos
icoanelor minunate de la care cereau sprijin şi ajutor"54
Cu toate că nu depăşeşte din punct de vedere artistic valoarea ferecăturii de
carte dăruită mănăstirii Tismana în amintirea lui Mircea Ciobanul şi a doamnei
Chiajna şi a portretelor acestora55 , şi, mai ales a ferecăturii dăruite de Constantin
Brâncoveanu bisericii Sf Gheorghe Nou din Bucureşti ( 1 707, autor Georg May II,
artistul de curte al domnitorului 56), ferecătura acestei icoane reprezintă ultima mărturie
artistică de acest gen din veacul al XVIII-lea din această zonă.
Tabloul votiv57 al pitarului Ştefan Caracaş (Găluşcă) şi al soţiei sale
Ecaterina (Catrina), ctitorii bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti,
corn. Vultureşti, 1798, ulei pe pânză, 1 88 x 1 64 cm, autor anonim, şcoală
românească, atelier Moldova, nesemnat, nedatat, stare rea de conservare, amplasat în
pronaos, peretele de nord (Pl.III. 1 ,6).
Personajele sunt reprezentate în picioare,"pinxit vivum", pe un fond brun, figura
trois quarts, în mână ţin chivotul bisericii; deasupra un rotulus desfăşurat, fără
inscripţie.
Ştefan Caracaş (Pl. III 2,7): faţa uşor ovală, mustaţa mijlocie, uşor grizonată,
ochi închişi la culoare, sprâncene groase, nasul drept, pe cap poartă un işlic negru sau
o şubară58 , cămaşă albă, cu dantelă la mâneci, anteriu sau libadea59 (dungi alb-verzui şi
lac garanţă) de alagea60 sau malteh vărgat6 1 (mătase de Malta), încheiat într-un singur
nasture la gât şi încins cu un taclit (brâu) uşor cărămiziu cu imprimeu flora); deasupra
6
poartă un conteş sau o malotea îmblănită 2 la mâneci, guler şi poale cu blană închisă la
culoare, guler uşor lăsat pe spate, şalvari roşu - orange, papuci (brun - ocru); mâna
mică. fină, cu unghii alungite: pe mâna dreaptă (degetul mic) poartă un inel cu
monogramă (Pl. III. 20).
Ecaterina Caracaş (Pl. III. 3,8): faţă rotundă, zâmbitoare, părul lăsat pe umeri şi
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spate, cărare pe mijloc, ochi negri, expresivi, sprâncene frumos arcuite, gura mică,
buze subţiri, nas drept, capul acoperit cu o căciuliţă din catifea sau mătase albă,
bordură roşie, cu o fundă în partea stângă63 ; poartă o ghiordie64 sau o malotea65 mulată
pe talie, evazată la poale, îmblănită cu hermină (cacomr de culoare albă la mâneci,
guler şi poale, cu un decor flora! (lac garanţă şi albastru) pe un fond alb; de sub
manşetă se vede prelungirea rochiei (sucnei) de mătase, cu talie înaltă, împodobită cu
tlori de fir, realizate prin alesătură), închisă cu nasturi mici, strânsă pe corp, decorată
cu dantelă, şalvari de mătase fină sau de in67 (lac garanţă); la brâu: o cingătoare - colan
cu paftale. cu trei smaralde prinse în caboşon şi un pandantiv alungit (Pl.IIL22);
încălţăminte: papuci. Accesorii: în mâna stângă are o batistă albă sau mahramă cu
margini dantelate 68 şi două inele (Pl. 111.2 1 ) pe degetul mic (poate un smarald şi un
rubin prinse în caboşon).
Ne aminteşte de jupâniţa Constandina de la biserica Sf Ioan din Berbeşti, c.
Slăveşti. judeţul Gm"t�
Remarcăm ctitoria din bârne (roşu-cărămiziu), construită în sistemul
blockbau, pridvor deschis, susţinut de patru stâlpi din care doi liberi şi doi adosaţi,
intrare sud, brâu median, portal, acoperişul de şindrilă, în patru ape, coama lungă
�Pl . llL4, 9).
În prezent, biserica construită în partea de Sud-Est a satului Buhăieşti, cătunul
Cărăcăşeni 70 , păstrează aceeaşi siluetă simplă şi armonioasă, deşi este acoperită în
întregime cu scândură, iar acoperişul a fost înlocuit cu unul de tablă (Pl. 111.5, 10).
Ştefan Caracaş (cel "cu sprâncenele negre" , cf. te. şi bg. Karacas)1 1 , numit şi
Găluşcă72 , provenea din marele pitar Caracaş venit în Moldova în vremea lui Vasile
Lupu73 Ştefan Caracaş (fiul) a fost biv postelnicel ( 1796- 1 797), pitar ( 1 800)74 şi a
moştenit moşia Buhăieşti de la tatăl său, şetrarul Ştefan care a cumpărat-o în anul
1 779 de la Anastasie Duca75
A murit la Iaşi la 1 6 februarie 1 804, în casa cumnatului său, clucerul Neculai
Racoviţă şi a fost îngropat, probabil la Buhăieşti76, iar soţia sa, Ecaterina, născută Zota
a supravieţuit până în iarna anului 1 83077
Atlându-se în "gre patimă de boală" , Ştefan Caracaş şi-a făcut diata78 în anul
şi soţie me încă să nu fie
1 804, mărturisind "cugetul său cătră moştenitori " : "
volnică a înstreina cu vreun chip acesti rândueili, stăpână fiind numai viniturilor din
cari să poarte grijă cu celi trebuincioasă şi bisaricii din Buhăieşti şi să-mi facă şi
pominiri sufletului meu, aşâzdirea pentru trii pogoani vii ci le am sădite pe Buhăieşti
după moartea soţiei meli să-s le de să fii a preuţilor ci după vremi vor fi la bisărica
din Buhăieşti"
De asemenea, "Moşia Băliţănii di pi Telejina, din ţinut Vasluiului. . . o las
79
sfântului schit Hârsova , cari schit iasti zidit de tatăl meu. Pentru cari schit dau
cuvântul meu că fiind zâdit de tatăl meu, eu n-am avut voie de a-l închina şi cât am
putur În viaţa mea i-am purtat grija cu celi trebuincioasă păzând a nu să răşlui din
-;.Listrările celi afierosâti de tatăl meu prin diata sa . . . din anul 1 783 oc(tom)v (rie) 25
şi ca să nu rămână în părăsâri am ales să îl dau în epitropeia şi purtarea de grijă
a sfintii mitropolii cu toati ale Sali moşâi, . . . iar după ci nepoţii mei vor veni în
legiuita vrâstă de să vor alegi dintre dânşii vreunul mai cu minte să fii epitrop cu un
ctitor îm.pre agiutor şi folos, iar nu spre scăderi " 80
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

608

Ştefan Caracaş lăsa şi suma de " una sută doi zăci lei să-s de pentru
acoperâmânt schitului Munteneşti(c. Bârzeşti, n. n.) din ţânut Vasluiu "8 1 Este vorba
de biserica de lemn Sf. Voievozi, construită de către Constantin şi Maria Caracaş, Sava
şi Eftimia Carnea, alături de ieromonahii Ghenadie şi Dorotei
în anul 1 78882 sau 1 785 83
Din acest document reiese că testatorii în dispoziţiile privitoare la averea lor
destinau scopurilor pioase aproape în mod regulat o parte din bunurile lor, înainte de a
statornici cum să se împartă bunurile ce lăsau84 , iar această diată ilustrează încă o dată,
problemele juridice legate de fundaţiile pioase, drepturile şi obligaţiile ctitorilor
precum şi faptul că patrimoniile fundaţiilor85 s-au constituit în cea mai mare parte prin
închinarea sau afierosirea de bunuri cu scop pios, bunurile respective dobândind
caracter de imutabilitate. Drepturile şi îndatoririle ctitorilor erau transmisibile
succesorilor care preluau în general sarcina întreţinerii şi supravegherii fundaţiilor şi
uneori sarcina terminării lucrărilor importante ale construcţiilor ctitoriale.
Transmisiunea succesorală a dreptului de ctitorie avea caracterul unei continuităţi a
îndatoririlor pe care urmaşii le recunoşteau faţă de ctitorii dispăruţi. Din generaţie în
generaţie. urmaşii ctitorilor ţineau să păstreze legătura cu ctitoriile strămoşeşti,
continuând să le dea ofrande, după putinţă destinându-le şi liberalităţi mai
importante�6
Costache Caracaş ( 1 79 1 - 1 859 sau 1 860), fiul lui loniţă, boierit de Ioan Sandu
Sturza la 25 februarie 1 823 ca serdar87 , următorul proprietar al moşiei Buhăieşti 88,
fiica sa, Soltana (căsătorită cu Gheorghe Boteanu, paj gospod şi medelnicer în anul
1 83689), Vasile şi Zoiţa Pogor, precum şi Ruxandra Corne90 (sora serdarului Costache
Caracaş) au continuat să întreţină ctitoria lui Ştefan Caracaş în virtutea dreptului
succesoraL
Biserica Adonnirea Maicii Domnului prezintă un plan navă dreptunghiulară cu
absida altarului decroşată, pentagonală, intrare sud, pridvor iniţial deschis (Pl. III. 1 1 ),
fundaţie - piatră de râu, soclu tencuit cu ciment, pardoseli - piatră, lemn, pereţi portanţi
din bârne (26 de tălpi)91 de stejar durate în sistemul blockbau, încheiate în cheutoare
dreaptă (PLIII. 1 8), învelitoare - tablă, acoperiş în patru ape, iniţial şindrilă; faţade
decorare cu un brâu median în " X" şi un motiv flora!; sub cornişă - o friză de ocniţe şi
console în retragere; portalul este sculptat în relief înalt, decorat la bază cu " dinţi de
lup", central - cu o variantă a pomului vieţii (o ghirlandă ce izvorăşte dintr-un caliciu
de lalea, întreg motivul având la bază un motiv solar (rozetă), încadrat pe laterale cu
un motiv geometric (Pl. III. l 3).
De remarcat intenţia meşterului popular de a organiza motivul în spaţiu, astfel
încât să facă trimitere la pisania situată central în formă de medalion alungit în care se
află inscripţia fi � <7306> - 1 798", încadrată de motive vegetale şi o cruce (Pl. III 1 2).
"
Sistemul de boltire: pridvor tăvănit, pronaos, naos, câte o boltă octogonală pe
pandantivi, cu nervuri fasciculate ce se sprijină pe console striate în formă de "gheară"
(Pl.III. l 4- 1 5), altar prevăzut cu o boltă patrulateră pe nervuri şi tavan (Pl. 111. 1 6). La
baza bolţilor, decorul (meplat) este realizat dintr-o friză de ocniţe cu partea superioară
unghiulară, încadrată de două brâuri cu motivul "dinţi de lup", iar pe grinzile de
susţinere şi pe pandantivi - motive solare (rozeta). Trecerea dintre pronaos şi naos se
realizează cu ajutorul a patru stâlpi despărţitori (2 liberi şi 2 adosaţi) cu o deschidere
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în acoladă multiplă (Pl. III. 1 7), a cărui traseu face parte din ceea ce s-a numit
"barocul moldovenesc" , acoladă subliniată de un motiv în "val" în partea superioară,
iar în cea inferioară cu motivul "dinţi de lup" Fruntarul, grinzile de susţinere, bolta
pronaosului, precum şi stâlpii despărţitori sunt decoraţi, de asemenea, cu rozete solare.
Ferestrele sunt decorate cu motive geometrice (dinţi de lup, val), un motiv vegetal t1oral deosebit, prezent şi pe portal, şi care se regăseşte în decorul covoarelor şi
ştergarelor din această zonă (Pl.III. 19). Are acoperişul în patru ape, coama lungă.
Actualmente biserica este "pardosită" cu tabanuri "de la temelie şi pânâ sus "92
Portretul lui Zaharia şi al Zoiţei Sotir, ctitorii bisericii Sf. Nicolae (18321834) din Huşi, 1837, autor anonim, ulei pe pânză, 1 53 x 1 29 cm, rama (7 x 5 cm),
şcoală românească, cu inscripţia lămuritoare scrisă cu alb, în limba română, caracter
chirilic, cu majuscule: . , Robii lui Dumnezău. titori bisericii Sfăntului Neco/ai, Zaharie.
cu soţie dumi = sală Rucsanda la anul: 183 7 "; se află în pridvor, peretele de vest,
stare rea de conservare (Pl . IV . 1 ).
Cele două personaje sunt reprezentate în picioare, mărime naturală, cu chivotul
bisericii în mână, pe un fond verzui; pământul sienna - cărămiziu; deasupra: în
dreapta, pe nori, este reprezentat Iisus Hristos, bust, binecuvântând ctitoria şi ctitorii,
iar în stânga, Sf Nicolae, patronul bisericii.
Zaharia Satir: faţa rotundă, ochii uşor oblici, nasul drept, mustaţă grizonată;
işlic roşu - cărămiziu ; poartă o giubea neagră, îmblănită şi anteriu; cu mâna dreaptă
.,îndrumă" ; Ruxanda: faţa rotundă, părul negru, strâns în coc şi o parte pe lângă
ureche. ochi negri, puternic reliefaţi ca şi sprâncenele, nasul drept, buze mici, subţiri ;
poartă o rochie albastră, strânsă pe talie, gen crinolină, guler mare alb de dantelă cu un
decor flora!, mâneca largă, bufantă, de dantelă în zona coatelor, manşete strânse,
brodate, un şal pe umeri sau un accesoriu aplicat; în mâna stângă are o batistă sau
năframă, iar în dreapta are un accesoriu (?).
Tabloul se află într-o stare foarte rea de conservare (degradări mecanice
rupturi , cracluri şi impurităţi pe toată suprafaţa); a suferit intervenţii, cel puţin una,
înainte de anul 1 879, după cum reiese dintr-o catagafie din acelaşi an.
Zaharia Satir (gr. Sotiros, Sotiru, cf. şi bg. Sotir)9J a construit biserica între anii
1 832- 1 834�4 Despre Sotirovici sau Sotir, C. Sion ne spune că "au fost alai-ceauş la
domnul Mihai Şuţu, după fuga Domnului la 1 82 1 , au rămas în Moldova. S-au însurat
cu o soră a lui Neculai Hagiolo, acum ban din Vaslui, au făcut vro doi - trei ficiori:
unul şi-au cumpărat decret de boierie, altul au intrat în miliţie iuncăr, ca cum ar fi
nobil. moldovan al ţărei "95
Î ntr-o catagrafie din 9 mai 1 879, întocmită de iconomul Gh. Lazăr în calitate de
epitrop, la capitolul "icoane" , poziţia 44, este menţionat "un portret mare vechi
reparat cu privazurile poleite care poartă chipurile ctitorilor Bisericei Zaharia Satir
şi Ruxanda" . precum şi donaţiile făcute de către ctitori. Documentul se afiă astăzi în
Arhivele Episcopiei Huşilor96
Nu ştim unde vor fi fost înmormântaţi, dar credem că alături sau în interiorul
bisericii. Astăzi, la sud de biserică se află un cenotaf, ridicat în anul 1904, pe locul
vechiului altar sau al Sfintei Mese, alcătuit din pietre de mormânt din vechiul cimitir97 ,
aşezate în trei registre (inclusiv soclul şi vârful în formă de piramidă), dar, din păcate
inscripţiile sunt ilizibile.
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Î n patrimoniul bisericii se află două pomelnice: unul din secolul al XIX-lea, iar
altul din secolul al XX-lea, ambele cuprinzând numele ctitorilor mari şi mici
(în::.esrrătorii). Primul document, aflat în bibliotecă, inv. 1 22, dimensiuni: 2 1 ,9 x 1 6
cm. 3 file. are coperte maronii c u u n decor auriu, realizat prin impresiune; pe avers
este reprezentată scena Răstignirea lui Iisus, încadrată cu un chenar (vrej şi strugure),
iar în colţuri, buchete de flori; pe revers - un chenar cu un motiv geometric şi flora), cu
o inscripţie. caracter chirilic, înscrisă într-un medalion. La fila l , sunt menţionaţi :
Crirorii B ise ricii Sf Nicolae din Huşi 1 Morţi 1 Zaharia Satir, Fondatorul bisericei,
Ruxanda, Maria ( D. Tălmaciu sau Tălmăcescu); la restaurarea bisericii au panicipat
În perioada 1925-1926: 1vanciu (Săbu = Sârbu), Vasile (Hagiu), preotul (Toderaşcu),
economul Ştefan Andriescu ; la fila a doua, sunt consemnaţi: Binefăcătorii Bisericii 1
Vii 1 Economul Eiremia Hagiu, prezvitera Varvara Hagiu, economul Constantin
(/săcesc:u), prezvitera Soltana (lsăcescu), Mihail şi Maria (Darie), Ioan şi Apolina
(David), Dimitrie şi Ecaterina (Donea), Vasile şi Ecaterina (Gheorghiu), Petrea şi
Elena ( Bouez)" , etc.
Cel de-al doilea pomelnic, tipărit pe carton în tipografia lui Ion Grigoriu din
Huşi. enumeră, de asemenea, o parte dintre ctitori şi binefăcători, dar nu putem preciza
anul tipăririi.
Cele două documente demonstrează cel puţin trei lucruri: categoria socială din
care făcea parte ctitorul, aceea a negustorilor, etnia căreia aparţine - cea bulgară, etnie
care a adus o contribuţie culturală, cel puţin la Huşi şi Bârlad, insuficient pusă în
lumină. Dăm doar un exemplu, acela al bisericii Sf. Dumitru ( 1 834- 1 846), construită
de bulgari 98 , alături de românii din diferite categorii sociale, lăcaş care păstra odinioară
. chip ul ::.ugrăvit" al acestuia pe "o icoană veche"99
Biserica Sf. Nicolae (Pl. IV.2) a fost refăcută în anul 1 862 şi reparată radical
între anii 1 922- 1925 1 00 De aceea, încercăm să descriem edificiul - atât cât ne permite
starea de conservare a tabloului, comparându-1 cu cel prezent.
Edificiul prezintă un plan triconc, cu absidele laterale pentagonale, azi
semicirculare, cu turn-clopotniţă pe pronaos, fără turla falsă de azi de pe altar, intrare
sud. pridvor i niţial închis, susţinut de patru coloane cu o deschidere în arc trilobat,
intrare prin partea de sud la altar, acoperiş în patru ape (tablă), coama scurtă; turnul
clopotniţă era mai înalt (4 nivele) decît cel de astăzi, acoperiş bulbat, azi baroc;
plastica arhitecturală: (azi) panouri rectangulare adâncite în zidărie până aproape de
cornişă (profile simple în retragere), aceasta din urmă, subliniată de un brâu din dinţi
"
de lup", care actualmente nu mai există.
Tabloul votiv al spătarului Ştefan Angheluţă şi al soţiei sale Smaranda,
ctitorii bisericii Adormirea Maicii Domnului (1860-1862), sat Bahnari -Vaslui,
autor: <V. Siffert> sau <Gheorghe zugrav>, ulei pe lemn, dimensiuni: 2 1 5 x 60 x 4,5
cm, trei blaturi (PI.V. 15), 2 traverse semiîngropate, nesemnat, datat: 1 86 1 , potrivit
inscripţiei scrisă în limba română, caracter chirilic, încadrată într-un decor în formă de
scut de pe podium-ul central: Anul 18=61 Septemvri (e) 8 1 Ctitorii: Ştefan Angiluţ
(Anghiluţ) spătariu. În vărstă de 62 ani: şi a soţii sali, Smaranda Anghiluţ. în vârstă
de 53 ani " (Pl. V. 7); se află în pronaos (peretele de sud), protejat de un grilaj metalic,
cu monograma ctitorului şi data realizării acestuia: .,C. A. 1 862" (PI.V . 1 6).
Cele două personaje (Pl. V . 1 ) sunt reprezentate în picioare, pe un fond brun
. .

"

. .

,

..

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

61 1

închis, în mărime naturală, cu chivotul bisericii în mână; în spate - o draperie verde, cu
franjuri aurii, care porneşte din centru sus şi învăluie coloana din partea dreaptă.
Ştefan Angheluţă (Pl. V. 2,5}: faţa ovală, capul descoperit, păr castaniu, uşor
grizonat, tuns scurt, fruntea înaltă, ochi deschişi (albaştri), subliniaţi de cearcăne
accentuate, sprâncene subţiri, nasul lung, uşor acvilin, buza de jos subliniată, bărbia
rotundă. Costumul: cămaşă albă, guler înalt, antereu pepit (alb - albastru), încheiat cu
patru nasturi, manşete duble, încins cu o centură de piele maronie, cu trei catarame,
gen chimir; deasupra - o giubea 1 0 1 îmblănită, cu gulerul uşor lat pe spate, din blană
brună, mâneci largi ; în mână ţine un rotulus desfăşurat pe care este schiţat planul
bisericii (Pl.V.3); poartă un inel cu monogramă pe degetul arătător al mâinii drepte
( PI.V.6).
Snwranda Angheluţă (Pl. V .8 - 9): părul negru, ondulat, ochi negri, sprâncene
subţiri, nas borcănat, buze subţiri; poartă o bonetă albă de mătase fină, brodată pe
margini, cu horboţică, două funde laterale şi două panglici late (ocru, cu dungi verzi),
cămaşă albă, în dungi cu garnitură de dantelă pe bust şi la mâneci, un şnur negru la
gât, de catifea, prins cu o broşă; rochia (verde închis) de catifea sau mătase, gen
�rinolină, cu un decolteu adânc în "V" , mâneci clopot prinse cu o fundă în dreptul
cotului şi dantelă neagră la margini; rochia are un imprimeu cu motive vegetale,
poalele imprimate cu şase dungi late, orizontale (ocru) cu un decor flora! - vegetal
(buchete cu flori roşii şi frunzuliţe verzi); remarcăm decorul identic al dantelei de pe
piept, gulerului şi batistei pe care o ţine în mâna stângă (Pl. V. I O); accesorii: cercei în
formă de floare, alcătuiţi din 6 perle şi doi pandantivi, la gât - o broşă (Pl. V . 1 2) cu
piatră portocalie (alcătuită din patru verigi rectangulare, la capetele orizontale are câte
o verigă semicirculară, surmontată de un motiv flora!, iar celelalte au o terminaţie
alcătuită din trei bumbi, central - o figură umană}, o brăţară la mâna stângă, centură colan, metalică cu verigă de prindere realizată dintr-un motiv antropomorf (mâini),
centura propriu-zisă fiind decorată cu motive geometrice, fitomorfe; pe mâna stângă
poartă trei inele (Pl. V . 1 1 ) .
Pe un piedestal (secţiune circulară), decorat în partea superioară cu o ghirlandă
şi un profil realizat din două muluri în partea inferioară, aşezat pe un soclu cu baza
pătrată, se află un vas liturgic unde arde tămâie (Pl.V. 1 3). Macheta bisericii este
pictată în alb - ocru (Pl. V 4 )
Un proces-verbal, întocmit de preotul Pavel Luca în anul 1 889, consemna
faptul că fondatorul, "reposatu Ştefan Angheluţă ", donase bisericii " un portret mare
a ctitorilor bisericii" 1 02 , biserica Adonnirea din Bahnari fiind construită între anii
1 859- 1 860 1 03 sau în anul 1 862 1 04
Portretele lui Ştefan şi al Smarandei Angheluţă, ctitorii bisericii Naşterea
Maicii Domnului ( 1 852- 1 855), sat Chiţoc, c. Lipovăţ (PI.VI. l ), ulei pe pânză, 1 80 x
1 20 cm. autor: V Siffert, semnat, datat: 1 86 1 , inscripţie, stânga sus, scrisă în limba
română: " Postelnius Ştefanu Angeluţe în etate de 62 de ani şi soţia sa Smaranda în
etate de 53 de ani. 1861 Sep>tembrie> "(Pl. VI. 6), semnat stânga jos: " Pinxit vivum
V. Sif.fert "(Pl.VI. 1 2), stare bună de conservare (cracluri fine}, restaurat pe o mică
porţiune (dreapta jos), adus de la şcoala veche "la locul cuvenit ctitorilor anume
aranjat" la iniţiativa preotului paroh Ioan Ursecescu în anul 1 893, data numirii
.

.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

612

.
acestuia 1a parah 1a
" Ch"Iţoc 1 05 ; se află m pronaos, peretele de sud, protejat de un grilaj
metalic. cu monograma ctitorului şi data realizării: "C.A. 1 86 1 " (Pl.VI.7).
Un inventar din anul 1 902, făcut de preotul sus - menţionat, consemna existenţa
.,portretului Ctitorilor Biserecei, lucrat pe pănză cu oloi în ramă frumos omată şi
vopsită cu bronz (Schlagmetall, n. n.)" , a unui pomelnic "de lemn frumos lucrat al al
fondatorilor (care astăzi nu mai există), precum şi a unui "sinodic uzat"1 06, acesta din
urmă aflat şi astăzi în arhiva parohiei.
Cele două personaje (Pl. V l . I ) sunt reprezentate pe un fond brun: Ştefan
A ngheluţă în picioare, iar Smaranda aşezată; în spate - o draperie verde, care se
revarsă din dreapta şi înfăşoară o coloană ocru - brun, aflată în partea stângă; paviment
în şah (brun închis, ocru închis).
Ştefan Angheluţă (Pl. VI.2,4): capul descoperit, faţa ovală, păr scurt, castaniu,
uşor grizonat. fruntea înaltă, ochi deschişi la culoare (albaştri), subliniaţi de cearcăne
accentuate. sprâncene subţiri, nasul lung, uşor coroiat, buza de jos subliniată, bărbia
rotundă. Costumul: cămaşă albă, guler înalt, antereu (picăţele alb-albastru), cu guler
înalt (tunică). încheiat cu patru nasturi; încins cu un brâu de mătase albă cu o bordură
decorată cu motive geometrice (roşu, verde şi albastru); deasupra
o feregea 1 07
(albastru închis); în mâna dreaptă ţine un rotulus înfăşurat; accesorii: două inele pe
mâna dreaptă (inelar şi arătător); pantofi negri.
Smaranda Angheluţă este aşezată pe un fotoliu de lemn cu tapiţeria spătarului
albastră; capul acoperit cu o învelitoare de dantelă, legată cu un şnur fin, cu decor
tloral şi o montură cu pietricele albastre sau mătase, păr negru, ondulat, strâns la spate,
ochi negri, sprâncene subţiri, nas borcănat, buze subţiri; cercei albi, cu verigă simplă şi
opt perle; poartă o rochie neagră, gen crinolină, cu guler şi manşete albe de mătase,
brodate, cu aplicaţii, guler prins cu o camee; deasupra - o scurtă (orange) în ciini cu
bordură din broderie (negru-brun cu motive florale), guler şal, mâneci bufante; sub
rochie - o bluză albă cu mâneci bufante şi fundă (orange) la manşete; accesorii : cercei
(6 perle albe unite într-un motiv tloral şi 2 pandantivi cu câte o perlă fiecare), o camee
la guler, prinsă cu un lănţişor de o broşă-breloc cu trei pandantivi, aflată în partea
stângă, aproape de talie, câte un inel pe arătător şi inelar; în mâna stângă poartă o
batistă cu margini dantelate (Pl. VI. 3, 5). Pavimentul (sienna şi ocru) încheie cromatic
partea superioară, armonizându-se cu terminaţia mânerului de la fotoliu (ocru-auriu),
cu ciucurele din partea dreaptă sus şi franjurile draperiei; haina albastră a lui Ştefan
Angheluţă este în armonie cromatică cu spătarul fotoliului de aceeaşi culoare.
Ştefan Angheluţă, primul primar al târgului Vaslui, a pornit de la o stare socială
modestă, ajungând să facă parte din categoria marilor propietari; în anul 1 857 deţinea
o suprafaţă de teren de cea. 4.000 fălcii 108
Despre Ştefan Angheluţă, C. Sion spunea că sunt: "Mai mulţi, dar nu sânt de
neam: porecliţi de pe numele părinţilor lor, unul la Vaslui făcut spătar de Mihai vodă
(Mihai Şuţu ( 1 8 1 9- 1 82 l ) u><J pentru că-i bogat, tată - său ţăran bimic din satul Muntenii
de Gios, Angheluţă pâslarul au fost multă vreme crâşmar la tată-meu, de la 1 800 păn
la 1 8 1 2. ratoşul Bahnarilor. de la gura Muntenilor, unde au găsit o comoară şi apoi şi
au cumpărat dugheană în Vaslui; şi fiii săi şiind multă vreme în posesie Bahnari,
Moara Grecilor şi Negreştii, s-au înstărit foarte, încât pe lângă că s-au boierit, şi-au
făcut casă cu două rânduri în Vaslui, apoi au cumpărat de veci moşia Bahnari, de la
A
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netrebnicul lorgu, fiul logofătului Neculai Stratulat. Însă nu are acest Angheluţă
urmaşi "1 10
Informaţia lui C. Sion este parţial adevărată, deoarece Vidomostia de boierii
Moldovei aflaţi în ţară la 1829, consemna faptul că era fiul polcovnicului Sămion
Angheluţă, iar Catagrafia târgului Vaslui din anul 1 820 menţionează 8 polcovnici
1
printre care şi pe Ştefan Angheluţă 1 1 ; cf. Marei Arhondologii a boierilor Moldovei era
"după izvod: paharnic" , iar "pentru slujbe: spătar" ( 1 847) 1 12 , lista boierilor moldoveni
din anul 1 85 1 , consemnându-1 în aceeaşi funcţie de spătar 1 1 3
În calitate de preşedinte al Eforiei Vasluiului ( 1 853) provoacă conflictul dintre
târgoveţi şi propietara târgului Vaslui, Elena Şubin, prin sechestrarea tuturor
veniturilor domeniale ale acesteia: "Se rădicase la mare onoare şi la o situaţie politică
un om din popor - Ştefan Angheluţă - care din mare arendaş al moşiilor mănăstireşti
din Vaslui ajunsese şi mare propietar. În jurul acestui Ştefan Angheluţă s ' a grupat tot
spiritul nou de democraţie, de emancipare, ca G. Petala, C. Sion, M. Kogălniceanu" 1 1 4
La 19 august 1 860 s-a hotărât crearea municipalităţii la Vaslui, Ştefan
Angheluţă fiind ales primul preşedinte al Consiliului municipal Vaslui la propunerea
lui M. Kogălniceanu (26 august), confirmat fiind prin Decretul din 1 1 septembrie
1 860. De fapt, preşedintele Consiliului municipal fusese ales de obşte prin vot în
cadrul unor alegeri locale din rândul a 14 candidaţi, personalităţi care se bucurau de
preţuirea orăşenilor. Ca urmare, a fost desfiinţată epitropia oraşului creată odată cu
aplicarea Regulamentului Organic ( 1 83 1 ) , iar în calitate de primar Ştefan Angheluţă a
luat măsuri în vederea emancipării oraşului 1 1 5
Actul filantropic nu s-a limitat doar la înzestrarea ctitoriilor sale. La 1 0
septembrie 1 857, Ştefan Angheluţă a înfiinţat o şcoală în satul Chiţoc unde a asigurat
în mod gratuit cazare, mâncare, haine, manuale, şcoală care a fiinţat până în anul 1 874.
Cei trei institutori predau o programă identică cu cea a şcolilor primare din oraşe, în
plus, muzica vocală şi cântări le bisericeşti 1 1 6 La această şcoală, "cea mai renumită de
pe aceste meleaguri, cu peste 100 de elevi . . . şi cei mai buni dascăli" , a învăţat şi Iacov
Antonovici, viitorul Episcop al Huşilor 1 1 7 (Pl. VI. I l ).
A dăruit, de asemenea, materialul lemnos pentru căptuşirea bisericii Sj: Voievozi
( 1 826) din satul Tanacu. ctitorie de obşte 1 18
Din inscripţiile de pe cele două tablouri reiese că spătarul Ştefan Angheluţă s-a
născut în anul l 799 sau 1 800 (cf. Vidomostiei boierilor moldoveni din anul 1829), iar
Smaranda, soţia lui în anul 1 808. Spătarul Ştefan Angheluţă a murit "sărac lipit şi fără
nici un ajutor în casele proprii cei mai rămăseseră în Vaslui pe strada Berzelor" 1 1 9 în
anul 1 876, potrivit însemnării din 1 8 aprilie 1 882, scrisă de diaconul Enache
Buzdugan în Sinodicul bisericii Naşterea Maicii Domnului din satul Chiţoc 1 20
A fost îngropat la Vaslui, în cimitirul bisericii Tăierea Capului Sf Ioan
Botezătorul, la groapa comună, potrivit unei informaţii primite de la preotul Ioan Popa
din Mânjeşti.
Memoriul protoiereului judeţului Vaslui către P.S . Iosif Gheorghian din 28
noiembrie 1 877 arăta că " Defunclu Ştefanu Angheluţe zidindu Biserica din Cotuna
Chiţocu au înzestrat-o cu mai multe odoare preţioase de Argint. După moartia
numitului Angheluţe, Dl. Iancu Ioan, domiciliat în Vasluiu, nepot de soră a
reposatului ctitoru... a cerut să i se dea în păstrare lucrurile rămase nevândute la
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moşia Chiţocu" Iancu Ioan, procurator mamei sale, Paraschiva Ioan Antoniu,
succesoarea averii defunctului Ştefan Angheluţă a luat argintăria în luna octombrie a
anului 1 8J6. Acest fapt a declanşat un lung proces între moştenitori şi Episcopia
Huşilor. In anul 1 880, septembrie 3, protoiereul de Vaslui încă mai cerea "a se
2
îmzapoia objectile afierosite ei de fondatoriul său" 1 1
Din conţinutul acestor documente se poate desprinde tendinţa unor fondatori de
a-şi atribui dreptul de proprietate asupra bunurilor fundaţiilor respective sau de a-şi
rezerva privilegii şi avantaje nepermise în administrarea acestor fundaţii. În general,
însă. cuprinsul actelor de ctitorie constituia un argument puternic împotriva teoriei
dreptului de proprietate al particularilor asupra fundaţiilor. Bunurile donate aveau o
destinaţie specială, diferită de a bunurilor din proprietatea privată, biserica declarându
le inalienabile, supunându-le unor reglementări canonice deosebite, · neputând fi
înstrăinate decât în cazuri excepţionale 1 22
Î n ceea ce priveşte cele două portrete, datate: 1 86 1 , considerăm că lucrarea care
se află astăzi în patrimoniul bisericii Adormirea din satul Bahnari a fost pictată mai
întâi. fiind destinată bisericii Naşterii Maicii Domnului din satul Chiţoc.
Î n sprijinul acestei ipoteze, aducem următoarele argumente: modificarea
evidentă a datei şi vârstei personajelor de pe lucrarea de la Bahnari, făcută în anul
1 86 1 , când a fost terminată ce-a de a doua şi când a fost mutată la Bahnari; hramul
acestora: Naşterea Maicii Domnului (Chiţoc) care se sărbătoreşe la 8 septembrie, dată
inscripţionată pe lucrarea de la Bahnari, iar nu 1 5 august, praznicul Adomzirii Maicii
Domnului; data construirii celor două ctitorii : lăcaşul din Chiţoc, între anii 1 848 1 23
sau 1 852 (potrivit inscripţiei (Pl. VL8), aflată deasupra uşilor diaconeşti, în partea
stângă, scrisă în limba română, caracter chirilic, de meşterii " săpători": "Pomeneşti
D<oamne>: şi pre noi pu . . . osteniţ<i> meşt<eri> Nicolai şi(. . . )l852>") - 1 855 (după
cum se poate constata din însemnarea din 1 8 aprilie 1 882 din sinodicul bisericii şi a
pisaniei, azi dispărute, dar consemnată într-un chestionar din anul 1 92 1 ) 1 24 ; biserica
6
din satul Bahnari a fost construită între anii 1 859- 1 860 125 sau 1 862 1 2 ; fimcţia pe care o
avea ctitorul : era spătar când a construit biserica din Chiţoc, iar nu postelnic; datarea
g rilajelor, special amenajate pentru protejarea lucrărilor: cel din Chiţoc în anul 1 86 1 ,
iar cel de l a Bahnari în anul următor; costumul celor două personaje demonstrează; nu
numai starea socială a acestora, dar şi faptul că moda feminină se schimbase în
intervalul anilor ante 1 855 - 1 86 1 ; suportul acestora: deşi pictate în tehnica uleiului,
unul este pictat pe lemn, asemenea icoanelor, iar celălalt pe pânză; maniera de
realizare picturală este diferită: autorul lucrării de la Bahnari dovedeşte stângăcii de
perspectivă, chiar de compoziţie, pe când V. Siffert stăpâneşte toate mijloacele
artistice; caracterul inscripţiei: deşi în limba română, unul este scris cu majuscule, în
chirilică, celălalt, scris cu minuscule, uşor latinizat; şi, nu în ultimul rând prezenţa
chivotului, a machetei bisericii, precum şi a planului acesteia reprezentat pe acel
rotulus desfăşurat, care corespunde bisericii din satul Chiţoc.
Macheta bisericii (numai faţada de vest) din lucrarea aflată azi Ia· Bahnari, dar
care înfăţişează biserica din Chiţoc (Pl.VI.4), prezintă un plan trilobat, pe o temctlie şi
un soclu înalt de piatră, turn-clopotniţă pe pridvor, intrare vest cu o de&chidere în arc
teşit, învelitoare şindrilă, acoperiş articulat, coama scurtă; plastica decorativă: faţade
decorate în două registre cu panouri rectangulare adâncite în zidărie în pârtea
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inferioară şi o friză de arcaturi pe pilaştri cu u n capitel (asemenea tripticelor) în partea
superioară, despărţite de un brîu realizat din muluri în retragere, aflat la două treimi
din înălţimea edificiului; faţada de vest avea friza de arcaturi alcătuită din trei arcuri în
partea superioară şi două panouri rectangulare în partea inferioară, central - un mic
panou care cuprindea pisania, azi dispărută; sub cornişă - un brâu de denticuli; turnul clopotniţă (4 niveluri), fără bază şi tambur, avea acoperiş piramidal (patru ape) de
şindrilă; o fereastră (4 probabil), cu o deschidere în arc în plin cintru; pe absidele
laterale şi turn se află câte o cruce de metal, la bază cu o semilună şi un bulb, care mai
există şi astăzi.
Totuşi, trebuie făcută precizarea, că Ştefan Angheluţă a dorit ca cele două
ctitorii să tie dacă nu identice, măcar asemănătoare. Ambele lăcaşuri au acelaşi plan,
aproape aceeaşi plastică arhitecturală. Intrevenţiile ulterioare au afectat aspectul
iniţial al acestora: cel din Chiţoc a fost reparat în anul 1 898 1 27şi 1942 128 , iar cel din
Bahnari între anii 1900- 1 902 1 29 , 1 922 şi 1 942 1 30 Printre diferenţele existente astăzi,
menţionăm: brâiele, deşi sunt situate la aceeaşi înălţime au profilele diferite, iar sub
cornişă, lăcaşul de la Chiţoc are un rând de denticuli, iar cel de la Bahnari, motivul
.. dinţi de lup", acesta din urmă nu credem că a fost schimbat.
Monumentul (Pl. VI. 9- 1 0) din satul Chiţoc se înfăţişează astăzi uşor schimbat:
prezintă un plan triconc cu turn-clopotniţă pe pridvor, intrare vest; proscomidiar şi
diaconicon în rezalit, fundaţie şi soclu de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, planşee
de cărămidă, lemn, tâmplării lemn, pardoseli-lemn, învelitoare tablă, iniţial şindrilă;
calotă, pronaos, naos
boltă semicilindrică şi una
sistem de boltire: pridvor
octogonală de lemn, altar - o semicalotă de lemn pe arc dublau sprijinit pe o consolă
cu muluri în retragere, abside laterale-semicalote; faţade decorate pe întreaga suprafaţă
în două registre: panouri rectangulare, o friză de arcaturi pe pilaştri, despărţite de un
brâu puternic profitat, aflat în treimea superioară a edificiului; cornişa realizată din
muluri în retragere şi un rând de denticule; ferestre rectangulare cu o deschidere în arc
teşit în partea superioară; acoperiş articulat; turn
clopotniţă, 4 nivele, baza de
secţiune pătrată, decor: panouri rectangulare adâncite în zidărie, denticuli sub cornişă,
ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru, acoperiş de tablă, în solzi, bulbat.
Potretul votiv al Anastasiei şi al lui Neculai Negroponte, al familiei
<Cazimir>, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena ( Sf. Voievozi, 1860),
sat Fruntişeni, c. Griviţa, pictură murată (ulei), 1 860, autor anonim, Moldova, se află
în pronaos, stare de conservare rea, aproape înnegrit (Pl. VII. 1 ).
Portretul este realizat în două registre: în cel inferior Anastasia şi Neculai
Negroponte, reprezentati bust, trei sferturi, privind înainte, costum de epocă.
Anastasia Negroponte- facies oval, părul castaniu, strâns, cărare la mijloc, ochii mici,
nasul prelung, buze subţiri, învelitoare de cap, prinsă la spate, poartă o bluză albă şi o
rochie strânsă pe talie, mâneca clopot, decorată la piept şi mâneci. Accesorii: în mâna
dreaptă are o batistă albă, la gît poartă o eşarfă şi o bijuterie pe inelar.
Neculai Negroponte are părul alb, mustaţă scurtă, uşoară calviţie, nasul. drept,
poartă redingotă, închisă la culoare, vestă albă, legătură de gât neagră; în mâna stângă
are un rotulus desfăşurat.
În registrul superior sunt reprezentate trei personaje (doi bărbaţi având vârste
diferite şi o femeie), veşminte de epocă (redingote, închise la culoare, vestă albă, capul
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descoperit, cel mai tânăr are un rotulus în mâna dreaptă, iar al doilea ţine mâna stângă
la vestă; ambii au mustaţă scurtă). Personajul feminin are acelaşi costum ca al
Anastasiei Negoponte, aceeaşi coafă, dar este mai tânără, obrazul supt, nas prelung,
bărbie pronunţată (Pl. VII.2).
Pisania de deasupra întrării în biserică, scrisă în limba română, caracter chirilic
pe un suport de piatră, dovedeşte că lăcaşul a fost construit în anul 1 860 de către
Anastasia Negroponte, soţia agăi Nicolae Negroponte: . , Casa aceasta a Domnului
Dumnăzău sau ziditu de la Dumnaii: Anastasia Negro Ponte, Agoia: în anulu 1860
Iunie în /6 "
Despre familia Negroponte (Nigroponte), C. Sion spunea că este: "arman, venit
pe la 1 836, neguţitor în Galaţi, apoi făcând tovărăşie cu vornicul Alecsandri şi cu
Mihai vodă la vămi, la poşlină, Neculai Nigroponte s-au mutat la Iaşi, şi în Galaţi au
rămas fiu-său Antonachi , care s-au făcut mofluz, de au mâncat mulţime de bani a
"
multora: pe bătrân I-au făcut agă şi pe fecior spătariu
Nicolae Negroponte este menţionat ca agă, cf. Listei boierilor moldoveni din
m
32
anu/ 1 85 1 1 • iar Andronachi Negroponte ca spătar
Aga Neculai Negroponte îşi investise beneficiile achiziţionând proprietăţi
funciare după anul 1 845: avea în satul Fruntişeni (c. Griviţa), fosta proprietate a
vornicului Neculai Ventura, 1 .200 fălcii, iar satele Puieştii şi B ărtăluşii (c. Puieşti)
erau stăpânite de acesta şi postelnicul Răducanu Cazimir, fiecare deţinând câte 1 .000
de fălcii 1 34
Lăcaşul a fost ridicat sub supravegherea familiei Cazimir, precum şi sub cea a
lui Strati Colomeni sau Colomeri, însurat cu Zamfira Negropontem, unii dintre aceştia
fiind reprezentaţi poate în pictura din pronaos.
B iserica prezintă un plan navă dreptunghiulară cu turn - clopotniţă pe pridvor,
intrare vest, altar semicircular, subliniat de un rezalit surmontat de un fronton sprijinit
pe doi pilaştri ; temelie de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, acoperiş în patru ape
(tablă zincată), coama scurtă; în pronaos, partea de sud există o gropniţă, devastată,
care la data cercetării avea doar un craniu dezvelit, aruncat pe pardoseala de piatră.
Repertoriul ornamental pune în evidenţă silueta edificiului (panouri rectangulare
adâncite în zidărie, pilaştri, soclul, brâul şi cornişa puternic reliefată), care se
dovedeşte a fi o realizare arhitecturală armonioasă prin acurateţea şi simplitatea
plasticii arhitecturale (Pl. VII.3-4)
În patrimoniul bisericii se află un pomelnic al familiei Negroponte, datat: 1 862,
suport de hârtie, dimensiuni 29,7 x 23 cm, scris cu negru şi roşu pe două coloane,
încadrate de un chenar roşu şi auriu: "Pomelnicu dumisali: KK: Anastasiei
Negroponte. Cu a dumisale familie, atât cei în viaţă cât şi cei adormiţi 11 Viei:
Anastasie: Maria: Eustratie: Zamfira: Rucsanda: Eusebia: Nicolae: Ştefan: Arghirie:
Nicolae: Zamfira: şi fiii lor: Anastasie: Panainte: Aspasia: Cleopatra: Elena:
Nicolae: Alexandru: Rucsanda. Şi tot neam<ul> lor. 11 Adormiţii: Nicolae: Antonie:
Constantin: Ioan, Presvitera Floarea, Presvitera: Cristea presviter: Jeremie Monah:
Antonie: Eufrosina: Elisaveta: Ioan: Stana: Ioania: Ioan: Vasi: Bălaşa: Elena: Radu:
Hristea: Alexandru: Maria: Anastasie: Chiţa: Atanasie: Luca: Fotache: Fotenia:
Rucsanda: Teodor: Safta: Ioan: Dimitrie i<e>reu: Maria Presvitera: Maria:
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Anastasie: Ioan: Alexandru: Andreiu: Ioan: Constantin. Şi tot neamul lor. 1862:
Maiu: 4 : zili"
Lăcaşul mai păstrează, de asemenea, un pomelnic - triptic, cuprinzând "Ctitorii
"
ce au prefăcut biserica din Frunteşeni la anii 7260 Mai , datat: 1 752 (n.n.), lemn,
dimensiuni: 68 x 41 x 1 7,5 x 3 cm, scris cu alb în limba română, caracter chirilic,
publicat de 1. Antonovici 1 36
Portretul lui Dimitrie Castoian, ctitorul bisericii Adormirea Maicii
Domnului din Vaslui (1860), pictură murală, ulei, 1 860, diametru: 73 cm, (inclusiv
chenar), 48 cm (portret), autor anonim, se află în pronaos (Pl. Vll l . 1 ) .
Dimitrie Castroian este reprezentat bust, pe un fond vibrat (brun, verde,
violaceu). privind spre dreapta; facies oval, ochi negri sau căprui, părul blond, uşor
ondulat, cărare pe stânga, fruntea înaltă, nasul drept, mustaţă mijlocie, cămaşă albă cu
guler tunică, legătura de gât neagră (un şnur), haină (brun -violaceu) cu revere; a
suportat uşoare măsuri de conservare în anul 1 998.
Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1 859 de către
Neculai Hagioglu Chiriac ( 1 784- 1 859), negustor bulgar 137 sau grec, născut în
Bucovina, având patentul de negustor nr. 337, obţinut în anul 1 827 138 , potrivit
catagrafiei din anul 1 8 3 1 a târgului Vaslui 1 39
C. Sion în Arhondologia Moldovei spunea că: "Neculai Chiriac de la Vaslui, ce
este făcut ban de Mihai vodă, acela-i bulgar, neguţitor, ficior unui Chiriac, precupeţ
"
hagiu din Vaslui, şi pănă a se boieri să iscălea Neculai Hagioglu 1 40
Piatra de mormânt 1 4 1 a lui Hagi Chiriac se află în pronaos. Este de marmură
albă. cu o inscripţie în limba română care demonstrează că Dimitrie Castroian a fost
acela care a finalizat construirea bisericii: Supt această piatră odihneşte robul lui
"
Dumnezeu Nicolai Chiriacu din a căruia avere sau didit acest sfănt locaşu de cătră
nepotul seu Dimitrie Castroian la anul 1 860" Deasupra inscripţiei este sculptată o
ghirlandă cu o cruce greacă înscrisă.
Lăcaşul prezintă un plan navă dreptunghiulară, cu absida altarului decroşată, cu
trei laturi, intrare sud, cu două turle false pe pronaos şi altar, temelie piatră, pereţi
portanţi de cărămidă, planşee - lemn, acoperiş de tablă, coamă scurtă, pardoseli iniţial
lemn, actualmente marmură; sistem de boltire: pridvor o boltă semicilindrică, în
pronaos, naos - câte o boltă în leagăn, cu şase penetraţii în dreptul celor şase ferestre
(trei în partea de nord, trei în sud), trecerea dintre naos şi pronaos este realizată printr
un arc dublou; deasupra cafasului - o boltă semicilindrică, perpendiculară pe axul
bisericii, susţinută de patru arcuri dublou; altar o semicalotă; prezintă două nişe
pentru proscomidiar şi diaconicon; intrare în partea de sud a veşmântarului (Pl. VIII.
2-3 ).

Plastica arhitecturală a faţadelor: trotuar de protecţie, soclu înalt, subliniat de un
tor puternic reliefat, faţada de vest: trei ferestre cu o deschidere semicirculară,
subliniate de un decor realizat din tencuială gen bosaj şi un relief gen consolă în partea
inferioară a ferestrei ; deasupra, alte trei ferestre tip oculus, cu feroneria originală;
cornişă cu trei profile în retragere, iar dedesubt casetoane înguste rectangulare.
Pridvorul (în partea de sud şi nord) marcat de rezalite decorate cu o nişă şi un caseton.
Între ferestrele naosului şi pronaosului se află trei stâlpi (poate cu rol de contraforturi)
în trepte, având capitelul realizat dintr-un profil simplu; proscomidiarul şi
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diaconiconul în rezalit, surmontaţi de u n fronton ş i u n caseton adâncit în zidărie; turle

baroc cu baza ocwgonală, acoperite cu tablă în formă de solzi, subliniate de proti le

simple de tablă.

Dar numele lui Dimitrie Castroian este legat în pri mul rând de

Dulllitm şi Cuvioa.Ht Paraschiva din satul Budeşti,
fi lantrop in an ul

1 864 1 42

1 867 ' 43
anul 1 90 1

sau

Înrr-un inventar din

biserica Sf.

corn. Creţeşti , construită de către

"despre l ucruri le ce sunt în B iserica din cotuna

Sf. Dumitru şi Cuvioasa Paraschiva, sunt
67 . ..3 portreti a titarilor şi fondatorilor acestei Biserici " 1 44, dar

B udeşti. comuna Olteneşti cu hramul
menţionate la poziţia

nu putem şti în ce tehnică au fost realizate: pictură murată, pictură de şevalet sau
fotografii şi cine era cel de-al treilea personaj , înafară de Dimi trie Castroian şi

Paraschiva. soţia l u i . Poate V as i le Cotae, primul preot al bisericii, deoarece în

patrimoniul bisericii se află şi portretul acestuia, realizat în tehnică mixtă de un artist
anomm.

Un portret de tinereţe al lui D . Castroian (Pl. I X . I ) . realizat în tehnică mixtă
25,5 x 20.8 cm (fără ramă). se află astăzi la
M uzeul j udeţean Vaslui ( i n v . 1 724), prin bunăvoinţa d-lui inginer Ioan Sbârnea din

r fotogr:1tie. acuarelă. creion). dimensiuni:

saLUt Budeşri, fi ul preotului Jon Sbârnea care a slujit la biserică începând cu anul
I LJ2? ' o�;;

Dimitrie Castroian este reprezentat în picioare. privind spre dreapta, mâna

dreaptă în buzunar. iar stânga se sprijină pe o piesă de mobilier; capul descoperit,
părul castaniu, cărare pe stânga, facies oval , ochi căprui, nasul drept. proeminent,
mustaţă "în furculiţă", perciuni l u ngi şi o barbă foarte mică; poartă cămaşă, vestă,

papil lon şi pantaloni de culoare albă; deasupra - o redingotă (brun); accesorii : o broşă 
breloc cu ceas. prinsă cu două lănţişoare şi un i nel pe mâna stângă (degetul arătător).
În p:1trimoniul bisericii se mai păstrează o

fotografie a acestuia ( Pl . IX. 2).

Ctitoru l . în vârstă, este reprezentat bust, priv ind spre stânga. are părul alb, mustaţă
scurtă. ··pe oală". un papilom pe obrazul drept; poartă cămaşă albă cu guler tunică,

legătură de gât de mătase: deasupra - vestă şi haină cu revere; accesori i : un ceas-breloc

( se observă doar lănţişoru l ) .

( 1 8 1 3- 1 898). regăsit î n documente
Castroean. Castroiano sau Castriiww. ca şi cea a lui Ştefan Angheluţă

Ascensiunea socială a lui Dimitrie Castroian

cu n u mele de

au un iz de legendă 146: de la copil de casă pe lângă unchiul său, Neculai Hagi Chriac,

dev ine mare latifu ndiar. cu nenumărate afaceri comerciale. devenind unul dintre cei
mai bogaţi oameni din Fălciu, deţinând

funcţii sociale (deputat), precum şi ranguri

c i v i le ( serdar. comis, spătar) 1 47

Di mitri Castriiano (Castroiano) se număra conform

Catagrajiei târgului Vaslui

J i n anul 1 820 printre negustorii hrisovoliţi 148, tiind menţionat în Marea Arlwndologie
a Boierilor Moldovei ( 1 835- 1 856 ): "pentru slujbe"- serdar ( 1 842). comis ( 1 852),
spătar ( 1!:�55) 1 4 11: în anul 1 85 1 era, de asemenea, serdar ( 1 85 1 ) 1 50
Despre originea acestuia, C. Sion preciza că sunt .,bulgari, băcali , daj nici

patentari din Vaslui pentru că doi fraţi ce sunt. fi ind nepoţi de soră lui Neculai sin
H agi Chiriac ( " belea grecească'' ) ce I-au făcu t Mihai vodă Sturza

pentru că-i bogat, i -au

( 1 849- 1 856) 1 5� .

( 1 834- 1 849) 1 5 1

ban,

boierit şi pe ei, dându-le rangul de sărdari, iar Grigori Ghica
pe unul l-au făcut spatar şi pe unul comis" 1 5 3 , sau macedo - român cu
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stare modestă din Castoria (Grecia)1 54 A fost căsătorit cu Paraschiva, fiica lui Leon
Tomşa 1 55
În anul 1 850, Dimitrie Castroian a intrat în trupul moşiei Olteneşti prin
cumpărarea moşiei răposatului spătar Grigore Rizu1 56, întregindu-şi proprietatea şi prin
alte cumpărături. începând cu anul 1 856 1 57
Prin actul de donaţie din 25 ianuarie 1 887, D. Castroian lăsa în grija Spitalului
din oraşul Huşi, grija întreţinerii bisericii şi a clerului deservent, stabilind totodată şi
epitropii ctitoriei sale: " Subsemnatul Dimitrie Castroean, proprietar domiciliat în
urbea laşi declar prin acest act, că din partea mea de avere disponibilă, dăruiesc
Spitalului din oraşul Huşi, . . . spital ce este instalat în casele foste proprietate a mea . . .
Sâ se dea de veci pentru tot deauna pentru întreţinerea clerului de la Biserica de la
moşia mea Budeştii din comuna Curteni, Plasa Crasna, judeţul Fălciu şi a servitorilor
acelei biserici câte trei mii de lei noi pe fiecare an şi anume actiualului preot
Sachelarului Vasile Cotae şi a celor ce după timpuri s 'ar orândui în locul său ca
preoT la acea Sjântî Biserică să li se dea pe fiecare an câte una mie şase sute lei. . . .
drept de control fiicei mele Eleonora ş i ginerelui meu Nicolae Volenti ş i din lipsă de
asemenea urmaşi Prea Sfinţiei Sale Episcopul Eparhiei Huşi "158
Din acest document reiese că liberalităţile sub forma donaţiilor şi legatelor erau
adresate de donatori sau testatori îndeosebi municipalităţilor şi colegiilor, cu sarcina
de a le asigura o anumită întrebuinţare specială, iar întreţinerea personalului bisericesc
şi cheltuielile pentru cult au fost principalele sarcini ale fundaţiilor bizantine până la
sfârşitul secolului al XIX-Iea 1 59
Ctitorul a înzestrat ctitoria sa din satul Budeşti cu un set de sfinte vase păstrate
într-o cutie de lemn îmbrăcată în piele de căprioară, având monograma donatorului
( .. D.C."), precum şi un potir de argint (ciocănit, gravat, dimensiuni: 28,7x 1 7x 1 0,3
cm)_ cu o inscripţie pe postament în limba română: "+ Dimitrie Castroian 1 888",
poJ.Iho n : ,.M"

Casa parohială, precum şi cea destinată cântăreţilor, suprafaţa de teren de un
hectar şi jumătate (care revenea preotului şi cântăreţului pentru a se întreţine), au fost
dăruite, de asemenea, de către D. Castroian 1 60
În anul 1 889 martie 22, cf. adresei nr. 2 1 3 a Protoieriei Judeţului Fălciu către P.
S . Silvestru Bălănescu, D. Castroian dorea să construiască o biserică nouă pe
proprietatea sa, Pogăneştii (c. Stănileşti, n. n.), în apropiere de cea veche, care fără o
"
radicală reparaţiune, nu mai poate rezista", arătându-se că a luat această decizie în anul
1 888, cu "ocazia vizitei la Budeşti", când a pregătit materialul şi a contactat pe
maistru! Iosef Veţaţi, "care a săpat locul pentru fundament"1 6 1 În această biserică se
atlă o fotografie a ctitorului. identică cu cea descrisă mai sus, reprodusă de Vasile
1 2
Folescu în monografia dedicată comunei Creţeşti 6
La 22 mai 1 857, D. Castroian a donat casele sale din Huşi în vederea înfiintării
Spitalului din acest târg 1 63 , iar la 20 ianuarie 1 898 a oferit 26 de cărţi de ritual
bisericii Sj: Nicolae din satul Brăhăşoaia, c. Bârzeşti, unde şi Nicolae Hagi Chiriac
donase la rândul lui 1 2 ha de teren pentru ctitoria sa 1 64
Dimitrie Castroian a fost înmormântat la Budeşti, lângă lăcaşul pe care 1-a
construit. Monumentul funerar este situat la nord de biserică, fiind realizat din
marmură gri şi albă pe un soclu de piatră, dimensiuni: 250 x 1 28 cm, decor: palmete,
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denticule, un motiv flora! şi o cruce; nu are inscripţie şi este într-o stare rea de
conservare (Pl.IX.3).
Î n patrimoniul bisericii se află pomelnicul (47 x 26,5 cm) familiei Castroian,
nedatat, scris de către ierodiaconul S. Dobranici cu tuş negru pe hârtie, cu majuscule,
pe o coloană mediană: Vii 1 Dimitrie, Paraschiva, Eleonora şi totu neamul loru 1
Morţii/ Neculai, Constantin, Teodosie, Gheorghie, Chirieacu, Mariea, Sofiea, Mariea,
Rariţa şi tot neamul loru. De ierodiaconu S. Dobranici "
Biserica construită de Dimitrie Castroian şi soţia sa Paraschiva, aşa cum o
putem vedea şi astăzi (Pl. IX. 4-5), prezintă un plan navă cu absida altarului decroşată,
cu trei laturi, turn-clopotniţă pe pronaos, intrare vest, fundaţie, soclu-piatră, pereţi
portanţi cărămidă, planşee lemn, cărămidă, pardoseli lemn, ciment, învelitoare de
ţiglă. Edificiul a fost acoperit iniţial cu şindrilă şi reacoperit cu tablă în anul 1 927 165
S i stem de boltire: pronaos
o boltă teşită pe patru arcuri dublau, naos calotă pe
pandantivi, altar - o semicalotă pe un arc dublau, două nişe prevăzute în zidărie pentru
diaconicon şi proscomidiar; plastica arhitecturală: soclu înalt, nemarcat, rezalite
(pronaos, absidele laterale) decorate cu panouri rectangulare adâncite în zidărie care
subliniază planimetria şi nişe cu o deschidere în arc în plin cintro cu o profilatură în
retragere; o friză de casetoane înguste sub cornişa realizată din două muluri în
retragere; ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru, marcate în partea superioară de
profile gen cornişă, iar în cea inferioară de casetoane adâncite în zidărie; faţada de vest
este subliniată de intrarea cu o deschidere în arc în plin cintru şi două nişe oarbe,
surmontate de un oculus; acoperiş articulat, de ţiglă, iniţial de şindrilă; turn
cloporniţă, azi transformat, 3 nivele, secţiune pătrată, fără tambur, prevăzut cu câte o
fereastră pe fiecare latură şi un turnuleţ de secţiune hexagonală, acoperiş bulbat.
O fotografie (22 x 1 5,3 cm) ne înfăţişează biserica în preaj ma anilor 1 900
(vedere Nord-Est), cu preotul satului, Vasile Cotae şi alţii. Remarcăm monumentul
funerar al ctitorului încadrat de un grilaj de fier, turnul-clopotniţă mult mai înalt (4
nivele), fără bază şi tambur, prevăzut cu trei sau patru ferestre cu o deschidere în arc
în plin cintru, subliniate de un profil simplu, în retragere, încadrate de două casetoane
înguste; sub cornişă
o friză de casetoane înguste; cornişa marcată de un tor
proeminent şi muluri în retragere; forma acoperişului asemenea unei turle, de şindrilă,
în patru ape, coama scurtă (Pl . IX.6).
Portretul lui Scarlat Creţu, ctitorul bisericii Sf. Nicolae (1866-1887) 166, sat
Mânzaţi -Răzeşi, c. Al. Vlahuţă, 1 887, ulei pe pânză, 85 x 64 cm, autor anonim, stare
rea de conservare, are o inscripţie scrisă în limba română, stânga sus: ,,Acest portret
este dedicat Tg. Simila Jud. Tutova ca omagiu".
Portretul ctitorului a fost descoperit cu ani în urmă în clopotniţă, într-o stare
avansată de degradare, de aceea nu a fost posibilă realizarea unui martor fotografic.
Azi se află în colecţiile Muzeului judeţeanVaslui.
Biserica (Pl. X. 1 -2) a fost construită de către familia Creţu, cf. pisaniei scrisă
deasupra intrării: ,,Această biserică cu patronul Sfântului Nicolae din satul Mânzaţii
Răzeşi s-au făcut cu osteneala şi proprie cheltuială a domnului Scarlat Creţu, soţia sa
Safta, fiii săi Anghelache, Dănilă, Costea şi Ilie".
Scarlat Creţu a donat o suprafaţă de teren arabil (7 fălcii), o vie cu livadă (50
prăjini), teren intravilan ( 1 3 prăjini) în vederea întreţinerii clerului deservent şi a
"
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bisericii 1 67
În patrimoniul bisericii există pomelnicul familiei ctitorului, scris după
moanea acestuia: "Pomelnic. Domnului Scarlat Creţu, fondatoriul bisericii cu hramul
�fân tu lui ierarh Nicolaiu. din satul Mânzaţii Răzăşăşti. 1 Vii 1 Scarlat, Safta, ....
Nastasie. Vasilache şi jii(i) lor şi tot neamul. 1 Morţii 1 Dumitrachi, Safta, llinca,
Ştefan, Costachi. llinca, Rusanda, Niculaiu, Toader, < . . . >. Ileana, Constantin, Tănasă,
Năstasă, Ioan, < . . >, Catinca, Maranda, Toadir, Miron, Stanca, Ilie Preot, Manolachi,
Costachi. Dumitru, Safta, Ileana, Ioan, Toadir, Ioan, Aniţa, Iordachi, Aniţa.
Constandin preot, Safta. Mi/ta/achi, Costachi, Vasili, Costandin, Ioan. De la 18881 899 ce au decedat fondatorii şi tot neamul lor"
La 6 iunie 1 899, Anghelache S . Creţu, fiul ctitorului oferă parohiei Mânzaţi un
tablou pictat în tehnica ulei pe pânză, "încadrat", ce-l reprezintă pe tatăl său, decedat,
cu rugămintea ca lucrarea să fie aşezată în biserică " pentru eternitate", solicitând a nu
ti înstrăinat, inclusiv de către membrii de familie sau autorităţi 1 68
Direcţia Arhivelor Naţionale Vaslui deţine un corpus de documente, cuprinse
între anii 1 8 1 2 şi 1 877, care se constituie în colecţia "Scarlat Creţu", o parte dintre ele
privind evoluţia proprietăţii în această zonă şi modul în care propietarii au reuşit să
acapareze o mare suprafaţă de pământ în dauna răzeşilor prin vânzări silite sau
împrumuturi zălogite şi neachitate1 69
Portretele lui Constantin şi al Aglaei Corbu, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena, Sf. Nicolae şi Sf. Muceniţă Aglaida (1884-1885) 170, sat
Mă1ăieşti, c. V utcani.
Portretul lui Constantin Neculai Corbu (Pl. XI. 1 -2), comandor al Coroanei
României, ulei pe pânză, 1 28 x 1 02 cm, ramă de lemn cu un decor flora! (în colţuri)
aplicat sau sculptat, autor anonim, şcoală românească; se află în pronaos.
C. Corbu ( 1 8. 02. 1 833 - 4. 1 2. 1 895) este reprezentat aşezat pe un fotoliu, fond
verde - brun, atitudine rigidă, pumnul stâng strâns, priveşte spre dreapta; în stânga două coloane (ocru verzui şi brun violaceu), iar în dreapta o draperie roşu
violaceu); capul descoperit, părul scurt, castaniu, uşor grizonat, cărare pe mijloc,
uşoară calviţie, facies rotund, ochi deschişi la culoare (albaştri), nasul drept, gura
senzuală, mustaţa blondă sau grizonată "pe oală"; poartă o cămaşă albă cu guler înalt,
colţurile îndoite, legătură de gât gen "papillon", redingotă neagră cu revere; pe piept
are trei ordine cu care a fost decorat (două - Coroana României şi Ordinul Serviciul
Credincios) 1 7 1 ; în mâna dreaptă ţine un rotulus desfăşurat pe care este reprezentată
faţada de vest a bisericii (Pl. XI. 4).
Ponretul Aglaei Corbu, născută Botez (Pl. XI. 3), ulei pe pânză, 1 1 5 x 89 cm,
autor anonim, şcoală românească, se află în pronaos, stare rea de conservare (cracluri
ondulate pe toată suprafaţa).
Aglae Corbu ( 7. 10. 1 853 - 9. O 1 . 1 937) este pictată în picioare, încadrată într
un medalion, fond verzui - brun: în dreapta - o coloană, iar în stânga - o draperie roşu
- violaceu; figura trois quarts, privind spre spec tator, mân a s tângă sprij inită pe un
secretaire (cu intarsii a v ân d deasupra nişte cărţi) ; capul descoperit. părul negru uşor
ondulal, cărare pe mij loc, poate strâns la spate, facies oval, ochii mici, de cu l oare
deschisă, cu astigmatism (datorat poate stângăciei p i c toru l u i ) sprân ce n e armonioase,
subţiri , n as u l l u ng uş or a scuţi t gura mică; poartă o rochie ( lac garanţă) cu trenă,
.

,

,

,
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mâneci evazate şi o fundă sub bust; are o bluză albă cu dantelă la bust şi mânecile
"clopot" ; accesorii : cercei cu verigă şi pandantiv, un medalion la gât prins cu un şnur
negru, o brăţară pe mâna dreaptă, iar pe stânga are un inel sau verigheta; mâna
dreaptă cu degetele strânse şi degetul arătător liber.
Privitor la originea familiei Corbu, C. Sion spunea în Arhondologia Moldovei,
că sunt răzeşi de Focşasca (c. Tăcuta, n.n.): "Moldoveni de la ţinutul Vasluiului;
. . . tatăl acestora de acum, cărora le zic şi Andrieş de pe numele bunului lor, s-au
ridicat la boierie de domnul Ioan Sturza ( 1 822- 1 828) 172 , pe la 1 826. Mai este Ia Putna
un şatrar Gheorghi Corbu ce au fost scriitor şi la judecătoria de Vaslui şi Ia Focşani.
Acela-i bulgar din Basarabia, venit pe la 1 832" 1 73
La data de 1 8 aprilie 1 884, C. Corbu adresa Episcopului Eparhiei Huşilor,
Calinic Dima, cererea de autorizare a sfinţirii locului unde urma să fie construită
biserica: " Voind a clădi cu Mijlocele mele o biserică cu caveau la locuinţia mea din
satul Malaiesti plassa Mijlocu Prut unde me-amu adunat şi materialu necesar - vă rog
respectuos se bine voiţi a da autorizaria cuvenită sinţiei sale protoereului sau altei
persone investită cu aseminea drepturi spre a sinţi locul unde unnează a se face Sinta
14
biserică, spre care finit me-au sosit şi meşteri din Cemăuţi " 1
Protoieria judeţului Fălciu, în urma cercetării făcute, răspunde P. S . Episcop
Calinic Dima, prin adresa nr. 37 1 din 5 mai 1884, arătând că propietarul moşiei şi
ctitorul bisericii, potrivit testamentului, întocmit la 1 8 februarie 1 883 (transcris în
registrele Tribunalului judeţului Fălciu sub nr. 1 37 1 din 27 aprilie), la articolele 2,7 şi
1 O, lăsa "pentru perpetuitate întreţinerea acestei biserici, cu clerul necesar; asigurând
atât existenţa bisericii, cât şi a servitorilor ei, în modul următor: a) optu fălci pământ
din care patru le va cultiva preotul pe lângă care i se mai dă şi suma de 500 lei
annual ca sa/ar, iară patru fălci la doi cântăreţi, mai dându-li-se şi câte 250 lei de
fiecare ca salar annual. B) Pentru întreţinerea bisericei cu cele necesarii serviciului
Divin pe cât va fi D-lu şi Consoarta în viiaţă, vor îngriji dânşii. iară după sevârşirea
lor, este obligată Epitropia spitalului Sf. Spiridon, ca din venitul Moşiei Mălăeştii cu
depende ei, să îngrijescă atât pentru întreţinerea clerului acei biserici . . . cât şi pentru
întreţinerea şi tote reparaţiunile necesarii mencionatei biserici, spre a nu deveni nici
odată ruină sau a i se schimba destinaţiunea Am efectuat sânţirea locului şi
întemelierea bisericii ce Dlu C. Corbu a început a construi; dedicând'o patroni/ar sf
lor Împăraţi Constantin şi Elena, sf-1 Ierarh Nicolai şi sf-ta Muceniţă Aglaida" 175
Rezoluţia Episcopului P. S. Calinic, din 23 iunie 1 884, a fost favorabilă,
urmându-se procedura ştiută, aceea de a mulţumi şi a face publică donaţia respectivă:
"Pe deoparte se va face Mulţămire Părintească şi o Arhipăstorească O-lui C. Corbu
pentru ofranda în pământ şi bani ce au făcut prin testamentul D-sale pentru întreţinerea
cleru l u i serv i tor în viitor la biserica care O-sa construieşte şi pentru care va avea plată

cerească; iar pe de altă parte se va ruga pe D. Ministru al Cultelor

a

publica prin

Monitorul Oficial această donaţiune şi mulţumire D-lui Corbu", l ucru care s-a şi
întâmplat, actul de donaţie fi i nd publicat în Monitorul Oficial din
176
adresa din 25 iunie a anului în curs
•

7

iulie

1 884,

prin

Î n testamentul comandorului Constantin N. Corbu (punctul III), întocmit l a
I a data d e 28 mai 1 893, se stipulează aceleaşi condiţii, cu deosebi rea c ă
donaţia este mai mare: 50 d e fălcii - teren d i n venitul căruia urma a se plăti impozite,
Bârlad
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salariul personalului deservent, reparaţii, precum şi pentru ,jacerea unei panahide în
:iua de Constantin şi Elena, pentru pomenirea numelui meu şi a soţiei mele" : " Leghez
bisericii din satul Mălăescii, clădită de mine, 50 cinci-zeci de fălci pământ din trupul
moşiei Mălăescii, începând cu măsura din hotarul din jos ce se hotărăce cu moşia
Elanu şi va merge în sus spre satul Mălăescii, în lăţime din pârâul de pe vale până în
hotnrul moţiei Bărboşii şi până unde se vor împlini acele 50 de fălci de loc, socotit
falcia 80 de prăjini de loc iar prăjina de 24 palme domnesci. Din aceste 50 fălci de loc,
din partea din sus, se va deosebi, cu sem,ne hotară, 10 (zece) fălci, cari vor servi
pentru hrana personalului bisericei şi anume: Cinci fălci Le va stăpâni preotul. Patru
fălci La doi dascăli şi una falce eclesiarhului, iar restul de 40 de fălci se va da de către
comună, în unire cu clerul bisericii, la locuitorii din comună, pe bani, cari vor oferi
preţul cel mai avantajos, şi venitul anual acestui fond va servi întâiu pentru plata
impozitului către stat şi dările comunale, se va deosebi şi plata preotului de 500 cinci
sute lei anual şi câte două-sute lei fie-cărui dascăl, una sută de lei eclesiarhului şi una
sută Lei pe fie-care an se va da preotului, pentru întreţinerea bisericei cu Lumânări,
unt-de-lemn, mici reparaţiuni şi facerea unei panahide în ziua de Constantin şi Elena,
pentru pomenirea numelui meu şi al soţiei mele, iar restul de bani ce va prisosi din
imposesierea acestui pământ, epitropia îl va aduna, în unire cu comuna vor cumpăra
scrisuri funciare cinci la sută, le vor depune la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, al
cărui cupon îl vor încasa pe fiecare an şi va fi întrebuinţat în reparaţia bisericei; iar
când biserica va avea necesitate de reparaţie radicală, se vor lua scrisurile financiare
de la Casa de Depuneri se vor vinde şi se va face reparaţiunea la acoperiş şi clădire
prin licitaţiune şi tot aşa se va urma până la finit" 177
Din documentele de mai sus, reiese că în atribuţiile ierarhului care dădea
încuvi inţarea construirii unui lăcaş de cult era şi cercetarea prealabilă dacă fondatorul
putea asigura ctitoriei sale mijloacele necesare pentru construirea locaşului de
închinare şi pentru întreţinerea sluj itorilor. Hrisovul lui Grigore Ghica din 1 5 iulie
1764. condiţiona zidirea bisericilor de învoirea mitropolitului, precizând că " acei ce n
au putere ca să înzestreze biserici cu celle trebuincioase venituri . . . să se poprească de
episcopi, condiţionând toate liberalităţile destinate bisericilor şi mănăstirilor de
încuviinţarea domnească" Întărirea liberalităţilor destinate fundaţiilor pioase se putea
face şi de către mitropolitul şi episcopii ţării, care potrivit obiceiul pământului puteau
confirma testamentele, atât cele care se înfăţişau sub forma diatelor, cât şi cele orale,
cunoscute sub denumirea de " limbă de moarte", care nu trebuie confundată cu
încuviinţarea prealabilă cerută pentru scopul special al zidirii locaşurilor de cult,
încuviinţare reglementată de canoanele bisericeşti şi legile bizantine 178
O dispoziţie bizantină din Îndreptarea legii (Târgovişte, 1 652) condiţionează
zidirea bisericilor şi mănăstirilor de încuviinţarea episcopului locului. Sensul
încuviinţării bisericeşti îl fixează pravila astfel: " ca să facă cum-i obiceiul molitvă la
temelie şi iar ca să sc�e pentru catastih toată isprava mănăstirii şi să scrie într-însu! şi
lucrurile şi bucatele. lncuviinţarea bisericească se bazează pe o obligaţie specială, în
conformitate cu prevederile canonice şi cu uzul străvechi şi apare totodată ca o
atribuţie de supraveghere şi control re care o exercită autoritatea bisericească
superioară asupra fundaţiilor religioase 17
Familia Corbu a contribuit, de asemenea, la fondarea bisericii Sf Dumitru (Sf.
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Voievozi) din satul Giurcani( c. Găgeşti), în anul 1 895 ,ctitorie a familiei Botez
( M ihai. Zoe şi George), iar epitaful dăruit de C. Corbu stă mărturie şi astăzi: " Acestu
aeru sau făcut prin stăruinţa O-lui Costachi Korbu"
Aglae Corbu a fost înmormântată la biserica din Giurcani, alături de alţi
membri ai familiei Botez, ea fiind fiica Zoei Botez 1 80, născută Alcaz (Pl. XL 7-8).
În testamentul său din 28 mai 1 893, Constantin Corbu pomenea de câteva
portrete ale membrilor Casei Regale a României "făcute în culori", ce urmau a fi
amplasate în biserică alături de portretul Episcopului Eparhiot de Huşi, aflat în acel
moment în scaun 1 8 1 (P. S. Silvestru Bălănescu, n. n.). Considerăm că cele şapte
tablouri (din care astăzi există numai patru) au fost realizate de acelaşi pictor
anonim. 1 82
Ctitorii au înzestrat lăcaşul din satul Mălăieşti, transformându-1 într-un adevărat
. cadru eclesial al artelor" : de la icoana de hram până la strane, argintărie şi candelabre
la cărţile de ritual. Mai mult, au îmbrăcat cu argint în anul 1 894 şi două dintre vechile
1 coane împărăteşti, Maica Domnului cu Pruncul ( 1 8 1 9) şi Sf Nicolae (sec. XIX),
conform inscripţiei: "Zugrăvit la 1 8 1 8 octom(brie) 8 şi împodobit cu argint de pioşii
Creştini fondatori acestei Biserici . Constantin N. Corbu Comandor Coroanei României
şi Cavaleriu a mai multor ordine, făcută împreună cu soţia sa Aglaea Corbu, născută
Botez spre a lor pomenire. 1 894 Februar"
Biserica (Pl. XL 5-6) prezintă un plan triconc cu turn - clopotniţă pe pronaos,
intrare vest, pridvor închis, abside laterale, proscomidiar, diaconicon şi altar în rezalit,
turlă falsă (hexagonală, fără tambur) pe altar, temelie şi soclu de piatră, pereţi portanţi
cărămidă, planşee, tâmplării lemn, pardoseli piatră, învelitoare - tablă zincată,
finisaje - var hidraulic. Sistem de boltire: pridvor, pronaos - o boltă în cruce. naos două bolţi în leagăn perpendiculare pe axul bisericii, susţinute de arcuri dublou, altar,
abside laterale - câte o semicalotă pe un arc dublau.
Plastica ornamentală preia elemente ce aparţin stilului romantic german: arcul
în ogivă, turnuleţe, frize decorative cu arcaturi în deschidere ogivală, fleuroane,
fereastră gen rozasă (azi un oculus). Absidele laterale, altarul, proscomidiar-ul şi
diaconicon-ul sunt marcate Ia muchii de o lezenă adâncită în zidărie, cu o deschidere
ogivală, surmontate de un fronton sprijinit pe două capitele simple (abside laterale);
frontonul de la altar este rectangular, probabil surmontat de o cruce sau alt element
decorativ (fleşă?), iar pastoforiile sunt marcate de un fronton în trepte, cu un turnuleţ
hexagonal decorat cu arcaturi cu tleuroane; cornişa este realizată din trei profile în
retragere cu un tor central puternic profilat, iar sub cornişă, o friză de fleuroane
înconjoară întregul edificiu; ferestrele (câte două la pridvor şi pronaos, câte una pe
abside şi pastoforii) au o deschidere în arc frânt, sunt realizate din menouri, cu
feronerie (decor în X " , intersectat de câte o linie orizontală). Turnul - clopotniţă are 4
"
nivele, aşezat pe un tambur de secţiune octogonală, decorat cu câte un romb adîncit în
zidărie pe fiecare faţetă; are 4 ferestre cu o deschidere ogivală, acoperiş articulat, de
tablă.
Cavoul situat în partea de Nord a bisericii (sub nivelul de călcare) cuprinde 23
de nişe prevăzute cu o boltă în leagăn şi o cameră mortuară acoperită cu o boltă ..în
co ş ; una din nişe adăposteşte mormântul lui C. Corbu, aflat într-o stare rea de
.

"

<.:on servare.
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Armonia plasticii arhitecturale, acurateţea tehnică a realizării decorului
repartizat în aşa fel încât să echilibreze şi să pună în valoare silueta edificiului,
unitatea decorului, repartiţia dintre gol şi plin, proprie monumentele gotice, marcarea
structurii interioare ( a planimetriei) prin rezalite, înlănţuirea volumelor şi profilelor
poligonale cu cele ogivale, fac din acest lăcaş un exemplar unic de arhitectură în
Eparhia Huşilor. Rezultat a unui model inspirat de ambianta germană, pe baza unui
proiect realizat de arhitectul Oscar Benisi, cel care a proiectat şi secţia de chirurgie a
spitalului din Bârlad, fondată de familia Corbu, dovedeşte că acest arhitect era
familiarizat cu arhitectura romantică a epocii.
La vechiul spital "Bârlad şi Elena Beldiman"din Bârlad (azi în ruină) se
regăsesc forme medievalizante aparţinând stilului "Rundbogen", mult verticalizat,
prezent în corpul central al intrării, cu frize ajurate, turele şi o rozetă oarbă ce se asocia
cu ritmul mai liniştit al aripilor laterale 1 83
Primul monument de arhitectură civilă de inspiraţie romantică a fost palatul
Şuţu. proiectat de arhitectul Konrad Schwink pentru postelnicul Costache Şuţu între
anii 1 8 3 1 - 1 832 şi care a inaugurat expresia unei orientări stilistice în genul
.. Rundbogen "-ului german, în care se regăsesc intenţia de dizolvare a graniţelor dintre
spaţiul interior şi cel exterior, precum şi amplasarea pitorească ( ne referim la grădina
care înconjura şi casele de la Mălăieşti) 1 84 •
Potri vit unei fotografii de epocă 1 85 , înainte de marele cutremur din anul 1 940,
biserica îşi păstra încă aspectul iniţial, remarcându-se în special plastica arhitecturală
unitară şi armonioasă a faţadelor (soclul înalt, decorat cu arcaturi identice cu ale
cornişei, corpul edificiului subliniat de lezene, surmontat de tumuleţe (câte trei pe
pridvor, absidele laterale şi altar şi două pe pronaos), preeminenţa deschiderilor
ogivale (şase ferestre şi câte un oculus pe fiecare faţetă a turnului clopotniţă cu
acoperiş piramidal şi patru mici frontoane cu deschidere ogivală).
Tabloul votiv prezintă doar faţada de vest are un soclu cu un profil puternic,
trotuar de piatră, intrarea deosebită de cea de astăzi: de dimensiuni mult mai mari,
realizată din feronerie şi sticlă (cu un decor în "X", menouri), marcată de două panouri
înguste rectangulare adâncite în zidărie, în partea inferioară având patru casetoane;
deasupra intrării o rozasă şi un fronton în trepte, surmontat de trei turnuleţe cu
ferestre: a fost decorată cu câte cinci benzi decorative până la nivelul turnuleţelor;
stâlpii laterali adosaţi erau poate canelaţi sau cu panouri înguste adâncite în zidărie, cu
un decor repartizat în trei registre, fiind surmontaţi de câte un turnuleţ şi o fleşă;
cornişa realizată din muluri în retragere; sub cornişă - o friză de fleuroane; turn
clopotniţă cu 4 nivele, fiecare nivel fiind decorat deosebit: al doilea - panouri adâncite
în zidărie, al treilea - o fereastră cu o deschidere în arc ogival şi o friză de arcaturi
(fleuroane). panouri rectangulare. al patrulea - un ceas sau fereastră gen oculus, friză
de arcaturi şi panouri: acoperiş articulat, de tablă, central - o deschidere în arc ogival
(Pl. Xl.4). Edificiul aminteşte de acea "Gotische Haus" (Casa Gotică) a lui G.
Hasekiel din Wărlitz 1 86 , pe care cu siguranţă arhitectul a cunoscut-o.
În testamentul din anul 1 893, Constantin Corbu stipula ca, după moartea soţiei
sale. în "casele. . . cele mari de La moşia Mălăescii, cu atenansele de Lângă ele şi cu
focul lor până în pârâul, cu anume destinaţie, a se înfiinţa În ele un spital rural" sau o
şcoală mixtă, unde vor putea locui şi profesorii 1 87
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Spitalul există şi astăzi, dar transformările ulterioare fac aproape imposibilă
reconstituirea aspectului iniţial, doar pivniţa păstrându-se_ Nu vom şti dacă a fost
proiectat de acelaşi arhitect, dacă au fost modernizate precum reşedinţele boiereşti de
la Miclăuşeni şi Ruginoasa, cel din urmă, refăcut după planurile arhitectului Johan
Brandel sub influenţa arhitecturii neogotice 1 88
Potretul votiv al familiei Păncescu (Constantin (Costache), Amalia, soţia sa
şi copiii, Lucia şi Dimitrie), ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat
Mirceşti ( 1 894- 1 898), c. Tăcuta, ulei pe pânză, 1 46 x 149 cm, autor: pictorul Kraft
din Iaşi, ante 1 898, inscripţie lămuritoare, scrisă în limba română, cu majuscule:
Fami/ia Constantin Păncescu, soţia sa Ama/ia şi fiii lor Lucia şi Dimitrie" ; se află în
pronaos (Pl. XII. ! ).
Personajele sunt reprezentate în i nterior (poate hol), fond alb - ocru; în partea
dreaptă un filodendron, iar în stânga - o măsuţă cu o vază cu flori (crizanteme ?);
deasupra - un tablou reprezentând o marină; în partea inferioară, două covoare (ocru,
brun - albăstrui) . Costache şi Ama/ia Păncescu, aşezaţi, ţin în mână chivotul bisericii,
iar Dimitrie şi Lucia Păncescu sunt reprezentaţi în picioare. Constantin Păncescu: în
vârstă, părul alb, tuns scurt, mustaţă grizonată, cămaşă albă, guler cu marginile
îndoite. legătura de gât neagră, gen papillon, haină neagră, gen redingotă, pantaloni gri
( Pl.XI1.2).
Ama/ia Păncescu: faţa ovală, nasul drept, ascuţit, părul negru, strâns, sprâncene
groase, rochia simplă (lac garanţă), cu pliuri, guler îngust, cu două aplicaţii la piept, cu
acelaşi decor ca şi la guler, manşete înguste, cordon din acelaşi material; pe mâna
stângă (inelar) are un inel sau o verighetă (Pl.XII.3).
Avocatul Dimitrie Păncescu: faţa uşor colţuroasă, ochi negri, sprâncene groase,
nas uşor acvilin, mustaţa tunsă scurt, cămaşă albă, guler cu colţurile îndoite, cravată
maro. haină neagră. ţine mâna dreaptă sub haină.
Lucia Păncescu: faţă ovală, păr lung, prins în coc, ochi deschişi, nas drept, buze
groase, îmbrăcată într-o rochie gri - verzui, plisată, cu un cordon; pe umăr are o capă
de blană maronie (Pl. XII.7).
Biserica Sf. Împăraţi (Pl.XII.5), din satul Mirceşti, c. Tăcuta, a fost construită de
C. Păncescu între anii 1 894- 1 898 1 89 Potrivit adresei Protoieriei judeţului Vaslui nr.
508 din 1 6 iunie 1 893 către P. S. Silvestru Bălănescu (Pl.XII.6), se arată că,
fondatorul, ca urmare a Ordinului nr. 820 din 2 1 decembrie 1 892 a P. S. Silvestru,
trebuia .,să trimită planul bisericii", ce urma a fi construită "în locul celei vechi",
solicitându-se în acelaşi timp şi aceptul acestuia 1 90
Pisania scrisă pe marmură (peretele de vest al pridvorului) confirmă faptul că
biserica a fost terminată şi sfinţită în anul 1 894: "Cu Mila lui Dumnezeu. Acest sfânt
locaş s-au sfinţit în anul 1894 cu capitalul şi stăruinţa domnului Costache Păncescu şi
soţiei sale Ama/ia şi a fratelui seu Gheorghe pentru pomenirea numelui lor şi a fiilor
lor, Lucia şi Dimitri în zilele M. S. Regelui Carol /, al P. S. Iosif Năniescu cu
mitropolitul Moldovei, a P. S. Silvestru, Episcopul Huşilor cu a cărui binecuvântare s
a început zidirea, asemenea cu ajutorul D-lui Alexandru M. Lărgianu şi a consoartei
sale, Ecaterina care a oferit locul pe care s-a înălţat acest locaş Sfânt spre etema
amintire" (Pl.XII.8).
..
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Aportul fiului ctitorului, avocatul Dimitrie Păncescu, moştenitorul moşiei
Mirceşti, la înzestrarea bisericii este ilustrat de pisania scrisă de C. Scutari pe o placă
de marmură albă, aflată în pridvor, peretele de sud, la iniţiativa preotului C.
Bobulescu: " În numele Sf Împăraţi Constantin şi Elena s-au sfinţit această biserică în
�iua de: 7 Iunie: / 915: cu blagoslovenia prea sj: Nicodim, Episcopul Huşului prin
osârdia D-lui Dim<itrie>, advocat, mare proprietar care au cheltuit pentru pictura
părerilor, cumpărarea clopotelor, veşmintelor, cărţilor şi toate cele trebuitoare. A
scris Preut: C. Bobulescu. C. Scutari "
Timpul şi oamenii nu au schimbat prea mult aspectul iniţial al lăcaşului, aşa
cum a fost reprezentat în tabloul votiv (Pl.XII .4), doar ferestrele iniţiale aveau o
deschidere în arc în plin cintru, azi rectangulare, iar turnul - clopotniţă era mai înalt.
Biserica prezintă un plan navă dreptunghiulară cu absida altarului decroşată,
semicirculară, turn - clopotniţă pe pridvor, intrare şi al doilea pridvor pe sud; temelie
piatră, pereţi portanti - cărămidă, planşee - lemn ; plastica faţadelor marcată de stâlpi
fără bază şi un capitel simplu ce pun în valoare silueta edificiului şi planimetria
acestuia: deschiderile ferestrelor rectangulare sunt subliniate de un decor simplu de
zidărie. iar în partea inferioară de un profil dublu; deasupra ferestrelor şi sub cornişă un decor realizat din trei muluri în retragere; cornişa realizată din două toruri şi două
�avete; pridvor închis (subliniat de patru stâlpi cu un capitel realizat dintr-un singur
profil), surmontat de un fronton; turnul - clopotniţă, secţiune pătrată, trei nivele, fără
bază, acoperiş articulat, piramidal, de tablă. Pe turn, pridvor şi altar este amplasată
câte o cruce cu un bulb (Pl.XII.5,9).
Costantin Păncescu a fost înmormântat lăngă ctitoria sa. Monumentul funerar se
află în partea de Sud a bisericii şi are o inscripţie în limba română: "În acest cavou s
au depus oasele d-lui C. Păncescu, născut la /837 care au ridicat şi biserica prezellfă.
"
Esecurat de Tita Cambi (Pl.XII. l 0).
Portretul lui Dimitrie Galian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie (1894-1895), sat
Rediu Galian, c. Codăieşti, ulei pe pânză, ante 1 895, 83 x 56 cm, autor: G. Ionescu
din Bârlad ( ?), repictat în anul 1 989 de către C. Briciu care semnează dreapta jos, cu
roşu: "C. Briciu 1 989"; rama este originală; se află în pronaos.
Ctitorul este reprezentat bust, pe un fond verde, privind spre dreapta, faţa ovală,
părul castaniu, tuns scurt, grizonat la tâmple şi în faţă, poartă mustaţă şi barbişon,
haină (brun-gri), cămaşă albă, cravată neagră (Pl.XIll. 1 ).
Dimitrie Galian era menţionat în Marea Arhondologie a Boierilor Moldovei
( 1835-1856), ca profesor, cu rangul de medelnicer 1 9 1
Pisania aflată în pronaos, interior, peretele de vest, demonstrează că marele
propietar al moşiei Rediu a fondat biserica în anul 1 895: "+ in timpul Majestăţei Sale
regelui Carol /, al Episcopului Huşilor Selivestru Bălănescu şi după stăruinţa D-lui
Dumitru Galiean, propietarul moşiei Rediu- Smeuli, s 'au ridicat această Sfăntă
Biserică din temelie în anul 1 894 şi s-au zugrăvit tot de D-sa, tenninându-se în anul
1895, de pictorul Gh. Ionescu din Vaslui"
Lăcaşul construit de Dimitrie Galian prezintă un plan navă dreptunghiulară, cu
absida altarului semicirculară, turn - clopotniţă pe pridvor, intrare sud, trotuar, temelie
şi soclu de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, planşee - lemn, învelitoare lemn, sistem
de boltire - pridvor tăvănit, trecerea dintre naos şi pronaos se realizează printr-un arc
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dublau, pronaos, naos - câte o boltă semicilindrică (mascată de un arc teşit}, susţinută
de 2 stâlpi, altar - o semicalotă. Intrarea este în rezalit, surmontată de un fronton, care
se sprijină pe doi stâlpi adosaţi cu un capitel simplu ca şi cornişa. Faţadele sunt
subliniate de o decoraţie arhitecturală simplă, dar care pune în valoare edificiul,
subliniind în acelaşi timp structura interioară a acestuia: panouri rectangulare adâncite
în zidărie. o friză de ocniţe ce au la bază trei profile orizontale, friză situată la nivelul
superior al ferestrelor cu o deschidere în arc teşit şi un profil puternic la bază (câte
două pe faţadele de nord şi sud şi câte una pe cea de est şi vest), şi, care alternează cu
câte un stâlp. Cornişa este realizată din muluri simple în retragere.
Acoperişul este în patru ape, de tablă, iniţial, poate, de şindrilă. Turnul
clopotniţă, fără bază, are patru ferestre (din care trei mari şi una mică) cu aceeaşi
deschidere în arc teşit. Acoperiş în patru ape, de tablă. Contrastul dintre culoarea lac garanţă a lemnăriei ferestrelor şi culoarea albă a edificiului, proporţiile armonioase,
precum şi cadrul natural în care se află, fac din acest edificiu o prezenţă pitorească.
( Pl. XIII.2-3).
În anul 1 886, Dimitrie Galian a refăcut biserica de lemn Sf. Împăraţi din cimitir,
construită de Ilie şi Elena S meu, cf. inscripţiei de pe peretele despărţitor dintre
pronaos şi naos: "Pentru sanatati şi ertari de pacati, robul lui D-zeu Dimitrie Galian.
S-a construit asta biserică la anul 1886 mai 18" 1 92
De asemenea, într-o casă dăruită de " institutorul şi propietarul" D. Galian a
funcţionat casa parohială a bisericii Sf. Dumitru din Huşi, care a fost vândută în anul
1 9 1 5 1 93

Astăzi nu se mai păstrează nici un martor din pictură murală executată de
pictorul Gh. Ionescu din Vaslui , dar prezenţa picturii de la iconostas şi a unui prapur,
datat 1 894. pictate de către acesta, ne dau măsura valorii artistice a acesteia, care este
mai mult decât modestă. Aşa încât, dacă va fi fost şi autorul portretului ctitorului, nu
putem şti, din cauza repictării din anul 1 989.
Piatra de mormânt a ctitorului se află în pronaos. Este de marmură albă, 1 34 x
75 cm, autor: V Scutari, semnat dr. jos; are următoarea inscripţie: "Rămăşiţele
pământesci ale ctitorului bisericei Dimitrie Gallian. 1812-1 914. V. Scutari, laşi ".
Portretul preotului econom Sava Bălţatu, ctitorul bisericii Sf. Nicolae 194,
din satul Văleni ( Şchiopeni), c. Pădureni, ulei pe pânză, 99, 5 x 68, 5 cm, inv. 74,
datat versa: 1 932, autor: " pictor Leonn"; se află în pronaos. Are o inscripţie, scrisă cu
roşu. majuscule, stânga jos: "Preotu Econom Sava Bălţatu, ctitorul Bisericii Sf.
Nicolae din satul Şchiopeni, Fălciu. Pictat cu cheltuiala lui Simeon Bălţatu,
învăţ<ător> Pensionar, nepot de fiu Ştefan. 1 932. Septem<vrie>, pict<or>
Leonn "(Pl.XIY . l ).
Economul Sava Bălţatu este reprezentat aşezat, cu mâna dreaptă " îndrumă", iar
în cea stângă ţine o biblie închisă; facies oval, ochi negri, nasul prelung, are mustaţă şi
barbă ascuţită, părul grizonat. Este îmbrăcat în veşmânt de preot cu sutană şi epitrahil
(orange), acesta din urmă decorat cu motivul crucii şi unul flora!, potcap negru; stânga
sus: o icoană reprezentând pe Iisus Învăţător (mantie albăstrui cu blicuri albe, tunică
roşie).
Pisania bisericii Sf. Nicolae din satul Văleni (Şchiopeni}, c. Pădureni, ctitorie
de obşte, construită prin osteneala preotului Sava Bălţatu confirmă acest fapt:
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,.Această: sfântă biserică s-au făcut cu toată osârdia: locuitorilor titori din satul
Şchiopeni şi osteneala sf. Părintelui
iconom Sava . . . de al începutul . . . s <J>
băsericii şi . . . a sfântului Nicolai, Solomon, Vasili, < .. onsă> în zilele pre fnălţatului
Domn Grigore Alexandru <Ghica> 195 . . . ctitor au fost Ghiorghie. . . dem preună cu alţi
miluitori şi ajutători. S-au zugrăvit de robul lui Dumnezău Vasile zugrav. Arhiepiscop
sf Episco<pii> Huşi preosfinţi<tul>Meletie Istrati: 185I no<i>e<m>vr<ie>. 4 dn "
Biserica a fost rezidită între anii 1 989- 1 990 de către enoriaşii parohiei
Şchiopeni şi Marin Mocanu Nagebauer, ceea ce a dus la schimbarea totală a aspectului
iniţial al lăcaşului. Prezintă un plan triconc, iniţial navă dreptunghiulară, intrare vest,
pridvor adăugat; fundaţii - piatră, pereţi portanţi -cărămidă, iniţial bârne sau furci cu
vălătuci, planşee-lemn, învelitoare - tablă, iniţial şindrilă, pardoseli şi tâmplării - lemn;
sistem de boltire: pridvor, pronaos, abside laterale
tavan, naos
o boltă
semicilindrică, altar
o boltă octogonală; faţade nedecorate, finisate cu ciment;
acoperiş în patru ape, tablă, coamă lungă; clopotnita este detaşată (Pl.XIV.2-3).
Dacă lăcaşul a devenit neinteresant datorită reparaţiilor ulterioare, deşi a păstrat
sistemul de boltire iniţial, patrimoniul mobil ilustrează activitatea unor meşteri zugravi
ce au activat în această zonă, precum şi donatorii ce au contribuit la înzestrarea
lăcaşului.
Pictura tâmplei, datată: 1 85 1 , este opera lui Vasile Zugrav. Fragmentele aflate
pe fruntarul stâlpilor despărţitori dintre naos şi pronaos dovedesc faptul că, deşi,
Vasile Zugrav făcea parte dintr-un atelier local din Moldova, pictura este de bună
calitate. O analiză a mărturiilor artistice din veacul al XIX-lea ar aduce în atenţie
activitatea acestor pictori, dând o imagine reală a activităţii zugravilor din aceast areal.
Pe un stâlp, se află icoana împărătească, Iisus fnvăţător, ( 1 85 1 ), ulei pe lemn (
85,5 x 69, 5 x 1 ,5 cm), inv. 72, trei blaturi, două traverse semiîngropate, stare de
conservare mediocră. Are o inscripţie în partea inferioară, scrisă în limba română,
caracter chirilic: , .Această sfântă ico<ană> s-au zugrăvit cu toată cheltuiala şi
osârdia
sale preotului Zaharia <şi> soţiei sale Zoiţa şi fii<i>
şi s-au sfinţit
biserica ot Şchiopeni. . . slujeşti hramul Sf. Nicolai ( . . . ) această ( . . )
O altă icoană împărătească, Maica Domnului cu Pruncul, secol XIX, ulei pe
lemn, 85, 5 x 69, 5 x 1 ,5 cm, aparţine lui Zaharia Zugrav. Are o inscripţie în limba
română, caracter chirilic: . . . şi f<ăcut >-o: irei Zaharia Zug<rav>", stare de
conservare rea.
Icoana Sf. Ioan şi Teodor Tiran, 1 905, ulei pe lemn, 93 x 72 cm, a fost pictată
de Zamfirache Zugrav din Huşi. Are 2 blaturi, 2 traverse semiîngropate şi o inscripţie
lămuritoare în partea inferioară: Această sf. icoană s-au făcutu cu cheltuiala robului
"
lui D-zeu, Constantin Gâmeţii şi soţiea sa Maranda. 1 905 aprilie 24. Spre pomenire.
Amin. Zamfirache Zugrav Hussi "
Portretele lui Ştefan şi a Annei Negruzzi, ctitorii bisericii Adormirea
Maicii Domnului, sat A vereşti, c. Buneşti-A vereşti, ulei pe pânză, autor: C. M.
Constantinescu; se află în pridvorul bisericii, peretele de sud.
Ştefan Negruzzi: în medalion (75 x 60 cm, fără ramă) pe un fond vibrat (gri albăstrui); semnat, datat, stânga jos cu roşu : " C. M. Constantinescu. 1 936".
Este reprezentat bust, frontal, faţa ovală, tuns scurt, părul castaniu, ochii
deschişi la culoare, verzi sau albaştri, sprâncene groase, nasul drept, mustaţă uşor
.

.
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răsucită şi barbişon, haină verde - brun, cămaşă albă, cravata verde - brun cu dungi
alb-ocru închis; rama, probabil iniţial cu ornamente la colţuri a fost refăcută defectuos
( Pl. XV 1 ).
Amza Negru;.:i-Rosetti: în medalion (74 x 60 cm fără ramă) pe fond vibrat
(brun - verzui
ocru), reprezentată bust, priveşte spre stânga; faţa ovală, părul
castaniu, prins cu o legătură de păr subţire, nasul drept, buze mici, roşii, bărbie mică,
rotundă, plinuţă; poartă o rochie violaceu închis, strânsă pe corp, cu un volan la
decolteu, mâneci scurte, uşor căzute, dintr-un material subţire, vaporos cu două funde
albe pe umeri şi la terminaţia mânecii; înfăşurată (spate, mâini) cu o eşarfă verzui ocru din voal: accesorii : o broşă şi un colier (?); rama refăcută defectuos; lucrarea nu
este semnată şi nici datată (PLXV. 2).
Pisania lăcaşului, scrisă în limba română arată că: , ,Această Sfântă Biserică,
construită în 1 768 din bâme a fost mărită şi restaurată în întregime în anul 1 9 1 2 de
propietarul moşiei Avereşti, Ştefan Negruzzi şi cu propria sa cheltuială " 1 96
Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Avereşti, fost schit de călugări
până în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când a devenit biserică de enorie, a fost
construită de călugării Sofronie şi Sava între anii 1 765- 1777 1 97 , având un plan navă
dreptunghiulară cu absida altarului pentagonală, probabil decroşată, intrare sud sau
vest. acoperită cu şindrilă, coama lungă.
Familia Negruzzi i-a adăugat turnul - clopotniţă de cărămidă pe pronaos, cu
baza de secţiune pătrată, fără tambur şi contaraforţii ce-l susţin în partea de vest, cele
două abside laterale pentagonale - planul devenind treflat - a înălţat pereţii, a întărit
temelia cu o centură de beton armat şi a căptuşit pereţii cu stufit şi pânză de sârmă
galvanizată tencuită cu ciment; a mărit ferestrele şi a adăugat un pridvor susţinut de
doi contraforţi mici (PLXV.3-4).
Sistemul de boltire din veacul al XVIII-lea nu a fost schimbat: pridvor tăvănit,
pronaos, naos - câte o boltă semicilindrică, iar în altar - o boltă octogonală. Lucrările
menţionate mai sus au fost executate de către antreprenorul Lorenzo Collavini din
Huşi.
În ceea ce priveşte acoperişul, iniţial în patru ape, de şindrilă, actualmente de
tablă, articulat, poate l-a refăcut familia Negruzzi sau familia Bosie. Potrivit unui
document din anul 1 847 aprilie 6, slugerul Ioan Bosie a luat în îngrijirea sa biserica
din satul Avereşti, făcută de moşul său, Sofronie1 98
Intervenţiile nu au afectat în mod ireparabil aspectul iniţial, edificiul de astăzi
păstrează aceeaşi armonie, acurateţe şi pitoresc. Imaginea acestei atmosfere este
întregită şi de conacul familiei Negruzzi, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui de-al XX-lea în stil eclectic (elemente neoclasice, romantice şi rococo decoraţia interioră), fii n d unul dintre cele mai frumoase edificii de acest gen din
judeţul Vaslui (PI.XV.5-7).
Anna Negruzzi, născută Rosetti şi Anibal Ciurea au reparat biserica în anii
1 928, 1 937, 1 940- 1 94 1 , pe cheltuiala lor şi a administratorului moşiei, Rene Faulet.
Analizând structurile economice şi sociale în vremea domnitorului Grigore
Alex. Ghica ( 1 849- 1 856), precum şi ascensiunea unor propietari de origine răzeşească,
precum Catargiu, Beldiman de la Hoceni şi alţii, Georgeta Crăciun menţionează şi un
"Negruţi. răzăş de /reasca" 1 99 din ţinutul Tutovei"200; un spătar Negruţi este menţionat
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în calitate de proprietar la Boţeşti20 1 , un Enache Negruţi, propietar al unei suprafeţe de
1 .450 fălci (din care 1 .360 la Fălciu şi restul la Tecuci), precum şi a lui Toader şi a
slugerului Grigore la Tutova ( 1 857 l02 •
Spiţa neamului Negruzzi (Negruţi) făcută de Gh. Ghibănescu203 , arată că în
anul 1 922, la Iaşi trăiau 8 bărbaţi "Negruţi" , din care patru din ramura Dinu Negruţi şi
patru din ramura lui Enachi Negruţi "204, menţionând că un Ştefan Negruzzi locuia pe
str. Muzelor. în dreptul spitalului Sf. Spiridon205
Ştefan Sorin Gorovei arată că familia Negruzzi era o familie de boiernaşi
.,coborâtori dintr-un Ifrim de Zmeiani"206 , Dinu Negtuţ fiind tatăl scriitorului Costache
Negruzzi ( 1 809- 1 868)207 , care la rândul lui este tatăl lui Iacob Negruzzi ( 1 842- 1 932),
poet şi prozator, redactor al Convorbirilor Literare", traducător, autorul amintirilor
"
despre Junimei0H şi străbunicul scriitorului de limbă franceză, Leon Negruzzi ( 1 899l lJ�n ), poet, prozator, traducător, fiul generalului Mihail L. Negruzzi şi al Luciei,
născută Miclescu, nepot de frate al lui Iacob Negruzzi, stabilit la Paris în anul 1 925 209
Presupunem că din această ramură se trage Ştefan Negruzzi, propietarul moşiei
de la A vereşti şi ctitorul bisericii Adornzirea, aducând în sprijinul acestei afirmaţii
doar prezenţa unui administrator francez, în persoana lui Rene Faulet, la curtea de la
A vereşti. a unor tablouri aduse din Europa şi stilul în care a fost construit conacul.
Intenţia de a-şi imortaliza imaginea nu era un fapt neobişnuit pentru familia
Negruzzi. dacă ar fi să dăm doar două exemple: Josef August Schoefft îl pictase pe
tânărul C. Negruzzi, iar o acuarelă realizată de Alexandru Kogălniceanu, o înfăţişa pe
Maria C. Negruzzi, născută Gane, ambele lucrări aflându-se la Biblioteca Academiei
Române21 0
În patrimoniul bisericii se află pomelnicul (32,8 x 1 9 cm) familiei Bosie, scris
cu negru pe suport de hârtie de cantorul 1. Pamfil la data de 1 5 octombrie 1 900:
.. Pomelnicul Titarilor Sfintei Biserici A vereşti Fameliei Bosienească 1 Vii 1 Mariea,
Ion, Iancu, Adina, Ioan, Dumitru. /Morţi 1 ermonahul Mardare, Ieromonahul Sava,
/eromonahul Sofronie, pr<eot>. Machidon, prez<vitera>Ecaterina, pr<eot> Gavriil,
pr<e>z.<itera> Mariea, Ioan, Marie, Petru, Dumitru, Alisandru, Iorgu, Marie� Ioan,
Neculai, Costachi, Cazma, Ieromonahul Vămava Angheluţe, Constandin, Sevastiea,
Sofie, Daniil, Manolachi, Pavăl, Sandu, Ioan, Ileana, Zoiţa, Isacu, Profire, Vasilache,
Grigori, Ilie, Lisaveta, Vărnavă, Stavrin, Nechita, Mafiei, Lupu. 1 Scrisu de mini
cantor /. Pamfil, 1 900 Octomvri<e> 15 zile "
Portretul votiv al familiei dr. Nicolae Al. Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae,
sat Arsura, c. Arsura, pictură murală (ulei), autori : Mandia Ullea şi C. 1. Paşcanu,
1 936; pictura refăcută în anul 1 998 de un pictor din Vaslui; se află în pronaos.
Familia Lupu este reprezentată, asemenea unei teorii de sfinţi, personajele
feminine "îndrumând"cu mâna stângă, iar cu dreapta cele masculine, după cum
urmează: central, preotul Gheorghe Lupu (costum de preot) şi presvitera Elena cu
macheta bisericii în mână; deasupra: divinitatea în mandorlă, reprezentată în persoana
lui Iisus Hristos, binecuvântând cu ambele mâini; în stânga: dr. Al. Nicolae, Ion,
Costache, Nicolae Doctor. Gheorghe, Panaite şi Petru; în dreapta: Maria Elena (în
mandorlă), presvitera Elena, Ecaterina, Melania, căsătorită cu Stelache Polihroniade
(Pl.XVI. 1 -3). Pe stâlpul din dreapta arcului dublau: P. S. Nifon Criveanu, Episcop al
Huşilor ( Pl.XY I .4), iar pe cel din stânga: P. S. Partenie Ciopron, Episcop al
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Romanului şi Huşilor (Pl .XVI.5).
Preotul Gheorghe Lupu ( 1 5.05 . 1 855- 1 0.02 . 1 934) a construit prima biserică din
satul Arsura. după cum reiese din inscripţia scrisă pe o placă de marmură, aflată în
pronaosul bisericii actuale: "În locul acesta a fost sfânta masă şi altarul vechii biserici
de lemn a satului Arsura, la care cu evlavie şi fără întrerupere a slujit preotul
Gheorghe Lup(u) vreme de 52 de ani, de la 1875-1927, fiind toată viaţa sa ca un
adevărat părinte sfătuitor de bine şi pilduitor al credinţei creştine pentru toţi păstorii
săi. Sub această lespede odihneşte de veci osemintele preotului Gheorghe. Veşnică să
i fie pomenirea. Rugaţi-vă pentru şi el şi odihna sufletului său "
Pisania bisericii actuale, construită de familia Lupu între anii 1 928- 1 936, pune
în lumină intenţia fondatorilor: ,,Această sfântă biserică având hram pe Sf Marele
Ierarh Nicolae şi pe Sf Marele mucenic Gheorghie s-a ridicat în vremea domniei
Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea şi în timpul păstoriei prea Sfinţilor episcopi ai
Huşilor Iacov Antonovici şi Nifon Criveanu, Mitropolitul Moldovei şi Sucev'ei, fiind /.
P. S. Nicodem Munteanu şi Patriarh al României /. P. S. Mihai Cristea Îlltre anii de
la Crisros 1 92 7- 1 936, întru cinstirea şi amintirea părintelui nostru preotul Gh. Lupu
şi a mamei noastre presvitera Elena, născută Cârlig, de către mine Dr. Nicolae
Alexandru Lupu, cu fraţii mei, Ion, Constantin, Costache, Nicolae, Gheorghe, Panaite,
Petru şi cu surorile mele Ecaterina şi Melania, ajutaţi fiind de către obştea
/ocuirorilor satului şi de numeroşi credincioşi şi prieteni din întreaga Românie pentru
păstrarea credinţei şi pentru preamărirea Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Amin"
Rolul comanditarului în alegerea unui program arhitectural şi iconografie este
clar demonstrat şi de hrisovul scris la 2 1 iunie 1 937 de către dr. Nicolae Alexandru
Lupu. cu ocazia sfinţirii bisericii cu hramul mare, Sf Nicolae şi hramul mic, Sf
Gheorghe, în prezenţa Ministrului Cultelor, Victor Iamandi.
Piatra fundamentală a zidăriei a fost pusă la 1 7 mai 1 928 de către preotul Gh.
Lupu şi N. Al. Lupu în prezenţa Ministrului Cultelor de atunci, Alexandru Lepedatu şi
a ministrului Constantin Dimitriu, slujba fiind oficiată de către Iacov Antonovici,
Episcop al Huşilor.
Proiectul bisericii a fost realizat de către E.Ghika-Budeşti, director al
Comisiunii Monumentelor Istorice, după "modelul bisericilor lui Ştefan cel Mare", cu
piatră adusă de la Arsura, scoasă şi cărată de locuitorii satului, nisipul şi prundişul din
proprietatea satului Ghermăneşti, iar cărămidă presată pentru turle a fost adusă de la
fabricile C. F. R din Ciurea-Iaşi.
Biserica prezintă un plan triconc cu turn - clopotniţă pe pronaos, turlă pe naos,
pridvor iniţial deschis, intrare vest, cu abside laterale pentagonale: o absidă
pentagonală, aflată în p�rtea de sud, adăposteşte scara ce urcă spre clopotniţă; temelie,
soclu, trotuar - piatră, pereţi portanţi - cărămidă, planşee cărămidă, lemn, pardoseli piatră, marmură, finisaje - piatră, învelitoare tablă în formă de solzi (Pl.XV.6).
Sistem de boltire: pridvor - trei bolţi în cruce pe patru arcuri dublou, susţinuţi de
doi stâlpi şi două coloane cu o deschidere în arc în plin cintru, pronaos - o calotă pe
patru arcuri dublou, naos - o turlă pe pandantivi şi un cilindru acoperit de o cupolă,
turla susţinută de patru arcuri dublou, din care doi susţin şi cele două semicalote ale
absidelor laterale: trecerea dintre pronaos şi naos se realizează cu ajutorul unui arc
dublau, susţinut de două rezalite prevăzute cu câte o nişă, altar - o semicalotă pe un
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arc dublu, două nişe cu o deschidere în arc în plin cintru pentru diaconicon şi
proscomidiar; intrare în altar partea de sud; faţada: soclu înalt, subliniat de un profil
simplu, plat; sub cornişă, în treimea superioară - câte o friză de firide şi ocniţe, cornişa
realizată din două rânduri de profile simple, în retragere; ferestre geminate (una la
pronaos, trei rectangulare la absida de sud (cea cu scara), două la naos, câte trei la
absidele laterale şi altar, două pe faţada de nord) cu o deschidere în arc în plin cintru,
subliniate de trei profile în retragere; acoperiş articulat; turla octogonală de pe naos tambur de secţiune pătrată, decorat cu o friză de ocniţe, corpul acesteia ( secţiune
octogonală) este decorat cu o friză de ocniţe şi şase ferestre ce alternează cu firide
oarbe alungite. Firidele şi ocniţele au fost pictate iniţial, precum şi faţadele, azi
existând doar urme vagi pe faţada de sud. Turnul -clopotniţă are 4 nivele, tambur
(secţiune pătrată), nedecorat, subliniat doar de cornişa realizată din profile simple în
retragere, turla octogonală având opt ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru.
Echipa meşterilor care a lucrat la Arsura era de origine italiană, din provincia
Udine, şi anume: fraţii Carlati (Giumbate şi Alteo), Piedro şi Umberto Lamfrid,
Manfredo Enrico, Lino Gerussi şi Rupil Luigi " care au lucrat zidăria din temelie până
la jumătate, iar restul clădirii (turlele, interiorul cu pardoseala de marmură, scările,
fundamentul proteguitor de jur în jur, drumul de dale până la poarta şi solida
împrejmuire de beton armat) au fost toate, cu stăruinţă, cu dragoste, cu cinste şi cu
pricepere lucrate de maestrul zidar din Rădăuţii Bucovinei, Anton Hanus cu fiul şi
ginerii săi, Valentin şi Iosif', antreprenor fiind Lorenzo Collavini din Huşi.
Pictura bisericii atât cea murală ( " frescă nouă" (ulei, n. n.), cât şi a iconostasului
(pe plăci de tombac) a fost executată de către Mandia Ullea şi L C. Paşcanu. Suportul
iconostasului, a stranelor, a pupitrelor, analogul au fost sculptate din lemn de stejar de
către meşterul tâmplar Ion Patraş şi ucenicii săi din Huşi. Crucile de pe turle şi
pridvor, feroneria cafasului şi " tot metalul " a fost lucrat de " maestrul" din Huşi,
Neugebauer şi fratele său. Policandrele, sfeşnicile împărăteşti şi celelalte, candelele,
toată argintăria altarului, inclusiv chivot-ul (Pl .XVL7), au fost cizelate şi lucrate de
meşterul argintar al Patriarhiei din Bucureşti, Dumitru Popescu, iar " poarta cea mare"
a fost lucrată în atelierele Societăţii Concordia din Ploieşti.
Î n hrisov sunt menţionaţi donatorii, printre care şi cei 96 de săteni ce au
contribuit la construcţia bisericii. Înafară de aceştia, la sfinţire, numeroşi credincioşi
din Arsura şi din alte sate, au venit cu daruri (marame, şervete, covoare, perne, ceară,
etc.). Toţi au fost consemnati în condica bisericii pentru pomenire, iar bătrâna Miranda
Mircaş din neamul Găneştilor a dăruit " cu limbă de moarte" un val de pânză de
cânepă "minunat" , ţesut de mâna ei pentru înfăşurat Sfânta Masă, darul fiind adus de
către moştenitori.
La acestea, s-au adăugat liste de subscripţie deschise de ziarele Universul,
Dimineaţa, Aurora şi Dreptatea, donatorii urmând a fi consemnati în opisul bisericii şi
pomeniţi drept "ctitori "
Cavoul familiei Lupu se află în partea de sud a bisericii. Acolo odihnesc unii
membri ai familiei, după cum urmează: preotul Gh. Lupu ( 1 5.05 . 1 855 - 1 0. 02. 1 934),
Elena Lupu (7. 07. 1 920 - 6. 1 1 . 1 936), Panait Lupu (3. 06. 1 895 Maria
1 3.08. 1 947), dr. N. Lupu ( 1 873 - 1 946), Valeriu C. Dirnitriu ( 1 884 - 1 962), Ecaterina
Dimitriu ( 1 882 1 962), Constantin Gh. Lupu ( 1 88 1 1 944), Melania Polihroniade
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( 1 893 - 1 96 1 ), Stelian Polihroniade ( 1 887 - 1 969).
Câteva concluzii se impun după prezentarea acestor mărturii. În primul rând,
trebuie subliniată dimensiunea socială a portretului votiv. Cel care "poza" o făcea nu
numai pentru a-şi manifesta ori proclama individualitatea şi unicitatea, ci mai ales
pentru poziţia în cadrul sistemului social care îi impunea un anumit comportament, un
set de gesturi şi atitudini codificate. Întemeierea unei biserici însemna o afirmare a
statutului social, iar pentru ctitor acest fapt era în foarte mare măsură o imagine
publică2 1 1
Comemorarea unei persoane prin mijloace vizuale era limitată la un cerc
restrâns de persoane. Doar un personaj de un anumit rang putea reclama afirmarea
publică a unui portret votiv2 1 2• Tabloul nu redă un chip, ci exprimă o pildă2 1 3
Înclinarea didactică a acestor portrete, austeritatea şi seriozitatea personajelor dădeau
impresia unui om demn de toată lauda din toate punctele de vedere, astfel încât,
condiţia socială şi portretistica au devenit indisolubil legate, protectorii incluzându-se
1
m opera de artă - 1 4

Remarcăm preocupări ctitoriceşti în straturi sociale variate, de la iniţiativa
domnească a lui Mihai Racoviţă Cehan, a pitarului2 1 5 Ştefan Caracaş cu un ascendent
gt:nealogic în vremea lui Vasile Lupu, la aceea a unor "oameni noi", de recentă
extracţie socială precum Ştefan Angheluţă, Dimitrie Castroian, a unor negustori ca
Neculai Hagi Chiriac şi Zaharia Sotir, a unor clerici (Sava Bălţatu) sau reprezentanţi ai
profesiilor liberale (institutorul D. Galian, avocatul C. Corbu şi dr. Nicolae Al. Lupu).
Deşi această categorie de monumente se datora unor boieri de ţară de mai veche
origine sau de nouă ascensiune - semn al mobilităţii sociale cu rezonanţe precise în
sfera culturală - reperele estetice şi sociale au rămas cele medievale21 6
În Moldova, la mij locul secolului al XIX-lea, boierimea comportă caracteristici
aparte: se poate vorbi despre o boierime prin naştere şi privilegii moştenite şi despre
propietari boieriţi", aspiranţi la privilegii, boieri prin ranguri, dar "burghezi" prin
"
baza şi activitatea economic - productivă pe care o desfăşoară: luarea în exploatare a
unor fonduri funciare, exploatarea propriilor domenii, a propriilor mijloace de
producţie - pământul, valorificarea şi comercializarea produselor 1 7
În anul 1 83 1 , societatea din Moldova era împărţită în boieri, negustori,
târg:oveţi. ţărani şi plugari . La alegerile de deputaţi pentru Adunarea ad-hoc a
Moldovei, între cei 2.8 1 7 participanţi, preponderenţa a deţinut-o nu boierimea, în
sensul strict al definiţiei, ci ,.boieriţii","orăşănii" în număr de 946 participanţi, din
care 820 (,.negustori şi corporaţii"), 1 27 (propietari de case şi negustori) şi 999
(propietari de case în rândul cărora majoritatea o deţineau funcţionarii publici,
profesorii, inginerii, doctorii (profesiile liberale), "boierimea" veche fiind cuprinsă
într-o cifră mai redusă, aceea de 737 participanţi2 1 8
Grigore Alex. Ghica a introdus în "casta boierească" oameni din "starea d e jos",
iar .,politica" de acordare a rangurilor a operat o înnoire a "castei" boiereşti, într-un
tempo accelerat, comparativ cu epoca precedentă, schimbările economico-sociale
constituind suportul politicii de acordare a acestora"21 9
Ritmul şi intensitatea "transferului" masiv de proprietate funciară corespunde
ritmului de înmulţire a acelor "homines novi" (negustori, arendaşi, vătafi, funcţionari
în aparatul administrativ de stat, etc.) deţinători de capitaluri, provenite din
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valorificarea producţiei-marfă, din exercitarea profesiei, din beneficiile capitalurilor
mărite prin camătă, etc.. pe care le " investesc" în " achiziţionarea" de terenuri
fum:iare220
Un exemplu tipic îl reprezintă spătarul Ştefan Angheluţă, propietar al moşiilor
Bahnari, Moara Grecilor şi Negreşti, la care se adaugă Chiţoc-ul şi o parte din Portari,
cu un domeniu de 4.000 fălcii în anul 1 857. Beneficii i-au adus şi cămătăria, dovadă
împrumutul, acordat Catincăi Otănberg, în contul căruia ia în posesie amanetul, adică
.. moşia Drăgeştii ( 1 .000 fălcii) cu Hucul, Crăciuneştii şi Alecseeştii, pe timp de 6 ani,
şi ..cu preţ hotărât pe toţi aceşti ani 3.800 galbeni primiţi înainte, pentru care
desLabulează sinetul de 62.000 lei 22 1
Spătarul Ştefan Angheluţă a împrumutat şi postelnicului Alecu - Botez Forăscu
30.000. lui Aftanasie Dinu - 1 5.000 lei, lui Ilie Carp - 1 2.500 lei, iar lui N . Duca 10.348 lei, realizând astfel venituri din dobânzi 222
lndigenatul, împământenirea acestor propietari asimilaţi (negustori, arendaşi, cei
care aparţin profesiilor liberale, etc.) era condiţia esenţială de participare la alegerile
de deputaţi pentru Adunarea ad-hoc, serdarul Dimitrie Castroian, negustor, "propietar
de casă" figurând, de exemplu, pentru ţinutul Fălciu223 • Mihail Kogălniceanu a susţinut
ideea împământenirii străinilor propunând ca " să chemăm între noi, prin
împământenire, pre acei străini care de mulţi ani şăd între noi, care prin deprindere,
prin interese, prin limbă, prin chiar iubire către pământul nostru s-au făcut de fapt
pământeni; şi carii dacă s-au ţinut de o parte, este numai că Regulamentul Organic îi
depărta de la orice putinţă de a se face cetăţeni români"224
Politica de acordare a rangurilor a fost urmarea firească a dezvoltării societăţii
româneşti, cu atât mai mult cu cât inteligenţa timpului" a avut un rol determinant în
"
mişcarea de idei. Intelectualitatea, încadrată la profesiile liberale (doctori, ingineri,
avocaţi, profesori, funcţionari din aparatul admistrativ de stat) era şi propietară
funciară. iar între anii 1 849- 1 856, un număr de 1 . 275 de nume aparţineau " boieriţilor"
225

Cu toate acestea, într-o epocă de ascensiune rapidă a unor grupuri ctitoriceşti,
urbane şi rurale, imaginea apare debitoare evului mediu226
Ctitorii, chiar dacă aparţin unui neam în plină ascensiune, stau sub semnul
culturii227 şi se pare că aceşti " oameni noi" erau doritori ca, măcar prin cultură, să
câştige întîietatea socială şi politică. Mai adesea, cei portretizaţi, lipsiţi - sau nu - de
posibilitatea de a-şi revendica o ascendenţă prea glorioasă, apelează la aura conferită
de cultură spre a avansa posterităţii modele demne de imitat228
Nu era vorba de o inovaţie fortuită, nici de viziunea sau gustul personal al
artistului şi nici de o influenţă venită din afară în alegerea acestei teme. Este vorba de
o comandă cu o semnificaţie foarte precisă, care reflectă o întreagă mentalitate: noua
concepţie de viaţă publică şi privată care era proprie în acea epocă clasei marilor
boieri ce deţinea o avere imensă, conştient legată de trecut. Mândria familiei le
impunea o linie de conduită, aceea de a juca un rol de prim plan în politica ţării. Nu
faptul că erau portrete de familie este important, ci faptul că reprezentau un grup
compact ai seniorilor timpului, simbolul unei clase care era tot atât de reprezentivă
pentru contemporani precum voievodul însuşe29
Să reamintim că toate mărturiile descrise mai sus au fost destinate unui lăcaş de
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MULDAVIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

636

cult. Fondarea unei biserici nu reflectă numai posibilităţile economice, poziţia socială
a ctitorilor, mărimea orgoliilor, prestigiu, ambiţii, dar şi expresia religiozităţii
individuale, iar înţelegerea relaţiei dintre uman şi divin este de o importanţă
fundamentală pentru că ne oferă o cale de a descifra lumea religioasă a oamenilor din
trecut. care adesea reflectă realităţi sociale semnificative, imaginea votivă individuală
sau de grup oferind o posibilitate specială de comunicare cu sacrul. Maria Crăciun
reconstituia universul religios al elitei deţinătoare de pămănt din Moldova medievală,
contextul social al experienţei religioase, investigând motivaţiile acestora în momentul
în care se lansau în construcţia şi dotarea de lăcaşuri, portretul votiv prezentând o
problematică imaginativă diferită de alte tipuri de portrete, aceea a înfăţişării
individului în contextul credinţei 2 30
Motivul prezenţei acestora nu era portretistica, ci dorinţa de a asocia darul cu
persoana care 1-a donat. Operele şi obiectele de artă executate până la începutul
secolului al XIX-lea erau mai toate destinate bisericii şi cultului. Ideea de plăcere
estetică, de delectare senzuală, pe care o legăm astăzi de orice lucrare artistică, era cu
totul străină de pictorul şi sculptorul de atunci. Arta servea ca să înfrumuseţeze casa
lui Dumnezeu, ca s-o facă mai strălucită, mai demnă de menirea ei 23 1 •
În documentele medievale, fondatorii denumesc ctitoria lor a noastră sfântă
"
2
rugă" 32 făcută cu gând bun şi cu inima curată"233 ,"luminată"234, făcută "pentru
"
pomenirea sfântrăposaţilor părinţilor", pentru sănătate şi mântuire" ( . . . şi ne-am ales
"
"
două zile ca să ni se cânte dumnezeiasca liturghie, în toate săptămânile, domniei mele,
joi, iar Doamnei Marina, marţi şi în aceste zile să se dea fraţilor la trapeză câte o cupă
din acest vin . . . Cât vom fi în viaţă, aceasta să ni se cânte pentru sănătatea noastră, iar
după moartea noastră, pentru mântuirea noastră. . .") 235, pentru suflet"236 şi iertarea
"
păcatelor237
Zidirea de mănăstiri, conform glavei 1 1 6 din Îndreptarea legii (Târgovişte,
1 652), era considerată curat lucru, cinstit şi bun"238, "lucru ales şi de cinste, . . . ca un
"
gând frumos"239, ilustrând mentalitatea bizantină şi în general cea creştină de practică
intensă a ctitoriei. Fundaţia pioasă nu trebuia să izvorască din vanitate, iar scopul
transcendental propus, acela al mântuirii se înfăptuia prin înscrierea în pomelnic240•
Ridicarea lăcaşului nu începea până când nu se inspecta şi sfinţea locul, ridicându-se o
cruce. Funcţia acestei rugi" era nu numai aceea de a atrage bunăvoinţa divinităţii, ci
"
şi aceea de comemorare a familiei şi a donatorului24 1
Ctitoria îi dădea dreptul donatorului d e a fi amintit" pentru binele făcut
"
credinţei, iar persoanele particulare au condiţionat donaţia prin pretenţia de a figura în
tablourile sacre, înmormântarea în biserică fiind un privilegiu spiritual242 • Actul de
ctitorire rămâne o expresie a religiozităţii individuale, a responsabilităţii pentru
propria mântuire, a preocupării de sine şi a păstrării memoriei defuncţilor,
comemorarea şi asigurarea păcii eterne a răposaţi1or intrând în atribuţiile familiei 243
Matei Basarab vedea în tradiţia fundaţiilor mănăstireşti oglindindu-se însăşi
cinstea ţerei"244 G. M . Cantacuzino reliefa viziunea modernă a demersului ctitoricesc
"
al voievodului Constantin Brâncoveanu care a depăşit cadrul programului constructiv
al predecesorilor lui: La dânsul, ca şi la prinţii Renaşterii, credinţa este o temă, aş
"
zice un pretext creator şi nu un scop ultim, o rugăciune devenită formă245
Dania nu excludea însă unele contraprestaţii de o anumită natură punându-se în
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discuţie un aşa - numit contract de ctitorie, solemn, în teorie veşnic, prin care neamul
ctitorilor devine un fel patron al lăcaşului întemeiat, cu drept de amestec în
administrare şi datoria de priveghere la buna lui stare"246
Bisericile şi mănăstirile au impus comanditarilor un efort financiar sporit, iar
în realizarea lor se urmărea atingerea limitelor superioare de performanţă posibile în
momentul edificării lor, realizate prin angajarea unor echipe de meşteri de înaltă
cal(fica re (pietrari, zidari, lemnari, zugravi), prin folosirea unor materiale de
con.'ilrucţie de bună calitate. Asemenea demersuri au determinat construirea unor
adevărate opere arhitectonice cu personalitate artistică proprie, ce reflectau gustul,
dorinţele şi posibilităţile respectivului ctitor
în ultimă instanţă
mentalitatea
47
2
grupului social din care făcea parte , arhitectura ca şi pictura oferindu-le
posibilitatea de a exprima atât continuitatea cât şi ruptura cu tradiţia.
Arhitectul nu a rezolvat numai funcţia unei geometrii spaţiale condiţionate, ci şi
anumite cerinţe morale, aspiraţii la armonie şi frumuseţe"248
Dispoziţia edificiului rămâne cu totul tradiţională, căci această structură care
detineşte în mod clar însuşi sensul şi direcţia de dezvoltare a monumentului păstrează
ca principiu de bază împărţirea transversală a spaţiului în pronaos, naos şi altar,
împărţire specifică cultului ortodox. Faţada este compusă din ornamente şi profile ce
pot ti , întocmai ca o piesă de veşmânt, detaşate şi expuse separat, continuând să-şi
menţină individualitatea şi integralitatea lor materială.
Aceste realităţi culturale exprimate mai ales de formula majoră a timpului,
arhitectura
se înserau coerent, reprezentând-o fidel, într-o societate cu structuri
mentale sensibil deschise către înnoire, moştenind o lărgime de orizonturi înaugurată
în veacul al XVII-lea. Adevărate realizări cu valoare sociologică, acestea poartă tenta
unei diversităţi de soluţii la nivelul planimetriei (navă şi triconc), dar şi al detaliului, a
asimilărilor influenţelor străine, subsumabile însă unei unităţi. Diferitele consemnări
ale epocii mărturisesc un tip de coexistenţă între noutate şi tradiţie, stabilit, de data
aceasta, mai mult pe " verticală": acum noul, elementul important, poleieşte
"acoperişul " şi fasonează detaliile " ornamentelor", dar substructura interioară a
fenomenului cultural păstrează încă nete liniile tradiţiei249
Aceste edificii suscită interes din mai multe puncte de vedere: arhitectural
(binomul locuinţă biserică de curte), juridic (existenţa bisericilor particulare şi
folosirea normelor "dreptului ctitoricesc " până în secolul al XIX-lea) şi nu în ultimul
rând a gradului de civilizaţie (prezenţa meşterilor constructori, arhitecţi, a pictorilor şi
ambianţa artistică din care făceau parte).
O menţiune aparte o constituie lăcaşele din satele Fâstâci, Buhăieşti şi
Mălăieşti. Acestea trebuie analizate în cadrul relaţiei Locuinţă (conac) - biserică de
curte, deoarece toate edificiile mai sus-menţionate
cu excepţia bisericii din satul
Văleni (c. Pădureni), ctitorie de obşte făceau parte dintr-un ansamblu, acela al
reşedinţei ctitorului, construit pe domeniul cel mai important dintre multele posesiuni.
Locuinţa din ansamblurile mănăstirilor, în această noţiune incluzând atât casa
domnească destinată special primirii ctitorului sau altor oaspeţi aleşi, cât şi stăreţia
sau casa egumenească, precum şi alte elemente, precum trapeza sau sala de mese,
baia şi chiliile, au fost considerate similare uneori curţilor domneşti25° Fondarea unei
biserici era în egală masură un act politic şi o manifestare religioasă25 1
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Biserica de la Fâstâci ilustrează ultimile năzuinţe ale unei concepţii de stat,
susţinută de o anumită etică, ctitoria domnească a voievodului Mihai Racoviţă Cehan
oglindind o anumită ideologie prin crearea unui spaţiu aulic252 în cadrul ansamblului
monastic.
Pe de altă parte, "casăle şi besearica de piatră şi ograda de bolovani ciau făcut
măria sa . . . " în satul Olăneştii din ţinutul Vasluiului, reşedinţa sa, precum şi biserica
Sf Mihail din satul Fereşti care iaste făcută de răposaţi strămoşi dumnealor a
"
Răcoviţeştilor" (ante 1 6 I 8i53 şi a locuinţei aferente, ar fi putut oferi imaginea unui
ansamblu de arhitectu�ă civilă şi ecleziastică, a nivelului de civilizaţie la începutul
veacului al XVIII-lea. In cazul reşedinţei de la Olăneşti, este vorba de o curte întărită
(locuinţă şi biserică de curte de piatră), tradiţie care va menţine până la sfârşitul
secolului al XIX-lea (a se vedea, curtea lui Dimitrie Castroian de la Budeşti sau a lui
Nicolae Dimachi Arghiropol de la Gugeşti), a unei biserici fortificate, cu funcţie de
apărare, de retragere în caz de asediu.
Răzvan Theodorescu constata în Moldova absenţa unei tradiţii imediate şi
majore, comparabile cu arta brâncovenească, fapt care a făcut ca acţiunea ctitoricească
princiară să fie extrem de palidă. Totuşi, biserica de la Fâstâci construită de voievodul
Mihai Racoviţă, chiar dacă stă sub semnul limpede al Ţării Româneşti, rămâne o
realizare artistică valoroasă care întrece pe cele ale ve.acului al XVIII-lea, precum
bisericile Sf Samoil şi Precista din Focşani, cu care a fost comparată.
Cercetătorul arăta că singura tradiţie stilistică importantă în această zonă a fost
aceea a unui baroc de sorginte străină, italo-polon, introdus cu o jumătate de veac
înainte de 1 700 de ctitoria domnească ieşeană a lui Vasile Lupu de la Golia şi care a
fost repede autohtonizat în forme de liniştită armonie" Această tradiţie longevivă se
"
regăseşte în detaliile ce articulau faţadele edificiilor de secol XVIII din Iaşi şi din
unele colţuri ale Moldovei, cu panouri decorative adâncite, arce de acoladă, console,
frontoane, pilaştri cu capiteluri, ce vor continua cu o formulă neoclasică perfect
sincronă cu restul Europei, regăsită şi la arhitecturi rezidenţiale moldoveneşti. Acest
aspect, fără legături cu moştenirea locală medievală era cultivat acum în ctitoriile
Moldovei care, cu puţine excepţii, aparţineau boierimii mari şi mijlocii, o boierime
puternică, unitară, democratică, expresie a unui adevărat boierism moldovenesc"254 •
"
Reflectare a unei civilizaţii tăcute, la adăpostul acoperişului de şindrilă"255 ,
"
modestă, dar cu elemente de monumentalitate, biserica Adormirea din satul Buhăieşti
aminteşte de tipul locuinţei ţărăneşti cu pridvor, care deosebeşte locuinţa românească
de cea săsească sau ungurească. Locuinţa ţărănească trebuie studiată în mod solidar cu
LUată gospodăria ei, care este ca o mică fermă completă şi izolată: La noi, românul
"
nostru. sărac ori bogat, îşi păstrează casa numai ca loc de odihnă, iar casele de boieri
nu sunt decât case ţărăneşti mai evoluate256 Afirmaţia de mai sus pune în discuţie
originea, planimetria, materialele de construcţie ale locuinţei boiereşti în comparaţie
cu cea ţărănească.
Tereza Sinigalia afirmă că locuinţa boierească, fie ea conac sau casă de oraş şi,
"
mai puţin palat, "nu şi-ar avea originea în soluţiile planimetrice şi volumetrice ale
�·asei ţărăneşti" şi că, asemenea afirmaţii duc la grave falsificări de interpretare a
mentalului unei epoci, extrem de păgubitoare pentru înţelegerea corectă a fenomenului
arhitectural însuşi. Proprietatea şi implicita superioritate socială, conferită şi intărită
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cel mai adesea de funcţie, îl obligau moralmente, pe boier să se diferenţieze de restul
locuitorilor satului257
Sondajele arheologice, precum şi documentele de arhivă ar putea aduce lumină
în această chestiune. Dăm un exemplu, considerăm edificator, în acest sens, a unui
document din anul 1 786, care oferă imaginea nivelului de civilizaţie a curţii uni boier
de rang mijlociu spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, şi anume a biv vei şetrarului
Ştefan Caracaş de la Buhăieşti -Vultureşti258 •
În anul 1 786 iulie 1 6, biv vei şetrarul 259 Ştefan Caracaş, chemat în judecată, se
învoia să vândă moşia Buhăieşti vei logofătului Theodor Balş. Pentru stabilirea valorii
acesteia, la 9 septembrie 1 786, stolnicul Arghire Cuza şi medelnicerul Ioniţă Ene,
evaluează moara şi acaretele făcute de Caracaş pe moşie. La curte fuseseră construite:
o casă în care şedea şetrarul Caracaş (25 lei), o altă casă şi cu poiană ( 1 5 lei), o casă
mai la deal, nouă "despodită" şi cu o poartă mică ( 1 0 lei), o şură de nuiele îngrădită
împrejur ( 1 5 lei), un grajd de nuiele (5 lei), o pivniţă nouă, pardosită cu scânduri de
stejar şi un şopron deasupra ei (70 de lei), un târnaţ pentru stupi ( 1 0 lei), o şură de
nuiele îngrădită împrejur ( 1 5 lei), un grajd de nuiele (5 lei); ograda era de nuiele şi
poarta de răzlogi (8 lei), valoarea totală fiind de 1 . 1 93 lei, incluzând şi moara ( 1 .000
lei )". cu două pietre, două perechi de roate, cu casa ei, cu lăptoacele, iazul şi o gârlă
săpată şi cu toate cele trebuincioase pentru mori 260•
"
Un alt document din anul 1 832, se referă la "acareturili boiereşti "a vornicesei
Ralu Cuza din satul Dobrosloveşti - Zăpodeni . , ce sântu în proastă stari" şi care erau
acoperite cu stu/61 Din păcate nu cunoaştem planul acestor categorii de locuinţe,
începând cu cele ţărăneşti de lemn, care au jucat un rol esenţial în ansamblul vieţii
româneşti ca şi a celor intermediare, edificii care ar da măsura evoluţiei curţii către
reşedinţa de agrement262
Răzvan Theodorescu, analizând fenomenul arhitecturii din veacul al XVIII-lea,
afirma că "fenomenul acesta prin care curţi, locuinţe şi lăcaşuri- capele sunt scoase
dintr-un circuit urban propriu-zis, din atingerea cu masa mare a supuşilor, fiind duse
îndeobşte în jurul oraşelor capitale sau a unor centre mai însemnate, într-o directă
legătură cu o natură tot mai apreciată de ctitori, arhitecţi, literaţi, devine un fenomen
românesc"263
Deschiderile artei brâncoveneşti, găsite în zona morfologiilor şi a
decorativismului arhitectonic, li se alătură cele ţinând de funcţionalitatea arhitecturii
civile; duse la consecinţa numită "arhitectură rezidenţială", ce implică soluţii
planimetrice, ornamentale şi peisagistice de-a dreptul moderne prin confortul şi
satisfacţiile estetice pe care le implică (a se vedea conacul de la Budeşti sau A vereşti,
de exemplu)264
Bisericile de curte, mai puţin cea din satul Văleni-Pădureni, construită de
economul Sava Bălţatu şi de către obşte, erau construite în preajma locuinţei boiereşti.
Astăzi stau mărturie conacele de la Mălăieşti (azi spital), Budeşti, în ruină (Pl. IX.7-8),
Rediu - Galian (azi şcoală), A vereşti, (Pl. XV. 5-7), Arsura (azi, locuinţă particulară),
casa lui Zaharia Satir din Huşi (azi, casă parohială). Celelalte au dispărut cu timpul,
precum casa lui Ştefan Caracaş, a spătarului Ştefan Angheluţă din Vaslui (strada
Berzelor) şi cea din Chiţoc, a familiei Negroponte (Fruntişeni),precum şi a lui Scarlat
Creţu din satul Mânzaţi-Răzeşi.
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Din actul de moştenire, autentificat de Tribunalul Iaşi în august 1 930, putem
constata cum arăta curtea lui Dimitrie Castroian de la Budeşti, conac moştenit de fiica
sa. Eleonora Yolenti : conacul (Pl. IX. 7-8) era situat pe un tăpşan cu o suprafaţă de 30
ha. cu vedere către Valea Lohanului până la Târzii.
D. Castroian a adus meşteri străini care au amenajat grădina pe verticală, în
trepte taluzate cu piatră, cu casă de apă ce colecta toate apele din Dealul Cerului. cu un
havuz in fata casei şi un mic iaz, totul în mijocul unei plantaţii de castani, înconjurată
de un gard înalt şi o poartă dublă, "ca la cetate"
Acesta deţinea, de asemenea, o casă la Iaşi, cumpărată de la caimacamul Teodor
Balş unde vor locui Eleonora şi soţul ei, Nicolae Yolenti, magistrat şi poet, Maria
(Titica) Varlam şi Elena - Ninette Scully Logothetti, nepoatele ctitorului265 •
Studiul de faţă nu-şi propune prezentarea detailată a fiecăruia dintre
monumentele susceptibile să facă parte dintr-un viitor capitol de istorie a arhitecturii
c i v i le. ci doar să puncteze câteva aspecte şi să semnalizeze prezenţa acestora în arealul
sus - amintit.
În ceea ce priveşte meşterii aduşi de către comanditar în vederea realizării atât a
ctitoriilor cât şi a locuinţei acestora se impun câteva observaţii: dacă în privinţa
meşterilor dulgheri ce au durat biserica Adormirea din Buhăieşti, nu sunt îndoieli, ei
aparţinând arealului din zona Moldovei, poate chiar locali sau din zona Bacăului,
având în vedere că biserica lui Ştefan Caracaş ( 1 798) prezintă similitudini în ceea ce
priveşte repertoriul omarnental (dinţi de lup, ocniţe, rozeta solară, etc.) şi sistem de
boltire cu biserica Sf Nicolae din satul Ţibăneştii Buhlii, c. Băceşti ( 1 790), durată de
meşterii teslari Gheorghe şi Savin Năforniţ, Ion şi Mihale2 66, meşterii constructori de
la Fâstâci au fost fie moldoveni, sau, poate aduşi din Ţara Românească.
În secolul al XIX-lea constatăm tot mai des prezenţa unor arhitecţi străini, ce
practicau meşteşugul "arhitectoniei şi al inginerlâcului", precum Oscar Benisi267 , venit
poate din Cernăuţi sau din ambianţa austriacă, cel care proiectase şi secţia de chirurgie
a spitalului din Bârlad, fondată de Constantin şi Aglae Corbu în stil rundbogen-ului
german. a zidarilor italieni, veniţi la chemarea regelui Carol 1 după anul 1 870 din
provincia Friuli -Venezia - Giulia268 (care făcea parte din vechea provincie Udine),
prezenţi în satul Arsura, sau, din Forgaria269, precum Lorenzo Collavini, antreprenor
stabilit în Huşi. La aceştia se adăugau pietrarii şi mozaicarii care realizau monumente
funerare şi pisanii. exemple fiind C. Scutari şi Tito Carnbi prezenţi la Mirceşti
(c.Tăcuta). Iosef Yeţaţi, venit din Bucovina (Rădăuţi) a fost cel care a construit
biserica din Pogoneşti, şi, poate chiar de la Budeşti, deşi din punct de vedere al
planimetriei. lăcaşul de la Budeşti este aproape identic cu biserica Adormirea din
Vaslui. iar acestea din urmă poate au fost proiectate de arhitectul oraşului la vremea
aceea ( 1 860), al cărui nume nu-l cunoaştem.
Î n anul 1 856, arhitectul oraşului Bârlad care era 1. Lorenzo270, iar la 1 860, la
Vaslui, exista un arhitect care rezolva problemele edilitare ale târgului pe baza unui
.,plan bine chibzuit" Desigur, Ştefan Angheluţă a apelat probabil la arhitectul oraşului
în vederea întocmirii proiectelor celor două ctitorii. Din păcate, nu putem preciza
numele acestuia, plastica arhitecturală ne duce cu gândul, mai degrabă spre arnbianţa
rus ă .
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Biserica S.f Împăraţi din satul Mălăieşti, unică în Eparhia Huşilor, construită în
stil romantic. impresionează prin acuarateţea realizării tehnice. Ea se datorează
meşterilor aduşi de la Cernăuţi. familiarizaţi cu tehnica şi repertoriul omarnental al
arhitecturii europene, în speţă cea germană271 • Călătoriile pe care le-au făcut atât C.
Corbu cât şi D. Castroian i-au pus în contact cu stilurile europene, poziţia socială şi
deschiderea spre Europa au avut un cuvânt decisiv în alegerea proiectului acestor
lăcaşe. mai ales în cazul Mălăieştilor.
Fundaţiile religioase menţionate aduc în discuţie problema ctitoriilor aflate în
stăpânirea particulară a fondatorilor sau a altor persoane, prin moştenire sau
înstrăinare. dovedind că această problemă se pune în mod excepţional chiar la finele
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Ctitoriile domneşti au o
situaţie clară: ele ies din proprietatea domnească şi devin proprietate mănăstirească şi
bisericească. subiect de drept, reprezentând cea mai înaltă treaptă de autonomie a
ctitoriei faţă de întemeietorul ei 272
Un fapt demn de remarcat este că întâlnim acte de ctitorie colectivă ( Văleni
Ptidureni), atribuite unei categorii sociale ca grup - negustori (biserica Sf Nicolae
Huşi, Adormirea Vaslui ), dar mai ales în interiorul aceleiaşi familii (soţ - soţie,
copii, fraţi), precum bisericile de la Buhăieşti, Mirceşti, Arsura. Acest fapt ilustrează
sensul apartenenţei la un . , neam ", la un lanţ de ascendenţi şi chiar de descendenţi
faţâ de care ai o datorie sacră de împlinit. În acest sens ctitoria se moşteneşte,
obligaţia faţă de ea se permanentizează timp de generaţii, ca şi drepturile ce decurg
din îndeplinirea obligaţiilol 73

Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Chiţoc, construită între anii 1 8521 855 de către Ştefan Angheluţă, a devenit biserică parohială, intrând în proprietatea
locuitorilor, abia 1n anul 1 895, cu toate că se afla pe moşia lui Spiru Topale274 , iar
biserica S.f Dumitru din satul Budeşti, ctitoria lui Dimitrie Castroian era menţionată ca
particulară, conform documentelor de arhivă, şi între anii 1 907- 1 908275
În lucrarea consacrată "primitivilor" artei româneşti, Andrei Cornea afirma
că, în principiu, numărul de biserici ridicate poate da indicaţii asupra numărului de
76
portreTe votive realizate în epoca respectivă2
Catagrafiile menţionează aceste
mârturii, unele dispărute astăzi. precum portretul ieroschimonahului Iorest, ctitorul
77
bisericii Naşterea Maicii Domnului a schitului Rafaila2 , dar trebuie să fim
circumspecţi, deoarece portretul votiv este rodul, e drept, al unei comenzi sociale, dar
şi rezultatul unei viziuni culturale.
Comanda socială a introdus în arhitectura ecleziastică, ceea ce Titu Maiorescu
llll/llea o "formă fără fond " , aceea a picturii de şevalet, iar formulele importate se
văd interpretate de un factor tradiţional: portretul votiv de tradiţie bizantină, pe care
arta medievală românescă l-a cultivat încă din secolul al XIV-lea278
Formula iconografică folosită pentru reprezentarea ctitorilor este simplă, iar
portretele de ctitori din secolele XVIII-XX sunt cel mai adesea reprezentări de un
realism elementar, a cărui limbaj clasic este la fel de direct precum textele
inscripţiilor votive aşezate deasupra portalului bisericilor: majoritatea portrete/ar
reprezintă pe ctitor fomzând o unitate vizuală, împreună cu soţia (cu 1 sau fără copii),
urmând cele două formule iconografice, cu 1 sau fără intercesor.
Cu rare excepţii, prima formulă a fost folosită în Serbia şi în Moldova, iar a
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doua în Bulgaria, Valahia şi Transilvania279
Intercesorul, în cazul nostru a fost prezent, cu siguranţă la Fâstâci, unde
voievodul nu se putea prevala de tradiţie, la biserica Sf Nicolae din Huşi, deoarece
este vorba de ctitoria unor negustori care făceau parte dintr-o corporaţie, strâns legată
prin statut de responsabilităţi religioase, precum şi în portretul economului Sava
Bălţatu, deoarece era un slujitor al bisericii.
Semnul unei noi mentalităţi îl descoperim într-o anumită scenografie -recuzită
(fond. decor. draperie, rotulus-ul cu planul bisericii, mobilier), dar şi în faptul că
pi.ctorul îşi semnează opera.
Personajele sunt reprezentate pe un fond neutru (Buhăieşti), "pinxit vivum", cu
o inscripţie - legendă plasată pe o fâşie plată, de-a latul tabloului sau pe un element
care obligă figura la o existenţă într-un spaţiu aparent real.
Andrei Comea vorbea despre o anumită "duplicitate " artistică, aceea, dintre
realizarea artistică a chipului uman, bazat pe efecte diminuate de clarobscur, grafism
accentuat, o stereotipie a obrazului şi gesturilor, aplatizare , şi redarea cu multă
80
acurateţe şi realism a veşmântului şi mobilieruluP
Înclinaţia spre decorativ era o problemă de alegere estetică, rezultat al unei
direcţii artistice deliberate, portretele fiind în primul rând documente sociale, efectul
unui gust estetic restrâns, pe care publicul l-a impus artistului, expresie a unei
dorinţe, conştientă sau nu, de a se apropia cât mai mult de aspectul " transcendent " al
reprezentării, unele dintre ele fiind menţionate în inventare ca un omagiu faţă de
arborele genealogie al familiei281
Totuşi, se pierde din vedere faptul că portretul votiv avea un rol
282
comemorativ , adresat în mod conştient viitorului, pentru timpul când cel viu nu mai
era în viaţă, iar redarea exactă a feţei umane era fundamentală, valabilă atât pentru
portretele de la Fayoum (sec. II, d.Hr.), cât şi pentru cele din secolul al XX-lea.
Având în vedere locul amplasării, în cazul nostru, în pronaos, se pune problema
dacă aceste portrete au un caracter fune.rar, diferit de cel ctitoricesc283 , deoarece este
ştiut că portretele funerare" sunt frecvente atât în Serbia cât şi în Moldova, dar
"
necunoscute în Bulgaria şi Valahia284 Considerăm că acestea nu au un caracter
funerar, deşi sunt amplasate în ctitoria respectivă potrivit tradiţiei, analiza imaginii
nesusţinând această teorie, chiar dacă portretele lui Ştefan Angheluţă au fost
amenajate de el însuşi în vederea protejării acestora, iar în lucrarea de la biserica din
Chiţoc nu este reprezentat chivotul bisericii.
Această iconografie, care pe de o parte permitea recunoaşterea simbolului
dincolo de imaginea sa, şi pe de altă parte, asigura respectul pentru ierarhie, protocol,
atât de strict reglementate în Imperiul bizantin, a rămas în vigoare cu toate nuanţele
până Ia sfârşitul epocii medievale, în cazul nostru până la 1 937, la Arsura. Chiar dacă,
începând din secolul al XVII-lea, iconografia şi-a pierdut caracterul său strict
obligatoriu, iar ceea ce a constituit forţa unei instituţii nu mai reprezenta decât o
procedură tradiţională, un soi de ceremonia! formal, acest fenomen în vigoare în plin
secol XX dovedeşte cât a fost de necesar oricărei formule de portret de ctitor. Din
acest punct de vedere - oricare ar fi depărtarea în timp şi spaţiu, oricât de evidente ar fi
diferenţele ce despart maiestuoasele portrete bizantine de la San Vitale din Ravenna de
modestele şi stângacele portrete de ctitori din modestele biserici româneşti din Oltenia
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de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, de acelea " de o monotomă uniformitate a
mănăstirilor şi bisericilor din oraşele bulgăreşti din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea" sau de cel de la Arsura - Vaslui ( 1 937) există între acestea o legătură care
nu este cu siguranţă aceea a unui limbaj artistic, ci aceea " a unei semnificaţii, unei
tinalităţi şi a unui simbolism comun. Numai din acest punct de vedere portretele de
ctitori relevă mai explicit decât pictura religioasă rolul lor de martor al culturii,
cuprinzând aspecte variate ale societăţii popoarelor din Sud-Estul european de-a
lungul celor şapte secole"285
Portretele din Oltenia ca şi cele de la biserica Sf Nicolae din Arsura sunt mai
degrabă o manifestare socială cu implicaţii culturale, un dar comun, făcut de
colectivitate, cu valoare de simbol.
Portretele votive reprezintă primele simptome de individualizare din
portretistica noastră bisericească, mai mult decât în rarele, liricele notări peisagistice.
Decorul - de la cel distant, neutru al portretelor medievale sau în tradiţia acestora - la
cel înviorat de prezenţa unei atmosfere umane directe, iar nu prin intermediul strict al
textului religios comentae86, demonstrează caracterul biografic al acestor mărturii, al
prezenţei unei individualităţi, ascunsă sub convenţii şi norme artistice.
Portretul rezultă din interacţiunea a două forţe: artist şi model. În afara
iconarilor şi a pictorilor de biserici, în Ţările Române a activat o pleiadă de artişti ce
au introdus tehnica şi maniera picturală occidentală, aceea a portretului de şevalet
lucrat în tehnica uleiului287 Că s-au format la Viena, în Italia sau la Paris- spunea
Andrei Comea - le-a dat o aparenţă de clasicitate, dar faptul că au lucrat în Principate,
le-a impus o esenţă votivă, rezultatul fiind o investiţie stilistică comandată, cu un
inventar de procedee retorice impuse, caracterizate de un pseudo - primitivism, înţeles
ca o direcţie artistică deliberată288
În anul 1 787, Iordache Venier, "arhizugrav ", veneţian de origine, ajunge
starostele breslei . . zugravilor de subţire " la Bucureşti. În această calitate, el trebuia
să vie pe la toate mănăstirile de obştie, din fiecare judeţ, unde să aibă a drege şi
9
îndrepta chipurile ctitorilor pe unde vor fi stricate "28 , fapt ce arată că numărul de
portrete votive era destul de mare, iar artistul a intrat în contact cu aceste mărturii de
artă românească, chiar dacă unele erau rodul unor artişti străini.
Dintre portretele menţionate mai sus, o atenţie deosebită o merită cel de la
biserica din satul Buhăieşti şi cele două ale spătarului Ştefan Angheluţă de la Chiţoc
şi Ba/mari. Nu punem în discuţie, aşa cum ar fi trebuit, portretul votiv al lui Mihai
Vodă Racoviţă de la Biserica Sf Ilie din Fâstâci, deoarece nu avem nici o mărturie în
acest sens. Nu putem şti dacă zugravul care a realizat pictura murală a fost român
sau grec. Astăzi. la Fâstâci, există patru icoane împărăteşti, tempera pe lemn, care
aparţin secolului al XV/li-lea, de factură greacă, mărturii a activităţii unui iconar
grec care a activat în această zonă şi nu numai290
Trebuie avut în vedere că analiza oricărei mărturii de artă plastică trebuie
făcută în corelaţie cu ansamblul din care făcea parte, dar, intrevenţiile ulterioare nu
mai permit o astfel de analiză, cel puţin în cazul portretului lui Ştefan Caracaş şi al
soţiei sale Ecaterina, pictat ante 1 798. Considerăm că autorul anonim al portretului
era şi iconar nu numai "portretar în oloi" şi că era român. Bun portretist, dar şi
cunoscător al tehnicii, el dovedea un talent artistic remarcabil, de la punerea în
-
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pagină. poziţia contrapposto a Ecaterinei, acurateţea detaliilor veşmintelor şi până la
annonia cromatică. Nu ştim dacă el a fost autorul care a pictat şi tâmpla lăcaşului,
cea actuală fiind din secolul al XIX-lea ( 1 859), pictată cu cheltuiala Soltanei Boteanu,
cf sinodicului bisericii. Astăzi există doar o icoană reprezentând pe Sf Gheorghe
omorând balaurul, tempera pe lemn, secol XVJII (din păcate refăcută), care pare a fi
realizată de acelaşi autor.
În ceea ce priveşte pe V. Siffert, autorul lucrărilor de la Chiţoc şi Bahnari,
pictor de formaţie academică, familiariazat cu arta europeană, cu nimic mai prejos
decât Anton Chladek, J. Schoefft, Mihail Toepler sau Giovanni Schiavoni, nu ştim de
unde a venit şi cât a stat în Moldova. Dacă lucrarea aflată astăzi la Bahnari dovedeşte
stângăcii de perspectivă (lucrare, care poate a fost pictată de un Gheorghe zugrav
consemnat în sinodicul bisericii din anul 1 88 1 , despre care care nu ştim dacă era
frescar sau iconar), cea de la Chiţoc poate sta în galeria naţională de artă, alături de
lucrări precum Portret de femeie în albastru de Anton Chladek, portretul Zincăi
Samurcaş sau al Caterinei Ghica, autor: J. Schoefft, a lui Ion Manu şi Scarlat
Mic/eseu, pictate de artişti anonimi, veniţi din aceeaşi ambianţă europeană291

Portretul votiv constituie un document privind costumul de epocă, considerat
tiind un punct de plecare al nevoilor, dar şi al esteticii, un dat, un întreg al înfăţişării
exterioare a unui individ şi a comunităţii din care face parte. Această comunitate şi-a
impus gustul, idealul comun la care individul şi-a impus sau nu amprenta propriei
personalităţi "292 •
"Secolul al XVIII-lea ne apare ca un veac de aur fără legătură cu lumea
apusului, încremenit în tipare de costum orientale, nemaiputând respira decât prin
porii Ţarigradului"293, conform relatării lui Charles Joseph Lamoral, principe de
Ligne294 Acest secol, care nu a impus aproape nimic cu desăvârşire nou în materie de
îmbrăcăminte, deoarece costumul turcesc era de mult cunoscut în Ţările Române, iar
"veşmântul din Principate nu a oferit nici un fel de prefaceri hotărâtoare până după
1 750, el rămânând egal cu el însuşi şi aidoma cu cel din Constantinopol"295
Dar costumul şi coafa femeilor noastre, dintre anii 1 700- 1720, erau cu mult mai
diverse decât le pot descrie sau surprinde condeieile florentinului Antonio Maria De!
Chiaro, Sr. A. de La Motraye, E. H. von Weismantell sau Von Driesch, călători ce au
trecut prin Muntenia sau Moldova.
Poate că Ana Racoviţă ni se înfăţişa, precum o Doamnă română, din culegerile
lui Feriol, de o mare eleganţă vestimentară, îmbrăcată într-o ghiordie, cu flori de fir în
ţesătura scumpă, tivită cu blană de samur pe margini, cu mânecile lungi răsucite şi cu
manşetele îmblănite şi ele, ca o haină lungă până în pământ din care se zăresc doar
vârfurile ascuţite ale pantofilor. La gât, ea purta, poate, o salbă, din mai multe şiraguri
de mărgăritar, formând un preţios " guler" la sucna de mătase înflorată şi ea, pe cap
având o " Pelz-Kappe" de zibelină, o pălărie nernţească, la modă încă în acest veac,
împodobită însă cu flori şi pontale de diamanturi şi mărgăritare, încrustate cu
.
2
smaragde ŞI ru b'me 96
.,Un şlic verde cu 9 pontale (ferrets des diamants) mari de diamanturi" comanda
la Ţarigrad cocheta Ana Racoviţă, pentru a se găti cu el pentru nunta cumnatei sale cu
Iordachi Cantacuzino-Deleanu, în iarna anilor 1 708- 1 709, adăugând la somptuoasa
toaletă şi câteva brăţări, tot cu diamante, precum şi un serasâr, a cărui bătătură trebuia
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să fie de aur alb, iar urzeala de mătasa vişinie, fără flori"297 Doamna Moldovei scria
Victoriei Ruset, nevasta lui Scarlatachi Ruset, să-i trimită cele de trebuinţă: "Te
rugăm, cumnată, să spui dumnealui lui Iliaşcu să îngrijească să ne trimită 9 pontale
(agrafe de aur, ascuţite la vârf, împodobite cu diamante sau mărgăritare toate cu
diamante bune, care însă să fie mai mari decât acelea ce am pus la calpacuf98 (căciulă)
nostru cel verde. Să caute să fie de-o astfel de mărime, încât să ajungă 9 pentru un
calpac, şi nu 13,
pentru brăţarele cu diamant. Pe lângă acestea să ne mai trimită
domnia sa şi un serair, a cărui bătătură să fie de aur alb, iar urzeala de mătase vişinie,
dar fără flori. Să ne mai trimeată şi un serasir alb (ţesătură scumpă de fir alb întreţesut
cu aur. una dintre cele mai de preţ stofe asiatice, lucrată de la capăt la altul numai din
fir pe fond alb; era dus iniţial din Orient (sec. XV) apoi din ltalia)399, la fel ca cel adus
lui arhon vistier. . . să ne caute mărgăritar subţire, alb, bun, ca acela pe care ni 1-a adus
Hurmuz300
Prin anii 1 750 apar cuşmele, antereele; ghiordiile sunt înlocuite cu benişele, iar
sucnele cedează locul rochiilor orientale. Ia amploare comerţul lipscan, cel din Lyon,
Viena. Veneţia, Damasc, Cairo, Târnovo, care marchează în îmbrăcămintea
românească un declin al stofelor strălucitoare de aur, al brocarturilor şi serasâruri-lor,
al camhăi şi adamascăi
a scumpelor ţesături orientale de mătase şi catifea,
menţinându-se doar belacoazele veneţiene şi damascul. Conteşul se păstrează; apar
ghermesutul, şamalageaua, aproape tot atât de costisitoare ca şi vechile stofe şi
· JO I
postav un
După 1760, elegantele vremii erau înveşmântate în rochii viu colorate de atlaz,
cu flori de fir cu şatrange sau în rochii de belacoză şi ghermesut ori de şam.alagea
încinse pe miljoc cu centuri de fir încheiate cu paftale de aur stropite cu diamanturi,
peste care îşi pun anteree, asortate la culoare şi flori. Pe deasupra ele îmbracă giubele
de atlaz sau de stofe, cu blănuri " Kurki" sau cacom, şi tivilichii înflorite şi îmblănite
cu sângeap sau cu veveriţă302 ; rochiile se disting prin portul paftalelor rotunde şi mari,
de argint, prin care se închid centurile sau colanurile şi prin misadele foarte late de
cacom cu care sunt căptuşite pe de-a întregul şi capoatele şi reverele lor. Sunt de
remarcat, de asemenea, antereele bărbaţilor, cu brâiele înnodate în faţă şi benişele de
taftă îmblănite şi ele cu samur, care le acoperă, lăsând să se întrevadă doar materialul
vărgat sau înfiorat al hainei interioare303
Pe la 1 776, Abatele Domenico Sestini, trecător pe la curtea lui Alexandru
Ipsilanti, în 1 779- 1780, precum şi Raicevich în Osservazioni sulla Valachia e
"
Moldavia", tipărită la Neapole în 1 788, apoi Andreas Wolf, medicul mitropolitului
Stamate. vor descrie costumul atât din Moldova cât şi în Muntenia: boierii erau
îmbrăcaţi în dulame şi anteriii de sevai cu flori de fir sau în scumpe giubele de aur,
"
lucrate din altân (altenbas) şi blănite cu samur dar şi din catifele albastre sau din
enghiur salisî, căptuşite cu husain alb şi blănite cu guşi de Mosc sau sîngeap, cu haine
din postav melir sau din ghermesut - şam sadea şi ghermesut sevai"304•
Costumul Catrinei Caracaş este oriental, asemenea celor purtate de jupânesele
grecoaice îmbrăcate după moda Ţarigradului305 , ca al jupânesei cu cauc împodobit cu
fu/ii de diamante, pictată într-un tablou aflat la Muzeul de Artă Bucureşti306, cu nimic
mai prejos decât costumul Doamnei Moldovei, Ecaterina Ipsilanti din tabloul votiv
de la Mărcuţa (Bucureşti) sau a aceluia reprodus după Langlume307 • La Bucureşti, Iaşi,
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ca şi la Buhăieşti, se dovedea a ti aceeaşi rafinată bogăţie de stofe înflorate, aceeaşi
risipă, care uluia pe străini, dar asemănătoare cu cele purtate de categoria socială pe
care o reprezentau308 , ca ale boierilor din anul 1 798, surprinşi de Gheorghe şi
Alexandru Asachi în gravurile aflate la Cabinetul de stampe al Academiei309 Ştefan
Caracaş are costumaţia unui boier moldovean asemenea celui din stampa nemţească
în culori a lui Haquet, de pe la 1 790, cu antereu roşu, feregea verde cu mânecile până
la cot, îmblănită pe margini, cu ceacşiri şi iminei galbeni, papuci roşii3 1 0 dar, ne duce
cu gândul şi la autoportretul lui Nicolae Polcovnicul, realizat în preajma anul 1 8003 1 1
Prezentăm o foaie de zestre din 1 0 februarie 1 799 a Mariei, "fiica jupânului
Damiean" foaie ce ilustrează moda în acea vreme, unele dintre piese de veşmânt vor
ti fost. poate, şi în garderoba Ecaterinei Caracaş, o elegantă şi frumoasă a sfârşitului
de veac al XVIII-lea: "un rînd de haine de sevaiu cu flori de fir, îmblănite cu sîngeap
negru: 1 rînd de haine de vară, binişu de atlaz sadea, dezblănit şi rochiea de alesătură;
1 rând de haine, binişu de maltez îndoit, îmblănit cu singiap negru şi rochiea de şarnu
îndoit: 1 s<.:urteică de ghermesut îmblănită cu singiap negru; una rochie de şamu mai
ponosită: 1 rochie de alagea cu mătase: 1 păreiche cercei de aur cu câte şapte picioare
cu mărgăritari mare; un inel de aur cu un diemant şi cu doao robineţe; 1 păreiche
paftale de argintu poleite şi cu colanu' lor de şireturi bune; 1 bohcea de imenele de
încinsu; 1 zăbradnic cu orbote de pieptu; 4 cămăşi fomeieşti cu piepţi şi cu mânecile
de borangicu"3 1 2 Moda feminină a rămas aproape neschimbată între anii 1 780
l 8 1 1 3 u iar cea masculină până târziu, prin anii 1 860- 1 870, când va coexista cu cea
europeană.
C Sion, vorbea de "anteroaşele şi giubeluţile"3 14 purtate de contemporanii săi,
care se mai purtau încă în anul anul 1 867, "caplanisite cu mătăsărie, iar nu cu blană",
ca şi caţaveicile "blănite" sau "disblănite"şi chingile cu pafta de argint - după cum
reiese din testamentul protoiereului Ioan Ghinea din anul 1 867 ianuarie 25 3 1 5
Vestimentaţia caracteristică secolului al XIX-lea, ce înscrie Ţările Române în
com:ertul european al modei, este adoptată, cu mai mult curaj, de prin 1 830 şi ţine
până în 1916, iar ceea ce purtau marii boieri altădată devine acum apanajul
negustorilor şi meseriaşilor mărunţi, stare de lucru ce se va întinde până la anul 1 860,
când pe� n:u î�treg v �acu� - m
uţin spătarul Ştefan Angheluţă - bărbaţilor le sunt
F
caractenstice tracul ŞI redmgota· 1
-

�

La începutul secolului moda feminină oscila între Orient şi Occident: se purta
rochia cu mânecile strâmte la umeri şi mâini ( 1 837- 1 848); bufante la cot ( 1 837- 1 848),
a gigot sau trei sferturi, evazându-se spre mână (1 850- 1 880). Fusta cloche e lungă,
susţinută de mai multe jupoane, bogată în cu te. Intre 1 850- 1 860, apare crinolina
(malacoff-ul), iar rochia cu tumure, cu mânecile pagode, trei sferturi, variind în
mărime, se menţine până la sfârşitul secolului3 1 7
În ceea ce priveşte tipul de coafură, în perioada 1 837- 1 840, părul se purta cu
una sau două cărări ce repartizau părul de o parte şi de alta a feţei, cu bogaţi cârlionţi a
1 'anglaises (în dreptul urechilor), iar restul strângându-se într-un coc la spate şi care se
numea "coafură a la Sevigne"; între 1 840- 1 870, părul lins, cu un coc la spate şi cărare
pe mijloc; 1 870- 1 880, părul pieptănat spre spate, unde se strâng şi cârlionţii, ascunşi
de bonete3 1 8
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Legaţi de o serie de demnităţi şi ranguri, bărbaţii aveau responsabilităţi sociale
care obligau şi, de aceea, trebuiau să se exprime mai tradiţionalist în costum. Chiar
dacă Ştefan Angheluţă ( 1 799-1876) a fost primul primar al Vasluiului, luptând pentru
emancipare, purta încă în anul 1861, antereu şi feregea. De asemenea, biv vei aga
Nicolae Greceanu, ctitorul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (182 7-1830) din
satul Simila (c. Zorleni), deşi avea curtea boierească amenajată "evropeneşte " cu
grădini cu .,boscheturi de felurite flori, de portocali şi de alămâi, restul de pomi
roditori, plopi stejari şi fagi " şi cu un canal unde se plimbau vaporaşe de agrement,
îşi primea musafirii, cu ocazia hramului bisericii, îmbrăcat "în antereu de cutnie, cu
tac/it, cu fermenea şi cu işlicul în cap l/9
Fost-a această aplecare spre fast şi ceremonia! a secolului fanariot (şi a celui
"
următor, n. n.) se întreba R. Theodorescu doar o prelungire a celei din veacul
precedent, doar o baroc - târzie nevoie de compensaţie pentru o existenţă precară,
presărată de umilinţe şi perpetuă ameninţare a celor puternici din partea puternicului
Stambul ? Căci ce era în fond şi o parte din valul de bizantinism târziu . . . difuza
prezenţă în tot ce era i magine tradiţională zugrăvită în biserici de sat şi oraş; în
vieţuirea neverosimil de târzie, incongruentă mintal cu noua epocă, a pravilei
bizantine (hrisovul lui Al. Scarlat Ghica din anul 1 768 cuprinzând reglementări de
drept orăşenesc în materie de ctitorie, de spirit aproape burghez, cu referiri însă la
0
legislaţia Bizanţului timpuriu . . . ?"32
S-a afirmat că Moldovenii, chiar de origine rurală, înclină spre mentalitatea
"
boierilor", iar aspectul biografic este cel mai reprezentativ şi cel mai frecvent factor
care afirmă caracterul unitar al formulei portretului de ctitor în întreagă zonă a Sud
Estului european.
Portretul votiv să fie doar un ersatz" acceptabil pentru defularea dorinţelor de
"
autoglorificare ale cell?r care se autoportetizau, doar un transfer al unei sacrcini
sociologice medievale, un rezultat al unei semiologii a bogăţiei" despre care vorbea
"
Al. Gurevici discutând despre categoriile culturii medievale, într-un cadru unde unii
boieri îşi duceau viaţa într-un cadru înnobilat de opere de artă de sorginte
europeană?32 1
Ctitorirea, simbol de statut, stimul pentru mobilitatea socială, evocatoare a
trecutului şi a tradiţiei reflectă semnificativele schimbări din societatea
moldovenească, dorinţa de legitimare evoluează între personal şi social punând în
evidenţă atât resorturile sociale cât şi cele psihologice ale ctitorilor322 , iar arhitectura
"
unei ţări este poate cea mai exactă expresie a istoriei sale şi nimic nu ne dă o intuiţie
mai sigură a trecutului şi o mai autentică cunoştinţă a unui civilizaţii ", spunea G.M.
Cantacuzino323
Dar dincolo de realizarea acestui scop pios (pia causae), concretizat în
realizarea unor monumente de arhitectură cu valoare sociologică sau artistică, ce
ilustrează evoluţia arhitecturii în acest areal, putem vorbi şi de o practică a idealui de
philanthrâpia, care de la Mihai Racoviţă vv, preocupat constant şi oficial să urmeze
pilda înnaintaşilor dreptcredincioşi, a boierilor, negustorilor, a fost practicată până şi
de modestul preot de ţară sau alţi indivizi, precum Miranda Mircaş care dăruia cu
"
limbă de moarte" un val de cânepă pentru Sf. Masă a bisericii din satul Arsura.
În testamentul din 28 mai 1 893, C. Corbu dona moşiile Ciocanii şi Raiu din
...
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judeţul Tutova pentru construirea unei secţii de chirurgie, ca anexă la clădirea
principală a Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman. Anexa, la dorinţa ctitorului, trebuia
să poarte inscripţia " Secţiunea hirurgicală, clădită şi dotată de Constantin Corbul şi
soţia sa Aglaia Corbu născută Botez" şi să acorde ajutor preferenţial " bolnavilor de la
moşia Ciocanii şi Raiu" Suma în valoare de 42.000 lei o dona pentru infiinţarea unei
şcoli în Vaslui 324, toate acestea pentru a se ,Jace folositor omentt-ii suferinde şi
ţării" m, precum şi "în amintire că în acel judeţ, datează familia Corbu, de secoli, cu
proprietatea Fucşasca şi Bumbotesci, care odinioară au aparţinut familiei
Corbu . . . " 326
În Darea de seamă a epitropiei Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman se arată că
la 9 mai 1 9 1 O s-a pus piatra fundamentală a secţiei de chirurgie, ca anexă la clădirea
principală a Spitalului, după un proiect realizat de arhitectul Oscar Benisi327, iar "în
sala de hirurgie", stipula filantropul, urma a se " aşeza busturile al meu şi al soţiei
mele. făcute de marmură cu inscripţiunea cuvenită" 328 Stroe Belloescu la deschiderea
secţiei de chirurgie " Constantin şi Aglae Corbu" din Bârlad, spunea cuvinte calde
despre donator, numindu-1 " neuitatul şi mare cetăţean român . . . , care a călătorit prin
toată Europa şi care a văzut de aproape multe instituţii de binefacere şi a ştiut să
aleagă pe aceea care ar fi mai folositoare oraşului său"329
Dimitrie Castroian dona la 3 noiembrie 1 858, Şcolii publice de fete din Vaslui,
suma de 30 de galbeni şi cinci stânjeni de lemn; de asemenea, cu ocazia incendiului
din 9 august 1 873, a sprijinit financiar sinistraţii din Huşi cu suma de 1 .200 lei, alături
de alţi filantropi, printre care şi C. Corbu330
Ştefan Angheluţă, primul primul preşedinte al Consilului local din Vaslui, a
înfiinţat o şcoală la Chiţoc ( 1 857), înainte de circulara Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii publice din anul 1 86 1 privind crearea şcolilor publice şi întreţinerea
acestora din bugetul municipalităţii 33 1
Lent sau hotărât gest de sincronizare cu restul culturii europene, ştiinţa îmbinării
tradiţiei cu înnoirea, exprimate de arhitectura religioasă şi rezidenţială sau în pictura
murală, precum şi actele de caritate, exprimau sentimentul cel nou al demnităţii
omului de merit, indiferent de obârşie, a omului care începe a şti să ducă o existenţă
confortabilă şi " civilizată" , în pas cu Europa332 •
În acelaşi timp, aceste fundaţii reflectă unul dintre cele mai interesante şi bogate
sectoare de contact instituţional româna-bizantin, continuat până în secolul al XIX-lea,
acela al " dreptului ctitoricesc, puternic inserat la nivelul religiei, al Euterii de stat, al
moralei individuale, al existenţei sociale şi al patrimoniului familial" 33
"
" Reflex estetic întârziat · sau " opţiune tematică" caracteristică spiritului uman?
"Necuviincioasă orânduială de mândrie şi deşartă răsipă", cum profera Mitropolitul
Gavriil Calimah într-o carte de blestem tipărită în veacul al XVIII-lea sau " spirit de
ieşire din chilie", confonn Nicolae Iorga ?
Dorinţă de legare de trecut, concretizată într-un ataşament estetic, care
manevrează modelele preluate, le interpretează, le îmbibă într-o atmosferă de tradiţie
sau rezultat al unei evoluţii istorice asemănătoare în tot Sud-Estul Europei, până la
un anumit punct, datorate unei tradiţii a cărui rol subsistă atâta timp cât această
.
1ume urmeaza ace1aşz z'dea1 .? 334
Fenomen în aparenţă anacronic, într-a. societate în care se produce o adevărată
�
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răsturnare de concepţii de viaţă şi care evoluează pe toate planurile, portretul de ctitor
în ultima sa fază este ecoul unei realităţi profunde, situată in afara timpului: " el este
rezultatul tradiţiei şi a unei selecţii multiseculare, care stă la baza sentimentului şi
conştiinţei stabilităţii unui popor, exprimând nu numai supravieţuirea trecutului, ci şi
o aclUalitate profundă, o necesitate vitală a continuităţii unei naţiuni"335
Portretul votiv, în plin secol al XX-lea, dovedeşte că transcendentul este o
realitate vie, de care omul ţine într-o mare măsură seama, având credinţa sinceră în
posibilitatea de a atrage îndurarea lui Dumnezeu întru iertarea micilor şi marilor
păcate izvorâte din trăirea cotidiană, politică şi socială, determinându-1 să îi ofere
acestuia bunuri materiale însemnate prin intermediul fundaţiilor pioase în care preoţi
şi călugări să se roage pentru donatori, atât pentru viaţa de aici, dar mai ales pentru
mântuirea de dincolo.
Scopul declarat al bisericii din satul Arsura era potrivit pisaniei ,,păstrarea şi
slăvirea credinţei şi întru amintirea părinţilor noştri, preotul Gheorghe şi Presvitera
Elena", ctitoria fiind realizată cu multă trudă şi osârdie" de doctorul Nicolae Lupu,
"
cu fraţii şi surorile sale, ajutat de "obştea satului Arsura şi de ţara întreagă "
Î n anul 1942, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin Procesul Verbal nr. 4 din
şedinţa din 1 6 septembrie, respingea cererea generalului Florescu de a-şi zugrăvi
"portretul d-sale şi al soţiei în biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal" De
asemenea, avocatului Măinescu i se interzicea " a zugrăvi portretele actualilor
propietari ai conacului, în curtea căruia se afla şi biserica"336, chiar dacă dreptul la
portret era justificat printr-o motivaţie sacră, explicitată prin imagine.
Strădania finală însă, afirma Daniel Barbu, rămâne însă, aceea de a afla dacă
portretul
a fost urma materială a trecerii prin istorie a unei individualităţi " sau numai
"
o structură imaginară" după care se ordonau reprezentările omului. Cel care " poza"
era prizonierul unei " normalităţi" care " trece prin cei mari (actori sau autori) şi se
descoperă devalorizată şi banalizată - în sensul bun al cuvântului - " în repertoriul de
gesturi. imagini şi frânturi de conversaţie al marelui număr" , sau " acolo unde căutam
de obicei specificitatea şi trăsătura individuală, nu descoperim decât formule, norme,
convenţii, oricum foarte puţin din ceea ce poate fi verificat de experienţa nemijlocită a
sensibilului"m
"Anamneze" faţă de o lume trecută şi admirată, târzie reminiscenţă de ev mediu
crepuscular în plin început de modernitate, portretul votiv ilustrează asocierea dintre
ideea de reprezentare a chipului omenesc şi cea de perpetuare a acestuia în veşnicie
prin simpla reproducere într-o materie cu funcţii magice.
Din această asociere rezultă forţa de propulsare a insului în eternitate prin
imagine, iar odată cu aceasta şi a portretului individual33 8
Portretul ca gen artistic s-a bazat pe nevoia puternică a omului de a-şi fixa într
un fel oarecare imaginea pe care singur şi-o face despre sine, nevoie străveche a cărei
dezvoltare va cunoaşte aceleaşi faze ca şi istoria umanităţii, iar aceste documente din
"perioada cea mai obscură, cea mai complexă dar şi cea mai interesantă, de când am
adoptat genurile practicate în Europa" 339 , demonstrează că ideea de donaţie a asigurat
într-adevăr supravieţuirea portretului personae40 , dar a avut în subsidiar dorinţa
omului de a depăşi moartea.
..
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NOTE:

DIR. veacul XVI, A . Moldova, voi. I V , Bucureşti, 1952, p . 1 1 7.
Maria-Ana Musicescu, lntroduction a une hude sur le portrait de fondateur dans
le Sud-Est europeen. Essai de typologie, în RESEE, nr. 211 969, p. 28 1 .
3. Andrei Pănoiu, Pictura votivă din Nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti,
1968.
4. Maria - Ana Musicescu, op. cit., p. 283 - 285, 288.
mijlocul
5. Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la
secolului al XVIII-lea, Editura Academiei, Bucureşti, 1 980, p. l 54
1 57;
Gheorghe Cronţ, Dreptul de ctitorire în Ţara Românească şi Moldova.
Constituirea şi natura juridică a fundaţiilor din evul mediu, în SMIM, IV, 1 960,
p. 8 1 - 82; Voica Puşcaşu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara
Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al XV/li-lea, Bucureşti, 2001 ,
p. 50-52, 1 4 1 - 1 59.
6. Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 1 54 - 1 57; Voica Puşcaşu, op. cit., p. 1 94 1 96.
7. Gh. Cronţ, op. cit., p. 83, 88 - 89, 94, 1 12.
8. Ibidem, p. 83 - 84; Valentin Georgescu, op. cit., p. 158 - 1 7 1 .
9. Maria - Ana Musicescu, op. cit., p. 288.
1 O. Daniel Barbu, Preliminarii la o istorie a portretului vechi românesc-însemnări
metodologice în SCIA, tom 38, 1 99 1 , p. 9 - 1 0.
1 L Răzvan Theodorescu, Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est
europeenne, Editura enciclopedică, Bucureşti, 1 999, p. 392.
12. Am început cu portretul voti v d� la biserica Sf Nicolae a m-rii Fâstâci, chiar
dacă a fost refăcut în anul 1977, deoarece monumentul a fost construit în anul
172 1 , fiind unica mărturie din veacul al XVIII-lea, în care era consemnată
1.
2.

prezenţa unui portret votiv. Stadiul cercetărilor la care am ajuns nu mi-a
confirmat prezenţa unor portrete votive în alte edificii din aceeaşi perioadă, dar
acest lucru nu înseamnă că nu au existat.
1 3. Constantin C. Giurescu, Dinu. C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 405.
14. N . Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1 974, p. 296, 306, nota 32; v. şi Voica Puşcaşu,
op. cit p. 3 1 8 - datează edificiul ante 1 693, plan trilobat, semnalând-o drept
ctitorie domnească (?).
15. Ioan Adam, Rătăcire. Sybaris, Bucureşti, 1 984, p. 70, 36 1 .
16. C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. I, Bucureşti, 1 936p. 525.
..

17. lbidem, p. 52 1 .
1 8. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova.
Sec. XIV-XVJJ, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 97 1 , p. 43 1 - 432; Gh.
Ghibănescu, Fereştii ( Vaslui). Studiu şi documente, Iaşi, 1 926, p. 94; C. Gane,
up. cit., tabela X, spiţa genelogică a familiei Racoviţă Cehan, întocmită după Gh.
Ghibănescu.

19. Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 1 14- 1 15 : cf. unui pomelnic - triptic, aflat la biserica
de lemn din satul Mirceşti, c. Tăcuta, datat în anul 1 665 de Gh. Ghibănescu, azi,
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la înv. Ştefan Ciudin din satul Tăcuta.

20. Constandin Sion, A rhondologia Moldovei, Editura Minerv�. Bucureşti, 1 973, p.
223, nota 74 (Ştefan Sorin Gorovei); Lucian Valeriu Lefter, Despre originea
neamului Racoviţesc, în revista de cultură Est, serie nouă, nr.5 /2002,
septembrie, p. 49.
2 1 . Gh. Ghibănescu, op. cit. , p . 39 - 40 ( 1 622 mai 9), p . 6 1 - 62 ( 1 637 iulie 1 1 ), p . 8788 ( 1 622 decembrie 24 ).
22. Ibidem. p. 123, 1 25, 1 35.
23. Tezaurul toponimie al României, Moldova, voi. 1, Partea 1 , Editura Academiei,
Bucureşti, 1 99 1 , p. 793 ; azi se află pe terenul locuitorului Ion Cihodaru din satul
Portari.

23: satul Olăşeii sau Olăşeni era pe r.
Şacovăţ, lângă s. Cotic, c. Drăgeşti.
25. Lucian Valeriu Lefter, Un sat dispărut: Olăneştii. Aşezarea şi ctitoria lui Mihai
vodă Racoviţă. Despre originea neamului Racoviţesc, în revista de cultură Est,
serie nouă, nr.5 /2002, septembrie, p. 47, 50 - 52.
26. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 404.
2 7. Ibidem.
2�. C. Sion, op. cit., p. 287; v şi supra 27.
29. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. IX, Mavrocordaţii,
Bucureşti, p. 43 .
30. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 404.
3 1 . Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor,
Editura Academiei, Bucureşti, 1 982, p. 443; v. şi Vasile Drăguţ, Dicţionarul
Enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1 976, p. 144.
32. Gh. Cronţ, op. cit., p. 90 - 9 1 .
33. Maria-Ana Musicescu, op. cit, p. 287 289, 292 - 293, 296 - 298 ; Corina
Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în voi. Cultura moldovenească în
timpul lui Ştefan cel Mare, culegere îngrijită de M. Berza, Editura Academiei,
Bucureşti, 1 964, p. 355 - 360; Idem, Teodora Voinescu, Portretele lui Ştefan cel
Mare în arta epocii sale, p. 463 - 478.
34. A. D. Xenopol, op. cit. , p. 43.
35. C. Gane, op. cit. , p. 522.
36. Paul Păltănea, Familia Doamnei Ana, soţia lui Mihai vodă Racoviţă, în Arhiva
Genealogică, nr. 3 - 4, Iaşi, 1.994, p. 1 33 - 1 34, 137 şi următoarele.
37.
V. supra 28: C. Sion se dovedeşte imprecis în privinţa cronologiei celor trei
domnii ale lui Mihai Racoviţă, totuşi răvilatul sau "răghilatul" cânepii este o
etapă de prelucrare a cânepii, care se putea realiza " pe prispă" în septembrie (mai
degrabă, a anului 1 703 ) , mai puţin în luna iulie, când era prea devreme ( 1 707) sau
decembrie ( Crăciunul anului 1 7 1 5), dacă ar fi să luăm în calcul perioada revenirii
la tronul Moldovei a voievodului Mihai Racoviţă şi a credibilităţii episodului
relatat.
38. Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumar/
voi. 2, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 97 1 , p. 45, 47; C. Gane, op. cit., p. 522.

24. Yoica Puşcaşu, op. cit., p. 38 1 ; v supra
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Ioan Antonovici, Mănăstirea Floreşti din plasa Simila, judeţul Tutova,
Bucureşti, 1 9 1 6, p. 1 03, 1 09.
40. Voica Puşcaşu, op. cit., p. 1 34, 1 38.
41 . Al. Alexianu, op. cit. , p. 354; camilafcă = potcap acoperit de un văi negru
atârnând pe spate, purtat de călugării ortodocşi în zilele de sărbătoare.
42. 1. Antonovici, op. cit., p. XXII-XXIII.
43. Ibidem, p. 103.
44. Ibidem, p. 1 02.
45. Al. Alexianu, op. cit., p. 60.
46. Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVlll românesc, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 990, fig. 22.
47 . C. Gane, op. cit., voi. II, p. 22; Florin Constantiniu, Constantin Mavrocordat,
Editura militară, Bucureşti, 1 985, p. 1 77.
48. A. D. Xenopol, op. cit., p. 88.
49. C. Gane, op. cit., voi. II, p. 23.
50. Ştefan Lemny, op. cit., p. 1 69- 1 7 1 .
5 1 . Ibidem, p. 1 35, fig. 22.
52. C. Gane, op. cit., voi. II, p. 24.
53. A. D. Xenopol, op. cit., p. 78, 84, 1 0 1 .
54. N. Iorga, Istoria Românilor în Chipuri şi Icoane, Craiova, 1 92 1 , p. 2 1 6.
54. Corina Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1973, fig. 66, cat. 54.
55. Ibidem, fig. 77 - 78.
57. Acest tablou mi-a fost semnalat cu ani în urmă de către învăţătorul Nicolae
Cinbotaru din satul Vultureşti, colecţionar împătimit de tot ceea ce reprezinta
cultura şi civilizaţia românească.
58. Al. Alexianu, op. cit. , voi., p. 365; şubară = un fel de işlic de o formă
caracteristică ce se purta în veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea de către boieri,
lucrat din catifea sau postav în forma mitrelor arhiereşti.
59. Ibidem, p. 360; libadea = haină lungă boierească, antereu de aţă
( 1 787), se purta pe sub giubea.
60. Ibidem, p. 35 1 ; alagea = stofă orientală ţesută în vergi, din fire de
mătase,
argint şi in în diferite culori.
6 1 . Ibidem, p. 36 1 .

39.

62.
63.

Ibidem.
Ibidem, p. 36, 39, 42, 44.
64. Ibidem, p. 64, 358.
65. v. supra 62; malotea = haină îmblănită, lucrată din postav ghermesut, îmbrăcată
pe deasupra; p. 358, ghermesut = postav scump oriental de atlas înfiorat sau fără

flori, din care jupânesele şi boierii veacului al XVIII-lea, îşi făceau malotele şi
conteşuri.
66. Ibidem, p. 39.
67. Ibidem, p. 44.
68. Ibidem, p. 2, 37, 64- 65; măhramele cu sârmă sau basmalele cu fir, purtate la
mână sau la brâu, încă din veacul al XV-lea până în secolele XVIII - XIX.
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80.
81.
82 .

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Andrei Pănoiu, op. cit., p. 35, fig. 1 2 .
Mircea Ciubotaru, Comuna Vultureşti, 1, Studiu de istorie socială. Onomastica,
Iaşi, 2003, p. 1 79.
lorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie romîneşti, Bucureşti, 1 983, p. 99.
Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 73; C. Sion, op. cit., p. 1 2 1 ; lorgu Iordan, op. cit.,
p. 2 1 6: Găluşcă = cf. rus. ,.Galuskin", poreclă pentru un amator de găluşte" sau
"
pentru unul care a înghiţit găluşca", adică a fost blamat tare sau chiar batjocorit
"
"
şi a tăcut din gură"; v. şi Lucian Valeriu Lefter, Paharnicul Constandin Sion şi
contemporanii săi, p. 1 0, comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, filiala laşi, în şedinţa din 1 O
decembrie 2002.
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romînească şi Moldova.
Sec. XIV-XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 97 1 , p. 368.
M. Ciubotaru, op. cit., p. 74.
Ibidem, p. 70.
Ibidem. p. 75; numai un sondaj arheologic ar putea elucida această problemă.
Ibidem, p. 75, nota 270; p. 82, nota 303.
Arhivele Naţionale Iaşi, Divanul Domnesc, dos. 1 11 1 832, f. 1 39 v. Aduc
mulţumiri pe această cale domnului Lucian V. Lefter care mi-a semnalat şi tradus
diata lui Ştefan Caracaş din anul 1 804 şi a ligaturii reprezentând veleatul cel
mare din pisania de la Buhăieşti.
M. Ciubotaru. op. cit., 73, nota 253; satul Hârsova, c. Deteşti.
V supra 78.
Ibidem, f. 1 38.
N. Stoicescu. Repertoriul bibliografic . . . , p. 577; biserica de lemn Sf. Voievozi a
schitului Munteneşti a fost construită de ieromonahii Ghenadie şi Dorotei,
Constantin şi Maria Caracaş, Sava şi Eftimia Carnea în anul 1 788.
Voica Puşcaşu, op. cit., p. 373, poziţia nr. 2872.
Gh. Cronţ, op. cit., p. 85.
Ibidem, p. 1 04.
Ibidem, p. 1 07- 1 08.
Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 8 1 , 86, 9 1 , 1 40- 1 4 1 .
Georgeta Crăciun, Moldova în vremea domnitorului Grigore Alex. Ghica. 1849 I856. Structuri economice şi sociale, Editura Noei, Iaşi; 1 996, p. 148, nota 1 3 .
Mircea Ciubotaru, op. cit., p . 90.
Ibidem, p. 92.
Pr. 1. Gheorghiescu, Sinodicul Sf. Biserici din Comuna Buhăieşti, Huşi, 1 874.
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia judeţeană Vaslui (ANRDJVs), fond
Episcopia Huşilor, dos. 1/ 1 947, f. 3 1 .
Iorgu Iordan, op. cit., p. 421 .
AEH, Huşi, 1 938, p. 65.
C. Sion, op. cit., p. 259.
Costin Clit, O catagrafie inedită a bisericii Sf. Nicolae din Ruşi ( 1879), în revista
de cultură Est, Serie nouă, nr.2 1 200 1 , p. 24, 28; catagrafie aflată în Arhivele
tpiscopiei Huşilor, dos. 86 1 1 879, pachet 6 1 .
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97. V supra 94.
Ibidem p. 6 1 - 63.
99. Ibidem, p. 62.
1 00. Ibidem. p. 65.
1 0 1 . Al. Alexianu, op. cit., voi., p. 359.
102 . ANRDJVs. jond cit. dos. 9/ 1889 - 1 890, f. 3 1 . 1 1 7.
1 03 . N. Stoicescu, Repertoriul, p. 43.
1 04. ANRDJVs, fond cit.. dos. 1 / 1 947, f. 8.
1 05 . Arhiva Parohiei Naşterea Maicii Domnului, Clziţoc, dos. 1 0 1 1 895, f. 1 6; dos.
20/ 1 92 1 . f. 1 1 .
1 06. Ibidem. dos. 1 7/ 1 893, f. 2v; dos. 20/ 192 1 , f. 3 1 ; dos. 1 7/ 1 902, f. 4, 6.
107 Al . Alexianu, op. cit. , p . 357; feregea = haină lungă orientală, amplă, cu mânecile
l argi , care se purta deschisă în faţă, îmbrăcată pe deasupra altor veşminte de către
boieri şi jupânese. Era lucrată din ţesătură fină şi uşoară şi se purta mai ales vara.
1 08. Georgeta Crăciun, op. cit. , p. 20, p. 1 56, nota 75.
1 09. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 406.
1 1 0. C Sion. op. cit., p. 1 6 ; vezi şi Alexandru V Perietzanu-Buzău, Vidomostie de
boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829 (Il), în Arhiva Genealogică, nr. 3 - 4,
1 994, p. 297: era fiul polcovnicului Angheluţă Sămion.
1 1 1 . Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, laşi, 1 926, p. 258.
1 1 2 . Mihai Răzvan Ungureanu, Marea Arlzondologie a Boierilor Moldovei (18351856), Iaşi, 1 997, p. 1 3 ; v şi Alexandru V . Perietzanu-Buzău, op. cit., p. 297
1 1 3. Lista Boierilor Moldoveni după lista Secretariatului de Stat, supt n° 2054,
publicată în Buletinul Ofic ial, Iaşi, 1 85 1 , f. 7.
1 14. Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, p. XLVIII-XLIX, 42.
1 1 5. Constantin Şerban, Modernizarea oraşului Vaslui în timpul domniei lui
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Resume

L' objet de cet article est le portrait du fondateur du XVIII• siecle jusqu'au XX"
siecle dans le departement de Vaslui (realise dans des differantes techniques: huile sur
bois, toile, mur, photographie), etroitement lie au concept de " ius patronatus" et "ius
imaginis" d' origine byzantine et de !'ideal de la " philanthrâpia" _ Les quinze portraits:
princiere (du Prince Mihai Racovitza), mais bien de portraits de moyens boyards (
Ştefan Caracaş), des privileges de nouveaux groupes sociaux (les " homines novi ") qui
avaient aussi le droit et a la fois les moyens de fonder des eglises (Ştefan Angheluţă,
Dimitrie Castroian, Anastasia Negroponte, Scarlat CrefU, Constantin Corbu, Dimitrie
Galian, Constantin Păncescu et Ştefan Negruzzi), issus du petits peuple des villes,
comme les marchands ( Zaharia Satir et Hagi Chiriac), des villages (le pretre Sava
Bălţatu) ou des intelectuels ( dr. Nicolae Lupu et sa familie) relevent que les reperes
esthetiques et sociaux restent justement les images et les hierarchies medievales.
Veritables documents, ces temoîgnages illustrent la vie sociale, juridique,
economique, artistique et en meme temps la vie spirituelle de cet epoque - la_
Dans le champs de la visualite, cette categorie qui appartient a l ' imaginaire,
determine ce qu'on pourrait considerer les nouveautes attachees a la tradition, operant
d'une maniere constante, tenace et profonde jusqu' au xx• siecle sur la modalite
roumaine de voir et con�evoir les gens et les choses de ce monde.
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Pl 1 . 1 Portretul votiv al voievodului M ihai Racoviţă, ctitorul bisericii Sf. Nicolae, M-rea
Fâstâci. sat Fâstâci, c. Deleşti, pictură murală, 1 977.
PI L I Le portrait du volvode de la Moldavie, M ihai Racoviţă Cehan, le fondateur de l 'eglise
Saint Nicolas de la Monastere de Fâstîci, c. Deleşti, peinture murale, 1 977.

PL.I.2 Pisania bisericii Sf. Nicolae, 1 72 1 , construită de Voievodul Mihai Racoviţă Ceh an, sat
Fâstîci, c. Deleşti. Foto: L. Preutu.
PL. I .2 Le blason de l ' eglise Saint Nicolas de la Monastere de Fâstîci, 1 72 1 . Foto: L. Preutu.
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Pl. 1. 3

Pl. 1. 3

Portretul voievodului Moldovei,
Mihai Racoviţă Cehan, ctitorul
bisericii Sf. Nicolae a mănăstirii
Fâstâci, reprodus după N. Gane.
Le portrait du voYvode de Ia
Moldavie, Mihai Racoviţă Cehan,
le fondateur de l'eglise Saint
Nicolas de la Monastere de
Fâstâci, c. Deleşti, reproduit
apres N. Gane.

Pl. 1. 4

Pl. 1 4

B iserica Sf. Nicolae, 172 1 ,
sat Fâstâci, c . Deleşti,
vedere sud-est.
L'eglise Saint Nicolas,
1 72 1 , village Fâstâci, c.
Deleşti, vue sud-est. Photo:
D. Rotaru.
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Pl. Il. l Icoana Maica Domnului cu Pruncul, sec. XVIII, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti, c. Al.
Vlahuţă, reproducere după 1. Antonovici.
Pl. II. l L' icone de la Vierge a l ' Enfant, le xvm• siecle, l'eglise Saint Elie de la Monastere de
Aoreşti, c. Al. Vlahuţă, reproduit apres 1. Antonovici.

Pl. 11.2 Inscripţia în limba greacă de pe ferecătura icoanei Maica Domnului cu Pruncul, 1 749.
Foto: D. Rotaru.
Pl. Il. 2 L'inscription, en langue grecque, sur l' icone plaquee en argent de La Vierge a
l' Enfant, 1 749, l'eglise de Saint Elie de la Monastere de Floreşti. Photo: D. Rotaru.
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Pl . II. 3

Portretul Doamnei Moldovei, Ecaterina Mavrocordat-detaliu de pe icoana Maicii
Domnului cu Pruncul, 1 749, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti- detaliu.
Le portrait de la princesse Ecaterina Mavrocordat, la femme du prince regnant
Constantin Mavrocordat, qui a plaquee l' icone de la Vierge a l' Enfant, 1 749, de
l'eglise Saint Elie, Floreşti, detail.

Pl. II. 4

Portretul lui Daniil, Mitropolitul Sidei (Asia Mică), 1 749-detaliu de pe icoana Maica

Pl . II. 3

Pl. Il. 4

Domnului cu Pruncul, 1 749, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti- detaliu.
Le portrait de Daniil, le metropolitt: de Sida-Pamfilia (Asie Mineur), 1 749, detail de
l' icone la Vierge a l ' Enfant, 1 749, l'eglise Saint Elie de Floreşti.
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Portretul lui Ştefan Caracaş (Găluşcă) şi al soţiei sale Ecaterina, ctitorii bisericii
Adormirea Maicii Domnului din satul Buhăieşti, c. Vultureşti, ulei pe pânză, 1 798,
autor anonim. Foto: C. Aghion.
Le portrait de Ştefan Caracaş (Găluşcă) et de sa femme Ecaterina, les fondat�urs de
l'eglise La Dormition de Ia V ierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti, huile sur
toile, 1 798, auteur anonyme. Photo: C. Aghion.
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Pl. Ill.2 Portretul lui Ştefan Caracaş (Găluşcă), ctitorul bisericii Adormirea Maicii Domnului
din satul Buhăieşti, c. Vultureşti, detaliu: foto: L. Preutu.
Pl. 111.2 Le portrait de Ştefan Caracaş (Găluşcă), le fondateur de l'eglise La Dormition de la
Yierge du village Buhăieşti, c. Yultureşti, detail. Photo: L.Preutu.

Pl. 111 .3
Pl. I ll.3

Portretul Ecaterinei Caracaş, biserica Ador�irea Mai�ii Domnului, c. Vultureşti,
detaliu.
Le portrait d' Ecaterina Caracaş, l'eglise de La Dormition de la Vierge, Buhâieşti, C.
Yultureşti, detaliu, foto: L. Preutu.
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Macheta bisericii Adormirea Maicii Domnului, 1 798, sat Buhăieşti, c. V ultureşti,
detaliu-portret votiv.
Le ciboire de l'eglise la Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti,
Vultureşti, detail du portrait des fondateurs .

c.

......,,...._..,r,_.

Pl. 111.5
Pl . 111.5

Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, azi, vedere sud
vest.
L'eglise de La Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,
aujourd' hui, vue Sud-Ouest.
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Portretul lui Ştefan şi al Ecaterinei Caracaş, ctitorii bisericii AMD, sat Buhăieşti, c.

Vultureşti, 1 798, desen: G. Vrânceanu.
Le portrait de Ştefan et Ecaterina Caracaş, les fondateurs de l'eglise de La
Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti, 1798. Dessin: G.
Vrânceanu.

Pl. III.7

Portretul lui Ştefan Caracaş, ctitorul bisericii AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti,
1798, desen: G. Vrânceanu.

Pl. Ill.7

Le portrait de Ştefan Caracaş, le fondateur de l'eglise de La Donnition de la Vierge
du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,

1 798. Dessin: G. Vrânceanu.
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Pl.

Ill.8

Pl.

111.8

Pl. 11 1.9
Pl . Ill.9

Portretul Ecaterinei Caracaş, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798,
desen: G. Vrânceanu.
lx portrait d' Ecaterina Caracaş, l ' eglise de La Dormition de la Vierge du village de
B uhăieşti, c. V u l tureşti, 1 798. Dessin: G. Vrânceanu.
Chivotul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798,
desenator: G. Vrânceanu.
Le ciboire de l'eglise de La Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti. 1 798. dessinateur: G. Vrânceanu.

Pl. III. I O Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăi eşti, c. Vultureşti, azi, vedere Sud
Est.
Pl. 1 1 1 . 1 0 L'eglise de La Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,
aujourd'hui. vue sud-est.
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Pl. 111. 1 1 Planul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1798, autor:
C. Aghion.
Pl. Ill. l 1 Le plan de 1 ' de l ' eglise La Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, auteur: C. Aghion.

Pl. III. 1 2 Detaliu-portal, biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.
Foto: L. Preutu.
Pl. 111. 1 2 Detail du portail de l'eglise La Dorrnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti. Photo: L. Preutu
Pl.

1 1 1 . 1 3 Dt:taliu-portal, biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.

Foto: L. Preutu.
Pl. 111. 1 3 Detail du portail de l'eglise La Dorrnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798. Photo: L. Preutu.
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Pl . III . 1 4 Boltă-pronaos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.
Pl. 111. 1 4 La voute du pronaos de l ' eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti,

1798.

Pl. 111. 1 5 Boltă-naos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. III. l 5 La voute du naos de l'eglise La Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti,

1 798.

Pl . Hl. l 6 Boltă-altar, biserica AMD, sat Buhăieşti,
c. Vultureşti, 1 798.
Pl . lll. l6 La voute du sanctuaire de l'eglise La
Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
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Pl . 111. 1 7 Detaliu-stâlpi despărţitori dintre naos şi pronaos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
Pl. 111. 1 7 Detail-les piliers de 1' entree du pronaos au naos de 1' eglise La Dorrnition de la
Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.

Pl. lll. l 8 Detaliu faţadă, sistem de îmbinare, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. 111. 1 8 Detail de la fa<Jade, assemblage des poutres, l'eglise La Dorrnition de la Vierge,
Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. III. I 9 Ancadrament fereastră, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Yultureşti, 1 798.
Pl . III. I 9 Encadrement de la fenetre, l'eglise La Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
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Pl. III.20

Portret votiv, 1 798 biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: mâna lui
Ştefan Caracaş cu inelul sigilar.
Pl. III.20 Le portrait du fondateur de l'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, detai l de la main avec la bague au monogramme de Ştefan Caracaş.
-

biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: mâna
Pl . 111.2 1 Portret votiv, 1 798
Ecaterinei Caracaş.
Pl. Ill.2 1 Le portrait du fondateur de J'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, detail- la main d'Ecaterina Caracaş.

·�.

1

biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: colanul
Pl. III.22 Portret votiv, 1 798
Ecaterinei Caracaş, desen: Georgeta Vrînceanu.
Pl. III.22 Le portrait du fondateur de I'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Yultureşti, 1 798, detail: la ceinture d' Ecaterina Caracaş, dessin: Georgeta
Vrînceanu.
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PI. IY. I

Portret votiv, famil i a Zaharia şi Ruxanda Sotir, 1 837, ulei pe pânză, autor anonim,

Pl. JV . l

Le portrait de Zaharia et Ruxanda Sotir, les fondateurs de 1 ' eglise Saint Nicolas de

biserica Sf. N icolae, Huşi Foto: O . Rotaru.

Huşi, huile sur toile, 1 837, auteur anonyme, foto: O. Rotaru.

P I . I V .2

Biserica Sf. N icolae, Huşi-azi, vedere Sud-Est.

Pl. JV .2

L' eglise Saint Nicolas de Huşi - aujourd ' hui, vue Sud-Est.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIDIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

677

Pl. V. l Portretul lui Ştefan Anghelută şi al sotiei sale Smaranda, ctitorii bisericii Adormirea
Maicii Domnului, sat Bahnari-Vaslui, ulei pe lemn, < 1 86 1 >, autor: V. Siffert.
Pl. V. 1 Le portrait de Ştefan Angheluţă et de sa femme, Smaranda, les fondateurs de 1 'eglise
La Dormition de las Vierge du village de Bahnari-Vaslui, huile sur bois, < 1 86 1 >,
peintre: <V Siffert).
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Pl . V.2 Portret votiv, Ştefan Angheluţă, detaliu- biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui
Pl. V.2 Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l'eglise AMD du village de Bahnari
Vaslui, detaliu.
Pl. V.3
Portret votiv, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu: planul bisericii.
Pl. V.3 Portrait des fondateurs de l'eglise La Dormition de la Vierge, Bahnari-Vaslui-Ie plan
de l'eglise.

Pl . VA Chivotul bisericii AMD, sat Bahnari
Vaslui, ctitorie a familiei Ştefan şi
Smaranda Angheluţă, detaliu.
Pl. VA Le ciboire de l ' eglise La Dormition de la
Vierge, fondation de la familie Ştefan şi
Smaranda Angheluţă, detail.
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Pl. V.5 Portret votiv, Ştefan Angheluţă, detaliu- biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui
Pl . Y .5 Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l ' eglise AMD du village de Bahnari
Yaslui, detaliu.
Pl. V.6 Inel sigilar, Ştefan Angheluţă, ctitorul bisericii AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu
portret votiv, < I 86 1 >.
Pl. V.6 La bague avec monogramme de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l ' eglise de La
Dormition de la Vierge du village de Bahnari-Vasiui.

Pl. V.7

Inscripţie, < 1 86 1 >- portret votiv,
biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui,
detaliu.
Pl. V.7 L' inscription
du
portrait
des
fondateurs de l' eglise La Donnition
de la Vierge du village de Bahnari
Yaslui, detail.
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Portret
Vaslui, detaliu.
Pl. V.8-9 Le portrait de Smaranda Angheluţă, l'eglise de La Dormition de la Vierge, Bahnari
Vaslui, detail.
Pl. V. 1 0 Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu rochie.
Pl. V. I O Le portrait de Smaranda Angheluţă, l'eglise de La Dormition de la V ierge, Bahnari
Vaslui, detail de la robe.

Pl. V. l l Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui detaliu-mâna
personajului.
Pl . V . I l Le portrait de Smaranda Angheluţă, 1 ' eglise La Dormition de la Vierge, Bahnari

Vaslui, detail-la main du personnage.

Pl . V . 1 2 Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu -broşă.
Pl. V . l 2 Le portrait de S maranda Angheluţă, I'eglise La Dormition de l a Vierge, Bahnari
Vaslui. detail - la broche.
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Pl. V. l 3Vas liturgic, detaliu- portret votiv, biserica AMD, Bahnari-Vaslui.
Pl. V. l 3Recipient liturgique, detail- portrait des fondateurs de l'eglise La Dormition de la V ierge
du village de Bahnari-Vaslui.
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V.l4
V. l 4

Biserica AMD-Bahnari, ctitorie a familiei Angheluţă - azi, vedere vest.
L'eglise La Dormition d e l a Vierge d e Bahnari, fondation de I a familie Angheluţă aujourd'hui, vue Ouest.
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Pl . V . l 5
Pl. V . l 5
Pl . V . 1 6
Pl.

V. l6
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-

Verso-ul suportului de lemn al portretului votiv al familiei Angheluţă, sat Bahnari
Vaslui, biserica Adonnirea Maicii Domnului.
Le verso d u support en bois d u portrait des fondateurs de l'eglise La Donnition de la
V ierge du village de Bahnari-Vaslui.
Grilaj ul care protejează potretul votiv de l a biserica Adonnirea Maicii Domnului,
Bahnari-Vaslui, cu iniţialele ctitorului, datat: 1 862.
La grille qui protege l e portrait des fondateurs d e l'eglise La Donnition d e l a Vierge
de Bahnari-Yaslui avec les initiales et la date de construction: 1 862.
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Portretul lui Ştefan şi al Smarandei Angheluţă, ctitorii bisericii Naşterea Maicii
Domnului, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, ulei pe pânză, 1 86 1 , autor: V. Siffert. Foto: C.
Aghion.
Le portrait de Ştefan et S maranda Angheluţă, les fondateurs de l'eglise La Naissance
de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, huile sur toile, auteur: V. Siffert.
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Portretul lui Ştefan Angheluţă, ctitorul bisericii �aşterea Maicii Domnului, sat
Chiţoc, c. Lipovăţ-detal iu.

Pl. Yl.2. 4
Pl. Yl.3. 5
Pl. Vl .3, 5

Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l 'eglise La Naissance de la
Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ-detail.
Portretul Smarandei Angheluţă, biserica Naşterea Maicii Domnului, sat Chiţoc,

c.

Lipovăţ-detaliu.

Le portrait de Smaranda Angheluţă, l ' eglise La Naissance de la Vierge du
village de Chiţoc, c. Lipovăţ-detail.
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Pl. Yl .6
Pl. Yl.6

Inscripţie - portret votiv, biserica Naşterea Maicii Domnul ui, sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
lnscription du portrait des fondateurs de l'eglise La Naissance de la Vierge du
village de Chiţoc, c. Lipovăţ

Pl. Yl.7

Grilajul care protejează portretul votiv de la biserica Naşterea Maicii Domnului, sat
Chiţoc, c. Lipovăţ, cu iniţialele ctitorului, datat: 1 86 1 .
La grille qui protege l e portrait des fondateurs de l ' eglise La Naissance de Ia Vierge
du village de Chiţoc,c. Lipovăţ, avec les initiales du fondateur et la date de
] ' execution: 1 86 1 .

Pl. VI.7

�. ..
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Pl. VI.8
Pl. Vl.8

Pl . VI.9
Pl . Vl.9

Inscripţie, 1 852, a meşterilor care au lucrat iconostasul bisericii Naşterea MaiCii
Domnului, sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
L'i nscription, 1 852, des maîtres qui ont execute l ' iconostase (le support) de l'eglise
de La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ.

Biserica Naşterea Maicii Domnului, 1 853- 1 855, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, vedere Sud
Vest.
L'eglise La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, 1 853- 1 855, vue
Sud-Vest.
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Pl . Vl . l O Biserica Naşterea Maicii Domnului, 1 853- 1 855, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, vedere vest.
L'eglise La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, 1 853- 1 855,
vue Ouest.
Pl. Vl . l 1 Şcoala construită de Ştefan Angheluţă, 1 857, sat Chiţoc, c. Lipovăţ-azi dispărută.
L'ecole fondee par Ştefan Angheluţă en 1 857 dans le village de Chiţoc, c.
Lipovăţ.

Pl. Vl. l 2 Semnătura pictorului, V. Siffert, autorul portretului votiv de la biserica
NMD. sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
Pl. V l . l 2 La signature du peintre V. Siffert, l' auteur du portrait des fondateurs de l'eglise La
Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ.
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Pl. VII 1 . Portretul votiv al familiei Negroponte (Anastasia şi <Neculai>)şi al familiei
<Cazimir>, 1 860, pictură murală, autor anonim, biserica Sf. Voievozi, sat
Fruntişeni, c. Griviţa.
Pl . VII. 1 . Le portrait votif de la familie Negroponte (Anastasia et <Neculai> et de Ia familie
<Cazimir>. 1 860, peinture sur huile, auteur anonyme, l'eglise de Saints VoYvodes,
village Fruntişeni, c. Gri viţa.
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Pl. VII 2-3. Biserica Sf Voievozi ( 1 860), ctitorie a familiei Negroponte, sat Fruntişeni, c.
Gri viţa.
Pl. VII 2-3. L'eglise de Saints Voi'vodes ( 1 860), la fondation de la familie Negroponte, village
Fruntişeni. c. Griviţa.
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P l . V I II . !

Ponretul l u i Dimitrie Castroian. ctitorul bisericii Adormirea Maicii
Vaslui, pictură murală, ulei,

Domnului.

1 860.

P l . V I I I . I Le portrai t de D i mitrie Castroian, le fondateur de l ' egl ise
Vaslui. peinture murale. hui le,

La Dormition de la

V i erge

1 860.
( 1 859- 1 860), vedere Nord-Est.
1 859- 1 860, vue Nord-Est.

P l . V I I I . 2 B i serica Adormirea Maicii Domnului, Vaslui
P l . V I I I . 2 L' eglise La Dormition

de

la Vierge, V aslu i

,

( 1 859- 1 860), vedere S ud
eg l ise La Dormition de la Vierge, Vaslui, 1 859- 1 860, vue de la fa(fade Sud.
B iserica Adormirea Maicii Domnului. Vaslui ( 1 859- 1 860), deta l i u : faţada de Sud.
L ' eg l ise La Dormition de la V ierge, Vaslui, 1 859- 1 860, detai l de Ia fa�ade (Sud).

P l . V I I I . 3 B i serica Adormirea Maicii Domnului, Vaslui
Pl.

Vll1.3

Pl. V I I I .4
Pl. VIII .4

L

'
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Pl. IX. I
Pl . IX. I

P l . IX.2

69 1

Portretul lui Dimitrie Castroian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie şi Cuvioasa
Parascheva, sat Budeşti, c. Creţeşti, tehnică mixtă, col. Muzeului judeţean Vaslui.
Le portrait de Dimitrie Castroian, le fondateur de I'eglise Saint Demetrius et La
Sainte Parascheva du village de Budeşti, c. Creţeşti, technique mixte, la collection
du Musee Departemental de Vaslu i .

Portretul lui Dimitrie Castroian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie şi Cuvioasa
Parascheva, sat Budeşti, c. Creţeşti, photografie, la collection de l ' eglise.
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Pl. IX.3

Pl . IX.4

Pl. IX.4
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Biserica
mitne, sat
L'eglise Saint Demetrius du village de Budeşti, c. Creţeşti, vue Sud-Est. Foto: D.
Rotaru.

'

Biserica Sf. Dimitrie, sat Budeşt1, c. Creţeşti, vedere r.�.-..-rl_"''"'
L'eglise Saint Demetrius du village de Budeşti, c. Creţeşti, vue Nord-Est. Photo: D.
Rotaru.
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Pl. IX.S

Pl. IX.5

Pl. IX.6

Pl . IX.6

B iserica Sf. Dimitrie. sat Budeşti,
c. Creţeşti. la începutul secolului al
XX-lea, colecţia ing. 1. Sbâmea
Budeşti.
L'eglise Saint Demetrius du village
de Budeşti, c. Creţeşti au debut du
XX" siecle, la collection ing. Ion
Sbâmea, Budeşti.

Monument funerar- Dimitrie Castroian, sat
Budeşti, c. Creţeşti, partea de nord a
bisericii. Fato: D. Rotaru.
Le monument funeraire de Dimitrie
Castroian, v i ll age Budeşti. c. Creţeşti, situe
au nord de l'eglise. Photo: D. Rotaru.
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Pl . IX_7
Pl. IX.7

Conacul lui D. Castroian, sat Budeşti, c. Creţeşti, sec. XIX. Fato: D. Rotaru.
Le manoir de D. Castroian, village Budeşti, c. Creţeşti, le XIX• siecle. Photo:
D.Rotaru.

Pl . IX.8
Pl. IX.8

Conacul lui D. Castroian, sat Budeşti, c. Creţeşti, sec. XIX. Fato: D. Rotaru.
Le manoir de D. Castroian, village Budeşti, c. Creţeşti, le XIX• siecle. Photo: D.
Rotaru.
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Pl. X. 1
Pl. X. 1

Biserica Sf. Nicolae, ctitorie a lui Scarlat Creţu, sat Mânzaţi-Răzeşi, c. Al. Vlahuţă,
1 887. vedere sud-vest.
L'eglise Saint Nicolas, fondee par Scarlat Creţu en 1 887, le village de Mânzaţi
Răzeşi, c. Al. V lahuţă, vue Sud-Ouest.

K • c"'r"'"

Pl. X.2

695

Sf. Nicolae, ct1
1 887, vedere Sud-Est.
L'eglise Saint Nicolas, fondee par Scarlat Creţu en 1 887, le village de MânzaţiRăzeşi, c. Al. Vlahuţă., vue Sud-Est.
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Pl. XI.3
Pl . X1.3
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Constantin şi Elena,
tin Corbu, ctitorul bisericii ,Sf.
ante 1 894, ulei pe pânză, autor anonim, sat Mălăieşti, c. Vutcani.
Le portrait de Constantin Corbu ( 1 833-1 895), le fondateur de 1' eglise des Saints
Constantin et Helene, ante 1 894, huile sur toile, auteur anonyme, village de
Mălăieşti,
c.
Vutcani .

Portretul soţiei, Aglae Corbu, născută Botez, ante 1 894, ulei pe pânză, autor anonim,
biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat Mălăieşti. c. Vutcani.
Le portrait de la femme du fondateur. Aglae Corbu, nee Botez, ante 1 894, huile sur
toile, auteur anonyme, l'eglise des Saints Constantin şi Elena, sat Mălăieşti, c.
Vutcani.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. Xl.4
Pl . Xl.4

votiv, biserica Sf.
Constantin şi
sat Mălăieşti, c. Vutcani,
detaliu - planul bisericii.
Le portrait des fondateurs de l'eglise des Saints Constantin şi Elena du village de
Mălăieşti, c. Vutcani, detail - le plan de la fondation.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl.

X l .5

Pl.

Xl.5

698

Biserica Sf.
Constantin şi Elena du village de Mălăieşti, c. Vutcani,

Pl . X l .6
Pl. XI.6

est.
L'eglise des Saints Constantin şi Elena du village de Mălăieşti, c. Vutcani,
aujourd' hui-vue sud-est.
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Pl. Xl.7
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Fotografie: Aglae Botez. colecţia şcolii din satul Giurcani, c. Găgeşti.
Photographie: Aglae Botez-Corbu, la collection de l'ecole "Mihai Botez", sat
Giurcani. c.

Pl. X I .� Fotografie: Zoe Botez şi Aglae Botez-Corbu, colecţia şcolii din satul Giurcani, c.
Găgeşti.
P l . X I .R Photograph ie: de Zoc et Aglae Botez-Corbu. la collection de l'ecole "Mihai Botez",
village de Giurcani. c. Găgeşti .
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Pl. XII. l Portretul familiei C. Păncescu, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, ante
1 894, ulei pe pînză, autor: Kraft (laşi), sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl . XII . ! Le portrait de l a familie C . Păncescu, les fondateurs de l'eglise les Saints Constantin
şi Helene du village de Mirceşti, c. Tăcuta, huile sur toile, auteur: Kraft (lassy), ante
1 894.
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Pl . XII.2 Detaliu- tablou votiv: portretul lui Constantin Păncescu, biserica Sf. Î mpăraţi
Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.2 Detail du portrait des fondateurs: le portret de Constantin Păncescu, l'eglise des
Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XI1.3 Detaliu- tablou votiv: portretul Amaliei Păncescu, biserica Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.3 Detail du portret des fondateurs: le portrait d' Amelie Păncescu, l'eglise des· Saints
Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
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Pl. XII.4 Detaliu- chivotul biserici i Sf. Î mpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.4 Detail - le ciboire de I ' eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.

Pl. Xll.5 Biserica Sf. Î mpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta- astăzi (vedere Sud
Vest).
Pl. Xll.5 L'eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta, aujourd'hui (vue Sud
Ouest).
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Pl. XII.6 Adresa protoieriei Fălciu către P.S. Episcopul Huşilor, Silvestru Biilănescu, privind
construirea bisericii, 12 decembrie 1 892.
Pl. Xll.6 Adresse concernant Ia fondation de l'eglise, le 1 2 Decembre 1 892.
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Pl . XII.7 Detaliu-portretele lui Dimitrie şi a Luciei Păncescu, biserica Sf. Î mpăraţi Constantin
şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. Xl l .7 Detail du portrait des fondateurs: le portrait de Dimitrie et Lucia Păncescu, l'eglise
des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
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c.
Pl. XII.8 Pisanie, biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat
Pl. XII.8 lnscription v�otive de l'eglise du village de Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.9 Biserica Sf. lmpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta, astăzi (vedere SudVest).
Pl. XII.9 L' eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta, aujourd'hui (vue Sud
Ouest).

Pl. XII. I O Monument funerar- Constantin Păncescu, sat Mirceşti, c. Tăcuta- situat la Sud de
biserică.
Pl . XII. 1 0 Monument funeraire de Constantin Păncescu, village de Mirceşti, c. Tăcuta, situe au
Sud de l'eglise.
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Pl. XIII. l Portretul lui Dimitrie Galian, ctitorul bisericii Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c.
Codăieşti, ulei pe pânză, autor anonim, ante l 894.
Pl. X II I . ! Le portrait de Dimitrie Galian, le fondateur de l'eglise Saint Demetrius du village de
Rediu Galian, c . Codăieşti, huile sur toile, ante 1 894.
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Pl . XIII.2 Biserica Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c. Codăieşti, vedere Sud-Vest.
Pl. X l ll.2 L'eglise Saint Demetrius du village de Rediu Galian, c. Codăieşti, vue Sud-Ouest.

Pl. X l ll 3 B i serica Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c. Codăieşti vedere Nord-Est.
Pl. XIII.3 L'eglise Saint Demetrius du village de Rediu Galian, c. Codăieşti, vue Nord-Est.
.

,
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bisencu
. Voievozi, sat Văleni
Pl. XI Y. l Portretul preotului
(Şchiopeni), c. Pădureni, ulei pe pânză, 1 932, autor: Leonn.
Pl . XI V. l Le portrait du pretre Sava Bălţatu, le fondateur de l ' eglise Ies Saints Archanges
Michel et Gabriel du vil lage de Văleni (Şchiopeni), c. Pădureni, huile sur toile,
1 932, peintre: Leonn.

Pl. XIY.2-3 B iserica Sf. Voievozi, sat Văleni (Şchiopeni), c. Pădureni, vedere Nord-Vest şi
Est.
Pl . XIY.2-3 L'eglise les Saints Archanges Michel et Gabriel du village de Yăleni (Şchiopeni),
c. Pădureni, vue Nord-Ouest et Est.
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Portretul lui Ştefan Negruzzi, ctitorul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat
A veşti, c. Avereşti, ulei pe pânză, autor: C.M. Constantinescu, 1 936.
Le portrait de Ştefan Negruzzi, le fondateur de l ' eglise La Dormition de Ia
Vierge du village Avereşti, c. Avereşti, huile sur toile, auteur: C.M.
Constantinescu, 1 936.

Pl. XV .2 Portretul Anne1
Maicii Domnului, sat
Avereşti, c. Avereşti, ulei pe pânză, autor anonim, < 1 936>.
Pl. XV.2 Le portrait d' Anne Negruzzi-Rosetti, huile sur toile, auteur anonyme, < 1 936>,
l'eglise La Dormition de la V ierge du village Avereşti, c. Avereşti.
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Pl . XV .3

L'eglise La Dormition de la Vierge, village Avereşti, c. Avereşti, fondee en
1 9 1 2, vue Sud-Est.

Pl. XV.4

Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Avereşti, c. Avereşti, 1 9 1 2, vedere
Nord-Est.
L'eglise La Dormition de la Vierge, village Avereşti, c. Avereşti, fondee en
1 9 1 2, vue Nord-Est.

Pl. XV.4
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Pl . XV.5
Pl. XV .5

Pl. XV.6-7
Pl. X V .6-7
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XIX1e1
sat Avereşti, c. Avereşt1,
lea - începutul secolului al XX-lea.
Le manoir de la familie Negruzzi, le village A vereşti, c. A vereşti, la fin du XIX•
siecle - le debut du xx· siecle.

Conacul familiei Negruzzi, sat Avereşti, c. Avereşti, sfârşitul secolului al XIX
lea - începutul secolului al XX-lea, detalii: intrare, decor plafon.
Le manoir de la familie Negruzzi, le village Avereşti, c. Avereşti, la fin du XIX•
siecle - le debut du xx· siecle, details: l'entree et le decor du plafond.
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XVl. l

Pl.

XVI. !

Pl. XV1.2
Pl.

XVI.2

7 12

Potretul votiv al famil iei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, pictură murală, ulei, autori : Mandia Ullia şi C.l. Paşcanu, 1 937.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de 1' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, peinture murale, huile, 1 937.

Potretul votl v al familiei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, detaliu-partea stângă.
Le portrait de la familie Lupu, 1 es fondateurs de 1' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, detail - la partie gauche.
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Pl . X V U

Pl . XVI.4

Pl. XVI.5
Pl. XV1.5
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Arsura, detaliu-partea dreaptă.
Le portrail d e l a familie Lupu, l es fondateurs de l'eglise Saint Nicolas du village
Arsura, commune Arsura, detail - la partie droite.

ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
votJv
Arsura, detaliu - portretul P.S. Partenie Ciopron, Episcop al Romanului şi Huşilor.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de l'eglise Saint Nicolas du village
Arsura. c. Arsura. detail - le portrait de P. S. Partenie Ciopron, l ' Eveque du
Diocese de Roman et Huşi .
Potretul votiv al familiei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, detaliu - portretul P.S. Nifon Criveanu, Episcop al Huşilor.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de l' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, detail - le portrait de P.S. Nifon Cri vean u I' Eveque du Diocese
de Huşi.
,
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Pl. XVI.6
Pl. XYI.6

Pl. XVl.7
Pl. XVI.7
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Biserica Sf. Nicolae, sat Arsura, c. Arsura, vedere Nord-Vest.
L'eglise Saint Nicolas du village Arsura, c. Arsura, vue Nord-Ouest.

Chivotul bisericii Sf. Nicolae, sat Arsura, c. Arsura, 1 937, metal argintat, autor: D.
Popescu, Bucureşti .
Le ciboire de l'eglise Saint Nicholas du village Arsura, c. Arsura 1 937, metal
argente, auteur: D. Popescu, Bucarest.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA BISERICILOR DE LEMN DE PE
VALEA STEMNICULUI

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
din satul Băleşti, comuna Deleşti, judeţul Vaslui

Florin Ţuscanu
Situat pe Valea Stemnicului, între dealurile "Măgura" şi "Ursoaia" , satul
Băleşti este aşezat pe partea dreaptă a pârâului Stemnic, pe costişa împădurită numită
''Măgura" Şoseaua care uneşte Vasluiul de Negreşti şerpuieşte ca o panglică neagră
de-a lungul văii. oferind călătorului privelişti minunate.
Printre casele înşirate pe povârnişul terasei, surprinse şi ele de ritmul rapid al
transformărilor înnoitoare, se profilează silueta zveltă a bisericii de lemn parohiale,
care şi-a împletit istoria cu cea a aşezării.
Urmele de locuire în această zonă sunt străvechi ; astfel la 700-800 metri la est de sat,
pe locul numit "coada Siliştii " , s-au descoperit urme de aşezări din secolele V-VI şi
Xll-XIII. 1
Prima atestare documentară a satului este însă din anul 1484, când Ştefan cel Mare
întărea lui Duma clucer "satul Băleşti pe Stemnic" , primit în schimb de Toader, Duma
şi Stana. copiii lui Simion Tansa, pentru satul Grozeşti, tot de pe Valea Stemnicului. 2
La începutul secolului al XVI-lea, mai precis la 1 4 martie 1 502, acelaşi mare
voievod întărea stăpânirea asupra satului nepoatelor lui Marcu: Stanei şi surorilor ei,
Zoica, Marena şi Parasea.
În anul 1 570, domnul Moldovei Bogdan Lăpuşneanu întărea lui Ion şi
soţiei acestuia, Nastea, o parte din satul Băleşti, de la gura Stemnicului.4
Secolul al XVII-lea este bogat în documente referitoare la moşia satului,
majoritatea acestora fiind acte de vânzare-cumpărare, la întocmirea cărora sunt
prezenţi mai mulţi martori din Băleşti, între care şi slujitori ai bisericii: preotul Porce la 2 1 noiembrie 1 628; popii Murgu, Popelea Cireş, Grozea şi Agapie Ioniţă la 1 638;
preotul Burlan - la 6 octombrie 1 667. 5
La 25 mai 1 632, Ioan şi Precup, fiii lui Toma din Băleşti, vindeau lui Giurgea
(feciorul lui Gătin din Tifeşti) un "pământ" la Băleşti, pe vremea foametei, contra
sumei de 2 lei . 6 Acest Giurge a mai cumpărat un "pământ" , în acelaşi an, de la
Ionaşcu, fiul popei Baciu din Băleşti. 7
Pentru a pune capăt neînţelegerilor ivite între nepoţii Doicăi (Porcea şi
Postolache) şi Dumitraşcu vornic privitoare la hotarele satului Rafaila, domnul
Moldovei
Vasile Lupu
trimite o ceată de dregători domneşti pentru a stabili
hotarele cu Băleştii. 8
În cea de-a doua jumătate a secolului al-XVII-lea, documentele interne
moldoveneşti menţionează vânzarea unor vii situate pe dealurile Băleştilor.
Un document de la începutul secolului următor - din 20 octombrie 1 706 http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MDLDAYIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

7 16

aduce informaţii preţioase despre sat şi despre proprietăţi: astfel, diaconul Gligoraş,
fiul lui Ştefan Picioroga din Băleşti, lăsa, prin diată, la moartea sa, soţiei sale şi fiilor
săi - Ion, Ştefan, Carp, loniţă, precum şi lui Darie şi Sandul, ceilalţi feciori ai lui mai
mari (fraţii lui neştiind carte) patru zapise de cumpărare ale tatălui său (Manolache
vornic de poartă) privind părţile de moşie din Cozmeşti, Băleşti şi din Valea Babii.9
În anul 1 727, o parte din sat a fost lăsată de Ion Pal adi vei vornic lui
..
Constantin Pal adi 1 0, din sat din B ăleşti,din hotarul Fâstâcilor în gios, pe apa
Stămnicului, ce am cumpărat de la Ion B ujoreanul şi el a fost cumpărat de la răzeşi. " 1 1
Dintr-o cane de judecată, datată 1 2 ianuarie 1 742, aflăm că Ion Călăraşul din
Băleşti a fost învinuit de Ion Codrescul că i-a aprins casa. 12 Prin împrej urări încă
necunoscute (foarte probabil datorită înrudirii familiei Paladi cu familia domnitorului
Mihail Cehan Racoviţă), în secolul al XVIII-lea satul Băleşti, cunoscut şi sub numele
de SEMENIŢA, devine proprietate a mănăstirii Suceviţa, ctitorie a familiei Movilă. 13
Cel mai vechi recensământ din Moldova, din anii 1 772- 1 774, aminteşte satul
Băleşti ca făcând parte din ocolul Stemnicului. Numărul caselor era mic (doar nouă),
din care una pustie, în timp ce populaţia cuprindea mai multe pături sociale: 3
moldoveni liberi, un supus boieresc, doi mazili - Enachi Sava şi Mihăilă Ion, nouă
scutiţi ai lui Enachi Sava, trei scutiţi ai lui Vasile Toderaşcul şi unul al husarului
oGrigori. De asemenea mai existau cinci birnici (lstrate rusul, Toader dascălul,
Constandin annan, Vasile, Gheorghi olar), şase aprozi (Dumitraşcu Picioragă,
Gheorghi Buzilă, Stratul Gori, Ionaşcu Picioragă, Constandin Picioragă, Iacob
Brânză), un ruptaş (Ion Mihăilă), un călăraş (Vasile Strâmbeiu) şi un aprod hătmănesc
(Năstasă Codrean). 14
La începutul secolului al XIX-lea se face o nouă statistică în Moldova, numită
"Condica liuzilor" , din 1 803. Aceasta ne prezintă zona Vasluiului împărţită în cinci
ocoale, între care cel mai populat era ocolul Stemnic, de care aparţinea şi satul Băleşti,
consemnat ca sat răzăşesc. 1 5
După câţiva ani, în 1 83 1 , o altă catagrafie prezintă detaliat starea populaţiei Moldovei.
Satul Băleşti era acum nu numai răzăşesc, dar şi mănăstiresc (o bună parte aparţinea
mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iaşi) şi avea o populaţie de 52 de "liudi " : 4 birnici, 4
slugi (două ale vistiernicului C. Canta, una a vornicesei Zoiţa Balş, una a banului Gr.
Hrisoverghi), 22 aprozi, un iertat, un copil de casă, o treaptă, trei rnazili, 5 ruptaşi, 7
rupte a vistieriei, 3 feciori de mazili şi un preot. 1 6
În anul 1 840, câţiva răzeşi din Băleşti (anume Ene Chitic, Toma Buhăescu şi
Vasile Stratul) au avut judecată la Divan cu preotul Andrei pentru unele proprietăţi din
hotarul moşiei Băleşti. 1 7 Tot acum sunt amintiţi în sat: 49 de mazili, 4 privilegiaţi, 4
nevolnici, 8 vadane (văduve) şi încă alţi 20 de locuitori. 1 8
În sat este amintită acum prezenţa unei biserici, unde slujeau doi preoţi şi doi
''dascăli " (cântăreţi). Fără îndoială că este vorba despre biserica de lemn cu hramul
"Adormirea Maicii Domnului" , mentionată de altfel în catagrafia din
1 809. 1 9
La sfârşitul secolului al XIX-lea, satul Băleşti aparţinea comunei Cozmeşti,
plasa Stemnicului, având o întindere de 344 hectare, proprietatea răzeşilor. Pământul
se împărţea în două răzăşii: un răzeş Dima şi altul Piciordaga. Numai că aceste răzăşii
se vor micşora prin influenţa călugărilor mănăstirii Fâstâci din apropiere. 20
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Populaţia număra 450 de sufl ete, adică 120 de case, dintre care existau 12
familii de ţigani şi două de evrei). Î n mare parte, aceşti locuitori se ocupau cu
agricultura şi cu creşterea animalelor, dovadă fiind numărul mare de vite: 380 de
cornute rnari, 32 de cai, 550 de oi, 1 50 de porci etc ? 1
Secolul XX a însemnat pentru satul Băleşti o perioadă de progres, dar şi o
schimbare de ordin administrativ, el fiind ataşat comunei Deteşti.
Biserica de lemn cu hramul "Adormirea Maicii Domnului " din satul Băleşti,
judeţul Vaslui, este menţionată în documente încă din secolul al XVII-lea, fiind
reclădită în actuala formă la anul 1 802. 22
Pe parcursul a două veacuri de existenţă, acest lăcaş de cult a suferit
nenumărate lucrări de restaurare şi consolidare, care nu au schimbat cu nimic planul şi
forma iniţială, ci, dimpotrivă, au căutat să fie păstrătoare a mesajului talentaţilor
meşteri cti tori.
Prima reparaţie capitală a fost efectuată în perioada 1 859- 1 860, în timpul
păstoriei preotului Gh. Adam. Atunci a fost înlocuită catapeteasma care provenea de la
vechea biserică şi s-au pictat iconostasul Maicii Domnului şi un epitaf, toate acestea
purtând pe ele însemnări ale ctitorilor.
In anul 1 93 1 , biserica a fost "îmbrăcată" (pardosită) atât la interior, cât şi la
exterior cu scândură de brad vopsită ulterior cu ulei, iar în anul 1 957 peste draniţa
acoperişului a fost bătută tablă galvanizată. 2 3
Pentru consolidarea construcţiei, situată în pantă, în anul 1 966 s-au turnat şase
contraforţi din beton, amplasaţi pe toate laturile bisericii, de jur împrejur. Tot atunci
au fost turnate trotuarele, iar temelia din piatră a fost încastrată într-un soclu de
ciment. Sătenii au înnoit şi exteriorul bisericii, prin înlocuirea scândurii de brad
degradate de vreme cu alta nouă.24
Alte lucrări de consolidare şi restaurare au fost efectuate în ultima decadă a
secolului trecut de către preoţii Ştefan Ilieş·, Gh. Sofianu, Gh.Merfea şi de către
actualul paroh, pr.Dumitru Căpâlna.
Planul bisericii de lemn din Băleşti se încadrează în marea grupă a bisericilor
de plan treflat. Meşterii populari moldoveni au preluat, începând cu secolul al XVIII
lea. elemente din arhitectura religioasă de zid - aşa cum sunt absidele laterale - şi le-au
adaptat la arhitectura din lemn. 25
Exemplul cel mai cunoscut pentru acest tip de plan este biserica din satul
Răpciuni-Neamţ, care se află în prezent la Muzeul Satului din Bucureşti.
Din cele 147 de biserici de lemn din Moldova, 87 sunt de plan treftat; în
judeţul Vaslui există 35 dintre ele (3 1 de biserici au abside laterale pentagonale, iar
patru au abside cu trei laturi) ?6
Biserica din Băleşti are absidele laterale pentagonale, iar absida altarului
decroşată cu cinci laturi. Acest lucru nu o singularizează între celelalte biserici de
lemn de pe Valea Stemnicului, ci este mai degrabă tipică pentru majoritatea lor.
Pe vechea temelie de piatră, astăzi încastrată în soclul de ciment, s-au aşezat
·'tălpile" din stejar. peste care au fost "încheiate" în cununi orizontale (în tehnica
Blockbau) bâmele ce constituie pereţii acestui locaş.
Accesul în biserică se face fie pe latura sudică, printr-o uşă simplă - ulterior
construită, fie pe latura de vest printr-o uşă dublă ( 1 ,50 x 2 m) care străpunge
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pridvoruL Ambele intrări pătrund în pridvorul îngust şi puţin luminat, în formă
dreptunghiulară, adaptat ulterior cu prilejul unor lucrări de consolidare.
Din pridvor, printr-o uşă masivă constituită din trei "blăni" de stejar, încadrate
în uşori ce au la partea superioară o tăietură rotunjită, fără ornamente sau inscripţii
(pisanii) - cum se obişnuieşte de regulă, pătrundem în interiorul bisericii.
Cele două ferestre mici ale absidelor laterale şi cea de-a treia a altarului nu
reuşesc să lumineze îndeajuns frumuseţea bolţii interioare şi nici aspectul baroc
fastuos al catapetesmei.
Peretele despărţitor, în care sunt decupate trei acolade sprijinite pe patru
pilaştri masivi, este acoperit cu scândură pe ambele părţi. Aşa cum se prezintă stâlpii,
doi angajaţi în structura pereţilor laterali şi alţi doi centrali, ei sunt decupaţi asemeni
acoladelor şi constituie nota de farmec a decorului arhitecturii interioare.
Aspectul în sine al bisericii constituie un transfer din arhitectura interioară din
piatră a edificiilor religiose moldave din secolul al XVII-lea. Este de presupus că
actuala configuraţie a elementelor ce separă naosul de pronaos a continuat, în anul
1 802, o realitate mai veche, existentă în urmă cu un secol la vechea biserică de lemn
din satul Băleşti.
Pe aceşti stâlpi ai peretelui despărţitor care marchează limita dintre pronaos şi
naos au fost aşezate, spre închinare, icoane mari împărăteşti, aşa cum putem vedea şi
la celelalte biserici de lemn din împrejurimi (de la Oşeşti, Rădueşti, Chetreşti etc).
Pe una din aceste icoane ce o înfăţişează pe Maica Domnului cu pruncul Hodighitria ( Îndrumătoarea) se păstrează următoarea însemnare cu litere chirilice:
--Această sfântă şi dumnezeiască strană întru care stă icoana Prea Sfintii Marii,
zugrăvită acum din nou, cu a me(a) cheltuială Ia anul 1 859. Neculai Tănasă".
Pe pereţii laterali ai pronaosului se găsesc, de asemenea, icoane pe lemn de
mari dimensiuni ( 1 00 x 0,70 m), datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea şi
reprezentându-i pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, pe Sfinţii Trei Ierarhi şi pe
Stinţii Mucenici. Pe ultima dintre acestea, care nu menţionează numele mucenicilor,
am putut descifra o însemnare cu caractere chirilice: "Această icoană s-au făcut şi
zugrăvit cu cheltuiala sătenilor. . . 1 848 mai l "
Sistemul de boltire este format din trei bolţi octogonale, situate deasupra
tiecărei încăperi (pronaos, naos şi altar), toate având baza octogonală.
Naosul este luminat difuz, prin două ferestre laterale de mici dimensiuni
(0,80x0,60 m) şi este dominat de sus de bolta înaltă, octogonală, compusă din opt arce
de cerc. separate de nervuri canelate ce se unesc într-o cheie de boltă în formă de bulb.
Din înălţimea bolţii este suspendat un frumos "policandru" cu 12 braţe, din
bronz, donat - potrivit inscripţiei - de către Vasile şi Catinca Tănase.
Pe pereţii laterali ai naosului sunt aşezate stranele în număr de zece,
confecţionate din lemn de tei de către meşterii locali, având motive geometrice
stângaci executate. Două dintre acestea se disting nu numai prin vechimea lor (secolul
al XIX-lea), ci şi prin elementele decorative încrustate pe "tăblia" spătarului: rozeta
înscrisă în cerc.
În interiorul celor două abside laterale au fost aşezate două strane-tetrapod,
din lemn de tei şi care folosesc drept suport (pupitru) pentru cărţile de cult, în cadrul
serviciilor religioase.
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În faţa altarului, un meşter fierar a aşezat un "curpăn" metalic, împodobit cu
frunze şi flori, folosind ca suport pentru 12 lumânări mari, grupate în patru buchete a
câte trei.
Catapeteasma bisericii a fost refăcută integral cu prilejul lucrărilor de
restaurare din perioada 1 859
1 86 1 , atunci când a fost pictat şi un epitaf ce se
păstrează în inventarul bisericii şi care poartă o însemnare din care aflăm numele
zugravului : "Acest aer s-au făcut cu cheltuiala lui D .Gheorghi şi Fr. . . la anul 1 8 6 1
aprilie. Ion Zugrav. "
Cele patru icoane împărăteşti Iisus Arhiereu, Maica Domnului cu pruncul,
Sf. loan Botezătorul şi icoana hramului (Adormirea Maicii Domnului) - trimit la un
model specific epocii fanariote. Realizate de un pictor modest, foarte probabil acest
zugrav cu numele de Ioan, ele se străduiesc să imite fastul şi somptuozitatea
imaginilor care trimit la pictura secolului al XVIII-lea. Î ntre elementele baroce ale
picturii remarcăm tronurile fanariote, impunătoare, precum şi tratarea unor motive
ornamentale (cum ar fi vrejul şi viţa de vie). Icoanele împărăteşti sunt delimitate prin
colonete împodobite cu viţă de vie şi încununate cu capiteluri compozite.
Vestimentaţia personajelor este specifică fastului vestimentar din ţările române ale
veacului al XVIII-lea.
Uşile împărăteşti, fastuoase, cu o execuţie traforată
de mare fineţe,
înfăţişează în locul "vrejului cu poame" (traditional în zonă) rinsoul vegetal, alcătuit
din struguri şi frunze ce înconjoară şase medalioane reprezentând scena Bunei Vestiri
şi cei patru evanghelişti.
Fiecare registru al catapetesmei are chenare diferite, realizate în medalioane,
metope simple, metope cu acolade, toate flancate de colonade împodobite cu
ornamente în relief.
Un tetrapod frumos executat în aceeaşi factură cu iconostasul este aşezat în
faţa altarului. Pe el, pregătită pentru închinători, se află o cruce din lemn (cu
dimensiunile 0,30x0,20 m), executată de un meşter din zonă, incluzând diverse motive
decorative populare, precum şi două scene biblice: Botezul şi Răstignirea Domnului.
Altarul de formă pentagonală adăposteşte Sfânta Masă din piatră şi
proscomidiarul (improvizat într-un dulap de lemn). Lumina ce pătrunde printr-o
fereastră orientată spre răsărit luminează bolta octogonală, oferind măreţie spaţiului de
cult.
Cheia de boltă sub formă de rozetă solară prezintă o floare încadrată într-un
cerc şi în care se adună cele opt fâşii curbe ce reprezintă osatura bolţii.
Din inventarul bisericii fac parte şi covoarele din lână donate de gospodarii
satului, dar şi ştergarele de in şi cânepă cusute de mână - care astăzi nu mai pot fi
folosite. Pe unul din aceste covoare (din anul 1 9 14) sunt ţesute motive zoomorfe,
reprezentând doi cerbi rampanţi ce poartă deasupra câte o pereche de păsări afrontate.
Din dosarul privind zestrea acestei biserici
întocmit la cererea
Departamentului Cultelor, la 30 ianuarie 1 977 aflăm că lăcaşul de cult avea un
număr de 64 de obiecte. Între acestea se regăsesc un număr impresionant de cărţi de
cult: Liturghier, Noul Testament, Triod, Psaltire, Octoih, Ceaslov, Catavasier,
Evanghelie, Aghiazmatar, Cartea lui Iisus Navi etc., toate datând de până la jumătatea
secolului al XIX-lea, păstrate în prezent în depozitul Episcopiei Huşilor.27 Pe paginile
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lor se află nenumărate însemnări referitoare la evenimente din viaţa satului şi a
bisericii.
Pe o Evanghelie (editată la Bucureşti, în 1 928, de către patriarhul Miron),
păstrată în altar, sunt menţionate câteva astfel de momente festive din trecutul acestei
parohii: astfel, aflăm că preotul Ştefan Ilieş a fost paroh timp de 40 de ani (de la 1
decembrie 1 928 până la 8 iulie 1 968) şi că s-a refăcut biserica în anul 1 93 1 , fiind
resfinţită la 14 octombrie acelaşi an de către P.S. Veniamin Pocitan, pentru ca în 1 966
să se refacă temelia etc. O altă însemnare ·făcută de episcopul Grigore Leu arată:
··Astăzi 23 septembrie 1 940 am vizitat această biserică. Episcop Grigore al Huşilor"
Separată de biserică şi amplasată la intrarea în curtea interioară, clopotnita cu
baza pătrată este construită pe patru furci, cu contrafise în diagonală (pentru
rezistenţă), asemeni celor de la bisericile de lemn din Buda, Oşeşti, Chetreşti,
Răduieşti, Hârşova - toate situate pe Valea Stemnicului. O scară de lemn accede în
camera clopotelor. Ca şi biserica, clopotnita este îmbrăcată în scânduri de brad, având
acoperişul piramidaL
Cele două clopote din bronz poartă inscripţii cu caractere chirilice ce oferă
indicii temeinice despre datarea bisericii; astfel, cel mic poartă menţiunea: "Acest
clopot s-au făcut în numele sf. Nicolae - 1 809", iar cel mare are pe exterior, în relief,
câteva litere ruseşti: S A M G 1 N A.
Presupunem că primul clopot, de la 1 809, provine de la o altă biserică (cu
hramul Sf.Nicolae), posibil de la biserica de lemn Sf.Nicolae din satul vecin Cozmeşti
- atestată documentar ante 1 809 şi aflată în ruină la 1 87 1 . �8
Biserica de lemn din Băleşti-Vaslui s-a realizat în posteritate ca un autentic
document de continuitate al arhitecturii populare în cadrul acestei zone rurale, dar şi ca
un argument convingător de viaţă spirituală şi sensibilitate românească.
Păşindu-i pragul, suntem încercaţi de un sentiment de pietate şi respect faţă de
meşterii anonimi care au plămădit în lemn monumentul, el constituindu-se astfel ca
tiind vatra unde şi-au legat amarui şi mai puţin bucuria multe generaţii de creştini, în
scurgerea nemiloasă a veacurilor.
Frumuseţea bisericii, de o suverană nobleţe, este înainte de toate o mărturie
sigură de străveche tradiţie şi care oferă climatul teandric al unei neîntrerupte şi active
comuni uni a celor de pe pământ cu cele cereşti.
Poposind pentru câteva clipe aici, pelerinul va înţelege uşor nebănuita forţă
spirituală a acestui popor, originalitatea şi forţa acestuia de a crea întru frumos, chiar şi
în condiţii grele de vietuire.
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"ADORMIREA MAICII DOMNULUI" CHURCH FROM VILLAGE
B ĂLEŞTI, COUNTY DELEŞTI, VASLUI REGION
- Summary -

"Adormirea Maicii Domnului" Church from village Băleşti, county Deleşti,
Vaslui region was built at the end of XVII-'h century and it is ali from wood. This
church is one of the religious house with a trefoiled plan on Stemnic Vailey. The
actual building was reconstructed in 1 802.
In the last two century, this religious house has been undergone many changes
of consolidation <,md restauration. But, the primary plan has not been changed and
more than this it was preserved the talent and the art of medieval masters.
Church from village Băleşti is an · important ecclesiastyc monument, from it' s
interresting solutions of arching, from the beauty of archaic decoration and, especialy,
from stranges artistica! influences.
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S-A PRĂBUŞIT BISERICA FĂRĂ MORMINTE
AD MEMORIA MĂNĂSTIRII VĂCĂREŞTI
Emma Mădălina Georgescu
Autorul acestor rânduri, işi permite astăzi, în zi de sărbătoare naţională ( 1
decembrie) să aducă un modest omagiu Bisericii Ortodoxe Române, arheologilor,
antropologiior şi constructorilor care au avut puterea şi decenţa să opună demolatorilor
culturii şi sufletului oamenilor acestui pământ, demnitate tragediilor Brâncovenilor şi
a tregediilor postume a Mavrocordaţilor, a Hierăştilor de la Biserica Sfânta Vineri, a
cimitirelor din Crângaşi, Buda, Mihăileşti, ori Doreanu cu superba bisericuţă - ca un
paraclis Domnesc - ce urma să fie acoperită de ape. Nu voi mai aminti detaliat pe cei
care-şi ridicau familiile din cimitire fortuit, precum Caterina Josefa Ionescu-Tulcea cu
care am plecat tocmai la Bucova pentru a o depune pe sora sa în cimitirul satului ( în
ctipta familiei ), care avea o superbă biserică, un Domo din Milano" în miniatură
"
unde şi-a regăsit în bancă cartea de rugăciuni a copilăriei.
Şi, nu odată, gândurile mele s-au întors între cei rămaşi în clisă, ce nu aveau
familii, ce parcă se rugau de noi să nu-i lăsăm singuri.
Morţii visează urât pe la noi
Se tot zbat să iasă din război
Evadaţi cu cătuşe de pământ
Ce duc mâna spre infinit.

Morţii visează urât pe la noi

Sunt frumoşi morţii la noi
Dar visează urât, ca şi noi
Vis zgribulit şi bătut
De vremea timpului din sită căzut.

Urlă şi plâng, plâns de copilâ,
Mănâncă şi- nghit nopţi de april
Nu se cunoaşte unde a fost mortul
Şi unde a plâns viul.
Şi morţii se roagă de noi
Că e vremea morţilor printre vii.
Morţii visează utât pe la noiâ
Morţii se zbat prin noroi să iasă prin noi.

Întorcându-mă cu gândul la Josefa Caterina, ca deţinut politic, ea a fost cea
care ( după spusele dânsei ) a încercat o înregistrare a cărţilor cât a mai rămas în
biblioteca Mavrocordaţilor, după ce aproximativ 1 1 0 ani de badjocoră, ca penitenciar,
care din 1 864 a făcut parte dintre monumentele istorice expropriate ( motiv de demisie
a Ministerului Cultelor de atunci, Alexandru Odobescu ).
Din momentul în care Ministerul de Interne a cedat Direcţiei Monumentelor
Istorice Mănăstirea Văcăreşti, Josefa Caterina Ionescu-Tulcea a fost transferată în alt
penitenciar ( şi biblioteca de asemeni ). Pentru Mănăstirea Văcăreşti au urmat câţiva
ani de muncă entuziastă de restaurare a sfintei biserici, de tineri entuziaşti. Cercetările
din zonă, curte şi exterior au elucidat unele probleme, publicate la vremea respectivă
de Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti.
Î n 1 977, după desfiinţarea fortuită a Direcţiei Monumente1or Istorice,
arheologi şi arhitecţi se întrebau încotro?" . Acelaşi destin au avut şi cei cu mâini
"
"
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meşteşugite" din tată în fiu ce ridicau sfinte biserici, loc de închinăciune precum
Meşterul Zăpadă, căruia pentru iscusinţa şi ingeniozitatea cu care îşi folosea mâinile
de aur îi închin următoarele panseuri:
Mâinile
Mâinile, aceste două unelte
M âinile două fâşii din trupul
Ce le întrebuinţăm cu drag,
Bătut de ani şi de erori
La ridicat stinte biserici
În dorul nostru cel lumesc
Cu care ne căţărăm sus pe cruci
Doi am fost şi murim unul
Unde ne este scris destinul
Mâinile - cuvânt bifurcat
Meşterul Zăpadă după câteva restaurări reuşite la Biserica Domnească de la
Câmpulung Argeş şi la Mănăstirile din zona subcarpatică munteană, i s-a pierdut
urma. Şi, ca el vor fi fost mulţi .
Mănăstirea Văcăreşti, abandonată prin dispoziţii oficiale, a suferit o degradare
lentă ( mai ales prin decaparea exteriorului ), ca şi imensul material de construcţii,
abandonat şi el în curte. Autorii acestor distrugeri au dispărut în negura timpului.
Şi astfel, treptat, Mănăstirea Yăcăreşti a fost inclusă într-un plan diabolic de
sistematizare a oraşului fără drept de apel. Prin dărâmarea turlelor, a devenit o clădire
laică asupra căruia se putea acţiona după bunul plac al demolatorilor.
Când am ajuns noi la biserică, se putea intra peste cărămizile de moluz
înăuntru. Sărmana fusese despuiată de toate podoabele ştiute de noi. Crucile de pe
turne erau trântite în spatele altarului complet demontat. Cina cea de Taină" şi
"
picturile ce se mai puteau repara, erau singurele podoabe la ora respectivă, ce nu
fuseseră încă luate. Mormintele erau goale ca şi la Cotroceni, oseminte de om şi spre
marea mirare a mea şi de animale erau risipite pe jos ( care de unde?" ) prin moluz.
"
Mai multă badjocoră şi durere nu putea îndura Perla Balcanilor - M ănăstirea
Văcăreşti. Afară, crucile vechiului cimitir, aproape atingeau prin înclinare pământul,
ca şi cum ar fi vrut să-i apere pe cei din adâncul gliei . In iarna lui 1 986- 1 987
inevitabilul, cu toate intervenţiile arhelogilor şi istoricilor s-a produs:
S-a prăbuşit biserica fără morminte
Se bat mormintele
Pe un loc mai în faţă
S-admire sbârcita de viaţă
Sunt morminte de şoaptă
Făcute din zi şi din noapte
Care din ele a ta frunte e
Cusută la faţă cu aţă de la castele.
Sunt morminte cuminţi
Scrise de sfinţi
Sărutul de azi şi de ieri e.
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Sunt morminte de cuvinte
Î n care plâng părinţi
Cu lacrimi de sfinţ
Ce le place să stea pe vine
La pândă, să sară în minte
Mintea poeţilor este plină de morminte.
Şi iată că între ieri şi iarnă
S-a prăbuşit biserica fără morminte
Şi sufletul fără cuvinte.
Şi astăzi, după aproape 15 ani, când urc vechile scări, traversez Aleea
Castanilor unde negustorii te îmbie cu marfă. Dar eu merg până la capătul aleii şi
privesc câmpul imens, plin de bălării şi sper să văd nu rândurile de chilii, colonadele
care se succedeau de-a lungul incintei
făcând loc caselor domneşti şi stăreţiei, ci
măcar un modest loc de închinăciune pentru cel ce a fost principele Mavrocordat
N icolae. Oare când se va întâmpla această minune, care părea să fie pe drumul cel bun
în 1 992. Când?
În mintea mea stăruie ultima imagine, când poarta grea s-a închis cu un
scrâşnet pe role acoperindu-mi vederea Mănăstirii Văcăreşti, ce ca o pasăre cu aripi
frânte stătea zgribulită aşteptându-şi sfârşitul, privind tristă la picturile expuse la
capătul aleilor pe scânduri de pictorii care se chinuiseră să le conserve pentru
posteritate. Imaginea luată de Radu Ciuceanu numind-o ,.un copil în faţa puşcăriei" va
persista de-a lungul timpurilor în memoria mea. El a rămas cu ea ( ca şi cu Sfânta
Vineri ) până când ,.ultimii fulgi" au zburat. Nu există tristeţe mai mare pentru acest
om, căruia cândva, cu mulţi ani în urmă, aceleaşi porţi au scrâşnit cumplit închizându-1
în spatele porţilor întru ani grei marcându-i viaţa.
Ţinem să aducem mulţumirile noatre arheologilor delegaţi, care au permis
accesul nostru în zone fierbinţi: Mihai Vodă, Sfânta Vineri, Mănăstirea Văcăreşti,
Sfântul Ion - Piaţa Unirii, Crângaşi, Biserica Capra, Ordoreanu, Poşta, etc., doamnei
Catarina Josefa Ionescu-Tulcea care s-a aplecat cu gingăşie asupra studiilor mele şi nu
în ultimul rând antropologului Laurenţia Georgescu care mi-a sădit în suflet dragostea
de glie, respectul pentru istoria şi poporul acestei ţări .
Aduc mulţuirile noastre coordonării ştiinţifice a Muzeului .,Ştefan cel Mare",
care ne-a sprijinit în mod deosebit, pe noi cei tineri.
Bibliografie selectivă
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Istoria României, voi I-11, Bucureşti, 1 962- 1963
Grigore Ionescu - .,Bucureşti " , Bucureşti, 1 938
Lidia Anania şi colab. - " Biserici osândite de Ceauşescu", - Bucureşti 1 9771 989 - Bucureşti 1 995 ( şi bibliografia )
Liana Birciurescu- ,.Cercetarea şi punerea în valoare a monumentului
Mănăstirea Văcăreşti", Revista Muzeelor, nr. 2/1 979
Dinu C. Giurescu- "The razing of Romania' s Past"
Emma Mădălina Georgescu - ,.Gânduri1e mele" - sub tipar 2001 ( versificaţia
din text aparţine autoarei )
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MIHAI KOGĂLNICEANU, DUMITRU POSTELNICU ŞI COSTACHE
ZAHARIA CTITORI AI BISERICII
"
"SF. SPIRIDON DIN RÂ PILE - ARSURA

Alexandru Moscu
MOTTO
Istoria se scrie tăcut şi fără ştire,
Cu morţii fără nume, cu căpitanii lor
În fiecare luptă e un gând de nemurire
Şi în tot prezentul nostru, durerea tuturor
Mihai Săulescu

Acum după 1 87 de ani de la naşterea sa ( 1 8 17) şi 1 1 0 ani ( 1 89 1 ) de la
închiderea ochilor pentru totdeauna a acelui căruia soarta i-a hărăzit să
îndeplinească visul românilor pentru împroprietărirea ţăranilor şi pentru
proclamarea independenţei naţionale a României, i se cuvine a se scoate la
lumină şi alte fapte ale omului politic, democrat, istoric, scriitor, ziarist şi mare
orator Mihail Kogălniceanu.
El este fiu al neamului românesc şi numele lui va rămâne întipărit pentru
veşnicie în sufletul fiecărui român.
Familia boierului Mihai Kogălniceanu stăpânea din străvechime moşii
întinse în Basarabia, pe valea pârâului Cogîlnic (de aici numele de
Kogălniceanu). dar şi pe malul drept al Prutului, în zona Podisului Central
Moldovenesc, mai precis în zona de est a fostului judeţ Fălciu, actualmente
judeţul Vaslui.
Dealurile molcome erau acoperite cu păduri seculare ce lăsau loc şi
terenurilor agricole. Cuibărit într-o vale adâncă cu povârnişuri abrupte se afla
pe atunci un cătun cu câteva case denumit de localnici Rîchi" - literar Râpile
"
azi Mihai Kogălniceanu.
Pe o coastă de deal, apărată de iureşul crivăţului şi-a clădit un conac,
boierul Mihai Kogalniceanu. Ruinele acestui conac s-au mai păstrat până la cel
pe al II-lea Război Mondial .
Mihail Kogalniceanu , denumit de localnici "Conu Mihalache" locuia
la Iaşi, în capitala Ţării Moldovei, dar se deplasa la Huşi, capitala Judeţului
Fălciu pentru probleme administrative şi, evident, trecea şi pe la conacul din
"Râchi"
Până de curând mai erau bătrâni în sat care îşi aminteau că boierul
Mihalache venea cu o trăsura trasă de patru cai, iar copii din sat îşi părăseau
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jow..: a şi alergau la drumul mare să vadă caleaşca bogat ornamentată şi vizitii
pocnind straşnic din bici.
În satul ,.Râchile" a durat pentru pomenirea lui şi a familiei sale,
împreună cu Dumitru Postelnicu şi Costache Zaharia o biserică ce poate fi admirată
�i astăzi �i al cărei hram este "Sf. Spiridon''
Biserica are în plan forma trilobată, dimensiuni 6x 1 2 m şi o turlă cu
clopotniţă de l O m înălţime. Are ziduri groase de 5o cm din cărămidă, tavan şi
şarpantă din lemn. învelitoarea din tablă, tencuială exterioară drişcuită, la interior
pictură în frescă. catapeteasma sculptată în lemn de tei, bogat ornamentată şi în
faţa ci deasupra iconostasului şi a icoanei S fintei Fecioare Mari a o bară
metalică de care sunt prinse candelele. Lumina pătrunde prin ferestre înguste
şi înalte cu ogive. Nu este un locaş grandios, dar tocmai dimensiunile mici şi
proporţiile bine alese, picturile şi lumina filtrată prin ferestre creează o atmosferă
de reculegere şi rugăciune.
Pe sfânta masă din altar s-a aşezat de către ctitori o Evanghelie cu
copeqlle de argint - pe a cărei primă pagină a semnat Mihai Kogălniceanu în anul
marei izbânzi de împroprietărire a ţăranilor. Aceasta Evanghelie a fost păstrata
până în anii 60 în altarul bisericii când la porunca organelor superioare,
administrative si ecleziastice, a fost luată spre a fi păstrată mai bine.
În decursul timpului s-au degradat învelitoarea din tablă şi tencuielile
exterioare. mai ales la nivelul soclului, dar nu a suferit de pe urma marilor
cutremure_ Reparaţii la biserică au fost făcute pe cheltuiala lui Costache Zaharia,
care tmodată a dăruit cele doua admirabile candelabre.
În biserică se poate examina un jilţ sculptat în lemn cu tapiţerie din piele
în care luau loc la sluj bele religioase ctitorii bisericii.
Despre acest Costache Zaharia, care a trăit până la Cel de al II-lea
Război Mondial se povesteşte că tiind în Huşi în sala cinematografului unde
rula un film mut a apărut pe ecran la un moment dat, într-un documentar, imaginea
grandioasă a lui Mihail Kogălniceanu al cărui slujitor fusese în tinereţe. La
vederea c hi pul u i lui Mihai Kogălniceanu. emoţia a fost atât de puternică încât
nu s-a putut stăpâni s-a ridicat în picioare şi a exclamat puternic, în sala mută,
în dialect moldovenesc: "Ghine a-i vinit coane Mihalache" Unii spectatori s
a u ridicm în picioare !
I-a fost dat să îndure evenimente tragice: Răpirea Basarabiei şi
instalarea Armatei Roşii pe malul stâng al Prutului la margi nea moşiei. Şi-a dat
duhul la începutul anul 1 94 1 , când în sat se aflau trupele române.
La ceremonia funerară a participat o garda militară şi o fanfară a intonat
imnul funebru.
Mormântul lui se află lângă biserică. străj uit de o cruce de stejar cu
i nscripţia aproape ştearsă şi de o altă cruce din beton cu placa de marmură;
tot u l protejat de un grilaj metalic.
-
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BISERICA SF. SPIRIDON DIN FOSTUL SAT RÂPILE, COMUNA ARSURA,
JUDEŢUL VASLUI- CTITORIE A FAMILIEI KOGĂLNICEANU

Maria Popa
Doina Rotaru
Istoria satului Râpile a fost legată timp de trei secole de numele familiei
istoricului şi omului politic Mihail Kogălniceanu.
Actualul sat Mihail Kogălniceanu (fost Râpile) este situat pe valea
Şopârlenilor, la 14 km nord de municipiul Huşi şi la 3 km de centrul de comună, satul
Ars ura.
De-a lungul timpului, pe vatra actualului sat, fosta vale a Li/ivei (Li lei, Leleavei,
Li leii. Leleei etc.) 1 , au existat mai multe aşezări, denumite după trupurile de moşii, şi
anume: Heghedişanii, Scrivulenii, Brătenii, Râpile, înglobate în anul 1 929 în satul
Mihail Kogălniceanu2
3
Primul sat consemnat în documente a fost Heghedişanii , semnalat până în
secolul al XIX-lea4 , care apare sub diferite denumiri: Heghedişenii, Heghetişanii,
'i
Hindăşanii, Ghidişanii' În secolul al XV-lea, satul era al lui Steţco Micotici,
cumpărăt fiind de la Grozea Micotici, potrivit unui urie din anul 1 468, întărit de către
voievodul Ştefan cel Mare6
Prin actul de vânzare din anul 1 528 aprilie 1 , Heghidişanii, de pe pârâul Lilivei,
"jumătatea de jos, pe amândouă părţile pârâului
şi un loc de pustie pe Cogălnic"7 (
Basarabia, ţinutul Orhei) 8 , au intrat în proprietatea lui Pavel Scripcă brănişter. Acesta a
cumpărat în anul 1 529 martie 25 cu 1 30 zloţi şi jumătatea de sus" a satului, pe
amândouă părţile pârâului, de la Anuşca, sora lui Steţco Micotici, întregindu-şi astfel
stăpânirea în acest trup de moşie 9
Familia lui Scripca brănişter şi-a extins stăpânirea şi în satul Scrivulenii (
aşezat odinioară în partea de sud a actualului sat Mihail Kogălniceanu) 10, potrivit
ispisocului din anul 1 532 martie 1 4, când Petru Rareş vv. întărea fraţilor Scripcă,
Spiridon şi Pavel şi surorilor lor, Ana şi Ilca, feciorii Stanei, fiica lui Dragoş Scrivulin
(toţi nepoţi lui Danciul Negru), satul Scrivulenii, pe pârâul Liva 1 1
Dragoş Scrivule a trăit pe la anul 1 400, a întemeiat aşezări şi a dat naştere
satului Scrivulenii. unde avea şi casă, iar denumirea satului s-a păstrat până în secolul
al XIX-lea 1 2 , iar cei doi fraţi Spiridon (Scridon) şi Pavel Scripca, nepoţii lui Scrivulea
şi-au făcut aşezările mai jos, pe aceeaşi apă, cu numele de Brătenii (fost sat la est de
actualul sat Mihail Kogălniceanu) 1 3 , sat care apare cu această denumire până în anul
1 87 1 1 4 Acest sat a fost schimbat de către Toader şi Juraşco, nepoţii lui Pavel Scripca
brănişter cu satul Cruşovăţ, pe Nistru, proprietatea nepoţilor lui Negrilă pârcălabul, în
anul 1 559 aprilie 8 1 5
Familia Kogălniceanu a intrat în posesia unor părţi din satele Ghidişenii,
Scrivulenii şi Brătenii în secolul al XVII-lea 1 6 Din opisul întocmit de Enache
Kogălniceanu în anul 1 786 februarie 5, reiese că prima cumpărătură în această zonă a
familiei Kogălniceanu a fost în Ghidişeni în anul 1 607 aprilie 1 0 1 7 în timpul domniei
lui Simion Movilă, probabil făcută de către Ioan Kogălniceanu, ' 'diacul cel bătrân ",
..
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întemeietorul acestui neam, iar nu în secolul al XVI-lea, conform documentului din
anul 1 563, care s-a dovedit a fi un fals 1 8 •
Cartea de despresurare a moşiei Ghidişenii din 28 aprilie 1 643, confirma acest
fapt, arătând că "parte din giios, de la izvoară în giios, până în locul lui Voico " era
proprietatea lui Vasile Cogălniceanu, cumpărată de tatăl său, lon 1 9
Vasile Cogălniceanu şi-a extins stăpânirea şi în satul Scrivulenii, ţinutul Fălciu,
în anul 1 666 ianuarie 20, prin cumpărarea părţii lui Luchian, fiul lui Miron Scripcă, cu
doi boi şi doi taleri 20, cumpărătură întărită de Gheorghe Duca vv. în anul 1 670
septembrie 20 2 1
Despre originea familiei, însuşi Mihail Kogălniceanu în prefaţa la " Cronicele
României" ( 1 4 august 1 872) afirma că face parte dintr-o ,Jamilie românească din
Basarabia "de pe Kogălnic, ţinutul Orhei22• Gh. Ghibănescu susţinea că marele
cărturar era .,scoborâtor în linie dreaptă din micii răzeşi din Scrivuleni, Ghidişeni şi

Brăteni de pe valea Li/ivei, azi a Şopârlenilor, începând cu ace/ Ioan Kogălniceanu,
diacul cel bătrân
de pe vremea lui Vasile Lupu vv. " , iar Gh. Platon are aceeaşi
opinie, că erau ,.boieri moldoveni, răzeşi la obârşie ' .23 Ştefan Sorin Gorovei
menţionează, de asemenea, că "Ioan Kogălniceanu diac, trăitor pe la 1600, este
strămoşul acestui neam care ne-a dat pe Mihail Kogălniceanu, unul din ctitorul
României moderne" 24

Incursiunea noastră se limitează doar la ilustrarea evoluţiei proprietăţii unor
membri ai familiei Kogălniceanu în perimetrul satului cu acelaşi nume, şi mai ales, a
dovezilor de locuire: curtea (casa, lăcaş de cult, anexe, etc), iar nu a întocmirii unei
genealogii.
În anul 1 7 1 8 octombrie 30, Vasile Kogălniceanu, fiul lui Sandu, primea danie
de la unchii săi, Apostol şi Irina, părţile lor din moşiile Ghidişenii şi Scrivulenii 25•
Apostol Kogălniceanu (cea. 1 660
1 7 1 8i6, "răzeş şi trăitor în Ghidişani şi
Scrivuleni", s-a dovedit a fi un bun gospodar, lăsând moştenire nepotului său de frate,
lui Vasile Kogălniceanu, ţarini bogate în grâu, grădini cu tutun, in, cânepă, priseci cu
stupi "unnând întru aceasta tatălui şi bunului său (Ioan Cogălniceanu, n.n.) cari au
făcut acarete şi beciuri în Scrivulem"'21 Potrivit unui martor ocular, temelia caselor
"mari" din Ghidişeni ale lui Sandu Kogălniceanu, fratele lui Apostol, s-ar fi văzut
până în secolul al XVIII-lea28
Vasile Kogălniceanu şi fraţii lui primeau întăritură pentru jumătate din satul
Ghidişenii în anul 1 746 iunie 2229, fapt dovedit şi de o mărturie a preoţilor lstratie din
Pâhneşti, Ion din Gugeşti, precum şi a lui Ion ldriceanul de pe Crasna din 7 august
1 74730, prin care se arăta că: . . şi ave Cogălnicenii şi casa şi pivniţă şi livezi pe parte
..

din gios

.

că au stăpânit din bătrâni moşii şi părinţii lor" 3 1•

Plângerea către domnie a lui Constantin Cogălniceanu, vistiemic, fiul biv vei
căpitanului Vasile Kogălniceanu din 24 octombrie 1 753, în urma împresurării moşiei
de către Nechita Gaţul din Ghermăneşti (astăzi, corn. Drânceni. n.n.), vine în sprijinul
atirmaţiei de mai sus. El argumenta că , . . . are o moşie acolo la ţinutul Fălciului,
.

anume Scrivulenii, care moşie este de baştină strămoşească a Kogălnicenilor, unde au
trăit moşii şi strămoşii lui, până ce-au murit acolo, şi stau şi pânî acumu temeliile
casălor moşilor lui şi locul bisăricii şi alte semne ale baştinilor, care să văzu până în
dziua de astăzi. . . au stăpânit acea moşie ca o dreaptă ocină a lor încă şi Vasile
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Kogâlniceanu, tatăl lui Constantin, câţiva ani după moartea tătâne-său a Sandului

Koglilnic:eanul având patrie părinţească . . . iar de la o vreme încoace, fiind şedere

rătânisău lui Vasile Kogălniceanu, aice la laşi. . . şi rămâind moşie acee pustie, să
"
hrânea pe dânsa Împregiuraşii de pe acolo" 3
După moartea stolnicului Constantin Kogălniceanu, ante 1 76733, părţile de
moşie din satul Scrivulenii (Râpile) au revenit fratelui său, Enachi Kogălniceanu
( 1 730
1 795 )�4 • medelnicer ( autorul după unii a ultimei cronici a Moldovei din
perioada 1 733- 1 774, atribuită în mod greşit acestuia, după opinia istoricului C.
Giurescu) 35

Enachi Kogălniceanu şi-a recuperat moşiile împresurate, după cum urmează:
jumătate din satul Ghidişenii în august 1 776 36, moşia Brătenii "ce s-au numit din
3
vech iu Scrivulenii, iar acumu să chiamă Răpile "în 1 8 noiembrie 1779 7 , iar alte părţi
38
din Scrivuleni, între anii 1 783 - 1 784
Î ntr-o mărturie hotarnică din 14 septembrie 1 784, Enachi biv vei medelnicer
arăta că în partea de sus dinspre Ghidişeni. . . au fost casele strămoşului său, a lui
Vasile Kogălniceanu'', iar un martor confirma în anul 1786 faptul că Sandu
Kogălniceanu. fratele lui Apostol, avea case mari în Ghidişeni "a căror temelie s-ar fi
3
c:Lowscând şi până astăzi " 9
Enachi Kogălniceanu, mare stolnic, s-a retras în anul 1 7 84 în satul Râpile
unde avea părţi de moşie şi unde îşi petrece zilele până la sfârşitul vieţii
40
sale ' '( 1 795)
În anul 1 786 februarie 5, el a întocmit un opis privitor la părţile sale de
moşie din Ghidişeni. cuprinse ca vechime între anii 1 607 şi 1 7674 1
Disputele privind încălcarea propietăţilor din această zonă vor continua ş i în
secolul al XIX-lea, dcumentele din anii 1 8 1 7 ianuarie 2342 şi martie 1 8 1 843 confirmând
acest lucru. La 30 iunie 1 830, aga Ilie Kogălniceanu ( 1 787
1 856) se judeca cu
răzeşii de pe moşiile Brătenii, Scrivulenii şi Ghermăneştii 44 Ilie Kogălniceanu
deţinea în anul 1 834 în satul Scrivulenii o suprafaţă de 257 stânjeni 45 , iar fratele său,
I ancu vornic. 1 75 de stânjeni în satul Brătenii 46
Prima menţiune a unui lăcaş de cult în acest perimetru este din anul 1 753
octombrie 24, în satul Scrivulenii, ruinat ante 1 753, când se consemnează doar "locul
acestuia" Considerăm că acest lăcaş ar fi putut ti construit de către Vasile
Kogălniceanu diac. cel care a dominat cea mai mare parte a veacului al XVII-lea, şi
care. pe la 1 670 avea cel puţin 60 de ani 47 , dar nu este exclus, ca lăcaşul să fi fost
ctitorit de către tatăl său, Ioan. "diacul cel bătrân"
O carte de judecată din 1 0 mai 1 756 dintre fraţii Kogălniceanu (Constantin şi
Neculai, tiii căpitanului Vasile) cu Nechita, vornicul din Ghermăneşti, cu privire la
moşia Scrivuleni. vine în sprijinul afirmaţiei de mai sus: . . . au şi moşii de baştină
acolo În Scrivuleni di pi moşiia strămoşilor, fiind
şi temeliile casălor moşilor lor
8
acolo, de sânt şi Îngropaţi acolo"4
..

..

-

..

O însemnare din anul 1 798 a preotului Goga, slujitor al acestei biserici, scrisă
pe o Evanghelie, tipărită la Bucureşti în anul 1 750 a cărei legătură de carte a fost
refăcută de către aga Ilie Cogălniceanu în anul 1 84749 confirmă existenţa unui lăcaş,
dar nu putem preciza anul construcţiei, planul, materialul de construcţie, hramul şi
locul acesteia (pe vechea temelie a bisericii deja dispărute anle 1 75 3 sau în alt loc).
-

-
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Totuşi, în anul 1 783 este pomenit în documente un anume Pavel, "diiaconul ot
50

Râcl!i sin Neclzita Gaţul ot Fălcii" , fapt ce restrânge perioada datării lăcaşului.

În ceea ce priveşte ctitorul acestui lăcaş, dintre cei trei fraţi Kogălniceanu,
L:are au trăit în această perioadă: Constantin, stolnic (n. ante 1 744 - m. 1 772- 1 778 )5 1 ,
Necului pitar ( 1 720 - 1 778)5� şi Enache stolnic ( 1 0 oct. 1 730 (recte 1 729) - 1 795)53 ,
considerăm că acesta din urmă ar fi construit biserica în discuţie, deoarece nu numai
că a luptat pentru revendicarea moşiilor moştenite şi împresurare, dar s-a şi retras la
moşia din satul Râpile, unde a şi murit în anul 1 795. Faptul că în anul 1 753 se vedea
doar temelia. demonstrează că lăcaşul a fost construit din nou. probabil între anii 1 754
1 783.
Documentele ne oferă şi numele câtorva slujitori ai lăcaşului de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Preotul Goga, menţionat mai
sus. a donat bisericii cărţi de ritual, potrivit însemnării din anul 1 798: .,S-au luat Triod
şi Evanghelie şi Penticostar şi-au rămas Minieiu, de la spătar Ştibor ce au fost lăsate
tătâmeu din mila părintelui Misai - Goga popa. 1 798 Iunie 6 ". Preotul Apostol, era
pomenit într-o însemnare a iereului Ion şi a lui Grigore Hortolomei, de pe un Apostol,
tipărit la l aşi în anul 1 756: .,Acestu Apostol au fostu a popei Apostol, a protopopului
din Râclzi ot Fălciu, şi rămânând în mâna fiului său, Gheorghe, I-au dat la biserică la
Porcişăni 54 ot ţinutul Vasluiului ca să slujească pe dânsul
şi dându-se de mine,
Lupul Hortolomeiu ca să poarte de grijă prin casă, unde ar fi trebuitor să aibă a-l lua ca
pe un lucru al său şi noi ne-am întâmplat şi am iscălit. Ierei Ioan, Grigorie
Hortolomeiu 55
Conform Izvodului nominal al clericilor din Eparhia Huşilor din anul 1 8 1 2,
ierei Ioan, menţionat mai sus, slujea alături de ipodiaconul Vasile la biserica din satul
Râpile 56 Între anii 1 8 1 7- 1 82 1 , este menţionat în documente preotul /oniţă din Râpi
care s-a judecat cu serdarul Ilie Kogălniceanu pentru moşia Brătenii 57
Cutremurul din anul 1 827 octombrie 2, duminică "trei ceasuri de noapte" 58 ,
consemnat într-o însemnare a lui Ion Frimu, pe o Psaltire, nedatată, aflată în
inventarul bisericii în anul 1 928, a avariat, probabil, grav biserica, impunându-se
refacerea ei.
Ca urmare, în anul 1 83 1 , aga Ilie Kogălniceanu a reclădit biserica cu hramul Sf.
Spiridon 59, alături de conacul său, situat la marginea satului 60
Pisania. rescrisă pe un b1at de lemn (50,8 x 37 x 2, 2 cm), în anul 1 850, aflat
astăzi în naosul bisericii, demonstrează că biserica a fost " adusă" din alt loc şi sfinţită
în anul 183 1 : Aga Ilie Kogălniceanu: i vest vii. Adusă la anul /831 luîndu de nouă
z.idire: pentru a sufletului mântuire această sfântă casă de Dumnezeu aleasă. 1850
iulie 30" Pe versa, se află o inscripţie în limba română, caracter chirilic: ,,Această
tab/ii a fost aşezată deasupra uşei principale la biserică din acest sat, Râpele. 1850.
Iulie 30" Actualmente, textul, retranscris, este datat în anul 1 890 iulie 30. Considerăm
că a fost o intervenţie neavenită sau o confuzie între cifrele zecilor şi unităţilor,
deoarece în anul 1 849, vomicul Ilie Kogălniceanu îşi făcea diata, lăsând moştenire
propietăţile din satul Râpile, fiului său, Mihail Kogălniceanu.
Aga Ilie Kogălniceanu, tatăl viitorului om politic şi istoric, Mihail
Kogălniceanu a cunoscut o rapidă ascensiune socială în timpul lui Ioniţă şi Mihail
Sturdza vv., ajungând la rangul de mare vomic în anul 1 845. Iubitor de cultură, el
..
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deţinea o bibliotecă, în mare parte moştenită, fiind preocupat şi de originile familiei
1
sale 6
Nu cunoaştem planul bisericii Sf. Spiridon, dar ştim că era construită din
paiantă. după cum rezultă dintr-o adresă a Protoieriei judeţului Fălciu din 22 iulie
1 883, prin care se arăta că Mihail Kogălniceanu dorea să refacă biserica din
"cărămidă, în locul celei vechi de paiantă " 62
Deşi în adresă se discută despre o biserică construită în tehnica paiantă" ,
"
credem că este vorba de o biserică de lemn, care putea fi "adusă" , fiind bine cunoscut
faptul că aceste lăcaşuri "călătoreau " , cu atât mai mult cu cât o biserică construită din
vălătuci cu pereţi portanţi din furci sau nuiele era greu de transportat, de aceea
presupunem că era din bârne, cu lipitură, adică tencuită la exterior şi interior.
Nu putem preciza care era planul acestei biserici, dar ştim că a avut acoperişul
din şindrilă, coama lungă, probabil, cu pridvor deschis, clopotniţă detaşată şi
asemănătoare din punct de vedere al materialelor şi tehnicii cu arhitectura populară,
deoarece este cunoscută înrudirea arhitecturii ecleziastice cu cea a caselor ţărăneşti.
În anul 1 857, G. Sion confirma această supoziţie în "Suvenire de călătorie în
Basarabia meridională", unde descria locuinţa agăi Ilie din satul Râpile ca fiind o "
. . casa bătrânească cu acoperiş ţuguiat şi streaşină lată, cu cerdacul deschis deasupra
văii şi obloanele exterioare ridicate, curtea largă . . . li vada în care se păstra încă
chwşcul bunicului Enache cărturarul " , precum şi " biserica de arhitectură simplă" din
apropiere satului având "casele risipite" 63
La biserica Sf Spiridon, ctitoria agăi Ilie Kogălniceanu slujeau în anul 1 858,
preotul Vasile Bârcă sachelar, dascălii Ştefan Bârcă şi Gheorghe, fiul dascălului
Vasile, deservind 60 de familii 64 În anul 1 876, era consemnat preotul Andronache
Trifan venit din satul Râşeşti, care slujea cele 65 de familii cu 220 de suflete, biserica
deţinând o suprafaţă de 400 prăjini teren 65
Vornicul Ilie Kogălniceanu, prin diata sa din anul 1 849 decembrie 20, dădea în
veşnică stăpânire fiului său, maiorul Mihalache Kogălniceanu, părţile sale de m<;>şie ce
le avea la ţinutul Fălciului, "baştină şi cumpărătură în moşiile Scrivulenii, Brătenii şi
Drâncenii "6r', la care se adaugau cumpărături în moşia Scrivulenii în anii 1 850
noiembrie 1 67 1 8 5 1 mai 3 68 şi 1 854 martie 22 69
Începând cu anul 1 849, istoria bisericii Sf. Spiridon a fost legată de numele
marelui om politic, istoric, scriitor şi publicist, Mihail Kogălniceanu ( 1 8 1 7- 1 89 1 ).
Academician ( 1 868), preşedinte al Academiei Române ( 1 887- 1 890), profesor
de istorie naţională la Academia Mihăileană, editor al revistelor, Dacia literară
( 1 840), Propăşirea, Steaua Dunării, Foaie ştiinţifică şi literară, Arhiva românească,
înfiinţată şi condusă de el, a culegerilor intitulate, Letopiseţele Moldovei şi Valahiei,
ministru şi prim-ministru al României ( 1 863- 1 865), M. Kogălniceanua contribuit la
adoptarea unor reforme democratice care au pus bazele României moderne 70
În anul 1 883, Mihail Kogălniceanu a solicitat încuviinţarea Episcopiei Huşilor
în vederea refacerii bisericii construite de către tatăl său, deoarece se ruinase. Prin
Raportul nr. 739 din 22 iulie 1 883, Protoieria j udeţului Fălciu înştiiţa episcopia că . , d1 Mihail Cogălniceanu doreşte a face din nou păreţii Bisericii din acel loc, precum şi
clopotniţa de cărămidă, în locul celor vechi de paiantă, dar sub acelaşi acoperământ
şi pe aceeaşi temelie, dar şindrilită din nou " 7 1 • Prin Oficia nr. 58 1 din 23 iulie 1 883,
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P. S. Episcopul Huşilor, D. D. Dima Calinic, încuviinţa această cerere: ,.Cu
mulţumire sufletească aprobăm şi dăm voie şi binecuvântare a se face reconstruirea
12
bisericii din cotuna Râpile "
Adresele de mai sus ne informează despre intenţia lui M. Kogălniceanu de a
respecta locul de construcţie a lăcaşului, pe aceeaşi temelie, refacerea acoperişului de
şindrilă şi ridicarea clopotniţei (care probabil era detaşată) pe pridvor sau pronaos, din
cărămidă.
Refacerea bisericii, în locul celei vechi, "tot după aceeaşi dimensiune şi
plan ". a fost întreruptă în anul 1 885 din cauza distrugerii terenului, fiind aproape de
"
pârâu " 73 ( probabil lângă pârâul Scrivuleni, atluent al Şopârleni1or).
Lăcaşul actual cu hramul Sf Spiridon (fig. 1 -2), ctitoria lui Mihail
Kogălniceanu a fost construită în anul 1 886 pe un alt loc, dăruit de către acesta. la
Nord - Est de sat, pe un teren mai stabil din punct de vedere geologic.
Alături de Mihail Kogălniceanu, la actul de ctitorire au participat răzeşii din
satul Râpile, precum şi postelnicul Dimitrie Zaharia, descendent al căpitanului
Zaharia. <:are a trăit pe la 1 760 în satul Scrivulenii 74
În urma raportului întocmit de către preotul paroh, C. Maleş către Protoieria
judeţului Fălciu (fig. 3), rezulta că lucrările erau încheiate şi se solicita sfinţirea
lăcaşului, conform adresei nr. 1 044 din 23 octombrie 1 886 a Protoieriei către
Episcopia Huşilor75 (fig. 4).
Biserica a fost sfinţită la 26 octombrie 1 886, după cum reiese din însemnarea
scrisă de însuşi Mihail Kogălniceanu, pe o Evanghelie, tipărită la Chişinău în anul
1 833: ,.,Această sântă Evanghelie s 'a dăruit astăzi în ziua sânţirii bisericii din satul
Râpile, plasa Podoleni, ţinut Fălciului în urma căderii în ruină a bisericii cei vechi şi
suh parronajul aceluiaşi mare sfânt Spiridon, făcătorul de minuni, biserica noao s 'au
zidit de comunitatea răzeşilor din Râpi, cari au contribuit la clădirea ei, unii cu bani,
iar alţii cu munca lor. Mai cu osăbire cheltuiala s 'au purtat de familia Kogălniceanu,
ctitora vechii biserici şi a familiei Dumitru Zaharia carele de la începutul şi până la
finitul clădirii bisăricii au ajutat cu punga, cu stăruinţa şi cu tot focul inil!lei. Dăruit 'a
această Evanghelie librăria Cogălniceanu, ce în timpul puterii mele au făcut legea
mralâ din 14 August 1864, soţul meu Ecaterina, născută iora, al doile meu fiu, Ion
Cogălniceanu şi soţia acestuia Adela, născută Sturza. Satul Râpile în ziua marelui
martir Dimitrie, în 26 Octombre 1886. Anul una mie opt sute optzeci şi şase. M.
Kogălniceanu, Ecaterina Kogălniceanu, Ion Kogălniceanu, Adela Kogălniceanu " 76 •
Pisania, incompletă, aflată deasupra intrării în pronaos, menţionează, de
asemenea, ctitorii şi anul restaurării" edificiului: ,.,Acest Sf<â>llt lăcaş sau făcutu de
"
D-nii Mihail Kogălniceanu şi Dimitrie Zaharia postelnicul în anul 1 885 - 1886 şi s-a
restaurat în anu/ 1 91 3 Oct: 26, de cătră D-ul Costache Zaharia postelnicul, propietar
în satul Râpile, fiul D-1 D. Zaharia . . . spre pomenire. Amin . . .
În revista Ioan Neculce din anul 1 928, este reprodus textul pisaniei complet,
aproape identic cu cel mai sus - menţionat. la care se adaugă numele antreprenorului,
Iosif Gerometta din Huşi, care a reparat lăcaşul în anul 1 9 1 3 77
P. S. Dima Calinic, Episcopul Huşilor, prin Adresa nr. 789 din 24 octombrie
1 886, cerea protopopului de Fălciu să-I informeze despre ce sume s-au cheltuit cu
"
"
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această biserică de D. Mihail Kogălniceanu şi cât s-a cheltuit de domnii Dimitrie şi
Costachi Zaharia" , pentru a le face "cuvenitele mulţumiri"78
Monumentul 79 prezintă un plan treflat cu turn-clopotniţă pe pronaos, pridvor
deschis. turlă falsă pe altar, intrare vest, absida altarului pentagonală, absidele laterale
în rezalit cu trei laturi, temelie de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, planşee de
cărămidă şi lemn, pardoseli - ciment, iniţial piatră, învelitoare tablă, iniţial şindrilă,
şarpantă şi tâmplărie - lemn ; sistem de boltire: pridvor - boltă teşită, pronaos, altar tăvănit, naos - o calotă, absidele laterale - câte o semicalotă. Pridvorul este deschis, cu
trei arcade cu deschideri trilobate, susţinute de patru coloane (din care două sunt
adosate) de secţiune hexagonală pe o bază înaltă prismatică, surmontat de un fronton
decorat cu o friză de arcaturi sub cornişă şi un oculus (subliniat de patru profile
simple). Întregul edificiu se sprijină pe o temelie cu un soclu înalt de piatră, subliniat
de un profil accentuat, identic cu cel de la cornişă. Faţadele sunt decorate cu panouri
dreptungh i ulare adâncite în zidărie şi cu elemente ce aparţin repertoriului romantic:
arc orgival (ferestre). turnuleţe false (faţada de vest), tleuroane (fronton); sub cornişa
profilată cu muluri în retragere se află un brâu decorat cu motivul "dinţi de lup" Are
un acoperiş articulat, coama scurtă. Are o cameră pentru pentru oficierea unor servicii
(botez) cu deschidere în arc teşit (partea de Nord).
Turnul clopotniţă are patru niveluri, tambur prismatic de secţiune pătrată,
decorat cu câte o casetă adâncită în zidărie, marcată de un profil simplu, feţetele
turnului sunt acoperite cu tablă în formă de solzi, în colţuri tiind decorat cu câte un
pilastru cu capitele realizate din două profile simple în retragere; la ultimul nivel
prezintă patru ferestre cu o deschidere în arc în ogivă, marcate de profile simple.
După moartea lui Mihail Kogălniceanu. survenită în vara anului 1 89 1 , biserica a
fost întreţinută de către urmaşii familiei Zaharia şi comunitate.
Ctitorii au înzestrat lăcaşul cu toate cele necesare cultului. "încât nu lăsa nimic
de dorit"80 , cu atât mai mult cu cât unii dintre membrii acestei familii s-au dovedit a fi
iubitori şi făuritori de cultură, începând cu Ioan, diacul cel bătrân, Vasile diac din
veacul al XVII-lea, Constantin stolnicul, Enache, epigon al marilor cronicari, care la
sfârşitul secolului al XVIII- lea copia Letopiseţul domnilor Moldovei de la do1mzia
Întâi .yi pânâ la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat V. V. 8 1 , care a călătorit şi
în străinătate, la Constantinopol, adunând cărţi şi manuscrise, pe care mai târziu,
Mihail Kogălniceanu le va folosi, amintind în memoriile sale de " chioşcul de la Râpi"
unde-şi petrecea vacanţele.
Cu ocazia sfinţirii bisericii în anul 1 886 octombrie 26, Mihail Kogălniceanu şi
familia sa au dăruit o Evanghelie, tipărită la Chişinău în anul 1 83382 şi un policandru
cu inscripţia: "26 Octombrie 1886. Mi/zai/ Kogălniceanu"83 Au donat, de asemenea, o
Evanghelie, tipărită la Bucureşti în anul 1 888, după cum reiese din dedicaţia făcută de
marele cărturar: Bisericii mele din satul Râpile la 20 April 1890. Bucureşti. Mihail
Kogălniceanu" 84 şi o altă Evanghelie, tipărită la Buzău în anul 1 869, cumpărată de la
Costachi Dan în anul 1 89 1 , care avea în chirie hanul său 85
Î n anul 1 940. de la ctitoria vornicului Ilie Kogălniceanu se mai păstrau "doar
câteva icoane uzate, resturile unui policandru, un clopot şi o placă de lemn ce fusese
pusă deasupra uşii la intrare
(pisania din 1 83 1 , n. n.) 86
. .
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Astăzi. din păcate, nu se mai păstrează nici o mărturie a înzestrării bisericii de
către ctitori. În anul 1 979, existau în patrimoniul filiei Sf Spiridon, doar câteva cărţi,
unele cu însemnări ale ctitorilor şi preoţilor slujitori, bunuri care la vremea aceea erau
într-o stare avansată de degradare şi care astăzi nu mai există sau nu se ştie pe unde se
atlă �i: un Apostol, laşi, 1 756, tipărit cu negru şi roşu, 38 - 39 de rânduri, xilogravori:
Gligorie şi Sandul tipografi 88, cu însemnarea menţionată mai sus, a lui ierei Ioan şi
Grig:orie Hortolomei (fig. 5 - 6), o Liturghie, laşi, 1 759, gravor: Gligorie tipograf 89
( fi g . 7 ) cu o însemnare din anul 1 840, decembrie <24> (fig. 8), un Octoilz, Buda, 181 1
'lu (fig. �). cu o însemnare din anul 1 8 1 9 (fig. 1 0), Dumnezeieştile Liturglzii, laşi, 1860
( tig. I l ), cu o însemnare din anul 1 86 1 : " Hărăzită bisericii mele din satul Repile. M.
Kugâlniceanu. 20 iuni 1 861 " (fig. 1 2), o Evanghelie, tipărită în timpul lui Carol 1.
Bucureşti, 1 888 (fig. 1 3) cu o însemnare din anul 1 890 aprilie 20: "Bisericii mele din
satul Repile în 20 april 1 890. Duminic<ă>. Mihail Kogălniceanu" 9 1 (fig. 14).
Astăzi în pauimoniul bisericii se mai păstrează doar un clopot mij lociu (38 x
37.5 cm). bronz, datat: 1 8 1 5, atelier rusesc, cu o inscriţie în limba slavonă, ilizibilă.
Biserica a primit donaţii şi din partea enoriaşilor. În anul 1 896, Costache
Enacachi şi Tudurache Busnea donau două clopote mici în valoare de 20 de lei, Vasile
Constantinescu, o candelă de metal în valoare de 14 lei, Eufrosina Mavrogheni,
posesoarea moşiei Râpi, o dveră, iar Ana Michiu, un stihar preoţesc 92
În pronaos. se află piatra de mormânt a lui Costache Zaharia, marmură (200 x
60 cm), cu o inscripţie scrisă în limba română: " Costache Zaharia ( 1860-1 940) 1
Muscu Mihai ( 1 920-21 ). Pios omagiu."
Grav avariată de seismele din 1 940, 1 977, 1 986, 1 990, biserica a fost reparată
de către obştea satului în anul 1987, intervenindu-se asupra aspectului iniţial al
monumentului, fapt care a dus la diminuarea valorii artistice a acestuia.
Construită de către Mihail Kogălniceanu pe domeniul familiei sale, biserica Sf
Spiridon nu era particulară, cum erau mai toate ctitoriile boiereşti devenite biserici de
enorie mult mai târziu (precum biserica Sf Nicolae ( 1 8 1 8) din satul Gugeşti, ctitorie a
vornicului Nicolae Dimachi sau biserica Adonn irea Maicii Domnului ( 1 859- 1 860) din
satul Soleşti, ridicată de către Ecaterina Rosetti}, acest fapt dovedind spiritul
democratic al marelui om politic.
Consecvent concepţiei sale despre rolul istoriei, acela de a educa şi de a pune în
lumină funcţia sa socială şi a principiilor democratice, Mihail Kogălniceanu, prin
fondarea bisericii Sf Spiridon, a dat un exemplu de patriotism prin alegerea unui
program arhitectural care se înscrie mai degrabă în linia arhitecturii neoromâneşti,
iniţiată de către Ion Mincu, decât a preluării unui stil european, precum cel romantic.
Monumentul trebuia să treazească "un interes mai viu pentru naţie şi patrie ",
precum susţinea în programul " Daciei literare" ( 1 840) şi în cuvântul de deschidere al
cursului de istorie naţională de la Academia Mihăileană din anul 1 843 93
Student la Berlin, Mihail Kogălniceanu a înţeles că monumentele joacă un
însemnat rol educativ, înlesnind via intuiţie a trecutului şi care ar putea stimula
sentimentul istoriei, de aceea, a apelat la această funcţie a monumentelor în lupta
tenace pe care o va iniţia pentru regenerarea naţională şi crearea unui stat modern,
întemeiat pe principiile europene. De asemenea, călătoria la Viena din anul 1 844, l-a
pus în contact cu arta şi monumentele unei vechi metropole. În discursurile sale,
.
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precum cel rostit în Adunarea efectivă din 30 decembrie 1 864, atrăgea din nou atenţia
asupra faptului că monumentele trebuie conservate. deoarece reprezintă "un capitol de
iswrie. de glorie şi de naţionalitate "94
El însuşi colecţionar, susţinător al întemeierii primului Muzeu Naţional de
Antichităţi ( 1 864). M. Kogălniceanu a elaborat proiecte de lege privind conservarea
monumentelor şi a patrimoniului mobil, demonstrând rolul educativ al acestora, rol
bazat pe concepţia sa cu privire la funcţia formativă şi militantă a istoriei. A fost
printre cei dintâi care au acordat atenţie artei populare şi etnografiei ca mijloace
esenţiale de a fixa originalitatea unui popor, specificitatea lui în raport cu alte
Y5
popoare ·
Iniţiator al proiectului de lege pentru votarea creditului de 200.000 lei destinat
reparării mănăstirilor şi bisericilor întreţinute de stat, militant consecvent în articolele
din presa vremii a conservării vechilor urme istorice, a susţinut, de asemenea,
construirea unor noi monumente, în acord cu datoria fiecărei generaţii, aceea de a-şi
cinsti precursorii. deoarece, alături de cronici şi hrisoave, monumentele fac parte din
paladiul naţionalităţii", şi acest "paladiu se cuvine nu numai păstrat cu grijă sacră
Jur şi sporit şi îmwbilar continuu " %' biserica Sf Spiridon fiind o concretizare a
acestei credinţe. dovadă a unui real patriotism în conformitate cu tradiţia înaintaşilor.
Principiile sale democratice, interesul pentru locurile de origine s-au
materializat şi prin înfiinţarea Aşezământului din târgui Drânceni, de pe moşia sa, în
anul 1 863 aprilie 5, la " trecătoarea de pe Prut ", acordând facilităţi comerciale, atât
creştinilor cât şi negustorilor evrei, în vederea obţinerii unor venituri pentru
întreţinerea comunei. Punctul 6 al Aşezământului demonstra modernitatea ideilor lui
Mihail Kăgălniceanu, toleranţa, spiritul democrat, acordarea primatului construirii
lăcaşelor de cult şi respectarea programului iniţial al fiecărui edifiu: .,Propietarea în
intelegere cu reprezentanţii comunei va otări locurile trebuitoare pentru biserică,
sinagogă, şcoli, feredee publice, casă comunală, şi ţinteri creştinu şi israelitu. De pe
aceste locuri date în vecinica dizpoziţie a comunei proprietatea nu va lua nici un
embatic. sau orice altă dare. întru cât ele vorfi Îllfrebuinţate în destinaţiunea lor' '97
Ctitorie cu valoare memorială şi arhitecturală, amestec de tradiţie (plan, sistem
de boltire) şi inovaţie (elemente decorative preluate din repertoriul stilului romantic:
arcul în ogivă, deschiderile mari, fereastra circulară de pe fronton), monumentul
necesită intervenţii în vederea recuperării aspectului iniţial.
Biserica Sl Spiridon ilustrează evoluţia arhitecturii religioase la sfârşitul
secolului al XIX-lea în Eparhia Huşilor, rolul comanditarului în alegerea stilului
arhitectural, fiind un exemplu concret a relaţiei dintre concepţia despre istorie şi
materializarea acestuia. Impresionează prin armonia volumelor, silueta elansată, pusă
în valoare de repartiţia ornamentelor, echilibrul dintre plin şi gol, constituind o reală
realizare arhitecturală, care merită a ti reconsiderată, cunoscută şi pusă în valoare.
..
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NOTE:
1.
2.
3.

4.
5.
o.

7.
8.
9.

1 0.

11.
12.
1 3.

1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.

23.
24.

Gh. Ghibănescu, Surete şi Izvoade, voi. XVII, Huşi, 1 927, p. II. VI; ldem,
Kogălnicenii, Studii şi documente, Iaşi, 1 933, p. III - IV.
Tezaur toponimie al României, Moldova, voi. 1, Partea 1 , Bucureşti, 1 99 1 , p. 7 1 7;
Gh.Ghibănescu, Kogălnicenii, p. XXXIV.
D.R.H. . A, Moldova, voi. II, Bucureşti, 1 976, p. 487: Heghedişanii: sat pe pârâul
Leleei, azi, s. Mihail Kogălniceanu, corn. Arsura.
Gh.Ghibănescu, Kogălnicenii, p. XIX.
Al. Gonţa, Documente privind Istoria României, A , Moldova, veacul XIV-XVJJ.
Indicele numelor de locuri, Bucureşti, 1 990, p. 429.
D.R.H. . A, Moldova, voi. Il, p. 2 1 9 ; v. şi N. Stoicescu, Dicţionar al marilor
dre�ători din Ţara Românească şi Moldova. Secolele XIV-XVII, Bucureşti, 1 97 1 ,
p. 278.
D.I.R.. veacul XVI, A., Moldova, voi. 1, Bucureşti, 1 953, p. 290.
Gh. Ghibănescu, Surete, voi. XXV, Iaşi, 1 932, p. 1 43.
D.I.R. , veacul XVI, A., Moldova, voi. 1 , p. 3 1 8 - 3 19 ; Gh. Ghibănescu, Surete,
voi. XXV. p. 1 .
Te:aur toponimie, Moldova, voi. 1, Partea a 2-a, Bucureşti, 1 992, p. 1 053:
Scrivulenii, fost sat în partea de sud a satului Mihail Kogălniceanu şi trup al
moşiei satului Râpile, considerat uneori şi moşie aparte din care s-a desprins
moşia Brătenii; Scrivulenii de Sus erau ai lui Mihail Kogălniceanu în anul 1 849,
înglobat în satul Râpile în anul 1 865.
Gh. Ghibănescu, Surete, voi. XXV, p. 2; DIR, veacul XVI, A., Moldova, voi. 1,
p. 346.
Idem, Surete, voi. XXV, p. 5, 78; ldem, Kogălnicenii, p. XXIV.
Ibidem, XXV, p. 5 ; Tezaur toponimie, voi. 1, Partea 1 , p. 1 48: Brătenii: sat
dispărut, situat în partea de Est a satului M. Kogălniceanu, moşie desprinsă din
moşia Scrivulenii şi înglobată în moşia satului Râpile.
ldem, Surete, XVII, p. 59.
Ibidem, XXV, p. 3 - 4, 76 - 77.
Ibidem, p. 98 - 99.
Ibidem, p. 99, deşi la p.7, autorul face observaţia că prima menţiune a stăpânirii în
Ghidişeni datează din anul 1 64 1 .
Ibidem, p . 5.
Ibidem, p. 6 - 7.
Ibidem, p. 1 1 .
Ibidem, p. 12, 1 7 - 1 8 .
D. Onciul, Mihail Kogălniceanu - Memorii la celltenarul naşterii lui, Bucureşti,
1 9 1 8. p. 4; v. şi C. Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 1 973, p. 1 0 1 ; v.
supra 7 - 8; Mihail Kogălniceanu, Opere, Scrieri istorice, II, Bucureşti, 1 976, p.
506 - nota 1 .
Gh. Ghibănescu, Surete, XXV, p. Il; Gh. Platon, Mihail Cogălniceanu - ctitor al
României moderne, în Acta MM, nr. 3 - 4, 1 9 8 1 - 1 982, p. 25 1 .
C. Sion, op. cit., p. 1 0 1 , nota 44.
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25. Gh.Ghibănescu, Surete, XXV, p. 20.
Ibidem; ldem, Kogălnicenii, p. XC.
27. Ibidem.
28. Ibidem, p. LXXXV, 1 0 1 .
29. ldem, Surete, vol. XXV, p. 27.
30. Ibidem, p. 3 1 - 32.
3 1 . Ibidem, p. 3 1 ; ldem, Kogălnicenii, p. LXXXIX.
32. Idem, Surete, vol. XXV, p. 34 - 35.
33. Ibidem, p. 63 .
34. Gh. Ghibănescu, Kogălnicenii, p. CLIV.
35. D. Onciul, op. cit., p. 4.
36. Gh. Ghibănescu, Surete, vol. XXV, p. 69.
37. Ibidem, p. 75 - 77.
38. Ibidem, p. 84, 89 - 90, 92, 96.
39. Ibidem, p. 96; v. supra 28.
40. ldem, Kogălnicenii, p. CLIV.
4 1 . Ibidem, p . 98 - 99; v . supra 1 7.
42. ldem, Surete, vol. XXV, p. 1 36.
43. Ibidem, p. 1 44.
44. Ibidem, vol. XVII. p. 1 75 ; Ibidem, vol. XXV p. 1 36, 1 86; Idem, Kogălnicenii, p.
CLXXIII CLXXXVI: aga Ilie Kogălniceanu era fiul lui Ioan Kogălniceanu
postelnic ( 1 76 1 - < 1 796>).
45. Un stânjen = 2, 23 m (în Moldova), cf. Dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1 978,
p. 9 1 9.
46. Gh. Ghibănescu, Surete, vol. XXV, p. 206 - 207.
47. Idem, Kogălnicenii, p. LXXXVIII.
48. ldem, Surete, vol. XXV, p. 38.
49. Gh. Ghibănescu, Inscripţii şi notiţe de pe cărţi, în IN, fascicola 7, Iaşi, 1 928, p.
1 96. Această Evanghelie a fost legată de aga Ilie Kogălniceanu potrivit unei
însemnări din anul 1 84 7: "Această sfântă Evanghelie a bisericii cu hramul Sf.
Spiridon din satul Râpile, ţinut Fălciu sau legat în legătura de acum cu a mea
cheltuială. Ilie Kogălniceanu. 1 847 Dek<emvrie>"
50. Gh. Ghibănescu, Surete, val. XXV, p. 84, 89, 90; Idem, Kogălnicenii, p. XXXV.
5 1 . Ibidem, p. 59, 63; Idem, Kogălnicenii, p. CXX, CXXII - CXXIII, CXXVIII.
52. ldem, Kogălnicenii, p. CXXXIII.
53. Ibidem, p. CUII - CLIV.
54. Tezaur toponimie, val. 1, Partea a 2-a, p. l .303: Porcişăni, fost sat în partea de
nord a satului Boţeşti; Gh. Ghibănescu, Kogălnicenii, p. XXIII.
55. Gh. Ghibănescu, Inscripţii, p. 1 96; Gh. Ghibănescu, Surete, val. XVII, p. 1 53 .
56. Constantin N . Tomescu, Despre înmulţirea clericilor hirotonisiţi în Valahia la
1812, în Revista Societăţii de Istorie şi Arheologie Bisericescă, Chişinău, voi.
XXIII, 1 933, p. 282.
57. Gh. Ghibănescu, Surete, val. XXV, p. 1 36, 1 45, 1 47, 1 49 - 5 1 , 1 65 - 1 66; Idem,
Kogălnicenii, p. XXXV, XLII.
58. Gh. Ghibănescu, Inscripţii, p. 1 96; v. supra 48.
26.
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Ibidem, p. 193.
60. Pr. Gheorghe 1. Gaiţă, O ctitorie uitată, în Cronica Ruşilor, nr. 1 / 1 940, p. 97.
6 1 . Al. Zub, Mi/zai/ Kogălniceanu. Istoric, Iaşi, 1 974, op. cit., p. 38.
62. D.J.A.N.Vs,fond Episcopia Ruşilor, dos. 411 883, f. 22 - 24.
63. Al. Zub, op. cit., p. 44.
64. Costin CI it, Un tablou statistic al judeţului Fălciu din 1858, în Prutul, Huşi, nr.3
/2001 , p. 6.
65. D.J.A.N.Vs,fond cit., dos. 8/1 876, f. 1 3 - 14; dos. 9/1 876, f. 19 v - 20.
66. Gh. Ghibănescu, Surete, voi. XXV, p. 230 - 234.
67. Ibidem, p. 236.
68. Ibidem, voi . XVIT, p. 239.
6Y. Ibidem, p. 247.
70. Gh. Platon, Mihail Kogălniceanu - ctitor al României moderne, în Acta M.M. , nr.
III - IV. 1 98 1 - 1 982, p. 1 5 1 - 1 54.
7 1 . D. J . A. N . V s, fond cit. , dos. 4 /1 883, f. 23.
72. Ibidem, f. 24.
73. Ibidem. f. 1 1 0.
74. Gh. Ghibănescu, Surete, voi. XVII, p. 58 - 59.
75. D.J.A.N.Vs, Jond cit., dos. 4/1 883, f. 1 1 7.
76. Gh.Ghibănescu, Inscripţii, p. 1 96; Gh.Ghibănescu, Kogălnicenii, p. XLV-XLVI : în
anul 1 9 1 2, proprietăţile lui M . Kogălniceanu au fost vândute de către urmaşii săi
obştei satului.
77. 1bidem, p. 1 93 .
78. D.J.A.N. V s, fond cit., dos. 4/1 883, f. 1 10 v, 1 17 - 1 1 8.
7 9 . Este monument istoric, înscris în Lista monumentelor istorice din anul 1 992, la
poziţia 38 B 0 1 66.
80. D.J.A.N. Vs,fond cit., dos. 4/1 883, f . 1 1 7; pr. Gheorghe 1 . Gaiţă, op. cit. , p. 97 .
Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, Bucureşti, 1 987, p. 1 65;
81.
Gh. Ghibănescu, Kogălnicenii, p. CXXVIII.
82 .
Gh. Ghibănescu, Inscripţii, p. 1 96.
83. Pr. Gheorghe 1. Gaiţă, op. cit., p. 97 - 98; A.E.R., 1 938, p. 68.
84.
V supra 82.
85 . Ibidem.
86. Pr. Gheorghe l. Gaiţă, op. cit. , p. 97.
87. M. Kogălniceanu a făcut însemnări şi pe alte cărţi donate bisericii din satul
Ghermăneşti (c. Drânceni), care se află poate în patrimoniul Muzeului Eparlzial
din Huşi sau a bisericilor din satele Ghermăneşti, Drânceni şi Râşeşti.
Lista ilustraţiilor a fost realizată pe baza unor fotografii alb-negru aflate în arhiva
Muzeului judeţean Vaslui, realizate de M . Vitriuc, iar imaginile au fost procesate
de către Liviu Grigore Preutu, cărora le mulţumim pe această cale.
l. Bianu, N. Hodoş, Bibliografia românească veche, tomul li, Bucureşti, 1 91 0, p.
88.
1 32.
89.
Ibidem, p. 1 45 .
Ibidem, tom III, fasc. 1 - II, Bucureşti, 1 9 1 2, p. 47.
90.
Y l . Pr. Gheorghe 1 . Gaiţă, op. cit., 97- 98; IN, op. cit., p . 1 96 - 1 97.
59.
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D . J . A N .Vs, fond cit. , dos. 2/ 1 896, f. 53 - 55.
Gh. Platon, op. cit., p. 252.
94. Al . Zub, op. cit., p. 755, 757, 759, 783.
95 .
Ibidem.
96. Ibidem, p. 762.
97
Gh . Ghibănescu. Aşezământul Tărgului Drănceni, înfiinţat în 1863 Aprilie 5 de
către marele cetăţean Mihail Kogălniceanu, Propietarul moşiei Răpile, Huşi,
1 922, Ianuarie 4.

92.

.

93.

Resume
Les auteurs nous presentent 1' eglise Saint Spiridon, du village Râpile, c. Arsura
(departement de Vaslui), fondee par Mihail Kogălniceanu en 1 886.
Depuis trois siecles la famille Kogălniceanu, bo'iards de la Moldavie
( Bessarabie, aujourd'hui la Republique de la Moldavie), a !' origine paysans Jibres
(răzeşi), a afferme les domaines des anciennes villages de Scrivuleni. Ghidişeni et
Brâteni. Tous les villages sus mentionnes sont reunis au XIX• siecle dans un seule
village, nomme Râpile. ,
Homme politique, historien, academicien, president de 1' Academie Roumaine
( 1 887- 1 890). editeur des revues Dacia Literară, Arhiva Românească, Propăşirea, etc.,
ministre, premier-ministre sous la regne d' Alexandre Ioan Cuza, ministre des Affaires
Etrangeres pendant la Guerre d' lndependence ( 1 877 - 1 878), Mihail Kogălniceanu "a
fa it preuve qu 'il savait ecrire et jaisait / 'flistoire Q la hauteur des exigences du SOlZ
siecle · '(Gh. Platon).
La fondation de l' eglise Saint Spiridon sur le domaine de sa familie represente
la materialisation de ses conceptions concernant le râie des monuments historiques,
vetitables temoignages qui constituent a son avis " un chapitre d 'histoire, de gloire et
de nationalite "(AJ. Zub) .
Ă Berlin. comme a Vienne, M . Kogălniceanu a compris que les monuments
jouent un râie puissant dans 1 ' education et la connaissance du passe en stimulant le
sentiment de l ' histoire. Il a fait usage a la fonction des monuments historiques dans la
lutte consequente de la regeneration de la nation pour la creation d'un Etat moderne,
fonde sur des principes europeens.
Le grand historien a ete, en meme temps, 1' auteur de quelques projets
concernant la conservation et la restauration des monasteres et des eglises appartenant
au domaine publique. Il a pris consequemment position au suget des monurnents
historiques et il a souligne dans les journeaux de l' epoque l' importance de ceux-ci,
comme symbole de l ' histoire d' une nation. Chaque generation a le devoir de
conserver les tbnoignages du passe et surtout d'edifier de nouveaux monuments qui
vont continuer la tradition des precurseurs, parce que, a cote des chroniques et des
parchemins. les monuments font partis du palladium de la nationalite" et le
.,palladium doit etre conserver avec une preoccupation sacree, mais en meme temps.
lefaire croître et enoblir sans interruption" (Al. Zub).
Fidele a sa conception sur le râie de l ' histoire, celle d'instruire et de reveler sa
..
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fonction sociale, a ses principes democratiques, M. Kogălniceanu nous a offert
] 'exemple d'un veritable patriotisme par la choix d'un programme architectural
appartenam au style initie par Ion Mincu, inspire de l ' architecture roumaine qui a
adapte les intluences europeennes confonnement a la sensibilite de notre peuple.
Dans son allocution a l' Academie Mihăileană, en 1 843 a Yassy. M.
Kogălniceanu a declare que le monument doit mieux susciter " le vif interet pour la
nation et La patrie"
Fondation d'une importance memoriale et architecturale, melange de la
tradition (planimetrie, cintrage) et de l ' inovation (les elements decoratifs du repertoire
du style romantique), l'eglise Saint Spiridon ( monument historique), represente
1 ' evolution de l' architecture religieuse a la fin du xx• siecle dans le Diocese de Huşi,
exemple significatif de la relation entre la conception sur l ' histoire et la materialisation
d' une idee.
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Fig. 1 . Biserica Sf. Spiridon, 1 886, sat Mihail Kogălniceanu, c. Arsura, vedere sud
vest.
Fig. 1 . L' eglise Saint Spiridon, 1 886, village M. Kogălniceanu, c. Arsura, vue Sud
Ouest.

Fig. 2. Biserica Sf. Spiridon, sat Mihail Kogălniceanu, c. Arsura, vedere Sud-Est.
Fig. 2. L' eglise Saint Spiridon du village M. Kogălniceanu, c. Arsura, vue Sud-Est.
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Fig. 3. Raportul preotului C. Maleş privind sfinţirea bisericii, 1 886 (copie).
Fig. 3. Le Raport du pretre C. Maleş concernant la consecration de l' eglise, 1 886.
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Fig. 4. Adresa Protoieriei judeţului Fălciu către P. S . Calinic Dima, Episcopul Huşilor
în vederea sfinţirii bisericii, 23 octombrie 1 8 86.
Fig. 4. Note officielle de 1' archidiocese du Departement de Fălciu envers P. S.
Calinic Dima, 1' Eveque du Diocese de Huşi, concemant la consecration de
l'eglise Saint Spiridon, le 23 Octobre 1 886.
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Fig. 5. Apostol, laşi, 1 756, pagina de titlu.

Fig. 6. Gravură, Sf. Evanghelist
Luca, Apostol, Iaşi, 1 756,
Fig. 6. Estampe, Saint Evangeliste
Luca, Apostol, lassy, 1 756.

Fig. 5. Apostol,Iassy, 1 756, le titre.
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Fig. 7. Liturghii, Iaşi, 1 759
Fig. 7. Missel, Iassy, 1 759.

1'

:

'•

•

, · • Y ..:

•

:.

\. fllt"' " . ..

.. , � .

( . ... , , .. l.•

. ..

f J U ..

·-

:'

..

· t ·t

.

. .

..

.

'

- t -) •·· � �t.

. .. � t

' '

�

.

.

.{

'\

Fig. 8. Î nsemnare ( 1 840 decembrie
<24>), Liturghii, Iaşi, 1759.
Fig. 8. Note (<le 24 Decembre>
1 840), Missel, Iassy, 1 759.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

745

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONAUS. XXII-XXIV. 2001-2003

'

t N .

Fig. 10.
Fig. 1 0.
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Însemnare ( 1 8 1 9), Octoih, Buda, 1 8 1 1 .
Note ( 1 8 1 9), Octo'ich, Buda, 1 8 1 1 .

Fig. 9. Octoih, Buda, 1 8 1 1 , pagina de titlu.
Fig. 9. Octo'ich (Recueil de chants
religieux a huit voix), Buda, 1 8 1 1 .

Fig. 1 1 . Dumnezeieştile Liturghii,
Iaşi, 1 860, pagina de titlu
Fig. 1 1 . Missel, Iassy, 1 860, le titre
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Fig. 12. Însemnare (20 iunie 1 86 1 ),
Dumnezeeştile Liturghii, Iaşi, 1 860.
Fig. 1 2. Note (le 20 Juin 1 86 1 ), Missel,
Iassy, 1 860.

Fig. 1 3 . Evanghelie, Bucureşti, 1 888.
Fig. 1 3. Evangile, Bucarest, 1 888.
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Fig. 1 4. Insemnare autografă, M. Kogălniceanu, 20 aprilie 1 890.
Fig. 14. Note signe par Mihail Kogălniceanu, le 20 Avril 1 890.
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CONTRIBUŢII LA ISTORIA UNOR MONUMENTE DEDICATE
CINSTIRII REGELUI FERDINAND I
Virgiliu Z. Teodorescu
Prin jertfa de sânge a sute de mii din fiii
Patriei, am împins hotarele până la
marginile însemnate de graiul şi de sângele
românesc. "
regele Ferdinand 1
Mănăstirea Putna, 1 6 mai 1 9201 1
Trecerea a şapte decenii de la încetarea2 din viaţă a regelui Ferdinand 1 se
constituie ca o perioadă în care interesele partizane i-au conferit o gamă largă de
calificative. Perioadele ante şi post 30 decembrie 1 947 sunt concludente în acest sens,
pentru generaţia care a pregătit şi a participat la războiul întregirii, a înfăptuirii marelui
ideal naţional unitatea teritorială a poporului român. Regele a fost un simbol de
loialitate3 Tot ceea ce a întreprins din momentul pregătirii venirii sale în România şi
din momentul când a păşit pe teritoriul acestei ţări, s-a subordonat misiunii pe care şi
o asumase în calitate de prinţ moştenitor, iar după septembrie 1 9 14, ca rege al
României, preocupându-se să conducă tara spre realizarea obiectivelor majore. Cei din
ţară şi mai ales cei din afara ei, care acţionau pentru defăimarea monarhiei diversele
agenturi străine, aveau drept preocupare majoră să dezinformeze ca să menţină o
dorită de ei dezbinare între români cu scopul de a-i stăpâni în continuare. Ca atare, se
făcea tot ce era posibil pentru a-i diminua calităţile şi a-i exagera defectele. În anii
primelor decenii ale secolului XX s-a realizat un adevărat sondaj de opinie.
Localităţile s-au întrecut în iniţierea şi realizarea actelor de cinstire ale Eroilor
Neamului, ale celor care, prin sacrificiu de sine, au contribuit la Independenţa de Stat
şi realizarea Marii U niri. Afirmăm acestea, bazându-ne pe modul cum s-au înfăptuit şi
adus în forul public numeroase monumente în locurile unde Eroismul a fost pilduitor,
precum şi în numeroase localităţi pentru a fi cinstiţi toţi cei care, mobilizaţi de
strămoşeasca chemare, şi-au sacrificat viaţa în lupta de stăvilire şi respingere a
inamicului, pentru unitatea tuturor românilor. A fost o adevărată competiţie, atât în
timpul procurării fondurilor băneşti necesare, cât şi a antrenării la lucru a celor mai
competenţi artişti plastici din ţară şi străinătate.
Î ntrucât toate aceste opere au fost înlăturate cu brutalitate după 30 decembrie
1 947, se impune, ca cel puţin prin evocarea documentelor, să realizăm o trecere în
revistă a monumentelor create de înnaintaşi, iar acolo unde curajul unora le-a salvat,
adăpostindu-le în locuri tainice, să le readucem la locul sortit iniţial ori pe noi
amplasamente.
Simbolurile cinstiTii dedicate regelui Ferdinand 1 au antrenat numeroase
persoane la acţiune. Fie că era vorba de monumente în care persoana Sa era evocată
printr-o statuie, bust sau reliefuri, fie că era integrată ca o componentă a unor
monumente, predilect cele dedicate cinstiTii Eroilor primului război mondial.
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Localităţile patriei, sate şi oraşe, au iniţiat şi au realizat asemenea simboluri. Putem
aprecia că această preocupare a cunoscut, evolutiv, într-o primă etapă realizări la
nivelul satelor şi a localităţilor urbane cu posibilităţi modeste. Materialele puse în
operă şi contribuţia artiştilor nu odată s-a irosit, monumentul degradându-se a devenit
astfel o prezenţă jenantă care a necesitat înlăturarea din forul public. Concomitent însă
s-au declanşat acţiuni care au permis strângerea de fonduri necesare pentru
comandarea unor lucrări de anvergură. S-au realizat lucrări cu caracter naţional. Prin
modul de participare se poate afirma că, în afară de câteva situaţii când au fost
tinanţate prin contribuţii personale, marea majoritate a monumentelor au integrat
contribuţii colective, încât cetăţenii aşezării respective şi chiar de mai departe au fost
îndreptăţiţi să se considere ca reali acţionari la această investiţie de cinstire.
Ca un apogeu al acţiunilor de cinstire a înaintaşilor în deceniul patru au fost
realizate două monumente cu caracter naţional preconizate să fie ridicate în Capitala
României pentru evocarea regilor Carol I şi Ferdinand 1.
În continuare evidenţiem asemenea preocupări care s-au manifestat în decursul
anilor.
Atenţia artiştilor plastici a fost reţinută de personalitatea prinţului moştenitor
Ferdinand. Amintim în acest sens modelajele sculptorului Ioan Iordănescu transpuse
în materiale definitive. Astfel, în anul 1 9 1 1 a realizat4 un bust dăltuit în marmură. La
Salonul oficial din anul 1 9 1 2 artistul a participat5 cu portretul "A.S.R. Ferdinand", iar
Ia expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică din anul 1 9 1 3 a expus6 două statuete
"Principele Ferdinand" dăltuite în marmură.
În anul 1 9 14, la Salonul Oficial, sculptoriţa Maria Drăghicescu a expus7 un bust
"Ferdinand"
Sculptorul Frederic Storck, în anul 1 9 1 5, avea expus8 un bust al regelui
Ferdinand I în incinta Ministerului de Interne, lucrare achiziţionată de la artist de
Banca de Credit Român. La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică din anul 1 9 1 6
acelaşi artist participa\) c u bustul regelui Ferdinand I.
După primul război mondial, în contextul realizării monumentului Eroilor
pentru diverse localităţi, comanditarii au dorit ca în compunerea acestor simboluri de
cinstire să fie integrate medalioane cu portretele regelui Ferdinand 1 şi reginei Maria.
În acest sens sunt de amintit realizările artiştilor sculptori Theodor Burcă, Ioan C.
Dimitriu Bârlad, Dumitru Mătăuanu, Ioan Schmit Faur ş.a. Concretizăm cu situaţia
unei localităţi din judeţul Prahova care în anul 1 928, nu numai că a comandat
asemenea componente, dar a reuşit să le prezerve în anii de distrugeTi şi după 1 990 le
a reintegrat. Astăzi acest monument are în compunere aproape toate piesele iniţiale.
Ne referim la monumentul Eroilor din Proviţa de Sus a cărui componente inclusiv
0
medalioanele sunt semnate 1 de sculptorul Dumitru Mătăuanu şi turnate de specialistul
V.V Răşcanu.
Pentru realizările sale artistul sculptor Ioan Iordănescu a beneficiae 1 de
acceptarea de către regele Ferdinand 1 în anul 1 92 1 de a-i poza în cadrul a mai multor
şedinţe din palatul Regal. Schiţele i-au servit autorului ulterior la realizarea a mai
multor machete de monumente. Amintim în acest sens că la expoziţia Societăţii
Tinerimea Artistică din 1 92 1 a prezentat 1 2 un grup alegoric având ca dominantă statuia
regelui Ferdinand 1. Lucrarea a fost achiziţionată de Ministerul de Război şi a intrat în
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patrimoniul Muzeului Militar Naţional.
Sculptorul Ioan C. Dimitriu Bârlad, tot în anul 192 1 . a modelatu un bust regele
Ferdinand l (este, de fapt, o hermă). Regele este redat în ţinuta militară cu trese de
mareşa) al României având pe piept înalte distincţii, inclusiv Ordinul Militar Mihai
Viteazul.
Pregătirile 1 4 pentru serbările încoronării din 15- 1 6 octombrie 1 922 au antrenat
pe artişti Ia realizarea decoraţiunilor pentru o serie de componente ale unor editicii
incluse în programul manifestărilor. Astfel, pentru Arcul de Triumf din Bucureşti
realizarea medalioanelor regelui Ferdinand l şi reginei Maria au fost încredinţate 1 5 de
către arhitectul Petre Antonescu sculptorului Alexandru Călinescu. Artistul sculptor
Mihail Karra a realizat 1 6 în anul 1 922 medalionul "Încoronarea suveranilor" Lucrarea
a fost turnată în bronz şi a fost montată pe o placă de lemn. Artistul a semnat lucrarea
dreapta jos. Peste ani, făcând parte din patrimoniul Ministerului Cultelor şi Artelor, în
urma unei acţiuni de transfer, a fost repartizată liceului din Turda.
O lucrare de amploare care a ajuns în forul public a fost realizată 1 7 pentru oraşul
Oradea. Monumentul a fost aşezat în Piaţa U nirii în faţa localităţii primăriei. Amintim
că orădenii au alcătuit un proiect de înzestrare a forului public. Încă din anul 1 92 1
fusese amplasată1 8 în faţa teatrului statuia reginei Maria. Noua realizare, monumentul
regelui Ferdinand 1 a fost aşezat în locul ales în anul 1923. În compunerea acestuia se
integra statuia ecvestră, elementele decorative, coloanele ce străjuiesc compoziţional
platforma acestui monument. Prin proporţiile statuii ecvestre, a celorlalte componente
şi amplasament, realizarea a fost apreciată ca o reuşită a acelor ani . Autor al
monumentului a fost artistul Mihail Karra. Componentele, inclusiv statuia, au fost
turnate în bronz. La 2 1 noiembrie 1 924 au avut loc solemnitatea dezvelirii
monumentului.
La Bazargic, judeţul Caliacra, azi în Bulgaria, la 8 noiembrie 1 927 a fost
dezvelit 1 9 monumentul regelui Ferdinand 1 în curtea regimentului 40 lnfanterie.
Sculptorul Ioan C. Dimitriu Bârlad a modelat20 în anul 1 927 bustul
monumental regele Ferdinand 1 care a fost încredinţat pentru turnarea în bronz în anul
1 929 tirmei V. V Răşcanu. În anul 1 928 a participat cu macheta acestei lucrări la
Salonul Societăţii artiştilor sculptori găzduit de Ateneul Român.
În acelaşi an, la expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică, sculptorul Tudur
Gheorghe a prezentat2 1 macheta unei statui ecvestre regele Ferdinand L
În aceeaşi perioadă se înscriu ca realizări o serie de busturi, reliefuri creaţii ale
sculptorilor O. Pavelescu - Dimo, Dumitru Mătăuanu, George Dimitriu ş.a.
După moartea regelui Ferdinand 1 preocuparea de a-i aduce cinstirea cuvenită s
a manifestat prin cele mai diverse modalităţi. Astfel, în localitatea Simioneşti, judeţul
Roman, astăzi judeţul Neamţ, văduvele de război şi ceilalţi locuitori au acţionat22
pentru realizarea unui monument dedicat Eroilor căzuţi pe câmpul de luptă în anii
1 9 1 6- 1 9 1 9.
Lucrarea a fost definită ca monumentul Eroilor "Ferdinand 1", finalizată în anul
1 929. Având înălţimea de 5 metri a încorporat o investiţie de 1 00.000 de Iei.
Un alt exemplu este oferit de localitatea Telega, judeţul Prahova. Aici s-a recurs
la contribuţia artistică a sculptorului Ioan C. Dimitriu Bârlad care a realizat23
monumentul Eroilor, având adosat la soclu, în faţă, un relief de mari proporţii iar pe
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soclu bustul regelui Ferdinand 1. Lucrarea i-a costat pe localnici 300.000 de Iei şi a
fost terminată în 1 932. După anul 1 947 bustul a fost îndepărtat.
În anul 1 932 a fost iniţiată24 şi la Iaşi realizarea unui monument care urma să fie
amplasat pe bulevardul Carol I, pe locul unde fusese anterior amenajată platforma pe
care s-a ridicat monumentul "Unirii", donaţia artistei sculptoriţe Olga Sturdza.
Ulterior, această iniţiativă a fost înlăturată, monumentul "Unirii" dăinuind până în
anul 1 945 când s-a considerat că mesajul nu era în concordanţă cu raptul teritorial al
U.R.S.S. din anul 1 940 şi ceea ce impusese în anul 1 944 cizma "e1iberatoarei Armate
Roşii" şi consfinţită de Tratatul de Pace din 1 0 februarie 1 947 de la Paris şi, ca atare, a
fost distrus. Tot la Iaşi lucrările de finalizare a construcţiei Fundaţiei Universitare
Regele Ferdinand I, realizare după proiectul arhitectului Constantin Iotzu au inclus o
serie de lucrări25 de artă plastică care a decorat cele două faţade şi aticul clădirii. La
exterior şi în firida din hoiul scării centrale s-a acordat atenţie ctitorului acestui
aşezământ de cultură, regele Ferdinand 1. La această operă au fost solicitaţi mai mulţi
sculptori care au modelat medalioane şi statui perechi. Sculptorul Mihai Onofrei a
realizat26 un medalion regele Ferdinand I pentru faţadă şi statuia aşezată în nişa din
capul scărilor din interiorul clădirii.
În Bucureşti, în fostul Palat al Artelor din Parcul Carol 1, care a adăpostit după
primul război mondial timp de două decenii, până la demolare, Muzeul Militar
Naţional, a fost plasată27 pe un soclu circular, o statuie redându-1 pe regele Ferdinand I
protejat de o victorie şi un ostaş român în uniforma campaniei din 1 9 1 7.
La Braşov, la 29 iunie 1 934 a fost dezvelit28 bustul regelui Ferdinand 1 realizat
prin preocuparea conducerii regimentului Vânătorilor de Munte. Bustul a fost
amplasat la intrarea în curtea cazărrni i de pe strada Mihai Viteazul. Solernnitatea
dezvelirii a reunit pe membrii Casei Regale, reprezentanţi ai vieţii politice şi ai
administraţiei din capitală şi provincie.
În luna decembrie 1 934 a avut loc dezvelirea29 monumentului regelui Ferdinand
l la Odorheiu, judeţul Odorheiu, astăzi judeţul Harghita. Cu acest prilej a luat cuvântul
Ion Inculeţ, ministru de Interne.
În anul 1 935, în cadrul celui de al V-lea Salon al Ateneului Român, organizat
ca o componentă a manifestărilor din cadrul Lunei Bucureştilor, la 1 8 mai a fost
expusă30 lucrarea sculptorului Ioan C. Dimitriu Bârlad redându-1 pe regele Ferdinand
1.
În centrul pieţei publice din Gurghiu, judeţul Mureş, la 25 septembrie 1 935, a
avut loc solemnitatea dezvelirie 1 bustului regelui Ferdinand I, o realizare care finaliza
preocuparea Căminului Cultural "Petru Maior" din localitate de a-1 cinsti pe
unificatorul de simţire românească. Solemnitatea a reunit factorii de conducere ai ţării
în frunte cu regele Carol al II-lea şi voievodul Mihai. Bustul turnat în bronz a fost
plasat pe un soclu de piatră.
Lucrările de finalizare32 a placării exterioare a Arcului de Triumf au fost
coordonate de ar]litectul proiectant al edificiului, Petre Antonescu. El a recurs la o
serie de artişti plastici pentru a realiza noile decoraţiuni exterioare. Aceştia au modelat
lucrările comandate care, după avizarea machetelor, au fost încredinţate pietrarilor să
le dăltuiască la proporţiile necesare. Sculptorul Alexandru Călinescu a realizat mai
multe variante ale medalioanelor regelui Ferdinand I şi reginei Maria.
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La Băile Herculane, judeţul Severin, astăzi Caraş - Severin, în anul 1 936 a fost
dezvelie 3 un bust al regelui Ferdinand I, realizare a sculptorului Ioan C. Dimitriu
Bârlad.
La 1 iunie 1 936, la Gura Humorului, judeţul Câmpulung, astăzi judeţul
Suceava, a avut loc dezvelirea34 bustului regelui Ferdinand I, o realizare a artiştilor
sculptori Constantin Ardeleanu şi Feiwel Laufer.
A doua zi la Văscăuţi, judeţul Storojineţ, astăzi în Ucraina, a fost dezvelie5 un
impozant monument realizat prin contribuţia locuitorilor de pe valea Ceremuşului.
Modelat de artistul sculptor Didi Almăgeanu din Bucureşti a fost turnat în bronz şi
amplasat pe un soclu de piatră realizat de Carol Moscaliuc din Cernăuţi.
Din iniţiativa Primăriei Municipiului Ploieşti, în vara anului 1 936, a fost
lansat36 un concurs care urma să definească pe realizatorul monumentului dedicat
regelui Ferdinand I şi Eroilor regimentului "32 Mircea"
La Varniţa, judeţul Tighina, astăzi în Republica Moldova, a fost dezvelie7 un
monument dedicat cinstirii Eroilor având în compunere un bust regele Ferdinand I
modelat de sculptorul Alexandru Plămădeală, iar execuţia soclului din piatră artificială
i-a fost încredinţată inginerului Gheorghe Leviţchi.
La Şaba Târg, judeţul Cetatea Albă, astăzi în Ucraina a fost integrae8 în forul
public un bust regele Fredinand I realizare a sculptoriţei Ana Dorganina. Un alt bust al
regelui Ferdinand I a fost aşezae9 în localitatea Şaba, comună suburbană a oraşului
Cetatea Albă. În cazul acestei lucrări avem o informaţie relevantă a ceea ce s-a
întâmplat în momentul când ocupaţia sovietică în anul 1 940 s-a manifestat împotriva
oricărei dovezi de apartenenţă la noţiunea de român şi România. Ostaşii Armatei Roşii
au tras cu armele în monument ţintind faţa şi mai ales ochii. După revenirea
administraţiei româneşti, în anul 1 943, se cereau date despre autorul bustului făcându
se precizările că în cazul indisponibilităţii, lucrarea să fie încredinţată spre refacere
(restaurare ? ! ) sculptorului Ion Pantazi. Informaţia este oferită de Jurnalul Comisiei
Superioare a Monumentelor Publice încheiat la 24 februarie 1 943, când a fost luată în
discuţie această problemă. La 7 aprilie 1 943 se constata că în urma cercetărilor
întreprinse bustul a fost realizat de sculptorul Vasile D. Leorda. Î n anul 1 938 problema
acestei realizări fusese în atenţia comisiei care îi avizase amplasarea în Basarabia.
Jurnalul încheiat la 1 5 mai 1 938 includea şi această aprobare. Î n anul 1 943, după
documentarea întreprinsă, comisia adopta următoarele măsuri: lucrarea să fie
încredinţată autorului spre refacere sau unui delegat al său; dacă este vorba de o
lucrare nouă se putea încredinţa oricărui artist plastic. Evenimentele ulterioare n-au
permis finalizarea acestei refaceri.
Date incomplete ne aduc la cunoştinţă că la Târgovişte, la Şcoala Militară de
ofiţeri de cavalerie, a fost dezvelit40 un bust al regelui Ferdinand I iar în localitatea
Doclin, judeţul Caraş, astăzi Caraş Severin, a fost amplasată4 1 o lucrare dedicată
regelui Ferdinand 1. O fotografie a reţinut momentul solemnităţii organizată cu prilejul
dezvelirii.
Locuitorii oraşului Ismail, astăzi în Ucraina, au comandat42 sculptorului Ioan C.
Dimitriu Bârlad în anul 1 936, o statuie a regelui Ferdinand I redat în picioare cu
uniforma militară de campanie şi cu casca pe cap. Demersurile întreprinse la Comisia
Superioară a Monumentelor Publice au fost analizate în luna aprilie 1 937. Î n urma
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referatului întocmit de sculptorul Frederic Storck, membru în comisie, s-a avizat
realizarea statuii, impunându-se anumite modificări şi renunţări la basoreliefuri.
Autorul referatului vizionase în atelierul artistului macheta din pământ. Ulterior
lucrarea a fost supusă şi aprobării regelui Carol al II-lea. Operativ, autorul a îndeplinit
cerinţele comisiei după care a trecut la turnarea în bronz. În toamna anului 1 937
statuia urma să fie dezvelită în centrul oraşului. A avut o prezentă de scurtă durată
întrucât în tragicul an 1 940 la retragerea autorităţilor române s-au găsit oameni de
bine. ca în acele clipe să se ocupe şi de evacuarea statuii. A fost dusă la Tulcea şi
depusă la reşedinţa Batalionului I Grăniceri. Ministerul Cultelor şi Artelor, la 2 1
octombrie 1 940, hotăra ca, în eventualitatea când edilii oraşului Tulcea o solicită, să
tie amplasată în acea localitate, iar în cazul unui refuz să fie repartizată unui alt oraş.
Demersurile pentru repartizarea ei au fost finalizate prin amplasarea în oraşul Tulcea
în Piaţa Mircea pe soclul rămas fără monumentul lui Mircea cei Bătrân, distrus de
ocupanţii bulgari în anul 1 9 1 6. La 30 octombrie 1 940 Primăria oraşului Tulcea
informa ministerul că lucrările de amplasare sunt în curs de desfăşurare. La 1 1
noiembrie 1 940 era lansată invitaţia pentru 1 7 noiembrie la solemnitatea dezvelirii
statuii regelui Ferdinand l.
Pentru localitatea Silistra, judeţul Durostor, astăzi în Bulgaria, comitetul local
de iniţiativă pentru realizarea unui monument regele Ferdinand I s-a reunit la 6 mai
1 938 şi a decis43 ca la 1 O mai 1 938 să pună piatra fundamentală a viitorului simbol al
cinstirii. În toamnă lucrarea era gata. O fotografie a reţinut prezenţa autorului, Ioan C.
Dimitriu Bârlad, lângă opera sa. Evenimentele din luna septembrie 1 940 au impus
României pierderea celor două judeţe dobrogene. În condiţiile evacuării s-a reuşit
salvarea şi a acestei lucrări, transportată la Cemavodă. Edilii oraşului au făcut
demersuri ca să le fie repartizată definitiv. Ministerul Cultelor şi Artelor a preferat
repartizarea lucrării la Călăraşi.
În nordul ţării, la Rădăuţi. în anul 1 938 se preconiza realizarea unui monument
dedicat cinstirii regelui Ferdinand 1. La 1 8 martie 1 938 comitetul de iniţiativă având ca
preşedinte pe mitropolitul Visarion Puiu secondat de profesorul universitar Ion I.
Nistor, acţiona44 pentru realizarea şi amplasarea în oraşul Cernăuţi a unui monument al
regelui Ferdinand 1. Cu acest prilej a fost lansat un apel pentru ajutor material. Se
cerea Ministerului Cultelor şi Artelor să înscrie în bugetul anului viitor sumele
necesare realizării acestui monument. Evenimentele poli tico-militare ale anilor care au
urmat n-au mai permis finalizarea acestei iniţiative.
Locuitorii din Laloveni, judeţul Lăpuşna, astăzi în Republica Moldova au
iniţiat45 ca pe soclul rămas liber după îndepărtarea unei statui ecvestre a stăpânirii
ţariste. să plaseze un monument al regelui Ferdinand 1. Lucrarea a fost încredinţată
sculptorului Alexandru Plămădeală din Chişinău. După realizarea machetei au fost
făcute demersuri la Comisia Superioară a Monumentelor Publice pentru avizare.
Analiza dosarului înaintat a permis obţinerea aprobării execuţiei în material definitiv.
Acelaşi autor s-a adresat46 Comisiei Superioare a Monumentelor Publice pentru
avizarea amplasării în localitatea Nisporeni, judeţul Lăpuşna, astăzi în Republica
Moldova. a unui alt proiect prin care se exprima cinstirea memoriei regelui Ferdinand
1.

Î n realizarea plastică a Mausoleului d e l a Mărăşeşti, friza circulară exterioară,
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realizată47 în piatră după schiţele şi modelajul lui Cornel Medrea şi Ion Jalea a
evidenţiat contribuţia tuturor armelor din compunerea armatei române, a tinerilor şi a
vârstnicilor, a femeilor şi a bărbaţilor, la lupta de apărare a gliei strămoşeşti. În centru,
pe axul de intrare în mausoleu, este redat regele Ferdinand 1 în uniforma militară a
anului 1 9 1 7. Reliefurile se constituie în acest caz o fericită realizare, compoziţia fiind
o trecere în revistă a faptelor de vitejie care au contribuit la apărarea teritoriului
naţional, la înfăptuirea marelui ideal - Unirea tuturor românilor.
La expoziţia Societăţii Tinerimea Artistică, organizată la Bucureşti în perioada
2-30 aprilie 1 939 a fost expusă48 schiţa monumentului regelui Ferdinand 1, realizare a
sculptorului Oscar Spaethe.
Locuitorii comunei Comloşul Mare, judeţul Timiş, au iniţiat49 amplasarea în
comuna lor a unui bust monumental al regelui Ferdinand 1. În acest scop s-au adresat
profesorului sculptor Ioan Arhot din Bucureşti care a realizat macheta lucrării.
Comisia Superioară a Monumentelor Publice a propus modificare unor detalii pentru a
oferi lucrării calitatea de monument Iniţiatorii au făcut concomitent demersuri şi la
Casa Regală solicitând avizarea lucrării. De aici au obţinut acceptarea. În ultimă
instanţă, după ce proiectul iniţial fusese respins, comisia a trebuit să avizeze favorabil
impunând numai câteva modificări.
La începutul anului 1 937, la Chişinău fusese lansată ideea realizării50 a unui
monument dedicat regelui Ferdinand 1. Comitetul de iniţiativă era format din ofiţeri de
rezervă din Basarabia care-I desemnaseră ca preşedinte pe Gherman Pântea. Iniţiativa
a dat naştere la dispute antrenând persoane, instituţii şi presa în polemici, uneori dure.
Deşi mulţi dintre iniţiatori se aflau în funcţii administrative au ignorat prevederile
legale evitând să înainteze dosarul pentru avizările necesare din partea Comisiei
Superioare a Monumentelor Publice. Au considerat suficientă aprobarea obţinută de la
Palatul RegaL În toamna anului 1938, când presa a anunţat că dezvelirea
monumentului va avea loc la 25 septembrie s-a constatat că nu s-au îndeplinit
prevederile legale. Comisia Superioară a Monumentelor Publice a desemnat pe
arhitectul şef George Ionescu să se deplaseze la Chişinău pentru clarificarea
problemei. S-a cerut telegrafic iniţiatorilor să amâne dezvelirea monumentului.
Delegatul comisiei a constatat că exista o concepţie în privinţa monumentelor de for
public deja realizate sau cele ce urmau a fi comandate. Astfel, a studiat amplasamentul
statuii lui Ştefan cel Mare, a statuii regelui Ferdinand I şi a monumentului Unirii,
ultimul preconizat să se realizeze după macheta prezentată de sculptorul Alexandru
Plămădeală. Statuia în discuţie, cea dedicată regelui Ferdinand I, era o realizare, prin
subscripţie publică, după macheta sculptorului Oscar Han. Depăşindu-se controversele
asupra calităţii lucrării şi a amplasamentului, la 6 februarie 1 939 a avut loc dezvelirea
statuii. În anul 1940 lucrarea a fost evacuată şi repartizată municipiului laşi. După cel
de al doilea război mondial, în condiţiile ocupaţiei Armatei Roşii, Ministerul
Propagandei, prin Comisia pentru aplicarea articolului 1 6 din Convenţia de Armistitiu
includea în lista publicaţiilor scoase din cercetare şi cartea Regele Ferdinand şi
"
Unirea Basarabiei", editată de Comitetul pentru ridicarea statuii regelui Ferdinand 1 în
capitala Basarabiei şi publicată la Chişinău în tipografia Dreptatea" în anul 1 939.
"
Această măsură era menită să şteargă din memoria oamenilor o asemenea realizare
istorică la care fuseseră părtaşi.
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În anul 1 940, la Salonul Oficial, sculptorul Ioan C. Dimitriu Bârlad a
prezentat5 1 o nouă lucrare dedicată regelui Ferdinand 1.
Pe teritoriul Banatului, la Oraviţa, judeţul Caraş, astăzi Caraş Severin a fost
amplasat5� bustul regelui Ferdinand 1, o lucrare a sculptorului Romul Ladea.
În timpul celui de al doilea război mondial sculptorul Emil W. Becker a făcut
demersuri 51 pentru a-i fi achiziţionate unele din lucrările realizate în anii anteriori.
Muzeul Militar Naţional a fost receptiv cerând cuvenitul aviz din partea Ministerului
Cultelor şi Artelor. Aprobarea a fost acordată la începutui anului 1 942 pentru
basorelieful regele Ferdinand 1. U lterior, publicaţia muzeului menţiona cumpărarea
lucrării şi integrarea în patrimoniul său. Aceeaşi instituţie deţinea şi un medalion
regele Ferdinand 1 adosat pe o placă de marmură. plasată la intrarea principală în
muzeu. Era o lucrare semnată54 de sculptorul Horia lgiroşeanu.
Prezenţe ca mărturii fotografice sau texte presărate într-o serie de publicaţii,
informaţii răzleţe. ne facilitează cunoaşterea şi a altor realizări dedicate cinstirii
regelui Ferdinand 1. Amintim în acest sens monumentul de la Orăştie judeţul
Hunedoara55 proiectul de fântână conceput de D. Pavelescu - Dimo56, bustul regelui
Ferdinand 1 realizat57 de sculptorul Richard P. Hette aflat în incinta Fundaţiei
U ni versitare Carol 1 din Bucureşti proiectul de monument realizat58 pentru Timişoara
de a�tiştii Ferdinand Gallas şi Aurel Pop. bustul turnat în bronz, realizare59 a
sculptorului Ionescu Varone (Vara) integrat în patrimoniul Pinacotecii Bucureşti
udăpostită atunci în casa Urseanu din bulevardul Lascăr Catargiu. Un bust regele
Ferdinand 1, dăltuit în marmură, realizare60 a sculptorului Ioan Iordănescu a fost
înregistrat în colecţia Pinacotecii Statului găzduită în perioada interbelică la Ateneul
Român. La Muzeul Militar Naţional, în nişa care domina scara de onoare a clădirii din
Parcul Carol 1, era plasată6 1 o statuie în mărime naturală redându-1 pe regele Ferdinand
1. lucrare turnată din metalul tunurilor capturate de armata română în anii 1 9 1 6- 1 9 19.
În deceniul patru, împlinirea a 10 ani de la decesul regelui Ferdinand 1 şi
centenarul naşterii regelui Carol 1, s-au constituit motivaţii pe plan naţional pentru
realizarea în Capitala României a unor monumente demne care să le cinstească
memoria şi să fie pildă pentru urmaşi. În acest sens au fost declanşate62 o serie de
acţiuni care au generat la rându-le multe polemici, expresie a interesului, atât cel moral
dar şi cel material. Ne referim la rezultatele concursurilor care n-au putut sau n-au vrut
să definească un realizator în persoana unui artist sculptor român preferându-se
comandarea monumentelor în străinătate, respectiv în Iugoslavia, artistului croat lvan
Mestrovie.
Apreciem că realizarea unor monumente ale cinstirii regelui Ferdinand 1 s-au
constituit până în anii 1 934- 1 935 momente pregătitoare ale unei competiţii care s-a
declanşat pe plan naţional antrenând pe cei mai valoroşi artişti plastici la modelarea
unor machete cu care au concurat în vederea obţinerii comenzii realizării
monumentelor menite să fie amplasate în Capitala României. Atât în Piaţa Palatului
Regal cât şi în cea a Victoriei urmau să fie ridicate asemenea simboluri, fiind
preconizate statui ecvestre. În '!lajoritatea cazurilor, artiştii plastici şi-au asigurat
colaborarea unor valoroşi arhitecţi care au formulat o serie de propuneri menite a
metamorfoza mediul ambiant din punct de vedere urbanistic, arhitectural şi peisagistic.
Concursul urma să releve: 63
nu numai simbolurile măreţe ale istoriei noastre
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moderne, dar şi puterea de concepţie şi de realizare a artiştilor noştri în această artă
grea care e sculptura monumentală." Cele circa 30 de machete au fost reunite în
incinta sălilor Fundaţiei Dalles, fiind supuse atenţiei publice, a specialiştilor şi a
presei. A fost prilejul de confirmare, de exprimare de opinii, multe păreri trădând
pasiuni partizane adeseori contradictorii. Concursul a relevat că avem artişti care se
pot ridica până la concepţia monumentală, însă sunt lipsiţi de experienţă care să
permită o reală şi eficientă participare competiţională. Ca atare, au fost glasuri care au
revendicat ca în cele două şcoli româneşti de la Roma şi Paris să fie trimişi şi artistici
plastici care să aibă posibilitatea să recepteze experienţa acestor ilustre centre
culturale. Cunoştinţele dobândite vor fi valorificate cu prilejul viitoarelor concursuri
menite să aducă în forul public lucrări de amploare cu care să fie înzestrate oraşele
României ca relevante mărturii atât ca expresie a talentului artiştilor dar şi a
respectului pentru temele tratate.
Apreciem că au existat şi factori subiectivi care au influenţat pe realizatorii
machetelor pentru aceste monumente. Ne referim la experienţa dobândită în anii
anteriori când multe din proiectele de amploare au fost diminuate ca urmare a
incapacităţii comanditarilor să asigure fondurile necesare. Esenţial a fost şi modul cum
s-a enunţat spaţiul în care urmau să fie amplasate realizările acestea. Proporţiile,
fundalurile, vecinătăţile impuneau să se ţină seama de numeroşi factori care să asigure
o bună vizionare fără să afecteze circulaţia rutieră şi pietonală. Acestor condiţii se
alăturau cele de natura iluminatului şi a unei bune turnări şi cizelări a bronzului.
În altă ordine de idei, facem menţiunea că multe din machetele elaborate de
artiştii români, total sau parţial, au fost valorificate ulterior, în diverse alte împrejurări,
tiind preluate de către comitetele de iniţiativă din diverse oraşe ale României64•
Artiştii români au receptat ceea ce era la ordinea zilei pe plan mondial, tendinţa
spre realizări de anvergură care şi-au ocupat locul în diverse amplasamente, impunând
chiar şi modificări de amploare în domeniul urbanistic. Un asemenea exemplu îl poate
constitui modul cum a fost metamorfozată "Cetatea Eternă", Roma. Concepţia, atât
plastică cât şi urbanistică s-au reunit pentru a se obţine un rezultat corespunzător,
definitoriu pentru secolul XX. Amplasamentele unor asemenea opere au contribuit la
modificări de structură stradală, dând localităţii gazdă personalitate şi chiar
individualitate. Printre cei care s-au evidenţiat, pe un loc aparte s-a situat sculptorul
lvan Mestrovic, câştigător a mai multor concursuri internaţionale şi care a avut
satisfacţia să-şi vadă realizările încununând oraşele Europei, lucrările sale devenind
subiecte de referinţă şi chiar simboluri definitorii pentru localităţile respective.
Primind comanda din România, inclusiv elementele biografice şi iconografice,
sculptorul l van Mestrovic a trecut la realizarea machetelor. în luna iulie 1 938
modelajul65 era terminat, artistul aşteptând comisia română care urma să se deplaseze
la Split pentru a o aviza ca, apoi, el să poată trece la pregătirea turnării în bronz a
componentelor.
Ministerul Cultelor şi Artelor a instituit66 în acest scop o comisie de recepţie
având ca preşedinte pe criticul de artă Virgil Cioflec iar ca membri pe sculptorii Milita
Petraşcu şi Cornel Medrea, pictorul Jean Al. Steriadi şi arhitectul George Ionescu. Ca
secretari au fost desemnaţi N . Rusu Crutzescu, director în Contenciosul Ministerului,
şi N.C. Davidescu, secretar general în minister. Comisia urma să plece la Split la
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începutul lunii septembrie 1 938. Deplasarea a oferit satisfacţii reciproce, atât
recepţionerilor cât şi artistului realizator care a putut astfel să treacă la următoarele
etape de lucru. Concomitent, în Bucureşti, s-a început amenajarea Pieţei Victoriei
unde urma să fie amplasat monumentul regelui Ferdinand 1. Sculptorul Ivan Mestrovic
a prezentat un plan de sistematizare67 a pieţei menit să pună în evidenţă viitorul
monument.
Turnarea în bronz a componentelor monumentului s-a realizat în România.
Coordonarea68 tuturor etapelor i-a revenit artistului turnător român Vasile V. Răşcanu.
În luna aprilie 1940 sculptorul lvan Mestrovic a făcut o vizită la Bucureşti. Cu acest
prilej a fost primit de primarul general al Capitalei, generalul V. Dombrovschi şi
arhitectul V. Davidescu cu care a discutat problemele amplasamentului din Piaţa
Victoriei.
Lucrările de ridicare69 a monumentului au fost adjudecate de firma arh. A.
Schmiedingen în urma licitaţiei lansate. Soclul s-a realizat din granit de Suedia. În
luna august 1 939 se lucra intens în Piaţa Victoriei pentru finalizarea acestor lucrări. Pe
parcursul montării s-a dovedit însă că între machetă şi această piaţă nu există o
concordanţă şi, ca atare, s-a căutat un nou amplasamenr1° prin valorificarea terenului
adiacent primului rond de pe şoseaua Kiseieff. In acest scop s-a procedat la înlăturarea
clădirii cu coloane "Casa Grădinilor" care, ani de zile, adăpostise expoziţii de artă,
inclusiv Saloanele Oficiale de primăvară şi de toamnă.
Menţionăm că proporţiile şi elementele compoziţionale n-au permis menţinerea
monumentului în Piaţa Victoriei. Înălţimea piesei centrale de 1 8 m. (soclu + statuia
ecvestră) încadrată de o dublă coloană în semicerc având înălţimea de 1 3 m. şi
diametru! de 1 00 m. avea în faţă coloane pe care erau plasate simbolurile Victoriei.
Trebuie să mai amintim că pentru cele două amplasamente au fost sacrificate
alte monumente ce se găseau de mai mulţi ani pe vetrele respective. Ne referim la cel
dedicat cinstirii Eroilor Corpului Didactic din Piaţa Victoriei şi cel al Eroilor
Infanterişti aflat peste drum, în zona primului rond de pe şoseaua Kiseleff.
Monumentul regelui Ferdinand 1, prin concepţie şi realizare, nu putea fi privit
decât din faţă sau parţial din lateral, fundalul fiind o perdea de vegetaţie.
Lucrările de dezafectare din Piaţa Victoriei şi remontarea pe noul amplasament
s-au desfăşurat în ritm alert. Se preconiza7 1 ca de ziua Restauraţiei, 8 iunie, să se
desfăşoare manifestările dezvelirii monumentului, dar din cauza unor întârzieri n-au
avut loc solemnităţile respective la acea dată. Ulterior s-a stabilit72 termenul de 28
septembrie când se împlineau 26 de ani de la urcarea pe tronul României a regelui
Ferdinand 1. Evenimentele care au culminat cu rapturile teritoriale, schimbările
profunde în structura politică a României prin renunţarea la prerogativele
constituţionale de către regele Carol al Il-lea în favoarea fiului său, Mihai 1, şi a
generalului Ion Antonescu numit conducător al Statului, instaurarea regimului legionar
cu tot ceea ce a urmat târând România spre alăturarea de Germania hitleristă, toate au
constituit trepte ale suferinţei şi, ca atare, s-a renunţat la o asemenea solemnitate.
Timpul scurt care a cunoscut prezenţa monumentului în acel amplasament· a
demonstrat celor care se opreau să-I privească, că locul nu a fost fericit ales întrucât o
mare parte din zi lumina solară din spate îi estompa calităţile, făcând dificilă urmărirea
detaliilor. După 30 decembrie 1 947 i s-a "asigurat" şi acestui monument tratamentul
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menit să dispară cel evocat din memoria poporului român. A fost îndepărtat din forul
public iar metalul a fost "valorificat" pentru turnarea unor monumente ale societăţii
socialiste.
Am prezentat câteva exemple care au integrat preocupări ale oamenilor,
cheltuieli materiale, realizări artistice toate menite să transmită către viitorime, ca
sacră moştenire, aceste mărturii ale cinstirii adresate omului care a avut capacitatea de
a-şi însuşi tot ceea ce era năzuinţă românească spre propăşirea şi afirmarea naţiunii
noastre. prin contribuţiile ştiinţifice şi culturale la Patrimoniu Universal. Răspunzând
acestor majore obiective. regele Ferdinand 1 a avut tăria să depăşească considerentele
subiective şi să conducă poporul român la realizarea Unirii Naţionale a tuturor
românilor.
Redăm în acest context cuvintele exprimate73 de rege la Geneva, definitorii
pentru modul cum a înţeles istoria şi năzuinţele poporului român: . . . Prin vicisitudinile
"
istoriei sale. poporul român a ajuns în stare să preţuiască mai bine ca oricine
binefacerile solidarităţii naţionale, iar aspiraţiunile sale democratice îl îndrituiesc să
colaboreze la orice operă de dreptate şi umanitate. "
Astăzi putem aprecia cum se cuvine faptele şi, ca atare, se impune ca actele de
cinsLire la adre s a celor care au meritat de la patrie să le realizăm pentru prezent şi
viitor.
După anii "prigonirii" monumentelor care-i erau dedicate a urmat, după anul
1 977. o perioadă în care s-au făcut paşi meni ţi să readucă istoria la realitatea faptelor
înaintaşilor. Ca atare, o serie de studii şi chiar sinteze i-au conferit, treptat, locul
cuvenit. Acesta a fost începutul marcat şi prin câteva prezenţe de artă plastică,
componente ale unor expoziţii permanente cum ar fi cele din Muzeul Naţional de
Istorie a României, Muzeul Militar Naţional, Mausoleele de la Mărăşeşti, Mateiaş
(sectoarele expoziţionale) ş.a. A fost un început, deschizător de drum. După anul 1 990
s-a înregistrat revirimentul în rândul istoricilor manifestându-se prin publicarea de
izvoare şi lucrări de analiză a epocii domniei regelui Ferdinand 1. Dificultăţile
maLeriale n-au permis însă aducerea în forul public de valori artistice perene dedicate
acestei personalităţi. Dacă pentru viitor aceasta este o problemă uşor de rezolvat în
condiţiile unei societăţi capabile să investească şi în mesaje pentru urmaşi prin
evocarea înaintaşilor, acum se impune, ca o reparaţie, cel puţin editarea unui album
care, prin text şi imagine să aducă în faţa cititorilor preocuparea înaintaşilor pentru
realizarea monumentelor cinstirii regelui Ferdinand 1 şi, cum s-a acţionat de către toţi
pentru ca şi localităţile lor să aibă un asemenea simbol. Albumul va oferi şi artiştilor
plastici cunoaşterea realizărilor din trecut, inclusiv ipostazele, fizionomia sesizate de
către cei care I-au cunoscut la timpul respectiv sau au avut prilejul de a fi lucrat în
preajma lui, realizând schiţele care i-au călăuzit ulterior în creaţiile lor.
Pentru viitor rămâne de îndeplinit ca act de cinstire a regelui Ferdinand 1
Î ntregitorul nobila misiune de a înzestra forul public cu noi monumente.
Summary

The symbols of the honour dedicated to King Ferdinand 1 the "Loyal were
removed both from institutions and public places. This was due to the took place after
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1 947 The author travels though time and, by using the documents of the epoch, he
emphasizes the acts undertaken at the end oj the XIX century and the beginning of the
XX century in order to praise the King and his ear. These honours offered useful
information concerning the countenance of the royal family, information that can be
used by anyone who. in the future, will be preoccupied with creating new works of art
for praising his memory.
The author suggests · that, in order to get better acquainted with the
achievements of our predecessors, we should search and gather ali the photographs
and publish them in a volume.
NOTE:
1 . Gr. L. Trancu laşi. Regele Ferdinand 1 şi problemele sociale - Conferinţă
ţinută la Ateneul Român în seara zilei de 1 Decembrie 1 92 7, "Biblioteca
pentru toţi", Bucureşti, la p. 46 citează cele exprimate de regele Ferdinand 1 la
16 mai 1 920 la mănăstirea Putna.
2. L. Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, 1 940, p. 3 1 9, Victor Albert
Meinrad de Hohenzollern, născut la 12124 august 1 865, Sigmaringen - rege al
României 28 septembrie 1 1 1 octombrie 1 9 14 - a murit la 20 iulie 1 927. Sinaia
- înmormântat în incinta bisericii mausoleu de la Curtea de Argeş; 1. Lupaş,
Regele Ferdinand 1
ctitor şi binefăcător al instituţiunilor culturale,
ştiinţifice, în "Institutul de Istorie Naţională din Cluj
Sibiu 1920- 1 945"
Activitatea ştiinţifică prezentată în şedinţa comemorativă din 4 februarie 1 945,
Tipografia Cartea Românească din Cluj, Sibiu 1 945,p. 7- 1 1 . La p. 9 referinţă
la testamentul prin care a lăsat 50 milioane de lei pentru scopuri culturale şi
caritabile: Sterie Diamandi, Galeria .oamenilor politici. Editura Gesa,
Bucureşti, 199 1 , p. 3-26.
3 . Medalia tombac ? 7- 1 1 mm.; avers: regele Ferdinand 1 privind spre dreapta,
purtând pe cap coroana regală, în exergă textul "REGELE FERDINAND I
INTREGITORUL", lateral semnătura modelatorului şi data realizării Const.
"
Baraschi 1 929", revers: într-un cerc periat harta României Mari încadrată de
cinci semicercuri cuprinzând simbolurile provinciilor istorice reunite sub
sceptrul său iar în locul de intersectare a acestor semicercuri este plasată o
mică ramură de laur; în exergă textele "ETERN UNIŢI" şi "ETIAM
CONTRA OMNES": Arhivele Naţionale- Direcţia Arhivelor Istorice Centrale
(în continuare A.N.-D.A .I.C.), fond Sindicalul Artelor Frumoase (S.A.F.),
dosar 1 1 . f. 23-25; Serbările Încoronării M.M.L.L. Regelui şi reginei
Romăniei - Alba Iulia - Bucureşti 15, 1 6, 1 7 octombrie 1 922, Edţie oficială,
Imprimeria Statului, Bucureşti, 1 923: 1. Naum, Din alte vremi: Ferdinand 1 şi
un colaborator al său - N. Mişu, în "Parlamentul românesc". anul IX, nr. 28 1 284 din 3 1 decembrie 1 938. Bucureşti. p . 29-3 1 .
4. Catalogul Salonului oficial 1 9 1 2, Bucureşti, p. 53, poziţia 3 1 5.
5 . A.N.-D.A.I.C., fond S . A.F., dosar 1 1 , f. 24.
6.
Catalogul Salonului oficial 1 914, Bucureşti; A.N.- Direcţia Municipiului
Bucureşti (D.M.B.). fond Ateneul Român, dosar 3/1 9 1 4. f. 38.
7. În vechiu l local al Ministerului Afacerilor Interne din strada Academiei,
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demolată în deceniul patru al secolului XX.
Membru fondator al Societăţii Tinerimea Artistică, preşedinte al acesteia,
Frederic Storck a avut numeroase prilejuri de a ti în ambianta familiei regale
şi de a surprinde elementele fizionomice, atitudini ş.a.; Adrian Silvan Ionescu,
Sculptorii Storck, Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşli,
Bucureşti, 1 992, p. 1 3-45: EleonoraCostescu, Artiştii Storck, Editura Arc
2000, Bucureşti, 1 996, p. 35-5 1 .
9.
Catalogul a 16 expoziţie a Societăţii Tinerimea Artistică, Bucureşti, poziţia
4 1 5 , expoziţie deschisă la 27 martie 1 9 1 6.
1 0. Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii documentare la definirea participării
sculptorului Dumitru Mătăuanu la opera de cinstire a Eroilor Neamului, în
"Arhiva Românească", anul CLVI (seria nouă)_ tom 1 1 , fasc. l / 1 996,
Bucureşti, p. 229-238.
I I . A.N.-D .. AJ.C., fond S.A.F., dosar I l , f. 25.
1 2. Ibidem, f. 24 v
1 3 . Trei fotografii ale machetei, colecţia V .Z.T.
1 4. Problema a fost coordonată de Comisiunea pentru organizarea serbărilor
Încoronării Suveranilor României. Ea şi-a început activitatea din anul 1 9 1 9
fiind efectiv implicată în realizările anilor 1 92 1 - 1 1.)22. Ne referim l a arhitecţii
Victor G. Ştefănescu, Petre Antonescu, pictorii Costin Petrescu, Artur Verona,
sculptorii Ioan Iordănescu. Dumitru Măţăuanu, Oscar Spaethe, Frederic
Storck, Cornel Medrea, Dimitrie Paciurea. Alexandru Călinescu, Alexandru
Severin, Ion Jalea, Constantin Baraschi, Mihai Onofrei, Mac Constantinescu,
Miliţa Petraşcu ş.a. Măsurile propuse din anul 1 9 1 9, au fost declanşate în anul
1 920 şi au antrenat pe artiştii plastici la realizarea de diverse lucruri. Astfel,
sculptorul Theodor Burcă a modelat în anul 1 9 1 9 un medalion evocându-1 pe
regele Ferdinand 1. Piesa a fost preluală în anul 1 921 şi transpusă în ceramică
ca plachetă având redat bustul regelui în uniformă de mareşal. Pe verso sunt
menţionaţi editorii şi turnătorii , respectiv, "VIAŢA ROMÂNEASCĂ,
UZINELE CHIMICE ROMÂNE,
EDITURĂ, LIBRĂRIE PAPETĂRIE
SECŢIA CERAMICĂ", vezi Valer Moga, Constantin 1. Stan, Încoronarea
Jubileul de 70 de ani al catedralei
regelui Ferdinand 1 la Alba Iulia
Încoronării 15 octombrie 1 922 - 15 octombrie 1992, în "Îndrumător pastoral",
voi. XV, editat de Episcopia Ortodoxă Română, Alba Iulia, 1 992, p. 1 9 unde
sunt citate şi: placheta bronz ? 350 mm. "REGELE ROMÂNILOR. SINAIA
1 920", semnătura autorului KARA" medalia bătută în aluminiu ? 30 mm.; pe
avers bustu 1 regelui Ferdinand 1 în uniformă de mareşa! şi al reginei Maria
purtând o diademă, ambii privind spre dreapta, au deasupra coroana regală,
compoziţia este încadrată între două ramuri de laur, iar pe revers ÎN
"
AMINTIREA ÎNCORONĂRII M.L.L. SUVERANILOR ROMÂNIEI MARI,
ALBA IULIA 1 922"; medalie bătută în bronz ? · mm.; avers"FERDINAND 1
REGELE ROMÂNILOR" capu l regelui privind spre stânga, revers. "ALBA
IULIA 1 922" chenar circular în spic de grâu: medalia cu toartă bătută în
bronz ? 35 mm.; avers portretul regelui Ferdinand 1 privind spre stânga având
menţionat în dreapta anul "MCMXXI" iar în exergă "FERDINAND I REGE
8.

_
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AL ROMÂNILOR ÎN AMINTIREA ÎNCORONĂRIP', revers portretul
împăratului Traian privind spre dreapta, este încadrat de textele: stânga "A.D
CVI" , iar în dreapta L. V. M. " şi stindardul roman având acvila cu aripile larg
deschise iar pe panoul stindardului literele "S. P . Q. R. " , în exergă textul
"TRAIAN • IMPERATOR • ROMANORVM • PROVINCIA • DACIA" :
A.N.-D.A.I.C., fond Ministerul Cultelor şi Artelor - Departamentul Artelor,
(în continuare M.CA-DA.), inv. 8 1 9, dosar 10311 94 1 , f. 1 8, poziţia 1 35,
lucrare semnată dreapta jos " KARRA MIHAIL" ? 143 mm..
1 5 . Virgiliu Z. Teodorescu, Arcul de Triumf, Editura Militară, Bucureşti, 1 995
(text şi fotografii + bibliografie); idem, Arcul de Triumf din Bucureşti, simbol
al cinstirii înfăptuitorilor Unirii, în "Apvlvm" , XXVII-XXX, Alba Iulia,
MCMXC-MCMXCIII, p. 585-598.
16. A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A.-D.A., inv. 8 1 9, dosar 1031194 1 , f. 1 8, poziţia
1 35 .
1 7 . "Cele trei Crişuri " , anul I V din iulie 1923, Oradea, p . 1 1 6 c u precizarea că
mbnumentul prelua locul statuii Sf. Ladislau, rege al Ungariei, considerat
întemeietor al Oradei, lucrare care se muta în curtea bisericii catolice: idem,
anul V din martie 1 924, coperta redă macheta monumentului; idem, 1 1 - 1 2
noiembrie-decembrie 1 924 inaugurarea l a 2 1 noiembrie 1 924 a monumentului
realizat de sculptorul Mihail Karra; idem, anul XVIII, nr. 1 -2 din ianuarie
februarie 1 937, fotografia monumentului p. 25; idem, anu l XXI, nr. 7-8, iulie
august 1 940 coperta 1-a fotografie; idem, nr. 9- 1 0 din septembrie-octombrie
1940, p. 1 88 fotografie; A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., inv. 8 19, dosar
6811 937, f. 1 99; A.N.-0. J. Vâlcea, colecţia Vederi, nr. 302; Nicolae Firu,
Oradea Mare, Editura Cultura Naţională. Bucureşti, 1 924, p. 74-75 ; Emanoil
Bucuţa, Pictura, sculptura, arhilectura grafică în Transilvania după Unire şi
puţin înainte ", în "Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul" , voi II,
1 9 1 8- 1 928, editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1 929, p. 124- 1 43 + p l .
XXXI; Aurel Tripon, Monografia Almanah a Crişanei, Oradea, 1 936, p . 1 89.
Menţionăm că în curtea Regimentului "Regele Ferdinand I" din Oradea a fost
dezvelit bustul regelui prin grija generalului Traian Moşoiu, fost comandant al
Corpului Vânăţorilor, vezi Nicolae Firu. op. cit., p. 74 -75.
1 8. Virgiliu Z. Teodorescu, Elisabera Teodorescu. Simboluri ale cinstirii dedicate
reginei Maria, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică de la Muzeul
Naţional Peleş, octombrie 1 997; Nicola Firu, op. cit.; Aurel Tripon. op. cit. p.
1 88.
1 9 . A.N.-D.A.I.C., fond M .C.A.-D.A., inv. 8 19, dosar 6 11 1 936, f. 83 lucrarea a
costat 80.000 de lei. Sunt menţionate dimensiunile lucrării 3,30x3,30x3,50 m.
20. Acum face parte din patrimoniul Muzeului Naţional Cotroceni fiind amplasat
în incinta edificiului. Prin proporţii nu se armonizează cu mediul ambiant.
Locul lui este în curtea palatului. Lucrarea este semnată şi datată pe umărul
drept "I.D. BÂRLAD 1 927 " , iar jos pe plintă "FABRICA V.V. RĂŞCANU
1 929" ; A .N.-D.A.I.C., fond Muzeul Alexandru Saint Georges (M.AI.S.G).
dosar 3 salonul a fost organizat în perioada 6 mai - 6 iunie 1 928: Catalogul
Salonului Societăţii Artiştilor Sculptori, Bucureşti, poziţia 24 cu menţiunea că
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lucrarea turnată în bronz era preţuită l a 1 5 .000 de lei, iar în gips la 1 0.000 de
lei; Virgiliu Z. Teodorescu, Informaţii referitoare la activitatea sculptorului
Ioan C. Dimitriu Bârlad, în "Revista Muzeelor şi Monumentelor
Monumente Istorice şi de Artă", 111 987, Bucureşti p. 56-62.
A.N .-D.A.I.C., fond M.AJ.S.G., dosar 3 Catalogul Societăţii Tinerimea
Artistică, Bucureşti, poziţia 253 . Expoziţia a fost deschisă la 26 octombrie
1 928.
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., inv. 8 19, dosar 6911937, f. 1 3 .
Ibidem, dosar 70/ 1 937, f. 65v., 83 fotografia monumentului.
Ibidem, fond M.Al.S.G., inv. 654, dosar 57/ 1 932, f. 56, cup din ziarul
"Universul", Bucureşti, referinţă la monumentul Unirii realizat de Olga
Sturdza, vezi Rodica Eugenia Anghel, Olga Sturdza - contribuţii privind viaţa
şi activitatea, în "Arhivele Moldovei" 1-11, 1994- 1 995, Editura Fundaţiei
"Axis", Iaşi 1 996, p. 72-76.
"Boabe de grâu", anul IV, nr. 9 din septembrie 1 933, Bucureşti, p. 569 cu
fotografia care a reţinut prezenţa pe aticul clădirii a machetelor statuilor
perechi, respectiv Ferdinand 1 cu Mihai Viteazul ; A.N.-D.J. Iaşi, Biblioteca,
inv. 802 1 , Primul anuar ghid al municipiului laşi, Iaşi, 1 935, fotografia cu
statuia din holul scării.
Virgiliu Z. Teodorescu, Monografia sculptorul Mihai Onofrei, manuscris;
Arhiva Mihai Onofrei, dosar 1 934.
"România Nouă Ilustraţă", anul II, nr. 5 din ianuarie 1 930, Bucureşti, p. 15-16
fotografia şi textul ; "Parlamentul Românesc", anul V, nr. 1 36- 140 din martie
1 934, Bucureşti, p. 23 fotografie.
A.N-D.A.I.C., fond M .C.A.-D.A., inv. 8 1 9, dosar 68/ 1 937, f. 1 68; "Albina",
anul XXXVII, nr. 30 din 3 august 1 934, Bucureşti, p. 2; idem, nr. 3 1 din 1 O
august 1 934, p. 8-9; "Realitatea ilustrată", anul VIII, nr. 393 din 5 august
1 934, Bucureşti, p. 2 fotografie.
"Albina" , anu l XXXVII, nr. 49 din 14 decembrie 1 934, Bucureşti, p. 1 5.
Catalogul al V-lea Salon al Ateneului Român - Luna Bucureştiului 1 8 mai- 1 8
iulie 1 935 ",Bucureşti, p . 25. poziţia 259; "Universul", anul 52, nr. 138 din 22
mai 1 935, Bucureşti, p. 8.
"Albina", anul XXXIX, nr. 38 din 4 octombrie 1 935, Bucureşti, p. 6 10; idem
anul XL, nr. 7 din 19 februarie 1 937, p. I l O, fotografia redă un bust turnat în
bronz pe un soclu de piatră.
A.N.-D.A.I.C., fond M.Al.S.G., dosar 2/1 942; Buletinul Muzeului Militar
Naţional , anul V, nr. 9- 1 0, 1 94 1 - 1 942 Bucureşti: Adina Nanu, Florica
Cruceru, Alexandru Călinescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, p. 40.
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., dosar 68/ 1 937, f. 58v.
Ibidem, dosar 69/1 937, f. 13 înălţimea lucrării avea 3 , 1 0 m., costând 60.000
eli! lei.
Ibidem, inv. 8 1 8, dosar 6 1 11 936, f. 6 1 lucrarea fiind evaluată la 2 1 0.000 de lei.
"Albina", anul XXXIX, nr. 3 1 din 7 august 1 936, Bucureşti, p. 482.
A.N-.D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., dosar 89/1937, voi. 1, f. 1 62, 1 64.
Ibidem
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Ibidem, dosar 9011 943, f. 2 1 , 33; Sabin Manuilă, Indicatorul localităţilor din
România, Imprimeria Institutului Statistic, Bucureşti, 1 943, p. 1 82_
A.N-.D_A.LC., fond M_C.A.-D_A., dosar 70/937, f. 1 03.
Ibidem, dosar 68/ 1 937, f. 241 evaluat la 25.000 de lei, f. 2 1 8 fotografia de la
solemnitatea dezvelirii monumentului.
Ibidem. dosar 89/ 1 937, f. 53, la 10 mai 1 936 hotărârea realizării
monumentului regelui Ferdinand 1: la 2 decembrie 1936 s-a primit oferta lui
Ioan C. dimitriu Bârlad de a face macheta: se solicita avizarea de către
comisia superioară a Monumentelor Publice (C.S.M.P.); f. 59 Procesul verbal
din 9 aprilie 1 937 întocmit după vizionarea lucrărilor modelată în pământ
cuprinde propunerile sculptorului Frederic Storck, membru în comisie, delegat
pentru constatarea stadiului şi calitatea lucrărilor; f. 55, avizul dat de regele
Carol al 11-lea;ibidem, dosar 55/1 937, f. 27, Jurnalul nr. 1 32 al C.S.M.P., din
14 mai 1 937 prin care se aproba realizarea monumentului însă fără
basoreliefuri: " Universul " , anul 54, nr. 285 din 1 6 octombrie 1 937, p. 2
fotografie şi text, statuia îl redă pe rege în uniforma de campanie purtând
cască; ibidem, dosar 90/1 940, f. 74 informarea Corpului Grănicerilor, f. 74v,
75, 78, 79, 1 3 ; A.N. -D.J. Tulcea, fond Prefectura Judeţului Tulcea - Serviciul
Administrativ, dosar 978/194 1 , f. 19, monumentul evaluat la 2.500.000 de lei .
A.N-.D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., dosare 93/1 938, f. 55, 56, 57,58, 59, 60;
901 1 940, f.25, 66, 73, 77; "Universul," nr.55, 27 1 din 5 octombrie 1 938, p. 9
fotografie.
A.N.-D.J. Suceava
fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, inv. 23 1 , dosar
45/ 1 938; ibidem, Primăria Suceava, dosar 8/1938, f. l 5.
A.N.-D.A.LC., fond M.C.A.-D.A., dosare: 93/ 1 938, 1 87, 1 53, 1 54 Jurnalul
nr. 237 al C.S.M.P., din 3 1 august 1 938 prin care se aproba lucrarea,
fotografie; 9611 938, f. 1 04; 95/1 938, f. 44, 48.
Ibidem, dosare: 93/ 1 938, f. 1 88, 1 53, 1 54, 239; 95/ 1 938, f. 48 Jurnalul nr.238
al C.S.M.P. din 3 1 august 1 938 prin care se aviza lucrarea ; 96/1 938, f. l 06.
Ibidem, fond Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (S.O.N.F.R.),
dosarele .,Centrala"; Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii la Istoricul
Mausoleului de la Mărăşeşti, manuscris 1967 ; Idem, pentru slava eroilor
nemului, în colecţia Pro Patria", nr. 1 2, din februarie 1 997, Bucureşti, p. 22"
23; Idem, Biserica şi simbolurile cinstirii Eroilor, în: Valorile morale în
procesul educaţional specific Ministerului de Interne, Bucureşti, 1 997, p. 1031 1 4.
Catalogul Expoziţiei Societăţii Tinerimea Artistică, 2-30 aprilie 1939,
Bucureşti, poziţia 1 87; Virgiliu Z. Teodorescu, Oscar Spaethe, în "Anuar",
editat de Muzeul Naţional Peleş, voi . 1/1 996, Sinaia, p. 34-46.
A.N.-D.A.l.C., fond M.C.A.-D.A., dosare: 1 03/1 939, f. 1 prima fotografie, 26,
67. 69. 70, 7 1 , 72; 9311938, f. 53, 54; 9611 938. f. 39 Jurnalul, nr. 206 al
C.S.M.P. din 1 3 mai 1 938; Jurnalul nr_504 al C.S.M.P., din 8 iulie 1 939.
Ibidem, dosare: 94/ 1 938, f. 1 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 24; 95/1938, f. 8, 9, I l ; Jurnalul
nr. 1 95 al C.S.M.P., din 26 martie 1 938; 57/ 1 939, 17 file "Universul" , anul 55,
nr. 237, din 1 septembrie 1 938, Bucureşti, p. 2, rubrica Tribuna liberă includea
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articolul sculptorului Spiridon Georgescu. referitor la calităţile lucrării lui
Oscar Han. pe care o considera necorespunzătoare: ldem, nr. 258, din 22
septembrie 1 938, p. 8, invitaţie la dezvelirea monumentului: "Albina" , anul
XL. nr. 1 1 din 1 9 martie 1 937, Bucureşti, p. 1 62; "Calendarul Universu1 1 940" ,
Bucureşti, p. 7 1 , dezvelirea la 6 februarie 1 939; ,.Parlamentul românesc" , anul
X. nr. 287-288. din 28 februarie 1 939, Bucureşti, p. 5: A.N.-D.A.I.C., fond
M.C.A.-D.A., dosar 90/1 940, f. 41 . repartizarea statuii la laşi, f. 1 3, 6 1 , 62;
A.N .-D.J. Suceava. fond Primăria Suceava, dosar 711 945, f. 7, Ministerul
Propagandei-Comisia pentru aplicarea articolului 1 6 din Convenţia de
Armistiţiu, "Publicaţii scoase din circulaţie" , broşura nr. 2, p. 19, poziţia 533;
Regele Ferdinand 1 şi Unirea Basarabiei ( Comitetul pentru ridicarea statuii
Regelui Ferdinand 1. în capitala Basarabiei-Chişinău ), Tipografia "Dreptatea" ,
Chişinău, 1 939.
A.N.-D.A.I.C.. fond M.C.A.-D.A., dosar 74/1 940, f. 1 7 ; Catalogul Salonului
Oficial 1940, Bucureşti, p. 38, poziţia 337, piesă turnată în bronz.
A.N.-D.J Timiş, Biblioteca, Virgil Birou. Năzuinţe şi realizări - etape din
viaţa culturală bănăţeană, Timişoara, 1 94 1 .
A.N.-D.A.I.C., fond M .C.A.-D.A., dosar 62/ 1 94 1 , f. 1 95, basorelieful evaluat
la suma de 30.000 de lei ; Ibidem, fond M.AI.S.G., inv. 654, dosar 2, f. 487;
"
"Buletinul Muzeului Miliar Naţional , anul V, nr. 9- 1 01 1 94 1 - 1 942, Bucureşti,
p. 1 62.
A.N.-D.A.I.C., fond M.Al.S.G., inv. 654, dosar 211942, f. 458; "Buletinul
Muzeului Militar Naţional" , anul V, nr. 9- 1 0/ 1 94 1 - 1942, B ucureşti, p. 1 08.
A.N.-D.A.I.C., Fototeca 1 , 4530; Lucian Predescu, op. cit., p.435, atribuie
lucrarea sculptorului V. Ionescu- Varo.
A.N.-D.A.I.C., fond S .A.F., dosar 8.
A.N.-D.J.Iaşi, B iblioteca, Richiard P. Hette, Titluri şi lucrări, Tipografia
Brawo, Iaşi, 1 939, p. 1 5.
I. Miloia, Sculptorul Ferdinand Gallas, în "Analele Banatului " , anul III,
aprilie-iunie 1 930, Timişoara, p.75, 78, 8 1 , 85, 89, 90.
Grigore Ionescu, Bucureşti - ghid, Bucureşti, 1 938, p. 1 66, expus în sala V.
Idem, p. 58.
ldem, p. 268.
Al. Busuioceanu, Monumente, în "Gândirea" , anul XIV, nr. 1 0, decembrie
1 935, Bucureşti p. 534-535: O. Han, Dălţi şi pensule, Editura Minerva,
Bucureşti, 1 970, p.502-505 ; Victor Crăciun, Miliţa Petraşcu
statuia
nefăcută, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 988, p. 83-84.
A l . Busuioceanu. op. cit..
Amintim în acest sens comenzile ulterioare obţinute de Oscar Han, Ioan C.
Dimitriu Bârlad, ş.a.
"Universul " , anul 55, nr. 1 97 din 23 iulie 1 938, Bucureşti p. 6.
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A., dosar 1 28/ 1 938, f. 3 ,3v., 1 0, 1 5 ;
"Universul" anul 55, nr. 222. Bucureşti, 1 7 august 1 938, p . 8.
Gazeta Municipală" , anul VII, nr. 353 din 1 8 decembrie 1 938, Bucureşti, p. 4;
A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.- D.A., dosar 9011 937, f. 47.
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fond Uniunea Artiştilor Plastici (U.A.P.), dosar 1 6/ 1 958;
Virgiliu Z. Teodorescu, Elisabeta Teodorescu, Contribuţii la cunoaşterea
tumătorului de artă V. V. Răşcanu, comunicare la sesiunea Muzeului Naţional
de Istorie a României, decembrie 1 996, în "Muzeul Naţional", voi. X1 1 998,
Bucureşti: "Gazeta Municipală", anul VII, nr. 343 din 9 octombrie 1 938,
Bucureşti, P- 4.
69. Gazeta Municipală, anul VII, nr. 393 din 8 octombrie 1 939, Bucureşti, p. 3.
70. "Universul'�. anul 57, nr. 1 28 din 12 mai 1 940, Bucureşti, P- 3; "Gazeta
Municipală", anul IX, nr. 422, Bucureşti, 1 2 mai 1 940, P- 6; Idem nr. 4 1 9 din
14 aprilie 1 940, p. 4.
7 1 . "Gazeta Municipală". anul /X, nr. 422 din 12 mai 1 940, Bucureşti, p. 6.
7'2 . Idem. nr. 43 1 din 14 iulie 1 940, p. 4; nr. 432 din 21 iulie 1 940, p. 4; nr. 423
din 19 mai 1 940, p. 3.
7 3 . Gr. Trancu - laşi, op. cit., p. 24.
.
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CONSIDERAŢII PRIVIND ISTORICUL MONUMENTELOR DE ARTĂ
RELIGIOASĂ ALE REŞEDINŢEI REGALE ŞI ARHIDUCALE
DIN BRAN (1921-1947)
Nicolae Pepene
La 1 decembrie 1 920, aniversând Marea Unire, momentul caracterizat de
Regina Maria ca "apogeul monarhiei române" , în şedinţă festivă, la propunerea
primarului dr. Karl Ernst Schnell, consiliul orăşenesc al Braşovului decide în
unanimitate să ofere "străvechiul castel al Branului, atât de bogat în amintiri istorice" '
Reginei Maria a României Mari, "marea regină care usucă lacrimile văduvelor şi
orfanilor, îmbărbătează pe cei deznădăjduiţi, întinde ajutor şi mângâiere celor ce zac în
suferinţă şi împrăştie binecuvântare pretutindenea unde îşi îndreaptă paşii şi prin toate
acestea cucereşte cu un avânt irezistibil inimile populaţiei ţării întregi" 2
Mai puţin obişnuit, cadoul braşovenilor împlinea o mare dorinţă a Reginei
M aria care descoperind castelul Bran într-o excursie făcută în Transilvania înainte de
primul război mondial, mărturisea că: "îl văzusem stînd într-o singurătate nebună pe
stânca pe care e înălţat şi-mi fluturase prin minte, ce încântare ar fi fost să stăpânesc o
asemenea fortăreaţă şi s-o prefac într-un cămin. Ce basm ar fi însemnat să chem la
3
viaţă un mic castel medieval, o adevărată poveste de zâne. "
Astfel, pentru suverană Branul, alături de Balcic, au devenit "colţurile noastre
dragi de retragere".4 Transformarea fortăreaţei medievale în reşedinţă regală5 s-a făcut
separat de toate convenţiunile obişnuite la curtea regală. Regina Maria a încercat să
creeze ceva peste noţiunea de trai confortabil : plăcerea de a trăi într-o lume veche,
plăcere pe care dorea să o împartă doar cu cei care au înţeles farmecul romantic al
Branului.6
Pentru "Castelana" Branului7 , amenajarea reşedinţei a fost "o întâmplare
minunată şi, cu aceiaşi însufleţire niciodată domolită" s-a apucat să o
"chivernisească" 8 Schimbările au păstrat înfăţişarea exterioară de tip medieval a
cetaţii. Regina Maria recunoaşte că: "n-am făcut nimic care să-i ia înfăţişarea feudală,
n-am prefăcut iuţeala scărilor, n-am înălţat acoperişul pridvoarelor, nici n-am îndreptat
odăile strâmte. Uşile au rămas atât de joase încât intrând eşti silit să-ţi pleci capul,
pereţii sunt groşi de mai mulţi coţi, grinzile grele încing tavanele care nu sunt boltite si
atâtea niveluri te întâmpină în castel încât anevoie ştii la ce cat te afli". 9Castelul a
devenit locuibil, s-a creat un confort sigur, vechile guri de tragere au fost transformate
în ferestre, s-au creat noi camere în diverse colţuri şi uriaşul pod al castelului a fost
transformat în spaţii de locuit. Amenajarea interioarelor a transformat castelul într-un
"mic muzeu plin de comori rare aduse din toate ţările" 10
În 1 930, într-o lucrare dedicată ctitoriei sale de la Balcic, "Stella Maris", "cea
mai mică biserică din ţară" 1 1 , Regina Maria mărturisea că preţuieşte orice religie,
deoarece credea că "Dumnezeu stă peste toate acestea şi mai ales stă deasupra oricărei
certe. Aflu pe Dumnezeu în Fire, în frumuseţe, în artă, în iubire, în iubirea faţă de toţi
oamenii " 1 2
Deoarece locuinţele Reginei trebuiau s ă confirme trăsăturile sale personale,
_
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lu�.:rurilc ce dau "caracter unui cămin" 1 3 , amenajarea reşedinţei din Bran a fost făcută şi
sub intluenţa �.:oncepţiilor religioase ale suveranei_
Încă din 1 9 si 20 august 1 922, Regina Maria a decis ca sub semnul "cultului
eroilor noştri'', să aşeze două troiţe pe teritoriul Branului. Monumentele au fost
dedicate luptelor purtate în hotarele acestei comune" în timpul primului război
"
mondial. 14 Iniţiativa reginei a fost susţinută de filiala Bran a societăţii ;<Mormintele
Eroilor" 1 5 condusă de profesorul brănean Ion Clinciu. 1 6 Crucile erau din lemn de
stejar masiv cu tăblii de metaL Prima troiţă, mai mică ca înălţime (3, 50m), a fost
aşezată în parcul din centrul comunei Bran, în faţa castelului, la intersecţia "şoselei
judeţene" (actualul DN 73) cu drumul dinspre Bran-Predeluţ. Pe faţa troiţei este
sculptată următoarea i nscripţie: " 1 9 1 6- 1 9 1 8 -Sfântă slăvire vitejilor, care şi-au jertfit
viaţa pentru reîntregirea neamului românesc. Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Societatea "Mormintele Eroilor", Comitetul Central, S .T. Bacosin. Arhitect- C.M.
Babic - Sculptor".Troiţa mai mare (4,50m) a fost aşezată pe "hotarul Moeciului de
Jos. la răscrucea formată de şoseaua judeţeană (porţiunea ce se numea odinioară
··Drumul Carului " ) cu drumul Moeciului, unde de asemenea s-au dat lupte" Textul
sculptat pe cruce este redactat de Regina Maria şi a fost folosit în 1 92 1 la monumentul
eroi lor de la Barto1omeu-Braşov 1 7 : " 1 9 1 6- 1 9 1 8 -Nu vărsaţi lacrimi pe mormintele
eroilor. ci mai curând slăviţii în cântece, aşa ca faima lor să rămână un ecou prin
legenda veacurilor. Maria" Troiţa se află în prezent amplasată în faţa şcolii primare
din Moeciu de Jos, şcoală care în 1 922 purta numele Principelui Mihai_ 1 8
Regina a amenajat în castelul Bran, la parterul turnului rotund, un loc de
rugăciune şi reculegere, o capelă simplă, cu câteva străni, un iconostas şi un altar. 1 9
Pereţii capelei sunt pictaţi de către Artur Verona în perioada septembrie 1 926noiembrie 1 927. 20 Pe peretele din dreapta intrării, a fost pictată scena depunerii
jurământului de către Regina Maria ca Regină a României Mari, în anul 1 922, la Alba
-Iulia. Pe peretele din stânga, Regina Maria, îmbrăcată în costum medieval de Doamnă
a Ţării, dăruieşte castelul Bran copiilor săi, Ileana şi Nicolae, îmbrăcaţi şi ei în straie
domneşti. într-o scenă copiată după imaginile ctitorilor de lăcaşuri sfinte din lumea
medievală românească. 2 1 Imaginea pare a fi transpunerea unei fantezi a suveranei, care
în această perioadă, vine la Bran, însoţită de cele mai multe ori de copii săi, Ileana şi
Niky (Nicolae). 22 În anul 1 933, capela a fost restaurată de Otto Potpecan- Mtiller, un
pictor de firme şi vopsitor" din Braşov. 23
"
În 1 94 1 , principesa Ileana aduce de la Cotroceni în capela castelului Bran
rămăşiţele principelui Mircea, cel mai mic dintre copiii Reginei Maria, mort de febră
tifoidă, la 20 octombrie 1 9 16. 24 Pe piatra mormântului, după reîntoarcerea familiei
regale din Moldova, s-a cioplit o scurtă legendă compusă de Regina Maria:
"În acest sfânt lăcaş al Cotrocenilor
lângă rămăşiţe de vechi stăpânitori
ai ţării odihneşte fiul mai mic, născut
la 2 1 decembrie 1 9 1 2, al regelui Ferdinand 1
şi al reginei Maria
Principele Mircea
care s-a stins în ziua de 20 octombrie 1 9 1 6
în ceasul luptelor grele când
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oştile române se jertfeau pentru
împlinirea visului de veacuri.
Rămas singur paznic al părinteştii
case pe când steagul ţării numai
umbria aceste locuri . Plângeţi-)
căci a suferit în zilele rele şi zilele
bune nu le-a văzut."
Imaginile din perioada interbelică şi inventarele reşedinţei regale şi princiare
din Bran atestă decorarea interioarelor castelului cu numeroase obiecte religioase25 : "
icoane vechi în stil bizantin, potire de aur şi argint, candele, candelabre, şi sfeşnice cu
lumânări de ceară, iconostase şi statuete în lemn, ca călugărul rugător din Camera de
culcare (dormitorul reginei, Apartamentul Reginei Maria. etajul I-n.a.) "26 Î n 1 930, în
holul apartamentului reginei Maria a fost montată pe perete fresca "Capul Sf. Ioan
Botezătorul" aparţinând lui Giovanni Oliviero "zis Giovanni da San Giovanni".27
Regina Maria a înzestrat reşedinţa cu câteva cruci de piatră. Crucile au fost
aşezate în curtea interioara a castelului, în parcul reşedinţei28 , pe stânca din faţa intrării
în castel şi pe platoul situat vis-a-vis de vechea vamă. De asemenea, o cruce de lemn
sculptată a fost aşezată mai întâi în curtea interioară, apoi în parc.
Î nsă gestul cel mai spectaculos rămâne aducerea unei bisericuţe din lemn, în
1 932, la picioarele Măgurii Branului.
La începutul lunii septembrie 1 928, după câteva zile petrecute la Sovata, unde
mergea destul de des pentru tratament, Regina Maria, însoţită de nora sa, principesa
Elena, de sora şi fratele acesteia, principesa Irina de Grecia şi principele moştenitor
Paul. viitorul rege al Greciei ( 1 947- 1 964), au plecat la castelul din Gheorghieni.29 Pe
Valea Mureşului, în comuna Lueriu (Reghinul Săsesc) au descoperit o bisericuţă de
lemn, "foarte frumos lucrată"30, construită în 1 7 3 1 cu hramul "Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil" şi repictată în 1 8383 1 Deoarece lângă lăcaşul rămas neîncăpător,
credincioşii din Lueriu ridicaseră o biserică nouă de piatră, la sfârşitul lunii septembrie
1 928, flatată de aprecierile reginei, comunitatea din Lueriu a hotărât să dăruiască
bisericuţa "bunei noastre Regine-văduve pentru ca să o aşeze lângă castelul din
Bran" 32 Darul împlinea dorinţa reginei, care prefera la Bran, "în locul unei biserici
mari . frumoase, de piatră" bisericuţa de lemn, pe care în "poveştile" sale o descrie "cu
un acoperiş foarte mare ce părea că o doboară. Nenumăratele anotimpuri îl pârguiseră
atât de frumos, încât şiţa învechindu-i-se bătea în cenuşiu, de-ţi era mai mare drag să
priveşti la e1". 33
În 1 930, deşi susţinea că nu s-a simţit niciodată împinsă să-şi schimbe
mărturisirea de credinţă, fiind încă o "trainică protestantă"34 , Regina Maria recunoştea
că: "Î ncă de pe când eram copil mă simţeam atrasă către bisericile ortodoxe; datorită
fără îndoială în parte mamei care era o fierbinte ortodoxă35 ( . . . ),dar mai era şi pentru
că în ele mi se părea că aflu mai multă taină decât în orice alte locaşuri de
rugăciune. "36
În vara anului 1 932, amenajarea castelului fiind aproape terminată, regina
poate dispune mutarea lăcaşului ortodox de pe Valea Mureşului la Bran. Bârnele
bisericii au fost aduse cu trenul până la Râşnov, iar de aici cu camioanele până la
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Deoarece artistul din ea era "mai tare decât orice altceva", .,plângând golătatea
bisericilor noastre protestante, atât de mărunte în faţa setei de frumuseţe care-mi
3
umple sufletul", 8 regina a înzestrat biserica de lemn cu numeroase obiecte de cult
valoaroase. Inventarul din 1938, întocmit la scurt timp după moartea reginei ( 1 8 iulie
1938 ), menţionează: " 1 rând de haine nou pentru preot 1 7 cărţi bisericeşti. 1 candelă
de argint cu trei braţe. 3 candele de argint atârnate în faţa altarului. 1 icoană de lemn,
Maica Domnului, pe masă. 1 icoană de lemn, Maica Domnului, în cutie de piele. 4
sfeşnice de lemn sculptate şi pictate. 1 iconostas de lemn. 1 masă mică de lemn. 3
scaune. 1 policandru de lemn sculptat şi pictat, cu 1 8 becuri. 1 cruce mare pictată
aurită. 2 sfeşnice argintate. 1 sfeşnic cu 3 braţe argintat. 1 cădelniţă argintată. 1 2 piese
de argint pentru Sf. masă în altar. 1 cruce veche sculptată cu margine de metal. "39
La 22 iulie 1939, arhiducesa Ileana40 îi face un parastas Reginei la Bran. Cu
această ocazie participă la "sfinţirea bisericii castelului Bran" 4 1 .Se pare că acum, în
cinstea zilei onomastice a mamei sale, arhiducesa Ileana îi adaugă vechiului hram al
bisericii, "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" (8 noiembrie), hramul .,Sfânta
Mironosiţă întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena" (22 iulie). După ce a fost mutată
la Urlaţi, călugării schitului "Sfânta Maria" au vrut să preia cinstirea ambelor hramuri,
însă în respectarea hramului primit la Bran s-a strecurat o greşeală, deoarece ziua
onomastică a reginei Maria ",Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena" (22 iulie), a fost
confundată cu sărbătoarea "Adormirea Maicii Domnului' 1( 1 5 august), apreciată în
general de românii ortodocşi ca sărbătoarea celor ce poartă numele "Maria"
O dorinţă testamentară inedită a Reginei Maria a fost ca inima sa să nu fie
îngropată în biserica de la Curtea de Argeş, necropola familiei regale, ci să fie depusă
în bisericuţa "Stella Maris", construită de ea la Balcic şi închinată Maicii Domnului.
Inima era aşezată într-o casetă de argint aurit ce aparţinuse reginei, cadou de nuntă
primit de la supuşii săi în 1 893.42 În septembrie 1 940, România cedează Bulgariei
Dobrogea de Sud (Cadrilaterul), şi odată cu aceasta Balcicul. Cu aprobarea principesei
Ileana, moştenitoarea reşedinţei din Bran şi a autorităţilor române, generalul Eugen
Zwiedinek von Sedenhorst, împuternicit de Ileana să-i administreze reşedinţa, aduce
inima Reginei la Bran şi o depune în bisericuţa de lemn. În primavara anului 1 94 1 ,
într-o stâncă desupra bisericii de lemn, Ileana a făcut o mică criptă unde "caseta a fost
depusă şi unde lumea putea să vină liberă să se închine" 43 Aici, caseta era închisă într
o urnă de marmură. Capela avea un grilaj de fier, ornamentat cu crucea gamee, a casei
de Hohenzollern. B ranul devine o adevarată necropolă a familiei regale române.
Pe 27 iunie 1 947, în curtea spitalului .,Inima Reginei" din Bran, construit ,în
vara anului 1944 şi patronat de arhiducesa Ileana de Habsburg, părintele Arsenie de la
Sâmbăta, sfinţeşte fundaţiile unei biserici de piatră. 44 Ea trebuia să fie copia fidelă a
bisericuţei "Stella Maris" din B alcic, ctitorie a reginei Maria, "răsfrângerea aidoma" a
unei bisericuţe bizantine, vizitată de Maria şi Ileana în 1 928 într-o călătorie în Cipru45
Î n bisericuţă, Domniţa, aşa cum o alintau brănenii pe Ileana, dorea să aşeze Inima
Reginei "aşa încât să rămână pentru totdeauna în Spitalul Inima Reginei, care fusese
dedicat memoriei ei" 46 Plecarea forţată din ţară a Domniţei a lăsat proiectul
neterminat.
Pe 1 2 ianuarie 1 948, arhiducesa şi familia sa părăsesc România,47 "departe de
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tot ce cunoşteam şi iubeam" 48În momentul plecării din ţară, Ileana a încercat să ia şi
caseta cu Inima Reginei "dar n-a fost posibil fiindcă micul mormânt era aşa de bine
l:imentat şi nu se putea deschide fără a produce zgomot şi a atrage atenţia poliţiei
comuniste. Era ca şi cum ar fi fost dorinţa ei să rămână în România, în mijlocul
poporului ei iubit" 49 Inima Reginei rărnânea la Bran ca un "simbol al dragostei şi
credinţei pe care nici o putere de pe pamant nu le poate distruge.( . . . ) Am îngenunchiat
împreună cu Anton50 şi copiii 5 1 pentru ultima dată la altarul unde era inima şi ne-am
rugat adânc, în tăcere. Atunci mi-am promis solemn că oriunde aş merge voi încerca
să îmi continuu munca; mi-am promis că, deoarece în inima mea era încrustată
imaginea României, viaţa mea va rămâne în continuare dedicată ei. Luasem o cutiuţă
veche şi frumoasă de metal de pe una din mesele din castel şi, dând la o parte zăpada
cu mâinile, am umplut-o cu pământ românesc. Din câte am adus cu mine, acesta este
lucrul cel mai preţios pe care îl am în casa din Noua Anglie."52
La 1 octombrie 1 950, castelul Bran e declarat monument istoric5\ iar în anul
1 957 va fi transformat în muzeu54 Amenajarea acestuia s-a încadrat limitelor dictate
de restricţiile ideologice ale partidului comunist. Cu multă grijă, expozitiile muzeului
evitau prezentarea reşedinţei regale şi arhiducale din Bran, orice referire la cea mai
frumoasă perioadă din istoria Branului fiind considerată "act de sabotaj şi trădare"
După 1 948, autorităţile comuniste au aruncat în depozitul muzeului crucile
fostei reşedinţe regale. În anul 1 956, pregătindu-se amenajarea muzeului, pentru a
elimina orice amintire a familiei regale la Bran, la propunerea patriarhului Justinian
Marina, autorităţile comuniste au aprobat mutarea bisericii de lemn la schitul Cricov, o
reşedinţă a Patriarhiei Ortodoxe Române din Jercălăi -Urlaţi (jud. Prahova).
La 12 august 1 948, Consilieratul Cultural Braşov prezintă într-o situaţie a
"
monumentelor publice", cerută de Direcţia Servicii Culturale din Judeţe a Ministerului
Artelor şi Informaţiilor, cripta Inima Reginei": Din informaţiuni, inima este închisă
"
"
într-o cutie de aur ale cărei dimensiuni nu se cunosc, care cutie este închisă la rândul
ei în altă cutie metalică. Deasupra se află un bloc de marmură de care este atârnată o
candelă la partea superioară a blocului. Toate acestea sunt introduse într-o spărtură în
stânca Dealului Măgura de lângă Spitalul de Stat Bran. În faţă are un grilaj de fier
închis cu lacăt format în totalitatea lui din fosta cruce a Reginei Maria. Deasupra
întregului edificiu se află construit din marmură insigna fostei Regine Maria. Nu
există nici o semnătură". 55În anul 1 968, comuniştii profanează capela "Inima
Reginei" Caseta cu săculeţul de catifea în care se afla inima a fost ascunsă în
depozitele Muzeului Bran56 O imagine simbol pentru soarta adevăratelor valori ale
istoriei contemporane a românilor în perioada dictaturii comuniste.
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NOTE:
1

2
3
4

5

Arhiva Muzeului Bran, Actul de donaţie al Castelului Bran ( 1 decembrie 1 920).
Ibidem.
Regina Maria. Casele mele de vis, 1 930, p.6.
ldem. Copila cu ochii albaştri, în "Boabe de grâu", an 1 1 , nr.8-9, aug.- sept., 1 93 1 , p.41 4.
Vezi, Nicolae Pepene, Reşedinţa particulară din Bran a Reginei Maria a României în "Ţara

Bârsei", an II(XI I I ) , Braşov, 2003.
Marie of Roumania, Brana the beloved în The country that I love, Londra, 1 925, p . 1 67.
7 Regina Maria. Casele mele de vis, p.4.
8 Ibidem, p.6.
9 Ibidem.

6

10
11
12

Ibidem.
ldem. Stella Maris, cea mai mică biserică din ţară în " Boabe de grâu", an 1 , nr.9, 1 930, p . 1 .
Ibidem. p.7.

14

"Gazeta de Transilvania", nr. 1 84, din 26 august 1 922.

13

Regina Maria, Casele mele de vis, p. 1 2.

1 5 Societatea Mormintelor Eroilor" a fost fondată în septembrie 1 9 1 9, sub patronajul Reginei
"
Maria, pentru descoperirea şi îngrijirea mormintelor eroilor primului
război mondial şi
comemorarea . lor prin ridicarea de monumente, editarea de publicaţii şi sărbătorirea "Zilei
Eroilor" (ziua lnălţării Domnului"). Primul preşedinte al asociaţiei a fost patriarhul Miron Cristea.
"
16
"Gazeta de Transilvania", nr. 1 84, din 26 august 1 922.

17 Identificarea în articolul de faţă a Reginei Maria ca autor al textului monumentului eroilor din
Braşov- Bartolomeu completează prezentarea bună a monumentu lui, făcută de Vasile Oltean in
lucrarea Istoricul troiţelor din Scheii Braşovului, Ed. Pentru Viaţă, B raşov, 2001 , p. 1 69-1 74.
18 "Gazeta de Transilvania", nr. 1 84, din 26 august 1 922.

19 Inventarul castelului din Bran ( 1 930) în Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare
A.N.I.C.), Fond Casa Regală, Castele şi palate, Castelul Bran, dosar 1 1 5/1 930.
20
Ibidem, dosar n r. 1 0/1 927, f. 24.
21
Nicolae Pepene, Reşedinţa particulară din Bran a Reginei Maria a României, p. 82.
22A. N . I . C . , Fond Casa Regală, Regele Carol l i-personale, V, Dosar 41 1 / 1 927, f. 1 -8.
23 A . N . I .C., Fond Casa Regală, Castele şi Palate, Castelul Bran, Dosar 1 8 1 1 933, f. 65.
24 Vezi, Nicolae Pepene, Principele Mircea al Romaniei ( 1 9 12- 1 9 1 6), în "Jurnalul Naţional", din

1 5 august 1 997
Inventarul castelului din Bran ( 1 930) în

25

A . N . I . C . , Fond Casa Regală, Castele şi palate,

Castel u l Bran, dosar 1 1 5/1 930; dosar 34 1 1 938, f. 45.
26 Ioan Moşoiu, Branul şi cetatea Branului. Monografie istorică, geografică, turistică, pitorească,
descriptivă, Bucureşti, 1 930, p.99.
27 ANIC, Fond Casa Regală, Castele şi Palate, Castelul Bran, Dosar 1 1 5 1 1 930, f. 1 25.
28

in 1 930, în parcul regal, în faţa viitoarei "Case de ceai", pe atunci o simplă şură, a fost fixată o
cruce de piatră .
29 "Gazeta de Transilvania", nr. 93 din 8 septembrie 1 928.

30
Jl

32
33

34

35

Ibidem, nr. 1 0 1 din 30 septembrie 1 928.

Cf. pisaniei aflată în naosul bisericii.
Ibidem.
Regina Maria, Poveşti, laşi, 1 996, voi. 1 , p.8.
ldem, Stella Maris, cea mai mică biserică din ţară,p.6.
Maria Alexandrovna Romanov ( 1 853- 1 920) , Mare Ducesă de Rusia, singura fiică a ţarului

Alexandru al 1 1 -lea, căsătorită la 23 ianuarie 1 874 cu ducele Alfred de Edinburgh, fiul reginei
Victoria, devine ducesă de Edinburgh şi din anul 1 893 ducesă de Saxa-Coburg-Gotha.
36 Regina Maria, Stella Maris, cea mai mică biserică din ţară,p.6.
37

38

39

A.N.I.C. , Fond Casa Regală, Castele şi Palate, Castelul Bran, dosar 1 7/1 932, f.30.
Regina Maria, Stella Maris, cea mai mică biserică din ţară,p.7.
A. N . I . C . , Fond Casa Regală, Castele şi Palate, Castelul Bran , -Dosar 34 1 1 938, f. 45.
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Principesa Ileana de România, ultima fiică a Reginei Maria şi a regelui Ferdinand s-a născut

la 23 decembrie 1 908, in palatul princiar de la Cotroceni. La 26 iulie 1 93 1 , la Sinaia, s-a
celebrat căsătoria principesei Ileana cu arhiducele Anton de Habsburg, ultima căsătorie oficiată

în ţară pentru un membru al familiei regale române. După căsătorie, regele Carol interzicându-le
un domiciliu stabil in România, tânăra pereche se stabileşte în Germania, iar la scurt timp se
mută în Austria. Însă în 1 938 conform dorinţei testamentare a mamei sale, "Castelul Bran cu tot
ce se găseşte in el şi cu toate terenurile şi constructiile" a fost dăruit arhiducesei Ileana de
Habsburg. in timpul războiului, situaţia politică din Austria, supravegherea făcută de nazişti, o
determină pe Ileana să-şi aducă familia in România. in septembrie 1 943, ea hotărăşte să-i lase
pe cei trei copii mai mari la Braşov. in martie 1 944, sunt aduşi la Bran şi ceilalti copii mai mici. in
.
mai 1 944, Ileana hotărăşte să se alăture copiilor săi. in iulie 1 944, arhiducele Anton, concentrat
în toamna anului

1 938 in armata germană, in Luftwaffe, ca instructor de zbor, părăseşte

armata şi întreaga familie se reuneşte la Bran.
41

A . N . I . C . , Fond Casa Regala, Castele si palate, Principesa Ileana, dosar 334 1 1 939, f.60-62.
in prezent este păstrată in expoziţia "Tezaurul Naţional al României" a Muzeului Naţional de
Istorie al României. Caseta are 56 1 gr. g reutate şi este împodobită cu 307 pietre preţioase (Cf.
fi ei întocmite de muzeograful Muzeului Bran, Sorin Pop).
l
4 Maica Alexandra. Despre părinţii mei, în "Magazin Istoric" , nr.6/1 996, p.63.
4 4 Jurnalul Principesei Ileana, A.N . I . C . , Fond Casa Regala. Principesa Ileana, dosar 1/8 ( 1 944 1 947) , 1.32.
42

45

46

Regina Maria, Stella Maris, cea mai mica biserica din tara, p.6.
Ileana, Principesa de Romania, Arhiducesa de Austria, Traiesc din nou, Ed. "Humanitas",

47

După alu ngarea din ţară, familia princiară se refugiază mai întâi în Elveţia, apoi în Argentina.

Bucuresti, 1 999, p.362.

in 1 950 Domnita însotită de cei şase copii ajung în Statele Unite ale Americii, în timp ce

arhiducele Anto n se reintoarce în Austria. La scurt timp, vor divorţa. in anul 1 961 , dupa moartea

fiicei sale Maria Ileana într-un accident de avion, Ileana alege calea monahală. In septembrie
1 968, la Elwood City- Pennsylvania este sfinţită biserica "Schimbarea la faţă", primul asezământ
monahal ortodox cu slujire în limba engleză, pentru femeile ortodoxe de orice origine etnică.
Domniţa s-a întors în România în septembrie 1 990 şi la scurt timp după "binecuvântata

revedere" (cf. Cartea de onoare a Muzeului Bran), la 2 1 ianuarie 1 991 , se stinge din viaţă. Este
înmormântată la Ellwood City - Pennsylvania, în apropierea ctitoriei sale.
A dorit ca pe
mormânt să-i fie aşezată o cruce maramureşană, simplă cu un acoperiş de lemn.
48 Ileana, Principesa de Romania, Arhiducesa de Austria, op. cit. , p. 1 23.
4s Maica Alexandra, Despre părinţii mei, în "Cotidianul " din 25 noiembrie 1 993.
50

Soţul !lenei, Anton de Habsburg, fiul arhiducelui Leopold -Salvador de Habsburg -Toscana şi
al arhiducesei Blanka de Bourbon. infanta Spaniei, născut la 20 martie 1 901 . Numele complet al
prinţului era Anton Maria Franz Leopold Blanka Cari losef lgnatz Raphael Michael Margaretha
Nicetas.

51

Ileana si Anton de Habsburg au avut cinci copii: Ştefan (n. 1 5.08 . 1 932) ; Maria -Ileana

( n . 1 8. 1 2 . 1 933), numită şi Minola; Alexandra (n.21 .05. 1 935), numită şi Sandi; Dominic-Nicolae
(n.04.07 . 1 937), numit şi Niki; Maria-Magdalena (n.02 . 1 0 . 1 939), numită şi Magi; şi Elisabeta

�n . 1 5.01 . 1 942), numită şi Herzi.
2

Ileana, Principesă de România, Arhiducesă de Austria, op. cit. , p.376.
Arhiva Centrului de Proiectare a Patrimoniului Naţional, Fond Comitetul Monumentelor
Istorice, dosar 426, 1. 1 66- 1 68
54 Ioan Praoveanu , Castelul Bran, Braşov, 1 998, p.38.
53

55

A. N . I . C . , Fond Ministerul Artelor şi Informaţiilor, dosar nr.357, Consilieratul Braşov (iulie 1 948-

ianuarie 1 949), f.202.
56 Emil Stoian, Inima Reginei Maria, mss.
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CUM ŞTIA O FEMEIE CARTE PE LA 1800.
- CATRINA DIN NEAMUL LUI EVLOGHIE DASCĂLUL Lucian Valeriu Lefter

Ştiinţa de carte era un privilegiu şi cine o stăpânea era un privilegiat în
vremurile de odinioară. Faptul de a cunoaşte slovele era, totuşi, mai des întâlnit decât
cel al ştiinţei întrebuinţării condeiului, care era apanajul unor dieci şi câtorva preoţi.
Faptul devenea întru totul remarcabil când se întâlnea o femeie ce deţinea "ştiinţa"
folosirii condeiului. Desigur, au existat femei în istorie "luminate" şi cu carte 1 , dar
acestea făceau parte din elită, precum doamnele ţării: Elena lui Petru Rareş, Despina
lui Neagoe Basarab sau Elina lui Matei Basarab; aceasta din urmă fiind sora
învăţatului boier Udrişte Năsturel. Şi Antimia, fiica lui Grigore Ureche, ştia carte, fapt
ce reiese dintr-un zapis din 25 ianuarie 1 6572 ; se specifică în mod deosebit la sfârşitul
zapisului că "ea singură cu mâinile sale le-a făcut lor zapis şi le-a subscris, ea fiind în
cărţi foarte învăţată" Într-un alt zapis, tot din 1 657 3 , Antimia mărturiseşte: "Şi pentru
mai mare credinţa am scris singură cu mâna mea"
Potrivit lui Alexandru 1. Gonţa4 femeia, în Moldova, avea drepturi egale la
moştenire cu bărbatul. O constatare identică, că femeia din punct de vedere juridic era
prea puţin inferioară bărbatului, a făcut-o şi Maria Magdalena Szekely 5 Cu toate
acestea cum ştiinţa de carte nu era nici pe departe o îndeletnicire obişnuită în
societatea vremii, se pornea de la o prejudecată adânc înrădăcinată în mentalitatea
epocii. Era un fapt mai rar întâlnit, ca o persoană feminină să ştie să scrie. Lucru de
altfel susceptibil, şi în anumite circumstanţe îndoielnic, fiind necesară o cercetare
specială din partea autorităţilor pentru a dovedi veridicitatea unui asemenea fenomen:
ştiinţa de carte la o femeie ! Un asemenea caz s-a petrecut la cumpăna dintre veacurile
XVIII şi XIX în ţinutul Vasluiului. Aici, într-un sat de la obârşia văii Telejnei,
Murgeşti (satul Bereasa de astăzi, comuna Dăneşti, judeţul Vaslui), aflat în nordul
ţinutului, îşi avea aşezarea o anume Catrina, fata cunoscutului dascăl de slavonească
Gheorghe Evloghie, fapt ce nu a scutit-o de acuzaţia neştiinţei de carte. Însă
capacitatea sa de a şti să scrie, se datorează atitudinii sale ambigui: negarea din partea
sa că ar fi iscălit cu mâna ei nişte zapise din anii 1 798 şi 1 806.
Î ncadrarea în timp şi spaţiu a unui eveniment este o necesitate. Originile
neamului dascălului Evloghie la Murgeşti se ridică în timp până la 5 aprilie 1 4426,
când fondatorul genealogie al satului, Murgul, era trăitor aici. Voievozii Iliaş şi Ştefan
au întărit acestuia stăpânirea asupra satului, iar Ştefan cel Mare a reconfirmat vechea
stăpânire asupra aceluiaşi sat fraţilor Oană şi Jurj Murgu (întâlniţi şi sub formele
onomastice Ion şi Giurgea). Oană Murgu ar putea fi cel care la 7 octombrie 1 4876bis
vindea satul său, Cârjanii, de pe pârâul Sărata, lui Toma Prigorcea. Urmaşilor celor doi
adică lui lsac, Neacşa şi Sofica, descendenţi din Oană Murgu, şi verilor lor Toma,
lgnat şi Maria, fiii lui Jurj Murgu, li se întăreşte de către Petru Rareş, la 24 martie
153 1 7 , stăpânirea asupra satului Murgeştii de pe Telejna. Cei şase vor fi consideraţi
bătrâni fondatori ai satului şi astfel acesta va fi împărţit în şase părţi. Cu toate acestea,
satul nu va fi stăpânit decât de patru neamuri, iar acestea s-au constituit în două părţi
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atlate, am putea spune, în conflict permanent: Tulbureştii şi Pâslăreştii, curgători din
Oană Murgu. contra Băntăşeştilor şi Mihăileştilor, curgători din Jurj Murgu. Cauzele
contlictului se regăsesc în stăpânirea asupra satului Murgeşti.
Privitor la primii Băntăşeşti, în Murgeşti, aceştia se considerau descendenţi
din Jurj Murgu. Spiţele genealogice indică pe Iordache Bantăş8 drept strămoşul
neamului său din Murgeşti, trăitor la jumătatea veacului al XVII-lea; s-a căsătorit cu
Aniţa, fiica lui Ionaşcu. Iordache Bantăş a avut doi fii, Artenie şi Gaftona, din care
descind două ramuri ale neamului Băntăşesc din Murgeşti. Artenie Bantăş, care este
menţionat ce fiind preot, a pornit la 1 700 un lung proces între neamurile din Murgeşti,
care nu va lua sfârşit decât spre jumătatea secolului următor9 Potrivit spiţei
genealogice întocmite de Neculai B antăş-Kamenski 1 0, un Artenie Bantăş, identificat
de Gh. Ghibănescu 10bis ca fiind cel din Murgeşti, s-ar fi căsătorit cu Anisia Bantăş, sora
Aniţei Cantemir, mama lui Dimitrie Cantemir. Nu avem alt temei documentar care să
susţină faptul că Artenie Bantăş din Murgeşti ar fi cumnatul lui Constantin Cantemir,
Gh. Ghibănescu fundamentându-şi supoziţia pe spiţa rusească, care nu este întru totul
corectă. Există unele inadverdenţe, iar Gh. Ghibănescu nu cunoştea genealogia
Băntăşeştilor din ţinutul Neamţ. Profesorul Ştefan S. Gorovei a demonstrat că Aniţa
Cantemir (t l 677) era fiica lui Dumitraşco Bantăş 1 1 din Costeni, ţinutul Neamţ, de pe
valea Bistriţei, şi nicidecum a unui pretins Toader Bantăş din Murgeşti, care se pare că
a fost "inventat" de Băntăşeştii din Rusia, memoria lor genealogică estompându-se cu
trecerea timpului; trecuse mai bine de jumătate de secol, şi se aflau deja la a doua
generaţie, de când emigraseră. A existat o legătură de rudenie şi cu Băntăşeştii de la
Murgeşti, dar nu ştim în ce grad, căci nu întâmplător unii membri din această ramură
erau cunoscuţi de către "verii" lor din Rusia.
Sofia era fiica lui Artenie Bantăş, şi potrivit izvorului rusesc, căsătorită cu un
anume Constantin Ursu Bantăş, în 1 704, informaţie îndoielnică, după cum arată Ştefan
S . Gorovei. Dintre fiii Sotiei ştim pe Ion ( 1 705 - 1 772), călugărit sub numele de
Ivloghie sau Evloghie, şi fratele său Neculai ( 1709- 1 739), căsătorit în Rusia cu Ana
Zertis-Kamenski, fondatorul familiei Bantăş-Kamenski. Fiul său, Neculai Bantăş
Kamenski ( 1 737- 1 8 1 4), a fost director al Arhivelor Ministerului de Externe din
Moscova. Dimitrie B antăş-Kamenski ( 1 788- 1 850), nepotul celui emigrat în Rusia, este
cunoscut prin activitate sa publicistică, de istoric şi guvernator al provinciilor Tobolsk
şi Vilna (Vilnius).
Gheorghe Evloghie, fiul călugărului Evloghie, era aşadar descendent din
Băntăşeşti pe linie maternă, cel puţin din cei din Murgeşti. Diac de divan şi apoi dascăl
la şcoala domnească, mai este ştiut sub numele de "izbaşa Evloghie" încă de la 1 772 1 2,
când recensământul rusesc îl înregistrează ca fiind trăitor la Murgeşti. El a desfăşurat o
bogată activitate de traducător de urice slavoneşti între anii 1 766- 1 790 1 3 , urmând astfel
pe tatăl său la Şcoala Domnească, înfiinţată de Nicolae vodă Mavrocordat la
mănăstirea Sfântul Sava 1 4 - şcoală ale cărei baze se pare că au fost puse de Antioh
Cantemir la 1 70i 5 -, apoi mutată la Sfântul Nicolae-Domnesc. Grigore vodă Ghica
emite hrisovul din 1 776 1 6, pentru "Şcoala Domniască de aice din oraşul Iaşii, ce este
la Biserica Gospod Sfântu Neculai" întrucât "am aflat-o la proastă stare [ . . . ] am
aşezat-o la bună cale", răsplătindu-i pe "Gheorghe Evloghe biv Isbaşi, dascalul şcoalei
aceştia" şi pe "Gheorghe biv Ispravnic de Aprozi", psaltul şcolii, să aibă câte doi
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scutelnici de fiecare, deoarece "amăndoi s-au învoit şi s-au apucat ca împreună să fie
la învăţătura cărţii" Ei mai puteau ridica deseatina la 300 de stupi, vădrăritul la 400 de
vedre de vin şi goştina la 1 00 de oi.
Neculai Bantăş era un frate al Sotiei Bantăş, şi prin urmare unul din fii
acestuia, Mateiaş sau Matei Bantăş, negustor sau cupeţ din laşi, era vărul lui Evloghie.
Grigore vodă Calimah, la 1 8 iunie 1768 1 7 emite acestui negustor hrisov prin care îi
confirmă toate satele sale, multe fiind pe valea Rebricei, dar şi Râşcanii, din
vecinătatea Murgeştilor, sat pentru car� au ieşit la judecată urmaşii lui Matei Bantăş cu
nepoata dascălului Evloghie: Catrina. Săvârşindu-se Matei din viaţă prematur i-au
rămas ··copii nevrâsnici"; îi ştim pe Constantin, Iordache şi Xantia 1 8 • Jalba înaintată de
Ene Gheorghiu, ginerele lui Iordache Bantăş, la I l mai 1 827 '9 , aduce în discuţie acest
fapt acuzând pe răzeşii din Murgeşti, printre care şi Catrina, fiica lui Gheorghe
Evloghie. că au preluat o parte din moşia Râşcanii sub stăpânirea lor pînă în 1 797,
când Constantin Bantăş voind să-şi fructifice drepturile sale asupra moşiei. întâmpină
împotrivirea răzeşilor şi va depune jalba din 5 ianuarie 1 798. Deşi pe 25 februarie20,
acelaşi an. Ion Handoca. răzeş din Murgeşti, declara că nu se împotrivea stăpânirii lui
Constantin Bantăş, totuşi, în lipsa actelor o parte de moşie şi-a oprit-o Catrina în
stăpânirea ei, numai o parte trecându-o în stăpânirea lui Constantin Bantăş. Ulterior,
tot la 1 798, găsindu-se vechile acte Constantin Bantăş are prilejul să o mustre pe
Catri na pentru "strâmbătari ce i-au făcut" şi. prin urmare, ea îi dă zapis iscălit de mâna
ei. la 9 aprilie 1 7982 1 , precum că-i va restitui partea răpită dar îi propune un schimb de
moşie: partea ei din Draxeni, moştenire de la Gheorghe Evloghie, în schimbul părţii
lui Constantin Bantăş din Râşcani . Dar Catrina pare să uite promisiunea. Din acest
motiv Ene Gheorghiu porneşte procesul prin care vrea să recapete părţile moşului său,
Constantin Bantăş, în care se include şi "ace bucată de loc din trupul moşii meli [ce] să
stăpâneşti cu ră credinţă de cătră pominita Catrina izbăşoai" Ca răspuns la această
jalobă din I l mai 1 827 ispravnicul era însărcinat, la 14 mai, ca să întregească
jeluitorului "arătata moşii Râşcani şi să i să dei întru a sa stăpânire ca să nu mai
jăluiască" Isprăvnicia Vasluiului raportează, la 27 iunie 1 82722 , Marii Logofeţii
urmările cercetării la faţa locului .
Fiind arătat zapisul din 1 798, ne spune raportul. numita Catrina "zici că nici o
ştiinţă nu ar fi având di facire acei scrisori" şi ceea ce seamănă a fi iscălitura sa nu este
decât "plastograficească" Dar jăluitorul aduce spre dovadă alt zapis, din 1 8 ianuarie
1 806D . cu o iscălitură de-a Catrinei, prin care aceasta vindea lui Ioan Adămachi partea
ei din Râşcani. Şi într-adevăr iscăliturile erau identice. "Pârâta" deşi zice că ştie
zapisul din 1 806, totuşi nu recunoaşte iscălitura ca fiind a ei. ci dimpotrivă: "zapis(ul)
acesta este prefăcut şi lui s-au dat crezari" Şi pentru o mai bună dovadă cerând hârtie
ŞI condei "i s-au dat condeiu şi hârtii şi au tăcut o iscălitură cu totul nipotrivită cu
acelii din zapisă" Î n faţa acestui fapt s-a rămas cu presupunerea "asupra iscăliturii că
sau din slăbiciune vrâstii fiind trecută vremi aproapi de 30 ani di la facire zapisului şi
până acum, sau că au vroit a mijloci vre-un vicleşug spre a pute dărma zapisul
pominit" Neputând fi dată o sentinţă definitivă a procesului s-a hotărât ca martorii ce
au iscălit în zapisul din 1 806 să fie chestionaţi, căci toţi erau negustori trăitori în Iaşi,
pentru ca în sfârşit să se treacă "spre aflare adevărului di esti iscălitura dreaptă a sa sau
ba"
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Probabil că martorii au infirmat cele susţinute de Catrina, sau au determinat-o
să-şi schimbe radical atitudinea, nu avem dovezi. La 5 iunie 1 83 1 se face o însemnare
pe zapisul din 1 798, de către Lupu Bantăş şi Vasile Ciureanu, reprezentanţii
isprăvniciei, arătându-se că în cele din urmă Catrina a recunoscut "prin viu grai, atât
înainte noastră cât şi a fiilor d(u)m(neaei) au arătat că cu adevărat iscălitura esti ce a
d(u)m(neaei) şi nu poate să o tăgăduiască" Procesul a continuat până la 1 833, când
pare să se fi lămurit problema. La 30 martie 1 833 ispravnicul poruncea privighetorului
ocolului Mijlocului: "Ţi să scrii să mergi în sat(ul) Bere(a)sa şi strângând pi pasnicii
satului [şi] pi alţi lăcuitori de acolo, să cercetezi în frica lui Dumnezău de ştie carti ace
femeie şi de ştii a să iscăli", întrucât serdarul Ene Gheorghiu, "ar fi arătat că numita
Catrină nu ştii carte" Î n consecinţă, după finalizarea cercetării, preoţii Dumitrache şi
Ioan sub a lor iscălitură declară: "mărturisâm că numita Catrina cu adivărat ştie carte,
tiind scrisoari de condei şi fată de dascal gos(po)d " , la 6 aprilie 1 83324 ; la aceeaşi dată
pri vighetorul ocolului raportează: "la cercetare ce am făcut în adunare preuţilor şi a
pasnicilor din acel sat unde faţ fiind şi fiiul său Dumitrache Căpăţână după viul graiu
şi mărturisâri ci fără tăgadă m-au încredinţat acei ci o ştiu de la tineret fiind învăţată de
părintili său dascalul lvloghi şi cu ştiinţă de condeiu precum să urma în ace vremi la
şcoala domnească sârguit spre învăţătura sa păr la măritat(ul) ei" Nu ştim când a avut
loc căsătoria Catrinei cu vornicul Gavril Căpăţână25 , însă cu siguranţă tatăl ei,
Gheorghe e vioghie, a învăţat-o temeinic să citească şi să scrie.
Prin comparaţie grafologică se poate observa similitudinea scrisului Catrinei
cu al tatălui ei, Gheorghe Evloghie; aceeaşi "slovă mare şi iscălitură citeaţă", precum
caracteriza Gh. Ghibănescu scrierea vestitului dascăl de slovenească. Î n scrierea
numelui ei. Evloghie, Catrina, aidoma ca şi tatăl său, întrebuinţează diftongul grecesc
EY, El) = ei, care se citeşte ev, nefolosind, cum ar fi fost firesc, Es; aşadar nu scrie
EsA.oriE ci EvA.orYc. Spre exem lificare vom pune alături un suret scris de Gheorghe
Evloghie, la 1 5 noiembrie 1 775R6 (vechiul ispisoc al Murgeştilor din 1 53 1 ), cu scrisul
Catrinei de pe zapisele din 1 798 şi 1 806, şi vom constata că sunt identice.
Neamul dascălului Evloghie este, prin excelenţă, unul de cărturari. Ştiinţa
cărţii devine o preocupare ce se transmite ereditar. Două generaţii care s-au pus în
slujba slovelor la Academia Domnescă din Iaşi, secţia de slavonească; Evloghie între
anii 1 747- 1 772, şi fiul său, Gheorghe Evloghie, între 1 766- 1 790. Poate dacă ar fi trăit
în alte vremuri şi Catrina şi-ar fi urmat destinul neamului său; ar fi fost a treia
generaţie de cărturari. Aşa cum Grigore Ureche a transmis fiicei sale, Antimia, ştiinţa
slovelor, tot aşa a procedat şi Gheorghe Evloghie în privinţa fiicei sale Catrina. Şi cum
altfel trebuie să fi făcut verii acestora din Rusia, Neculai-Bantăş Kamenski şi fiul său,
Dimitrie! Sau Dimitrie Cantemir şi fiul său, Antioh; cel dintâi ştim cine este, cel de-al
doilea se numără printre "părinţii" literaturii ruseşti. Este impresionant când te
gândeşti că toţi se înrudeau fiind Băntăşeşti !
Nu cred să fie o mai bună ilustrare asupra felului cum se transmitea această
ştiinţă a cunoaşterii cărţii decât însemnările lăsate de cei doi dascăli Evloghie, tatăl şi
fiul. pe manuscrisele traduse împreună, din slavoneşte în româneşte, la mănăstirea
Putna: "S-au tălmăcit de Evloghi dascal şi s-au scris de fiul său Gheorghi; la v(ă)let
7267<1 759> Decemvrie 1 5 s-au sfârşit de scris"27
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Resume

Comment une femme savait lire et ecrire au debut du XIX-siecle. Dans
mon etude je voulais demonstrer que ainsi les femmes savaient lire et ecrive
meme a cette epoque-la. Mois ce qui est de plus important est la fait que celle
constitue un point d'apqui pour la chercheur dans sa mission de retrocer
l 'histoire des mentalites. L'etude de ces presente ici n' est bien sur qu' une
partie qui met en evidence l ' atitude enverse les femmes l ' incertitude qui
l 'entoure. On parle ici d' incertitude mais mon seulement de l ' incertitude de
familiale mais aussi d' une incertitude au niveau de la societe. C'est la seule
possibilite d'eqliquer comment pour verifier les connaissances d' une femme
Catrina ou appele les autorites publiques pour une enquete.
Le reste le processess la double signature farit le cas de l'histoire
regionale.

NOTE:
1 N. Iorga, Viaţa femeilor în trecutul românesc, Vălenii de Munte, p. 1 43- 1 50.

Elena Efti miu, Antimiia, fata vornicului Grigore Ureche. Comtribuţie documentară, în
"Revista arhivelor", 1, nr. 1 -3 ( 1 924- 1 926), p. 372.
3 C. A. Stoide, C. Turcu, Documente şi regeste moldoveneşti din ţinutul Neamţului (secolele
X VI- XVIII), p. 23.
4 Alexandru 1. Gonţa, Femeia şi drepturile ei la moştenire în Moldova, după "obiceiul
pământului ", în idem, Studii de istorie medievală, volum îngrijit de Maria Magadalena
Szekely, Ştefan S. Gorovei şi Ioan Caproşu, Iaşi, 1 998, p. 269-274.
5 Maria Magdalena Szekely, Structuri de familie în societatea medievală moldovenească, în
"Arhiva Genealogică" , IV{IX), 1997, nr. l -2, p. 59- 1 1 7 . Vezi şi trimiterile bibliografice.
r. Catalog de documente din A rhivele Statului laşi, A. Moldova, întocmit de Virginia Isac, 1,
laşi. 1 989, doc. 97, p. 54; Arhivele Statului Iaşi (în continuare ASI), fond Ministerul de
Justiţie. Divanul de Apel al Ţării de Jos, dos. 294/ 1 837, f. 104r - 1 08r. Redatarea acestui
document în DRH, A, 1, nr. I I I , p. 1 62, 1 432 apri lie 5, după anaforaua din 1 4 aprilie 1 838,
unde este menţionat ca fiind din 6908<1 400>, nu este corectă. Asupra acestui aspect atrage
atenţia Mircea Ci ubotaru, De la Vilneşti la Movila lui Burcel. Observaţii onomastice şi istorice,
în "Arhiva Genealogică", I(VI), 1 994, nr. 1 -2, p. 1 43. De altfel, încă din procesul de la 1 837 se
stabilise data corectă ca fiind 5 aprilie 1 442.
6ois
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, II I întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu şi
Ni stor Ciocan, Bucureşti, 1 980, doc. I l , p. 1 7.
7 Documente privind istoria României, A. Moldova, Veac XVI, 1, Bucureşti, 1 95 1 , doc. 302, p.
,

336.
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Spiţele genealogice atestă pe Iordache Bantăş ca strămoş al neamului său din Murgeşti Astfel:
Spiţa familiei Bontăş din 22 aprilie 1 825 în "Teodor Codrescu", an. III ( 1 934), nr. I l , p. 1 75;
ASI, Colecţia Documente, pachet 4 1 8/ 1 52 (lzvodu de nemuri ci să tragu din Murgeşti - 1 830)
şi pachet 425/ 1 3 1 (lzvod de bătrânii M urgeştilor).
''
ASI, fond Ministerul de Justiţie. Divanul Domnesc, dos. 1 3/ 1 835.
111
Ştefan S. Gorovei, Cantemireştii. Eseu genealogie, în "Revista arhivelor", an. L, voi. XXXV
( 1973 ). nr. 3, p. 497. Spiţa genealogică este alcătuită la 1 783.
I Obis
Gh. Ghibănescu, Gheorghe Evloghie dascal şi Cantemir şi Bantăş, în idem, Din traista cu
vorbe. laşi, 1906, p. 4 1 7-420, 444-447.
11
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 500.
1 2 Moldova în epoca feudalismului, VII, partea 1 (Recensămintele populaţiei Moldovei din anii
1772- 1 773 şi 1 774),volum de P. G. Dimitriev şi P. V. Sovetov, Chişinău, 1 975, p. 1 79.
LI
CDI. 1, p. 560.
1 4 Sever Zotta, O mănăstire dispărută, în "Revista societăţii istorica-arheologice din Chişinău",
an. XV ( 1 924), p. 14.
" Ariadna Camariano-Cioran, Academiile Domneşti din Bucureşti şi laşi, Bucureşti, 1 97 1 , p.
69.
lb Theodor Codrescu, Uricariul, VII, Iaşi, 1 886, p. 52-54.
1 7 ASI. Documente. 4 1 8/ 33.
I M Teodor Balan, Documente bucovinene, V, Bucureşti, 1 942, p. 1 30. Zapis din 1 4 oct. 1 800
prin care "Xantia Banteş, filia demortiu Mathey Banteş mercatoris lassyensis, maritata
defuncta Iona Diamandi Gribince" vindea partea ei din Soloneţ baronului Kapri.
19 ASI. Documente, 4 1 8/ 1 28.
" 0 Ibidem, 4 1 8/ 54.
2 1 Ibidem. 4 1 8/ 63.
22 Ibidem, 4 1 8/ 1 3 1 .
2J Ibidem. 4 1 8/ 86.
24 Ibidem, 4 1 8/ 1 67.
2 5 Coform spiţei alcătuite de prinţul Lobanov-Rostovski, în Sever Zotta, op. cit., p. 9.
2<' ASI. Documente, 432/ 1 .
27 Dimitrie Dan, Mânăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1 905, p. 8 1 -82.
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Anexa 1
9 aprilie 1 798. Zapis de schimb între Catrina, fiica lui Gheorghe Evloghie, şi
Constatin Bantăş; îi dă acestuia partea ei din Draxeni în schimbul părţii lui din
Râşcani.

Adică eu, Ecaterina, fata răposatului Gheorghe Evloghie, din ţin(u)t(ul)
Vasluiului ot Beriasă, adiverez cu această scrisoare me la .mână dumisale chir
Costandin Banteş din laşi precum să s(e) ştie că având dumn(ea)lui doî zapis(e) de
cumpărătură în trupul moşiei Râşcanii, în fundul Telej nii, de la ţin(u)t(ul) Vasluiului,
cari zapis(e) de cumpărătură sânt di la răposatul tatul său Mateiu Banteş, însă un zapis
este din velet 7235 < 1 727>, a Palăghii i ficiorului ei, anumi Vasâle, de 23 pol
pământuri iar celălant zapis este din velet 7236 < 1 728> iuni 26, în care să copiind 6
pol pământuri, cari fac pisti tot treizăci de pământuri; iar al doile zapis este a
diiaconului Grigore, ficior lui Vasâle Ardare.
Şi apucându-mă dumn(ea)lui ca să-i dau parte de moşie de sus arătată, adică
cele treizăci de pământuri, fiindca să afla înpresurată supt stăpânire me, şi
încredinţându-mă şi eu însumi după adiverire zapisălor dumisale şi după încredinţare
scrisorilor meli ce le am eu la mâna me, am dat eu dumisale toată această parte de mai
sus arătată ca s-o stăpânească în veci înpreună cu clironomii dumisale. Însă fiindca şi
eu mai am o parte de moşie în Dracsâni de sus clironomie di la răposatul tatăl mieu,
care parte alegându-să din parte celoranlanţi răzăşi şi cât mi s(e) va ţeni parte me o dau
dumisale chir Costandin Banteş, făcând schimbu ca să-mi dea dum(nea)lui mie din
cumpărătură ce s-arată mai sus, adică din Râşcani; şi pentru adivărată credinţă m-am
iscălit cu mâna me, iscălindu-s(e) şi alţii care au fost faţă la această învoială.
1 798
apr(ilie) 9
Catrina, adeverez.

[Urmează un rând scris în limba greacă, din care am desluşit "O Anastasios
loannu", probabil cel care a scris zapisul]
Pentru iscălitura de mai sus arătată a d(u)m(neaei) Catrina, fiica răposat(ului)
Ghiorghi Evloghi, i s-au făcut de cătră noi întrăbare d(u)m(neaei) Catrina de esti cu
adevărat iscălitura a d(u)m(eaei) sau ba, şi prin viu grai atît înainte noastră cît şi a
fiilor d(u)m(neaei) au arătat că cu adevărat iscălitura esti ce a d(u)m(neaei) şi nu
poate să o tăgăduiască.
1 83 1 iuni(e) 5
Lupu Bantăş, vomic de poartă.
Vasâli Ciureanu, căpitan.
Căsâian Busuioc, căpitan.
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Anexa 2

1 R06 ianuarie 1 8. Zapis prin care Catrina, fiica lui Gheorghe Evloghie, vinde
lui Ioan A.dămachi 246 de stânjeni din Râşcani, partea de apus, cu 1 1 07 lei.
Adt!că eu, Catrina fiica dascalului Gheorghi Evloghi, dat-am zapisul meu la

mâna dumisali giupânului Adămachi Ioan precum să să ştii, că având eu de pe

părintele meu giumătati de moşii şi cu alţi răzăşi. anume Râşcanii de Sus în ţinutul
\ ' :t,luiului, în fundul Telejnii. care lungul ei au fostu din hotarul moşii Boţoi, şi până
în hotarul moşii Dăneştii, apoi la înpărţala ce s-au făcut în vreme trecută cu ceialanţi
r�t�:eşi au rămas stăpânitori ceialanţi răzeşi din pârăul Telejnii şi până în hotarul
Daneştilor. care acum să stăpâneşti de cătră Costandin Bantăş şi de cătră alţii. Iar
·aăpânirt! me au rămas din pârăul Telejnii şi pără în hotarul Boţoi, iar coasta despre
apus să hotărăşti cu moşie Burestii i Cîrlestii, ce sântu a dumisali Adămachi Ioan iar
cu coasta despre răsărit să hotărăşte cu ceelantă giumătati de satu Râscanii de Gios,
care este suptu stăpânire d(u)misali giupânului Costandin Bantăş şi suptu stăpânire me
şi esti hotărâtă cu pietre. Iar în !atu esti din moşie Burestii şi pe matca Telejnii în gios
părit in hotarul a cielanti giumătati de satu stinzini domneşti triisuti triizăci, iar la
capătul despre Boţoi din moşie Cîrleştii şi iaris în gios alăture cu moşie Boţoi pără în
ciilanri giumătati de satu Rîscanii de Gios stinzini doâsuti douzăci, cum şi prin
mijlocul moşii acestie sânt stinzini domnesti dousuti patruzăci şi şesă, care stinzini
sântu de plati .
Această moşii nefiindu-mi trebuitoari de a me buni voi am vândut-o dumisalii
giupânului Adămachi Ioan câti patru lei doâzăci parali stinzinul, cari bani s-au socotitu
pe suma stinzinilor a mesurii acei prin mizlocu, adică a 246, şi au cuprinsu lei o mie
o sută şapte lei. Şi acesti bani i-am luat acum toţi deplin în mâinile meli şi i-am dat
.Ke�tu Lapis cum şi scrisorile ce am pe această moşii cum şi copii de pe alti scrisori ci
cuprindu această moşii i alti părţi ce mai am eu în alti locuri suptu a me stăpânire, cu
cari de astăz înainte să aibă a stăpâni dumn(ea)lui şi clironomii dumn(ea)lui cu bună
paei în veci ca pe o dreptă moşii ce s-au cumpăratu nesupărat de cătră nimeni nici
odinioar şi să aibă a-ş faci întărituri d-am iscălitu însum cu mâna me, iscălindu-să şi
al{i cinstit martori .
1 806 ghenari în 1 8, Iaşi
Catrina, fiica lui Gheorghie Evloghi, am vândut şi adiverez

[Urmează semnăturile a patru martori, în limba greacă]

Anexa 3

30 martie 1 833 - 6 aprilie 1 833. Raportul isprăvniciei Vasluiului referitor la
Catrina, fiica lui Gheorghe Evloghie, şi despre cum ştie aceasta carte (copie
autentificată la 20 decembrie 1 836).
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/sprăvniciia Vasluiului
Cătră privighitor ot Mijloc

La înfăţoşare ci au avut d(u)m(nealu)i sărdar Ene Gheorghiu la giudecătorii cu Gligori
Tiran din ţin(u)t(ul) Nemţului şi polc(o)v(nic) loniţ Flondor, polc(o)v(nic) Dumitrachi
Căpăţână, asupra unui zapis ci iesti dat din parte Catrinii izbăşoaie supt a ii iscălitură
cătră moş(ul) dum(i)sali, sărdar(ul) arfi arătat că numita Catrină nu ştii carti. Ţi să
sctii că să mergi în sat Beresa şi strângând pi pasnicii satului pi alţi lăcuitori de acolo
să cercetezi în frica lui Dumnezău de ştie carti ace femeie şi de ştii a să iscăli şi
precum ve-i afle şi adivărul să răportuieşti isprăv(ni)cii cu dovezi asupra ştiinţii.
1 833 mart(ie) 30
Iscălit. Grigori Carp.
Î n cuprindire aceştii poronci a cinst(itei) isprăv(ni)cii ce ne-au înfăţoşat
d(u)m( nea)l(ui) căpit(an) Vasâlachi, privighitor de Mijloc, pentru ca să cercetezi în
frica lui Dumn(e)zău de ştie carti Catrina izbăşoai adunându-ne d(u)m(nea)l(ui) şi
făcându-ne-o cunoscut îndosâta poroncă. Mărturisim că numita Catrina cu adivărat
ştie carte, fiind scrisoari de condei şi fată de dascal gos(po)d şi de ştiinţa ce avem am
iscălit.
1 833 apr(ilie) 6
lscăliţi. Dumitrachi preut
Ioan preut
Cătră cinstita isprăv(ni)cii(a) Vasluiului
Privighitor ocol Mijlocului
Raport,
După cuprindire poroncii ci am priimit pentru Catrina izbăşoaie din sat Beresa ca prin
vrednici dovezi să cercetezi de ari ştiinţă de carti şi de condeiu. La cercetare ci am
făcut în adunare pasnicilor din acel sat unde faţ(ă) fiind şi fiiul său Dumitrachi
Căpăţână, după viiul graiu şi mărturisâri ci fără tăgadă m-au încredinţat acei ci o ştiu,
de lu linereţ fiind învăţată de părintili său dascalul lvloghi şi cu ştiinţă de condeiu
precum să urma în ace vremi la şcoala domnescă sârguit spre învăţătura sa păr la
măritat(ul) ei, şi de urmare nu lipsăsc înştiinţa.
1 833 apr(ilie) 6
Iscălit, Vasăli Ciurenu, căpitan.
Întocmai, Grigoriu.
Giudecătoriia ţin(u)t(ului) Vasluiului
Copiia aceasta poslăduindu-se din cuvânt în cuvânt şi fiind întocma cu original(ul) să
încredinţezi pe formă cu iscăliturili cuviniti şi primiri peceţii trebunalului.
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Grigori Anghelichi, pah(a)r(nic)
Vasile Cumbati
. . . . Grigoriu
N(r.) 670

( 1 )836 dechemvr(ie) 20

Anexa 4
Fotocopii

1 5 noiembrie 1 775. "S-au tălmăcit de Gheorghe Evloghie, 1 775 noem(vrie) 1 5

9 aprile 1 798. "Catrina adeverez"

1 8 ianuarie 1 806. "Catrina fiica lui Gheorghie Evloghi am vândut şi adiverez"
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MIHAIL KOGĂLNICEANU. MĂRTURII MUZEISTICE
Maria Magdalena loniţă
Cu puţin timp înainte de a se săvârşi din viaţă în capitala Franţei, la 20 iunie
1 89 1 în urma unei banale operaţii de apendicită, Mihail Kogălniceanu rostea unul din
memorabilele sale discursuri căruia, postum, i s-a pus ca titlu "Autobiografie" , pentru
că aşa cum, pe bună dreptate observa Petre V. Haneş semnând prefaţa acelui discurs la
publicarea lui, el "nu conţine decât date din viaţa marelui scriitor, orator şi om politic,
care sunt în acelaşi timp şi date din istoria poporului român" ' Discursul mai sus
pomenit era prilejuit de aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Academiei Române al
cărui preşedinte Mihail Kogălniceanu fusese până în 1 890, ţinut fiind de acesta în
şedinţa solemnă din 1 aprilie 1 89 1 în prezenţa Regelui Carol 1 şi a Reginei Elisabeta.
Cu eleganţa şi umorul ce-i erau caracteristice, Mihail Kogălniceanu motiva, glumind
pe seama biografilor străini, dar şi români care-I îmbătrâniseră cu cel puţin zece ani,
de ce i se încredinţase tocmai lui misiunea de a rosti cuvântul omagia): "Această
onoare o datoresc vârstei mele înaintate" Şi cochetând în continuare pe aceeaşi temă
marele, orator adaugă: "Bătrânii iubesc a povesti despre cele întâmplate în juneţea lor,
şi eu nu pot rămâne străin de această slăbiciune a vârstei mele" , cerând permisiunea
ca, aşa cum i se solicitase, "să citez câteva fapte din istoria contemporană petrecute
sub ochii mei, ori săvârşite cu micul meu concurs"2
Falsă modestie sau o simplă figură de stil folosită pentru a asigura reuşita
discursului? Oricum am socoti-o era o palidă marcare a locului şi rolului pe care 1 -a
avut acest demn reprezentant al generaţiei care a făurit România modernă şi, cu
siguranţă, cel mai mare bărbat de stat al românilor în secolul al XIX-lea, ca om politic,
strălucit orator, îndrumător cultural şi literar şi scriitor, căci ..prodigioasa-i existenţă,
sublimată în istoria ţării, se monumentalizează în actele epocale de la 1 859, 1 864,
1 877"J Luând în considerare cele afirmate aici este cât se poate de firesc ca, această
personalitate care a traversat cu mare folos pentru ţară întregul secol al luminilor şi
afirmării naţionalităţii românilor să fie, atât cât ne îngăduie mărturiile documentare şi
tridimensionale care s-au păstrat. deosebit de sugestiv prezentată într-un muzeu şi, cu
atât mai mult într-un muzeu naţional, cum este cazul Muzeului National de Istorie a
României.
Parafrazându-1 şi raportându-ne .,l a zilele tinereţelor" sale ne vom referi în
continuare la una din piesele aflate în patrimoniul muzeului nostru care amintesc de
perioada studiilor făcute, împreună cu fiii domnitorului Mihail Sturdza în Franţa, la
Luneville, dar mai ales la şederea sa la Berlin între anii 1 835 şi 1 838, unde audiază şi
cursurile de istorie şi drept ale Universităţii de acolo, "orientându-şi gândirea în sens
liberal şi democratic"4 La Berlin. la numai 20 de ani proiectează, dar şi materializează
ideea de a scrie şi publica, în 1 837, în limba franceză, o istorie a românilor sub titlul
''Histoire de la Yalachie, de la Moldavie et des valaques transdanubiens" , care, deşi se
opreşte la voi.I prezentând evenimentele petrecute între anii 1 24 1 şi 1 792, are calitatea
de a trata unitar istoria românilor de pe cuprinsul întregii Dacii. Muzeul Naţional de
Istorie a României deţine un exemplar al acestei lucrări5 Dar ce este cu mult mai
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interesant. putem presupune că, deşi în primul rând lucrare ştiinţifică, istoria mai sus
amintită a servit se pare şi ca manual elevilor din Academia Mihăileană, prin
intermediul traducerii făcută în anul 1 838 de un elev al acestei şcoli, un anume C.
Jan(l. muzeul nostru având în păstrare manuscrisul original al acestei traduceri7
Î ntors în ţară. la laşi, în februarie 1 838, deşi numit aghiotant domnesc, Mihail
Kogălniceanu începe. strategic, o impetuoasă activitate cultural-literară cu finalitate
politică"8, preluând "Alăuta Românească, iar după ce, în 1 839, cumpără o tipografie
scoate publicaţiile de mare valoare şi importanţă pentru afirmarea culturii noastre
naţionale. "Dacia literară" ( 1 840), "Arhiva românească" ( 1 84 1 ) şi ''Propăşirea"
( 1 844 ). Crezul său asupra a ceea ce înseamnă istorie naţională, cum trebuie ajutat
publil:ul larg să ajungă la ea, importanţa studierii ei pentru toate categoriile sociale,
dar şi calităţile pe care trebuie să le aibă un istoric pentru a-şi îndeplini cu succes
datoria faţă de cei care-i citesc cărţile şi studiază după ele, Mihail Kogălniceanu şi-1
expune în celebrul "Cuvânt introductiv" rostit cu ocazia deschiderii la Academia
Mihăileană din laşi, la 24 noiembrie 1 843, a cursului de istorie naţională a cărui
susţinere îi fusese încredinţată. Considerând că "istoria, după Biblie, trebue să fie, şi a
fost totdeauna, cartea de căpetenie a popoarelor", între altele pentru că fieştecare
"
stare, tiecare profesie află în ea regule de purtare, sfat la îndoirile sale, învăţătură la
neştiinţa sa, îndemn la slavă şi faptă bună"9, Kogălniceanu subliniază perenitatea şi
universalitatea acestei ştiinţe, care "ne leagă cu vecia, puind în comunicaţie săminţiile
trel.:ute cu noi. şi iarăş şi pre noi cu săminţiile viitoare, cărora are să le trădee
(transmită, traducă - n.n.) povestirea faptelor noastre" 1 0 În concepţia sa "istoria mai
are şi nepreţuitul dar de a judica cu nepărtinire faptele contimpuranilor noştri, pe care
noi nu avem curajul sau destoinicie de a-i cunoaşte drept şi adevărat" 1 1 Dar pentru ca
istoria să-şi poată îndeplini întreaga sa menire aşa cum o vedea tânărul, pe atunci,
istoric, cel care o scrie trebuie, la rândul său să aibă o samă de calităţi. Preluând unele
din ideile anticului Lucin, Kogălniceanu este de părere că un bun istoric trebuie "să fie
înţălept. să aibă sentimentul cuviinţelor, să ştie a gândi şi a-şi înfăţoşa gândirile, să fie
cunoscut în trebile politice şi militare; să fie slobod de frică şi de ambiţie, nel\picios
mitei sau ameninţării, să spuie adevărul fără slăbiciune şi fără amărâre, să fie drept"
fără asprime, censor fără oţerire şi fără clevetire; să n-aibă nici duh de partidă nici
însuşi duh naţional şi nescriind decât pentru stima oamenilor cu dreaptă judecată şi
pentru lauda viitorimei" 1 2
Aducând lămuriri elevilor săi asupra conţinutului pe care- I va avea cursul
său şi principiilor după care urma să se conducă în prezentarea istoriei naţionale,
Mihail Kogălniceanu rosteşte atunci memorabilele sale fraze, binecunoscute nouă
tuturor: "Departe de a fi părtinitorul unui sentiment de ură către celelalte părţi ale
neamului meu, eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc, unde se vorbeşte
româneşte, şi ca istorie naţională, istoria Moldovei întregi înainte de sfâşiarea ei, a
Valahiei şi a fraţilor din Transilvania. Această istorie este obiectul cursului meu" Şi
pentru ca lucrurile să fie cât se poate de clare asupra a ceea ce va cuprinde cursul său,
adaugă: "Până acum toţi cei care s-au îndeletnicit cu istoria naţională, n-au avut în
privire decât biografia Domnilor, nepomenind nimic de popor, isvorul a tutulor
mişcărilor şi isprăvilor şi fără de care stăpânitorii n-ar fi nimică. Mă voiu sili să mă
feresc de această greşală de căpitenie" 1 3 • M-am oprit mai cu stăruinţă asupra acestui nu
•
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îndeajuns cunoscut document, pentru că mi s-a părut că ideile rostite de Mihail
Kogălniceanu acum peste un veac şi jumătate sunt de incredibilă actualitate. În
patrimoniul muzeului nostru se păstrează un exemplar al acestui "Cuvânt introductiv"
care este cu atât mai valoros, cu cât poartă pe foaia de titlu dedicaţia lui Mihail
Kogălniceanu către secretarul său particular Alexandru Lahovary 14
După cum se ştie, ideile exprimate în acest document, dar şi în multe alte
articole publicate în revistele sale, atrag nemulţumirea lui Mihail Sturdza. La puţin
timp cursul îi este interzis, ba chiar este închis o vreme la Râşca, ceea ce, mărturiseşte
el, îi face să încolţească în minte gândul "desţărării", şi chiar o va face plecând la Paris
şi apoi în Spania. La întoarcere însă, îşi va relua lupta politică culminând cu
participarea la mişcarea revoluţionară de la Iaşi, din primăvara anului 1 848, după
înfrângerea căreia se va refugia la Cernăuţi, locul în care a elaborat, poate cel mai
complet şi radical dintre toate programele revoluţionarilor patruzecioptişti români,
"Dorinţei Partidei Naţionale în Moldova" Aici, după ce trece în revistă toate
instituţiile şi prefacerile necesare pentru regenerarea românilor şi păşirea lor pe drumul
modernităţii, Mihail Kogălniceanu exprimă cu claritate gândul nutrit de milioane de
români despărţiţi nedrept, de graniţe artificiale: "Pe lângă toate aceste radicale
instituţii, singurele care ne pot regenera patria, apoi Partida Naţională mai propune una
ca cununa tuturor, ca cheia bolţei fără care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional; aceasta
este Unirea Moldovii cu Ţara Românească ... ; o Unire dorită de veacuri de toţi românii
cei mai însemnaţi, a amânduror principatelor... Pregiudeţele veacului şi intrigile
străinilor până acum au stavilat această Unire. Astăzi, însă împregiurările ne sunt mai
favorabile ca să putem realisa aceea ce strămoşilor noştri le-au fost cu putinţă numai
de a dori" 1 5 Un exemplar al programului tipărit la Cernăuţi în luna august 1 848 este
prezent şi în Muzeul Naţional, alături de ceasul de călătorie şi o măsuţă-etajeră ce i-au
aparţinut lui Kogălniceanu.
Dar, cu siguranţă, cel mai aproape simţim personalitatea copleşitoare a marelui
bărbat de stat în sala muzeului nostru care prezintă Unirea Principatelor. De la
propaganda unionistă prin presa scoasă de el, până la teribil de impetuoasa şi activa
participare la lucrările Adunării ad-hoc din Moldova, unde îi desfiinţează, cu
argumente incontestabile pe opozantii unirii, până la dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza şi apoi perioada plină de măreţe înfăptuiri, în care, începând cu 1 1/23
octombrie 1 863 îndeplineşte funcţia de prim-ministru, conştient fiind că "principele
îmi rezervă un rol pe care toată lumea I-ar invidia", în acest "minister care va face
mântuirea ţării 1 6", Kogălniceanu este omniprezent. Legea secularizării averilor
mănăstireşti, legea rurală, legea electorală, legea privind organizarea armatei, legea
contabilităţii, legea comunală, legea organizării instrucţiunei publice sunt doar câteva
pietre de temelie ale României moderne la punerea cărora Marele om politic şi-a adus
din plin contribuţia. În amintita sală a Unirii sunt prezente parafa 1 7 lui Mihail
Kogălniceanu, ochelarii 1 8 , atât de speciali, pe care i-a purtat, incredibili de mici în
comparaţie cu masivitatea figurii sale, lucru extrem de evident în pictura
binecunoscută semnată de Dan Mihail 1 9 , aflată şi ea în sală, costumul său de
diplomae0 , numeroase medalii21 dedicate lui ca prim ministru sau lui şi lui Alexandru
Ioan Cuza, datând din perioada imediat următoare loviturii de stat din 2/14 mai 1 864
şi promulgării legii rurale.
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În sfârşit, nu putem încheia această trecere în revistă a mărturiilor muzeistice
marcând în muzeul nostru personalitatea atât de complexă, enciclopedică a lui Mihail
Kogălniceanu. fără a aminti de prezenţa sa, ca ministru de externe la declanşarea
războiului neatârnării din 1 877- 1 878, lui revenindu-i misiunea onorantă de a rosti
declaraţia de independenţă a României în şedinţa Adunării Deputaţilor de la 9 mai
1 877. scenă imortalizată atât de bine de sculptorul Vladimir Hegel pe soclul statuii lui
Constantin A. Rosetti din Bucureşti . O copie bine realizată a basoreliefului amintit,
alături de Monitorul Oficial ce conţine textul declaraţiei de independenţă şi de o
imagine de epocă a lui Mihail Kogălniceanu aşa cum 1-a imortalizat D. Williarns într
una din litografiile sale inserate în albumul "Portraits contemporraines", publicat în
anul 1 88 1 . sunt mărturii elocvente ale participării acestuia la opera de edificare a
României Independente.
Revenind la discursul rostit de Mihail Kogălniceanu la aniversarea a 25 de ani
de l a întiinţarea Academiei Române, ne atrag atenţia cuvintele, profetice am putea
spune. cu care îşi încheie prima partea acestei cuvântări pe care el însuşi o socotea
atunci "'cântecul meu de lebădă" : " ... Dumnezeu bun şi milostiv mi-a prelungit vieaţa
mea în destul, ca să pot ori asista, ori împreună lucra la săvârşirea acestor mari
reforme şi astăzi a mă bucura l a bătrâneţe de rodul sămânţei depuse de noi în tinereţele
noastre în mănosul pământ al mumei-patrie"22 •
NOTE:
L Mihail Kogălniceanu, Autobiografie, Bucureşti, f.a. p.2.
2. Ibidem, p.5.
3 . Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul esenţial al scriitorilor români,
Bucureşti. 2000. p.44 L
4. Ibidem.
5. Muzeul Naţional de Istorie a României (în continuare se va cita M.N.LR.), nr.inv.75 .078
6. Alexandru Zub. Mihail Kogălniceanu 1 8 1 7- 1 89 1 . Bibliografie, Bucureşti, 1 97 1 , p. 30
7. M.N.I .R., nr.inv. 4274.
8. Mircea Zaciu. Marian Papahagi, Aurel Sasu, op. cit., p.44L
9. Mihail Kog:tln iceanu, Cuvânt introductiv Ia cursul de istorie naţionaHi şi câteva din
discursurile în Divanul ad-hoc al Moldovei, Bucureşti, 1 909, p.6.
10. Ibidem p. 9.
l l . lhidem.
1 2. Ibidem, p. 22.
1 3 . lbdem, p. 26.
14. M.N.I .R., nr. inv. 53 1 93.
1 5. Comelia Bodea, 1 848 la români . O istorie în date şi mărturii, voi. 1, Bucureşti, 1 982, p.
663.

1 6. Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Bucureşti 1 966, p. 1 87.
17. M.NJ .R.. nr. inv. C 1 592.
1 8. M.N.l.R .. nr. inv. 75069.
1 9. M.N.l.R., nr. inv. 8 1 .344.
20. M.NJ.R .. nr. inv. 1 0 1 7 1 1/a-d.
2 1 . M.N.l.R .. nr.inv.29.586, 75.563, 75.578.
22.Mihail Kogălniceanu . ..Autobiografie", Bucureşti, f.a., p. 2 1 -22.
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CUM SE ÎNVĂŢA CARTE LA ZĂPODENI ÎN VREMEA LUI MIHAI
EMINESCU.
- ASPECTE "MĂRUNTE" DIN ISTORIA ŞCOLII ROMÂ NEŞTI ÎN
SEC. XIXLucian Valeriu Lefter

Nu ştiu cine şi-ar pune o asemenea întrebare: cum se învăţa carte la Zăpodeni,
un sat oarecare din Moldova, în vremea lui Mihai Eminescu? Suntem tentaţi a spune la
prima vedere, şi pe bună dreptate, că numai cineva interesat de istoria locală. Sau
poate că nimeni ! Cu toate acestea, nu ştiu câţi dintre noi cunosc istoria şcolii
româneşti pornind de la un exemplu concret, cel al unui sat. Istoria "mare" , a ţării, se
fundamentează, indiscutabil, pe cercetări de istorie "mică" , locală. Decalajul existent
pe plan istoriografic între noi şi Occident ne obligă să recuperăm din "mers" Nu
putem înlătura vechiul mod de a scrie istoria, "pozitivist" , întrucât domeniul respectiv
de cercetare nu s-a epuizat nici pe departe. Alături de faptele "mari" trebuie să
surprindem întâmplările "mici" Adaptarea din "mers" necesită un efort recuperator, în
care suntem nevoiţi să combinăm metode vechi şi noi în cercetarea istoriei. Mă
gândesc aici ca alături de binecunoscuta înşiruire de date şi nume să surprindem
aspecte "mărunte" din istorie; relaţia învăţătorului cu ceilalţi, în cazul nostru, anumite
aspecte cotidiene şi realităţi "mărunte" ale vieţii, care ne fac să înţelegem mai bine
ceea ce s-a întâmplat. În fond este o recuperare a mentalităţilor unei epoci, o
operaţiune de salvare a "imaginilor" trecutului. Nefăcând acest lucru, neadaptându-ne
la nevoile istoriografiei actuale, suntem condamnaţi la un provincialism anacronic.
***

Interesul pentru învăţarea literelor, pentru ştiinţa cărţii, s-a manifestat la
Zăpodeni de timpuriu, anterior oficializării învăţământului de către Alexandru Ioan
Cuza. Avem ştiinţă despre o şcoală "dăscălească" care a funcţionat la Zăpodeni
începând cu anul 1 830 şi s-a desfiinţat la 1 856 1 Nu putem decât să bănuim numele
celui care a predat ceaslovul în această perioadă, în vremea copilăriei lui Ion Creangă.
Identificarea dascălilor bisericeşti 2 , slujitori la biserica Sf. Nicolae din Zăpodeni între
anii 1 820 - 1 865, nu este dificilă decât în măsura în care trebuie să căutăm personajul
nostru. Totuşi, doar un nume reţine atenţia noastră: Enache Bălăuţă. Diacon la 1 820, îl
regăsim doar ca dascal la 1 83 1 şi tot astfel la 1 838 şi 1 845. Deşi uneori este pomenit şi
cu rangul de diacon, el slujeşte ca dascăl până după 1 860. Înclin să cred că acest
personaj este dascălul ''învăţător" . Familia Bălăuţă a dat din sânul ei mai mulţi clerici
(cel puţin patru preoţi în secolul XIX), iar primul învăţător, la 1 865, a fost preotul Ion
Bălăuţă. Nu ştim dacă el va fi fost sau nu fiul lui Enache Bălăuţă. Însă cele arătate
constituie un argument în susţinerea afirmaţiei că un membru al acestei familii trebuie
să fi fost dascălul ce a predat ştiinţa slovelor între 1 830 - 1 856: Enache Bălăuţă. E
greu de spus câţi copii au frecventat şcoala în acest timp. Însă în perioada când şcoala
n-a mai fiinţat, găsim numele unor elevi din Zăpodeni în cataloagele Şcolii primare de
băieţi nr. l din Vaslui. Între anii 1 86 1 şi 1 8643 întâlnim numele unor elevi precum:
Zaharia Bălăuţă (fiul preotului Ion Bălăuţă), Vasile Chiratcu, Ioan Chiroşcă, Gheorghe
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şi Teodor Dragu. Ioan Dragu, Teodor Sârbu, Vasile Solomon (fiul preotului Grigore
Solomon) şi Zaharia Potorac. Merită a nu fi trecuţi cu vederea Ioan Bunea din Portari
şi Ioan Brânză din Ciofeni. Dintre toţi aceştia unul merită cu prisosinţă atenţia noastră:
Theodor Dragu.
A văzut lumina zilei în Zăpodeni la 25 ianuarie 1 85 1 3bis ca fiu al lui
Constantin Dragu. La Şcoala primară nr. 1 de băieţi din Vaslui, Theodor Dragu a
inceput cursurile clasei întâi în anul 1 860, potrivit celui mai vechi registru matricol
care s-a păstrat, cel din 1 862. Pe atunci cel care avea să fie botezat oficial Theodor
trebuie să se ti numit, precum răzeşii săi din Zăpodeni, Toader. Aceaşi matricolă atestă
faptul că Theodor mai avea un frate, Gheorghe, care se afla în clasa a IV -a, deci
începuse şcoala în 1 859, cu un an înaintea fratelui său.
În anul 1 864 este înscris în clasa întâi gimnazială la Liceul Naţional din Iaşi
unde figura ca bursier pe lista celor care aveau să-şi primească "straiele'.4
(uniformele). Bacalaureatul îl ia în anul 1 87 1 , după ce absolvise clasa a VII-a cu cea
mai mare medie de studiu pe liceu 9.66, şi i se acordase premiul I5 ; de altfel luase
diferite premii şi în ceilalţi ani. În 1 872 pleacă la Paris cu ajutorul unei burse şi
studiază la Şcoala Centrală de Arte şi Meserii. Deşi obţine diploma de inginer în anul
nn6t>. rămâne o vreme, până la 1 878, în Franţa după care se întoarce în ţară, unde în
cursul anului 1 8797 este p rofesor de fizică şi chimie la Liceul Naţional, urmând în
acest post lui Petru Poni. In anul 1 8808 Theodor Dragu intră în serviciul Căilor Ferate
Române, unde va râmâne tot restul vieţii sale. Între anii 1 884- 1 8869 este trimis la
V ten a pentru a studia funcţionarea căilor ferate austriece. Cariera sa cunoaşte
momentul culminant în 1 9 1 1 1 0 când este numit subdirector general al C.F.R., funcţie
ce o ocupă până la pensionarea sa din 1 9 1 6 1 1 Totodată a avut şi activitate didactică,
care s-a desfăşurat începând cu anul 1 8901 2 la Şc;oala de Poduri şi Şosele (viitoarea
Politehnică), unde a predat disciplina Construcţii de Maşini. S-a numărat printre
membrii fondatori ai Societăţii Politehnice din B ucureşti.
Activitatea inginerească 1-a înscris pe Theodor Dragu între inventatorii de
prestigiu. A introdus combustibilul lichid la locomotive, înlocuind cărbunele, drept
pentru care va inventa şi un injector pentru păcură care-i va purta numele: injectorul
Dragu Ll: numele i-a fost astfel înscris în istoria tehnicii româneşti. Necrologul apărut
în Buletinul Societăţii Politehnice, ca celui ce i-a fost fondator, anunţa înmormântarea
sa la Bucureşti pe 27 ianuarie 1 925 1 4
***

Între anii 1 859- 1 860 1 5 populaţia comunei Zăpodeni număra 1 50 1 locuitori, din
care satul Zăpodenii 1 025 şi Portarii 476, pentru ca la 1 865 1 6 comuna să aibă 427 de
familii. La acest număr de locuitori a funcţionat o primă clasă de numai 10 elevi a
cărei învăţător a fost preotul Ion Bălăuţă, numit în post la 5 aprilie 1 865 1 7 Avea 27
de ani şi era absolvent al cursului inferior la seminarului. M ai târziu, la 1 6 iulie 1 893 1 7
hi'. învăţătorul de atunci avea să scrie într-un chestionar că şcoala a fost înfiinţată la 1
mai 1 865. Nu ştim cu cum a evoluat situaţia şcolară după acestă dată întrucât arhiva
şcolii nu s-a păstrat decât începând cu anul 1 873 1 8 Documentaţia ce o găsim după
acest an nu ne dă o părere prea bună despre evoluţia şcolii de până atunci. Cei 35 de
�levi înscrişi alcătuiau numai clasele I şi II (3 1 în clasa I şi doar 4 în clasa a 11-a), din
care frecventau regulat cursurile numai 1 7. Situaţia, dădea de înţeles învăţătorul Ştefan
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Mogulescu, numit în post la 1 873, era astfel preluată, probabil de la preotul Bălăuţă, şi
că "timpul semestrului I-iu de la instalarea mea în funcciune au fostu forte scurtu din
care cause nu s-au pututu prepera unia din copiii de totă materia prescrise în expiratul
semestru"; prin urmare cerea revizorului şcolar învoire să ţină examenul de semestru
'·o dată cu celălaltu a semestrului al II-lea de veră" Până atunci învăţătorul avea să
nădăjduiască în Providenţă: "sper pe Creatorul că-mi voiu îndoi zelul în desvoltarea
activităţei copiiloru şi instruirei şi resultatul va ti mult mai superior acestuia" 19
Cel care a pus învăţământul pe făgaşul său firesc la şcoala din Zăpodeni a fost
Constantin Al. Ciureanu. Primarul comunei Telejna (unde a fost arondat şi Zăpodenii
pentru scurt timp, între anii 1 875- 1 876) îl consemna la 2 iunie 1 875 20 ca având "finitu
cursu de 4 clase" la Liceul Naţional. Într-adevăr, în anul şcolar 1 870- 1 87 e 1 , tocmai
când Theodor Dragu absolvea liceul, Constantin Ciureanu era al 14-lea din cei 22
elevi promovaţi ai clasei I gimnaziale. În anul şcolar 1 873-1 87422 , Ciureanu absolvea
clasa a IV -a, respectiv cursul inferior la Liceului Naţional din Iaşi, fiind al 9-lea din
cei 1 1 promovaţi. În acelaşi an, 1 874, el este numit în post la Zăpodeni23 . Aici predă în
primul său an de învăţământ, 1 874- 1 875 24 , la 42 de copii, din care 38 de elevi în clasa
1 şi 4 în clasa a II-a. Dintre elevii de atunci s-au remarcat doi : Gheorghe Alexandrescu
din clasa a II-a şi Coman Mărdărescu din clasa I. Ambii aveau să absolve Şcoala
Normală din Bârlad în anul 1 88425 ; Gh. Alexandrescu, din 1 898, a venit învăţător la
Zăpodeni în locul lui Constantin Ciureanu, iar Coman Mărdărescu a predat un timp la
Dăneşti (între 1 889- 1 9 1 0), după care, din 1 9 1 0, se transferă la Scânteia26 Aceşti doi
învăţători au făcut parte dintre elevii vizitaţi de Mihai Eminescu la Zăpodeni în anul
şcolar 1 875- 1 87627 Acest an aducea ceva nou, un progres, faţă de cei precedenţi:
exista clasa a III-a. Din cei 38 de elevi, la 17 iunie 1 876, 28 erau în clasa 1, 8 în clasa a
II-a şi 2 în clasa a III-a28 (vezi anexa 1 ).
Activitatea de revizor şcolar a lui Mihai Eminescu în judeţele Iaşi şi Vaslui s-a
desfăşurat între 1 iulie 1 875 şi 4 iunie 1 876. Între 1 0 şi 28 august 1 875 el vizitează 54
de sate din judeţul Vaslui. La 1 3 august29 îşi însemna vizitele din satele Rediu,
Brodoc, Puşcaşi, Bălteni şi Mărăşeni. Acest din urmă sat, Mărăşenii, se află la sud de
Zăpodeni. Prin urmare el trece în raport şi cele cinci sate de pe valea Telejnei:
Râşcanii, Bereasa, Ciofenii, Telejna şi Zăpodenii 30 Nu în toate aceste sate existau
şcoli, pe valea Telejnei funcţiona o şcoală numai la Zăpodeni şi un timp la Butucăria.
Revizorul omite Butucăria în prima sa vizită; satul a fost vizitat ulterior.
Eminescu arăta că "localul şcolii din Zăpodeni e nesuficient" şi atrăgea atenţia
asupra postului vacant de la Butucăria, unde servise "aspirantul Petre Smoc"3 1 Deşi
acesta fusese "un om foarte liniştit şi conştiincios în îndeplinirea datoriilor sale" i s-a
intentat proces pentru "fapta ce-a comis-o", care de altfel "au fost recunoscută de juriu
ca un act de legitimă apărare [şi] prin urmare nu i poate imputa nimic în această
privinţă" Revizorul îi ia astfel apărarea, arătând că nu doreşte ca un om "onest şi
silitor să fie jertfa unei întâmplări" Referitor la şcoala din Butucăria Eminescu
recomanda a fi "permutată" în satul Bereasa, din aceeaşi comună Telej na32 •
Asupra vizitei lui Eminescu la Zăpodeni stau mărturie două acte, pe care
revizorul Neculai Antonovici le-a găsit cu ocazia unei inspecţii din 1 932 (vezi anexa
3). Sunt trimise de acesta, pe 26 martie 1 93233 , Academiei Române deoarece "nu erau
păstrate tocmai bine în arhiva şcoalei din Zăpodeni unde le-am găsit şi cum pentru
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folosul studiilor nu e de loc nimerit ca aceste acte să rămână în arhive aşa de puţin
accesibile. m-am gândit să le înaintez Academiei Române pentru a se putea cerceta şi
sub acest aspect ocupaţiunile lui Eminescu" Antonovici trimite şcolii din Zăpodeni
adresa din 2 aprilie 1 93234 prin care arăta că Academia Română "confirmă primirea
celor două acte iscălite de M. Eminescu" Primul din cele două acte, despre care s-a
amintit până acum, este din 26 septembrie 1 87535 (vezi anexa 4). La 20 septembrie
Ciureanu scrisese lui Eminescu asupra necesităţii unor matricole Ia şcoala din
Zăpodeni. pentru ca la 26 septembrie (Ciureanu primeşte răspunsul pe 29 septembrie)
Eminescu să răspundă "Diui înveţătoriu din comuna Telejna" că "revizoratul nu are
matricule în depozit" şi îi recomanda: "te vei servi de matricu1e simplificate şi
manuscrise" Al doilea act este o circulară semnată de Eminescu şi trimisă din Iaşi
·'Diui înveţătoriu din Zepodeni " pe 23 ianuarie 1 8763 6 (Ciureanu semna pe ea rezoluţia
de primire abia pe 1 1 februarie), prin care se recomandau manualele ce trebuie folosite
printre care şi cartea de citire a lui Ion Creangă. Merită menţionat, dacă tot am cercetat
corespondenţa învăţătorului Ciureanu, şi faptul că acesta îi răspundea lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu, la 1 9 iulie 1 885 37, asupra chestionarului ce 1-a completat, că "me
am silit a ve respunde la majoritatea articoliloru [ ... ] cerându-ve respectuosu scuze în
privinţa ortogratiei, stilului şi chiar a textului, căci cu o lucrare pentru mine aşa de
grea nu am putut atinge scopulu într-un timp aşa de scurt"
***

La 1 880 situaţia şcolară înregistrase progrese comparativ cu perioada
anterioară. Potrivit procesului verbal din 22 iunie 1 8 8 1 3 8 şcoala avea 37 de elevi, din
care: 1 8 în clasa I, 7 în clasa a II-a, 7 în clasa a III-a şi 5 în clasa a IV-a. De fapt din
cei 41 de înscrişi frecventau numai 32 pentru ca la examenul de final de an să se
prezinte 37 de elevi. Câţiva ani mai târziu situaţia nu era mult schimbată. Procesul
verbal din 19 iunie 1 88639 arăta că erau înscrişi 66 de elevi şi o elevă, iar şcoala avea
şase clase. Dintre aceştia au frecventat şcoala numai 28 de elevi şi o elevă. Elevii din
clasele V- VI n-au frecventat şcoala "din causa neesecutării legii instrucţiunii " iar cei
din clasele I-IV "forte neregulatu " La examenul de sfârşit de an s-au prezentat numai
33 de elevi din clasele 1, II şi IV, căci cei din clasele III, V şi VI erau "absenţi în
completu " Astfel că promovaţii anului şcolar 1 885- 1 88640 erau în număr de 1 7 : din
clasa I 6 elevi, din clasa a II-a 9 elevi şi o elevă, iar din clasa a IV-a un elev. Este de
remarcat prezenţa unei singure eleve: Maria Bălăuţă (vezi anexa 2). Acum era "Şcola
publică primară rurală mixtă de gradul în J-iu din comuna Zepodenii" , spre deosebire
de anii precedenţi, când era şcoală de gradul al II-lea.
La 15 septembrie 1 8904 1 învăţătorul Ciureanu nota cu amărăciune: "cursul de
înveţământ [ . . ] s-au redeschis cu un număr de patru elevi " O lună mai târziu, pe 1
octombrie, în cele şase clase frecventau 1 2 băieţi, din 39 înscrişi, şi o fată. Este foarte
puţin comparativ cu lista celor 1 05 băieţi şi 70 de fete, din comună, câţi ar fi trebuit să
frecventeze şcoala4 2 Au promovat numai 1 7 elevi din cei 39 examinaţi, astfel: clasa I
6, clasa a II-a 7, clasa a III-a 2 şi clasa a IV-a 2, precum arată procesul verbal din 30
iunie 1891 43 Evident, elevii din clasele V-VI nu s-au prezentat. Lista cu absenţi, ai
căror părinţi erau propuşi pentru amenda de 1 0 bani, numără 37 de băieţi şi 1 0 fete,
care însumau de persoană între 5 absenţe minim şi 50 absenţe maxim, totalizând 750
de absenţe44 Sunt cifre care ne pot spune multe despre istoria şcolii la sate din acele
.
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vremuri; muncile câmpului şi creşterea animalelor solicitau mână de lucru, fapt ce se
petrecea în dezavantajul şcolii.
***

Referitor la constatarea lui Eminescu, insuficienţa localului şcolii din
Zăpodeni, trebuie precizat că acesta nu se afla în actualul centru al satului, ci cam la 1
km depărtare, în partea de sud a satului, în Zăpodenii de Deal. Şcoala trebuie să fi
funcţionat într-o casă ţărănească închiriată. Revizorul nu a pierdut din vedere faptul că
noul local se afla în construcţie. "Cel construit de comună stă neisprăvit, pentru că
Comitetul permanent al judeţului Vaslui au şters din bugetul comunei cei 300 l[ei]
n[oi] meniţi pentru săvârşirea localului de şcoală. Această clădire, gata fiind, ar fi pe
deplin suficientă pentru şcoală"45 Aşadar, după cum constatăm, localul se afla în
construcţie la 1 876. Bugetul alocat şcolii pentru acel an era de 430 de lei, din care: 250
salariul învăţătorului, 50 chiria şcolii, 50 'h "stănjini lemne", 50 salariu servitorului,
10 reparaţia şcolii, 10 cheltuiala şi "luminarisirea" şi 10 lei pentru cărţi şi alte obiecte
pentru copii lipsiţi de mij loace46
Locul construirii localului şcolii a pus unele probleme întrucât la Zăpodeni nu
exista proprietate a statului, şi nici boierescă, fiind răzăşie. Exista însă o parte îngustă
de moşie. o hliză, proprietate a statului secularizată de la mănăstirea Dobrovăţ, în
partea de sud a satului. De altfel şi motivul invocat, pentru construirea aici, era: "în
lipsă de alt locu"; după cum arată Ciureanu în petiţia din 22 februarie 1 88447 În cele
din urmă şcoala nouă a fost dată în folosinţă. Un chestionar din 1 89 1 48 o descrie:
''localul de şcoală se află în stare de mijloc şi posede 10 prăjini fălcesci împrejmuite în
vatra satului " Era construită din vălătuci şi avea o sală de clasă de dimensiuni mari:
6,63m lungime, 5,97m lăţime şi 2,7 l m înălţime; de asemenea, două camere pentru
locuinţa învăţătorului. Satele comunei se aflau la o distanţă de 1 500 m Portarii de
Mijloc şi 2 1 00 m Portarii de Jos. Anul 1 884 este cel în care şcoala trece, prin
cumpărare, din proprietatea statului în cea a comunei Zăpodeni. La 1904 vechiul local
încă exista. fiind caracterizat ca fiind "una casă de vălătuci acoperită cu şindrilă"49
Învăţătorul Ciureanu a vrut ca şcoala să fie înzestrată cu pământ. A depus o
petiţie, la 1 884, către preşedintele Camerei Deputaţilor, cerând acea "hliză de pământu
în mărime de 10 - 1 2 fălci" Aceeaşi cerere o adresa şi deputatului N. Ionescu, la 24
februarie 1 88450 , ca şcoala să fie dotată conform legii cu "porţiunea de pământ [ ] ce
posedă statul în mencionata comună pendinte de Dobroveţu şi pe care s-au clăditu
localul de şcolă" În anul următor, la 29 noiembrie 1 885 5 1 , urmărea acelaşi scop al
înzestrării şcolii cu pământ. De astă dată la Mărăşeni. Întrucât la 1 879 "proprietatea
Mărăşenii s-au cumpărat de locuitorii din Zepodenii şi prin urmare interesele
locuitoriloru Mărăşeni asimilându-se cu ale Zepodeniloru", Ciureanu recomanda, dată
fiind "posiţiunea ce o are cotuna Mărăşenii" în raport cu Zăpodenii, ca locuitorii din
Mărăşeni (pe atunci în corn. Brodoc) să-şi trimită copiii la şcoala din Zăpodeni, "care
e îndoit mai aproape ca cea din Brodocu sau de o alta" Un alt avantaj care ar decurge
de aici ar fi dotarea şcolii din Zăpodeni cu pământul rezervat pentru înzestrarea şcolii
ce ar urma să fie construită la Mărăşeni, întrucât cea din Zăpodeni n-a fost
împroprietărită "până în presentu" iar pământul în cauză "cade în apropiere de şcoala
din Zepodenii "
...
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Demersurile învăţătorului Ciureanu în privin
părţii de moşie, numită
Dobrovăţ, au rămas fără rezultat. La 3/1 5 iulie 1 8865 era publicată în Monitorul
Oficial lista cu cei 20 de locuitori din Zăpodeni care au cumpărat, la licitaţie, moşia ce
aparţinuse mănăstirii Dobrovăţ în suprafaţă de " 1 8 hectare, 4 1 arii şi 20 c[enti] arii"
S-au exceptat cele 1 O prăjini (0, 1 8 ha) care erau în jurul şcolii.
Relaţia învăţătorului cu autorităţile, în special cu primarul, nu poate fi
calificată drept cordială. Lipsurile şcolii sunt arătate de către Ciureanu într-un raport
către subprefect din 1 7 ianuarie 1 8865 3 Era reclamată "o ţinută aşa de indeferentă a
actualului Primaru al acestei Comuni, Dlu N. Stratu, faţe de Şcola şi interesele ce
reclamă indispensabila îndeplinire a loru" Astfel, şcoala "e lipsită de lemnile necesare
pentru focu " . drept pentru care ameninţa că dacă nu se iau măsuri "sunt pusu în
poziţiune de a suspenda cursulu de înveţemântu" Un alt neajuns era acela că "mai
bine de trei luni de zile întreţin Şcola din propriile mele mijloace, cu cridă, hârtie,
cemelă etc. " , deoarece primarul "refuză de a-mi da cel puţin minima sumă de un Ieu
nou pe lună aprobat în Bugetu pentru cheltuiala Şcolei " Mai mult, primarul "nici îşi
bate capulu a înţelege că prin acesta se pune obstacolulu cel mai mare progresului
instrucţiunei", căci nici nu s-a interesat de îndeplinirea prevederilor legii instrucţiunii
potrivit căreia trebuia să predea listele care conţin numărul copiilor ce trebuie să
frecventeze şcoala, fiind răspunzător şi de pericolul ca "Şcola să perdă pe toţi elevii
claseloru a V-a şi a VI-a"
Satul, ca şi oamenii ce-l locuiesc, se schimbă ireversibiL La 30 iunie 1 89854
comuna, primar fiind Ion. V . Bucur, cumpăra un loc de casă în actualul centru la
satului Zăpodeni în suprafaţă de 1 7 � prăjini de pământ, "silişte din vatra satului
Zepodenii [ ] răzăşie veche cu pomi aflătoare pe ele pentru loc de şcolă", de la
moştenitorii lui Vasile Solomon (Ion V. Solomon, Coman V. Solomon şi Catrina Ilie
Anton), plătindu-li-se acestora 1 703 lei şi 75 bani. Dar învăţătorul Ciureanu în acelaşi
an s-a transferat Ia Vultureşti55 , unde a cumpărat 40 de prăjini de pământ iar şcoala,
spre deosebire de Zăpodeni, poseda 6 fălci de pământ. Poate că abia acum doleanţele
învăţătorului nostru se vor fi aplanat.
La 1 iunie 1 90456, printr-un împrumut bănesc de la Casa judeţului pe termen
de 20 de ani, s-a început clădirea noului local al şcolii, din cărămidă, în stil Spiru
Haret, care există şi astăzi. A fost, probabil, dat în folosinţă la anul 1 905, când la
Zăpodeni se înfiinţa al doilea post de învăţător; alături de Gh. Alexandrescu fiind şi
Neculai Petrov57 Populaţia era în creştere vertiginoasă, recensământul din 1 9 1 258
indică pentru satul Zăpodenii un număr de 2072 suflete, ceea ce situa aşezarea între
primele în judeţul istoric Vaslui.
Ilustarea istoriei şcolii din Zăpodeni, prin exemplele de mai sus, este cu atât
mai necesară într-o vreme în care se apropia la orizont secolul XX. Şocul
modernizării, folosind o expresie a lui Claude Karnoouh, va fi fost, fără îndoială,
profund. Întâlnirea dintre cultura occidentală şi universul arhaic, ancestral, al ţăranului
român, a fost iniţial de natură conflictuală. Nici nu putea fi altfel, discrepanţa între
nivelele culturale era uriaşă, am putea spune incompatibilă. De aceea, cu atât mai mult
era necesară o modernizare de sus în jos, de la forme către fond, căci elitele au
constituit întotdeauna un model de urmat şi nu invers. După cum influenţa porneşte de
sus în jos, aşa şi ţăranul român, fie el şi de la Zăpodeni, şi istoria ne-o dovedeşte, a
_ . .
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imitat moravurile "stăpânilor" De fapt, problema vitală care se pune este faptul
existenţei unei elite, ca cei mulţi, de jos, să aibă de la cine să "înveţe" În absenţa unei
el ite autentice nu se poate vorbi, şi nici nu se va putea vorbi vreodată, despre o
societate civilizată.

Comment on s'instruit au XIXe siecle a Zăpodeni. Aspects insignitiants de
l'histoie de l'einseignement roumain.

Resume
L'etude nous presente quelques aspects de l'histoire de l'enseignement au XIX•
siecle. Ainsi. a Zăpodeni, le departement de Vaslui est fondee en 1 830 une ecole des chantres
d eglise. parmi les premieres du departement. En 1 865, elle est entree en fonction et le pretre
Ion Bălăuţă a ete le premier maître d'ecole.
·

NOTE:
1

Aurel N. Ghinea, 40 ani de

administrare a judeţului Vaslui 1866-1 906

( Starea generală a

Bucureşti, 1 906, p. 29.
� Arhive le Statului Iaşi (în continuare ASI), fond Vistieria Moldovei, dos. 51 1 820, 200/ 1 83 1 ,
256/ 1 838. 255/ 1 845 , unde se găsesc catagrafiile satului Zăpodeni.
·'Arhivele Statului Vaslui (în continuare ASV), fond Şcoala primară nr. J de băieţi Vaslui,
dos. l / 1 862- 1 863, 2/ 1 863- 1 864 (registre matricole) şi 96/ l 86 l - l 862(catalog).
:lhis
Asupra datei de naştere a lui Theodor Dragu am verificat registrele matricole şi cataloagele
şcolii din Vaslui, arătate mai sus, cât şi documente din ASI, fond Liceul Naţional, precum dos.
21 1 868. f. 85r. Asupra personalităţii acestuia vezi: Bazil Popa, Teodor Mihăilescu, Inginerul
Theodor Dragu ( / 848- 1 925 ). în "Revista Căilor Ferate Române", nr. 9 ( 1 97 1 ), Bucureşti (în
wntinuare se va cita Bazil Popa); Dinu Moroianu, 1 . M. Ştefan, Focul Viu. Pagini din istoria
invenţiilor şi descoperirilor româneşti, Bucureşti, 1 963, p. 1 92 - 1 95; Petru Nicula, Mihai
Ciobanu, Dicţionarul personalităţilor vasluiene, Vaslui, 2001 şi Traian Nicola, Valori
spirituale vasluiene, l - Il, Vaslui. Î n toate lucrările se preia data naşterii fără a se recurge la
documentaţia din arhive, care, precum am văzut, este 25 ianuarie 1851, şi nicidecum 1 848. Î mi
exprim regretul că nu se merge la sursa documentară şi se preiau, neştiinţific, informaţii
publicate fără a fi verificate. Nici lucrările mai noi, apărute la Vaslui, nu au recurs la fondurile
arhivistice din Vaslui şi laşi. Este, indiscutabil, un lucru benefic faptul că s-au adunat
informaţii despre toate personalităţile vasluiene între coperţile unei cărţi, dar nu este suficient.
Cred că o carte îşi merită apariţia în măsura în care aduce în faţa cititorului informaţii
nevalorificate şi mai cu seamă inedite!
4 ASI, Liceul Naţional. dos. 2/ 1 865, f. 2 1 r.
5 Ibidem. dos. 6/ 1 87 1 , 54r.
" Bazil Popa, op. cit., p. 553
7 ASI. Liceul Naţional, dos. 6/ 1 879, state de plată.
" Bazil Popa, op. cit.

judeţului Vaslui de la 1866-1 906),

'' Ibidem.
10

11

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.

Theodor M. Atanasescu, Theodor Dragu ( 1 848-1 925), necrologul din "Buletinul Societăţii
Politehnice". an. XXXIX ( 1 925), nr. I -2, Bucureşti, p. 43.
14 Ibidem, p. 44.
1; Din lucrările statistice a Moldovei. Capitul 11. Populaţiunea pe 1859- 1860, Iaşi, 1 862, p.
1 67- 1 68.
lh
V A . Urechia. Anuarul General a/ Instrucţiunii Publice p e anul şcolar 1864-65, Bucureşti.
1 K6X. p. 60-6 1 .

; - Ibidem.
P t>i'

ASV. Şcoala Zăpodeni. dos, 258/ 1 892- 1 893, f. 93 .

'" Ibidem. dos. 297/ 1 873- 1 875. nepaginat.
' '' I bidem.

I bidem.

ce

dos. 6/ 1 87 1 . f. 46r.
Ibidem. dos. 6/ I 874, f. 65r.

ASI, Liceul Naţional,

An uarul Oficial al înveţământului primar şi normal-primar. Anul 1 897,

Bucureşti, I 897. p.

270.

2•

!:i

AS V. Şcoala

/ C) /0.

!h
c7

Zăpodeni,

dos. 2971 1 873- 1 875.

A nuarul Oficial întocmit de serviciul statelor personale şi al statisticii la 15 Octombrie

Ploieşti. I 9 I O, p. 9 şi 3 1 2 (în continuare se va cita Anuarul Oficial din 1910).

1bidem.

ASV, Şcuala Zăpodeni, dos. 253/ 1 876- I 877, f. 38-39.
Ibidem. dos. 297/ 1 873- 1 875.
!� Mircea Ştefan, Mihai Eminescu revizor şcolar 1 iulie 1875 - 4 iunie 1876, Bucureşti, I 956,
P.• 1 1}5,
·'0 ASI. Colecţia Documente, pachet 5551 23, f. 2r. fotocopie. In lucrarea lui Mircea Ştefan nu
este publicată lista satelor.
.li Mircea Ştefan, op. cit.. p. 203. Un anume Petre Smoc este întâlnit învăţător la Dumeşti
.:onform Amwrului Oficial din 1 883.
'" Ibidem, p. 222.
ASI. Docume11te. 5551 44, f. 2r.
.14 I b ide m . f. 1 r.
·'5 I b idem , f. 5r.
!S

A

'h

Ibidem. f. 4r.

ASY. Şcoala Zăpodeni, dos. 255/ 1 884- I 885, f. I 5 1 v.
Ibidem, dos. 254/ I 880, f. l 06r.
3'1 Arhiva Şcolii Zăpodeni, dos. 1/ 1 886, nepaginat.
40 Ibidem.
41 ASV. Şcoala Zăpodeni. dos. 256/ I 890- I 89 I , f. 2v.
4! Ibidem. dos. 256/ I 890- I 89 l . f. I 5v .
4:; Ibidem, dos. 256/ 1 890- 1 89 1 . f. 77r.
44 Arhiva Şcolii Zăpodeni. dos. 1/ 1 886.
4:; Mircea Ştefan, op. cit. , p. 203.
46 ASV. Şcoala Zăpodeni, dos. 76/ 1 876. f. J 06v.
Arhiva Şcolii Zăpodeni, dos. li I 884. nepaginat.
4" ASV, Şcoala Zăpodeni, dos. 257/ I 89 1 - 1 892, f. 38
4Y ASV. Prefectura jud. Vaslui, dos. Il I 864 (dosarul bunurilor comunale), f. 296.
:;o Arhiva Şcolii Zăpodeni, dos. l i 1 884.
5 1 Ibidem.
.17

'�
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Monitorul Oficial. nr. 72 din 3/1 5 iulie 1 886.

Şcolii Zăpodeni, dos. 1/ 1 886.
dos. 2/ 1 898 (transcripţiuni), p. 1 57- 1 60.
55 ASV, Prefectura jud. Vaslui. dos. 1 1 1 864, f. 296.
:;c. Aurel N. Ghinea. op. cit. p. 33.
57 Anuarul Oficial din / 91 0. p . 406.
5� Dicţionarul statistic al României, vo i Il, Bucureşti, 1 9 1 5 , p. 889.
54

A rhiva

ASV. Tribunalul jud. Vaslui.

.

.

Anexa 1
18 iunie 1876. Elevii de la şcoala din Zăpodeni
din anul şcolar 1875-1876
Îr�.văţător: Constantin Al. Ciureanu
Clasa 1
A verchi Constantin
Bălăuţă Ion
Bârlădeanu Vasile
Saron Neculai
Bălteanu Gheorghe
Bujor Dumitru
Ciubotaru Ion
Ciubotaru Vasile
Chiratcu Vasile
Diaconu Neculai
Devet Neculai
Hurchi Ion

Simina Gheorghe
Haim sin Avram
Clasa a 11-a
Bujor Ion
Ciopată Gheorghe
Diaconu Gheorghe
Franghiţă Simion
Mărdărescu Coman

Moisa Simion
Mărdărescu Alexandru
Pruteanu Ion
Pruteanu Simion
Pavel Ion
Postoi Vasile
Popovici Vasile
Roşu Conachi
Astratini Theodor
Stejar Alexandru
Toporăscu Ion
Tanasă Vasile
Strat Gheorghe
Potorac Ion
Pruteanu Pavel
David sin Aron
Clasa a III-a

Alexandrescu Gheorghe
Popescu Gheorghe
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Anexa 2
Elevii promovaţi
pe anul şcolar 1 885-1886
Clasa a Il-a
Abuzătoaiei Gheorghe
Azoiţei Gheorghe
Chiroşcă Vasile
Ciohodaru Constantin
Donose Vasile
Leome Enache
Moisa Petrea
Moisiu Iorgu

Clasa a III-a
Alistar Constantin
Ciobanu Zaharia
Moisiu Simion
Ţuchendrea Ion
Postoi Ion
Scutaru Neculai

Clasa a IV-a

Olariu Toader
Potorac Ion
Potorac Gheorghe
Bălăuţă Vasile

Bârlădeanu Ştefan
Niţică Dumitru
Secuianu Simion

Sava Ilie
Lupu Bârlădeanu
Dragu Gheorghe
Pester Constantin
Scutaru Simion
Bălăuţă Maria

Clasa a V-a
Artenie Vasile
Strat 1. Gheorghe
Potorac P. Ion
Clasa a VI-a
Bujor Vasile
Pruteanu Vasile

Anexa 3
21 martie 1 932. Raportul revizorului N. Antonovici către Academia Română,
prin care înaintează acesteia două acte semnate de M. Eminescu găsite în arhiva
şcolii din Zăpodeni

Ministerul Instucţiunii al Cultelor şi Artelor
Serviciul de Învăţământ Local
IAŞI
No. 6478
1 932. Luna III, Ziua 2 1
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Domnule Preşedinte,
Subemnatul în inspecţiunile şcolare ce le-am făcut în judeţul Vaslui, am găsit
câteva acte de serviciu încheiate de marele poet M. Eminescu, de pe timpul când era
revizor şcolar pe judeţele Vaslui şi Iaşi.
Cum nu erau păstrate tocmai bine în arhiva şcoalei din Zăpodeni unde le-am
găsit şi cum pentru folosul studiilor nu e loc nimerit ca aceste acte să rămână în arhive
aşa de puţin accesibile, m-am gândit să le înaintez Academiei Române, pentru a se
putea cerceta şi sub acest aspect ocupaţiunile lui Eminescu.
Voiu căuta şi pe viitor, dacă voiu mau găsi asemenea documente preţioase, să
le înaintez tot la Academia Română.
Şeful Serviciului
Revizor şcolar al circ. Iaşi
N. Antonovici
Domniei sale,
Domnului Preşedinte al Academiei Române, Bucureşti.
Anexa 4

Al.

26 septembrie 1 875. Răspunsul lui M . Eminescu către învăţătorul Constantin
Ciureanu din Zăpodeni, corn. Telejna (copie din 1 932).

România
lnspectoratulu Şcolaru
Circonscripţiune laşi
No. 246
1875 Sept. 26
Rezoluţie:
Primit 29 september spre întocmai urmare,
Ciureanu
Domnule,
La adresa Dtale No. 4 din 20 Sept. a. c. respund, că revizoratul nu are
matricule în Depozit. De aceea te vei servi cu matricule simplificate şi manuscrise,
până ce Ministeriul va dispune tipărirea wwr aseminea.
Revizor şcolar,
M. Eminescu

Dlui inveţatoriu din couna Telejna, pl. Mijlocul, jud. Vasluiu
Prezenta copie fiind conformă cu originalul se certifică de noi.
Şeful Serviciului,

Antonovici
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CARAGIALE - REVIZOR ŞCOLAR DE NEAMŢ
Gheorghe Radu
··cetăţenia" vremelnic de pietrean al lui I.L. Caragiale poartă pecetea
sfârşitului de veac XIX, fiind şi acum obiectul unor controverse. A funcţionat aici din
1 octombrie 1 88 1 până la 1 martie 1 882, când este mutat, la cerere, tot revizor şcolar,
pentru judeţele Argeş şi Vâlcea. Numirea s-a făcut de către liberalul V.A. Urechea,
ministrul de atunci al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor.
Caragiale, deşi lucrase la unele ziare liberale, fusese până pe 7 iulie 1 88 1
redactor la ziarul consevator "Timpul " , cooptat în redacţie de către M . Eminescu.
Această "sinecură ", cum o numeşte distinsul biograf Şerban Cioculescu pare oarecum
suspectă, pentru că liberalii îi imputaseră exministrului Titu Maiorescu faptul că
Eminescu fusese "numit abuziv " revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, atunci
când aceştia erau la putere, acum procedând exact la fel (pentru moment) adversar.
Explicaţia este fără îndoială încrederea pe care o avea reputatul istoric V .A.
Urechea în Caragiale, intuindu-1 pe viitorul mare scriitor. O povestioară urzită de
Matei Eminescu într-o scrisoare datată 20 aprilie 1 902 către Corneliu Botez aduce în
discuţie un subiect despre care nu s-a vorbit nici până atunci (tardiv şi neverificabil) şi
nici după aceea, cum că din sertarul fratelui său de la "Timpul " ar fi fost sustrase nişte
materiale compromiţătoare la adresa lui C.A. Rosetti, care urmau să apară în ziar.
Presupusul incident, ca o vagă bănuială asupra lui Caragiale, n-a avut niciodată ecou
în presă şi nici vreo altă mărturie a celor din redacţie sau altor cunoscuţi nu a existat.
Fragmentar. aspecte din scrisoare pot fi plauzibile cum este întâlnirea lui Matei
Eminescu, Ia Râmnicul Sărat, cu Caragiale. Matei era ofiţer la garnizoana din oraş iar
Caragiale îl vizita des pe Vlahuţă la domeniile acestuia de la Agapia, Dragosloveni,
Focşani. Râmnicul Sărat şi desigur Bucureşti. Tonul scrisorii (nepierdute) arată că
Matei Eminescu nu era străin de multe amănunte (îi ştia şi salariul de revizor al lui
Caragiale, de 800 de lei pe lună - mare pentru acea vreme), unele animozităţi din
redacţia Timpului, persoane şi prieteni comuni dar în ansamblul ei scrisoarea este
nescuzabilă ca intenţie.
Document credibil este Monitorul Oficial nr. 2456 din 1 6 octombrie 1 88 1 , în
care se anunţă numirea oficială a lui Caragiale (el se prezentase deja la post) şi care
arată unele neconcordanţe cu scrisoarea amintită vizibil sesizabile. La Piatra Neamţ,
sediul activităţii sale noul revizor "voinic şi chipeş" - locuieşte într-o cameră rezervată
(de oaspeţi - n.n.) din dosul şi curtea băcăniei Dornescu & c;. Ionescu, unde lua masa
şi se adăpostea când venea din inspecţiile lui prin judeţ. Intr-o seară, întâlnind pe
prietenul meu N. Tomescu, profesor la gimnaziu, mi-a spus să vin cu el ca să-I vedem
pe Caragiale, care tocmai sosise din judeţ. Ne-am dus amândoi la băcănia arătată mai
sus, l-am găsit zgribulind de frig şi stând pe un pat lângă sobă.
Scrie fostul primar Dimitrie Hogea: (Caragiale) "Ne-a povestit cum, pe un ger
şi viscol puternic, abia a putut răzbate cu sania dinspre Tg. Neamţ până la Piatra, deşi
fusese îmbrăcat cu o blană mare şi căciulă la fel - pe care le împrumutase de la un
dascăl din judeţ. După ce s-a mai încălzit a venit şi avocatul Iorgu Lazariu care îl
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vedea mai des - apoi s-au pus la o masă şi au început a juca domino - a 1 O bani
partida. Am vorbit, am glumit, vreo două ceasuri, după care eu şi cu Tomescu am
plecat lăsându-i tot jucând domino bând cafele"
Autorul amintirilor despre Caragiale era pe atunci un tânăr de 20 de ani care
frecventa ocazional seratele literare locale; făcea politică liberală, a ajuns primar la 52
de ani, iar memoriile şi le-a tipărit la 75 de ani. El a fost un figurant în anturajul lui
Caragiale cunoscându-1 insuficient pentru a ne reda mai multe lucruri i nteresante, dar
ne-a redat uneori picant atmosfera târgului de odinioară, care avea sub 1 5.000 de
locuitori şi o viaţă culturală şi politică intensă. Din perioada de început şi-a imaginat,
totuşi. unele lucruri, cum ar fi colaborarea lui Caragiale cu societatea culturală
"Asachi " care este o fabulaţie cu caracter de amănunt. Caragiale n-a fost menţionat
niciodată în vre-o dare de seamă, nici ca vizitator ocazional şi nici n-a colaborat la
revistă.
Pentru literaţi, Caragiale era deja cunoscut. I se jucase piesa "O noapte
furtunoasă", fapt pe care viitorul memorialist nu-l ştia atunci şi cronologic nici mai
târziu. Publicase versuri în "Revista contemporană" , editase între altele: "Claponil",
"Naţiunea Română" , citise la Junimea "O noapte furtunoasă" apărută în Convorbiri
Literare cu dedicaţie lui Titu Maiorescu, de asemenea citise tot la Junimea piesa
--conu Leonida faţă cu reacţiunea"
l-a cunoscut şi era prieten cu unii membrii ai societăţii "Asachi" pentru că în
mare parte erau profesori la instituţiile de învăţământ locale, iar poetul Grigore Lazu
era cunoscut junimist.
După ce a fost, pe rând, supleant şi copist la Tribunalul Prahova, sufleor la
Naţionalul bucureştean şi gazetar, în noua sa profesie Caragiale îi urmează lui
Scioione Bădescu, poet junimist, prieten cu el şi cu Eminescu, transferat la Liceul
Internat din Iaşi.
A fost ajutat de vrednicul subrevizor Ion Parhon, tatăl celebrului savant
neurolog C.I. Parhon. Pentru colaborarea fructuasă pe timpul revizoratului la Neamţ,
Caragiale i-a dăruit o fotografie cu dedicaţie.
Chiar din prima zi, Caragiale verifică atent actele cancelarie şi pune o
rezoluţie: "Se va avea în vedere pentru completarea registrelor 1 . 1 0.8 1 . car.". Foarte
des întâlnim pe misive însemnări lapidare: "Se va comunica la ocazie onor. Prefecturii
pentru a se lua măsuri faţă de primărie" sau " La dosarul lipsurilor materiale" ori
numai "La dosar"
În aceeaşi ordine putem cita raportul din 7 decembrie 1 88 1 : " Învăţătorul din
comuna Urecheni îmi comunică că şcoala respectivă este stabilită nu într-un local
special, ci în localul Primăriei. De aici rezultă neajunsuri însemnate pentru şcoală.
Localul Primăriei este toată ziua ocupat de funcţionari şi frecvent de public, ceea ce
lipseşte şcoala de liniştea trebuincioasă şi astfel zădărniceşte cursul Iecţiilor. Afară de
aceasta, publicul nu este totdeauna bine pătruns de respectul datorat şcolarilor şi
zădărniceşte silinţele învăţătorului pentru menţinerea disciplinei şi moralităţii în
şcoală. Vă rog cu onoare, O-le Prefect, binevoiţi spre îndreptarea acestor neajunsuri a
ordona Primăriei din Urecheni să închirieze numaidecât un local special pentru şcoală,
după cum cere legea" , adresat prefectului.
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Este lesne de înţeles că proaspătul revizor nu prididea să facă faţă mulţimii de
cereri şi plângeri adresate lui. Locuitorii din Dochia îi datorează lui Caragiale
înfiinţarea şcolii de acolo chiar în anul şcolar 1 88 1 1 882 şi ne dovedeşte dăruirea sa
pentru nobila menire a şcolii: " Luând în considerare reclamaţia dochienilor, mă
grăbesc a răspunde la ordinul dvs. Şi a vă arăta cu tot respectul că şi după părerea mea
în comuna Dochia, comună bine populată şi depărtată de alte comune unde sunt
şcoale. trebuie înfiinţată şcoala de care este vorba"
Autoritar, Caragiale nu tolera incompetenţa, aşa că în raportul nr. 23 din 6 feb.
1 8!Q. citim o severă luare de poziţie în cazul învăţătorului din Bălţăteşti, care era şi
diacon la biserica din sat şi în consecinţă: " . . . este nevoit a face necontenit lipsuri de Ia
şcoală pentru a nu lipsi de la biserică. Acest învăţător şi mai înaite de a deveni diacon
îşi făcea foarte neregulat cursul şcolii, având rude şi daravauri în Piatra, (situaţie
posibil a ti fost aflată direct de la sursă), lipsea totdeauna câte două - trei zile de Ia
şcoală' ' Cum era şi firesc, îi cere ministrului: " Astfel, am crezut, domnule ministru, de
cuviinţă a-1 pune pe diaconul Griţescu în disponibilitate şi a numi în locu-i la Bălţăteşti
pe dl. Hanganu, normalist" Caragiale indica întotdeauna numirea cadrelor calificate în
şcoli. în locul suplinitorilor de conjunctură, preferându-i pe absolvenţii Şcolii Normale
din Iaşi, cum arăta şi acest raport. În privinţa programei şcolare, le recomanda
învăţătorilor: "Puteţi întrebuinţa în şcoală orice cărţi aprobate de onor ministru, dând
preferinţă, se înţelege acelora pe care din practică le veţi găsi mai metodice, conform
programei oficiale de studii"
Cum sediul revizorului şcolar era la Piatra-Neamţ, Caragiale se deplasa şi la
Suceava pentru a cunoaşte situaţia şcolilor din această zonă, pe ruta Tg. Neamţ
Fălticeni. Intransigent cu abuzurile, după cum se poate vedea dintr-o adresă a
Primăriei din Fântâna Mare, pune următoarea rezoluţie, reziliind o numire ilegală din
12 feb. 1 882: "Preotul Vasiliu nefiind numit de revizorat sau minister se va numi in
locu-i un alt titular în regulă, deaorece se consideră pentru acum preotul Vasiliu ca
simplu suplinitor benevol cu învoiala primăriei, care nu are deloc dreptul de a numi
titulari în corpul profesoral. Se va face observaţie primăriei în acest sens prin canalul
onor prefecturii " Şi un raport din 26 feb. 1 882: " De mai mult timp, învăţătorul Gh.
Stamatin de Ia şcoala din comuna Preuţeştii Uniţi, jud. Suceava este căzut într-o stare
foarte degradantă, atât fiziceşte cât şi moraliceşte, din cauza abuzului alcoholic. Pe
lângă că lasă şcoala în cea mai desăvârşită părăsire, depopulată prin neîngrijirea şi
abrutizarea în care el este căzut, purtarea lui în comună a ajuns un adevărat scandal.
U mblă toată ziua ameţit, se leagă de oamenii de pe drumuri, se bate în mijlocul satului
cu nevasta ameţită ca şi dânsul şi nu mai dă cu zilele pe la şcoală. Rareori intră în
clasă. nu ca să-i înveţe ceva pe copii, ci ca să-i maltrateze şi să-i înjure. Aşa că
rămânerea lui ca învăţător în acea comună, unde el în loc de a fi model de bună purtare
este un exemplu scandalos de viţii şi dezordine, nu mai poate fi tolerată. Am găsit,
prin urmare de urgenţă trebuinţă pentru şcoală şi prestigiul administraţiei şcolare să
pun capăt acestui scandal, depărtând pe numitul din postul ce-l ocupă şi înlocuindu-1
cu dl. Zaharescu, absolvent cu note bune al Şcolii Normale din laşi" , adresat
prefectului. Iată decizia: " Pentru purtarea dvs. Scandaloasă în comuna Preuţeştii Uniţi
şi pentru neângrijirea şi necapacitatea dv ca învăţător la şcola din acea comună,
sunteţi destituit pe ziua de 1 martie în interesul serviciului. Vi se comunică aceasta
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spre ştiinţă. Arhiva, mobilierul şi toată zestrea şcolii le veţi preda înlocuitorului
dumneavoastră, dl. Gh. Zaharescu"
Întâmplarea face ca ordinul de destituire semnat de Caragiale să aibă ca efect
data de 1 martie 1 882, când şi el era permutat la Argeş - Vâcea.
Tot din 26.02. 1 882 este o însemnare pentru un dar trimis - o hartă a Europei
unui învăţător:"D-lui Lovinescu, învăţător Mălini pl. Muntele Suceava. Primiţi, d-le
învăţător, asigurarea distinsei mele consideraţiuni"
Nu se cunosc însă procesele verbale din urma inspecţiilor făcute în şcoli, ceea
ce a determinat unele speculaţii.
Încheierea este o glumă pentru că realitatea îl contrazice. Dar să urmărim
rezultatul anchetei făcute de Caragiale într-un document din 1 7 feb. 1 882:
"Ministr. Cult.
Cu tot respectul vă înaintez alături pe lângă aceasta denunţarea anonimă
înaintată revizorului cu ordinul dv răspunz la ordinul dv nr. 1 8029 alăturând (acest
răspuns) acesta şi denunţarea anonimă înaintată revizorului cu acel ordin.
Denunţarea aceea, după cum se vede este anonimă. Faptele ce se impută
printr-însa învăţătorului Teofănescu sunt peste măsură exagerate: în realitate ele nu
constituesc decât o meschină intrigă de mahala, ele sunt aşa de umflate, încât este
nevrednică a face câtuşi de puţin un obiect de atenţie pentru înalta administraţie
şcolară (sunt aşa de umflate prin pasiune spiritul cu intenţie şi rea credinţă, încât par a
constitui crimă). Este, domnule ministru, un caz ridicul . . . petrecut cu doi ani înainte
de a fi Teofănescu numit învăţător. . . Teofănescu era de 1 8 ani şi femeia preotului
Sacerdoţescu pe care denunţarea anonimă o dă ca victimă a seducţiunii, era aproape de
40 de ani. Dintr-un dosar (epistole scandaloase, bilete, epistole) de scrisori de amor, cu
deosebire iscălituri de bărbaţi pe care preotul Sacerdoţescu îl ţine la dânsul ca să
poată susţine cererea sa de divorţ înaintea tribunalului se dovedeşte că preoteasa,
avusese înainte de a cunoaşte pe tânărul Teofănescu o sumă de relaţii amoroase cu mai
mulţi alţii, între care notă caracteristică un tânăr artilerist aspirant la gradul de
căprar (Astăzi, învăţătorul) . . .
Caragiale conchide că :" . . . relativ cu starea corpului învăţătorilor nu este un
învăţător rău, atât moral cât şi ca i nteligenţă . . . Supunându-vă spre regulă aceste
informaţiuni cerute de ordinul dv nr. 1 8029 vă rog, D-le Ministru, să binevoiţi a primi
asigurarea înaltului respect ce vă datorez"
Un caz similar cu reclamaţii anonime este şi ordin de la Minister prin care i se
cerea să verifice dacă unii învăţători duc elevii în târguri să dea reprezentaţii teatrale
interpretabile, se poate citi următoarea constatare:"Se observă însă respectuos că în
această circumscipţie cazul de la cazul de la care e vorba nu s-a ivit nicicând.
1 2. 1 1 .8 l .Car. "
În timpul revizoratului său funcţionau 62 de şcoli săteşti la care învăţau 1 428
elevi şi 22 1 de eleve, dar frecvenţa era slabă, datorată şi stării lor, pe care o cunoaştem
şi din rapoarte. Un învăţător era retribuit cu un salariu lunar între 54 - 8 1 de lei, statele
de plată fiind completate de revizorat. Uneori corectează greşelile strecurate din
adrese:
"Respectuasă observaţiune: Secţiunii Şcoalelor din Onor Ministeriu. Jud.
Neamţu. (Este o scăpare din vedere în copierea ordinului ministerial). Comuna Socia
"
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este în Neamţ nu în Suceava.Car. " şi este datat 29. 1 1 . 1 88 1 . Astăzi localitatea este
comuna Rediu. Caragiale era un profund cunoscător de artă şi istorie, aşa cum ne-o
dovedesc rapoartele întocmite de dânsul la ordinului lui V.A. Urechea, privind un
policandru de la Mănăstirea Slatina, jud. Suceava rapoartele care se găsesc la
Directia Judeţeană Neamţ a Arhivelor Naţionale, între care şi următoarea telegramă
peste care Caragiale notează: "Se va face cercetarea necesară"
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

) ."Monitorul Oficial " , nr. 2456, 1 6 octombrie 1 88 1 .
2.0. Hogea. "Din trecutul oraşului Piatra Neamţ. Amintiri" - Piatra Neamţ, 1 936
3.Leon Mrejeriu. "Eri şi azi. Contribuţii la istoricul în învăţământul primar din jud.
Neamţ. 1 940
4.Direcţia jud. Neamţ a Arhivelor Naţionale, fond ''Revizoratul şcolar Neamţ" .
dosarele 3 1 6/ 1 88 1 şi 34 1 1 1 882.
5.Direcţia jud. Neamţ a Arhivelor Naţionale, fond "Prefectura jud. Neamţ ", dosarele
4/1 882.
6.Direcţia jud. Neamţ a Arhivelor Naţionale fond" Primăria oraşului Piatra Neamţ"
dosar 311 88 1 .
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MĂ RTURII MEDALISTICE ALE INDEPENDENŢEI ŞI MARII UNIRI
ÎN COLECŢIA DR. CONSTANTIN TEODORESCU
Adriana Ţibulcă

Strângerea medal iilor într-o colecţie particulară este un act cultural de o
nobleţe aparte; o asemenea preocupare presupune dăruire, pricepere şi nu în
ultimul rând efort material.
Colecţionarul este o persoană cu totul deosebită. de multe ori trecând
peste obstacole mari şi chiar foarte mari, pentru a-şi realiza scopul, mânat de
pasi unea de a strânge, uneori cu orice preţ, o anumită categorie de lucruri .
Efortul de o viaţă al colecţionarul poate fi reînnobilat prin valorificarea
bunurilor achiziţionate în expoziţii temporare sau permanente. Este ceea ce
doreşte şi Muzeul judeţean "Ştefan cel Mare" şi speră să realizeze cât de
curând în ceea ce priveşte donaţia de medal ii făcută de domnul doctor C.
Teodorescu.
Numele doctorului C Teodorescu poate ti identificat cu a oricărui
colectionar pasionat subliniind însă faptul că acest Mecena, cum este numit de
m u l ţ i _ a oraşelor Bârlad şi Vaslui, nu s-a mulţumit doar cu donarea obiectelor
adunate c u muncă şi cheltuială, ci s-a i mplicat nemijlocit în viaţa culturală a
oraşelor ami ntite.
Inaugurăm publicarea colecţiei de medalistice dr. Constantin
Teodorescu. cu prezentarea medalii lor bătute cu ocazia a două evenimente de
referi nţă majoră în istoria neamului românesc: Neatârnarea şi Reintregirea.
S igur că. cele mai multe sunt realizate după 1 990, când asistăm la o adevărată
explozie a efigiei în medalistică, medalia putând fi bătută atât de instituţii
publ ice. cât şi de societăţi, asociaţii şi persoane fizice.
Mulţumim şi pe această cale donatorului, venind totodată în
întâmpinarea dorinţei sale de a studia şi publica ceea ce a dăruit
l . Constantin Ţurcanu (Peneş Curcanul)
Nr.inv.2 1 78
A v SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ SECTIA BÂRLAD
Sus; jos. Constantin Turcanu (Peneş Curcanul ), dedesubt
Plecat-am nouă din Vaslui . . .
Centrat, înconjurat de un cerc periat bustul lui C. Ţurcanu în uniformă
de dorobanţ în profil spre stânga.
DE STAT
R v. 1 1 0 ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENTEI
.
� ROMÂNIEI, sus ; EXPOZIŢIA NUMISMATICĂ BÂRLAD 9 MAI 1 987,
.

În centrul medaliei aspect de luptă din asaltul asupra Griviţei.
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Tombac, 50 mm.
2. Mareşalul Alexandru Averescu Nr. inv. 2272
Av. MAREŞALUL ALEXANDRU AVERESCU. sus� jos, PRIMUL
COMANDANT AL ARMATEI A 2-A;
Centrat, încadrat într-un cerc, bustul spre stânga a lui Alexandru
A verescu; în câmpul din stânga MĂRĂŞTI; în câmpul din dreapta, OITUZ;
jos. pe marginea bustului, 1 859- 1 93 8.
Rv. ONOARE ŞI PATRIE, sus; 1 8 august, jos; în stânga 1 9 1 6, în
dreapta 1 996; în centru emblema armatei a 2-a.

Tombac, 60 mm. Semnată M.F.(Mihai Fetiţa)
3. Ecaterina Teodoroiu
Nr. inv. 2406
Av. Ecaterina Teodoroiu, sus; 75 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN
ETERNITATE, jos. Bust în semiprofil spre stânga; în stânga, 1 9 1 7 ; în dreapta,
1 992; sub bust în mijloc, 1 894.
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R v.

EXPOZIŢIA FILATELICĂ INTERJUDEŢEANĂ, sus� TÂRGU
JIU22-29 VIII, 1992, jos.
În centrul medaliei monumentul funerar al eroinei.

Tombac, 60 mm. Semnată C.D. (Constantin Dumitrescu)
Nr.inv. 25 1 4
4. Mareşalii: A verescu, Prezan, Antonescu
Av. MAREŞALI AI ARMATEI ROMÂNE. A. AVERESCU 1 859- 1 938.
C.PREZAN 1 86 1 - 1 943. 1. ANTONESCU 1 882- 1 946.Busturile acolate
ale celor trei mareşali în profil stânga.
Rv. l 976. XV ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SECŢIEI DE
NUMISMATICĂ.CASA CENTRALĂ A ARMATEI 1 99 1 , sus; jos, S.N.R.
Mausoleul eroilor din Focşani, dedesubt, MAUSOLEUL EROILOR 1 9 1 71 9 1 8. FOCŞANI.

Argint şi tombac. 60 mm. Semnată C.D. (Constantin Dumitrescu), pe av. M.S.
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5 . Unirea Basarabiei cu ţara Nr. inv. 2427
Av. Chip de fată. semiprofil dreapta; în faţă dreapta, ciorchine de strugure.
� v. UNIREA BASARABIEI CU ŢARA MAMĂ 27 III/9IV,sus; jos,
ROMANIA.
În centrul medaliei trei feţe în costum naţonal simbolizând cele trei
teritorii româneşti ce s-au unit în anul 1 9 1 8; în fundal un disc solar; Sub
reprezentările feminine 1 9 1 8-75DE ANI - 1 993.

6. UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA Nr. inv. 2407
Av. 75 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA.
Central schiţa unui scut, având în interior stema Moldovei; sub stemă
1 9 1 8- 1 993.
Rv. BUCOVINA. sus: PĂMÂNT ROMÂNESC, jos; între cele două
inscripţii un motiv asemănător cu două acolade lipite.
Central harta Bucovinei având marcate oraşele CERNĂUŢI ŞI SUCEAVA.

Tombac, 60 mm. Fără semnătură.
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Nr. inv. 2428
7. 1 DECEMBRIE 1 9 1 8
A v. Aspect de la Marea adunare de la Alba Iulia
1 DECEMBRIE 1 9 1 8 ; TRĂIASCĂ UNIREA ŞI ROMÂNIA MARE,
sus; ALBA IULIA, jos.
Rv. SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI; SOCIETATEA
NUMISMATICĂ ROMÂNĂ.
În centrul medaliei citat: 1 DECEMBRIE 1 9 1 8, UNlREA ESTE CREDINŢĂ
A ISTORIEI FIINDCĂ NEAMUL ROMÂNESC A RĂMAS UNUL ŞI
ETNICEŞTE NEDESPĂRŢIT ÎN PĂMÂNTUL DAClEI 1RAIANE. VASILE
GOLDIŞ.
În dreapta citatului, Columna lui Traian. 1 990.

Tombac, 60 mm. Semnată Gh. Adoc, 1 990, pe av. M.S.
Nr. inv. 2394
8. REÎNTREGIREA ŢĂRII
Av. Circular, 70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL
'
UNITAR ROMÂN, jos; 1 9 1 8- 1 988; central în mijlocul unei coroane din spice de
grâu, triunghi în care sunt simboluri heraldice ale celor trei provincii româneşti.
Rv. Cunună de spice de grâu, sus; BISTRIŢA, CENTRAL, 1 - 1 0 Dec ' 88
EXPOZIŢIA FILATELICĂ REPUBLICANĂ.

Cupru platinat, 60 mm., nesemnată.
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9. UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA
Nr. inv. 2254
Av. Circular 70 DE ANI DE LA UNIREA TRANSILVANIEI CU PATRIA
MAMĂ*. sus; România, jos.
În centru în interiorul unui cerc periat harta Românei Mari;
FERDINAND 1 ÎNTREGITORUL, sus; 1 9 1 4- 1 927, lateral dreapta; bustul
regelui Ferdinand în profil spre stânga.
Rv. EXPOZIŢIA FILATELICĂ "75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE",
sus; ALBA IULIA, jos.
În semicerc 1 600 bust Mihai Viteazul în profil spre dreapta; bust Al. 1.
Cuza în profil spre stânga, 1 859, sus; dedesubt 1 9 1 8 - 1 DECEMBRIE - 1 993;
în semicerc 1 9 1 8, aspect de la Adunarea de la Alba Iulia.
-

-

Tombac, 60 mm. Semnată C. Dumitrescu 1 993.
10. REGII ROMÂNIEI MARI
Nr. inv. 2397
Av. FERDINAND REGELE ROMÂNIEI ŞI MARIA REGINA.
Busturile acolate ale regilor din profil spre stânga, între ramuri de laur.
Rv . ÎNTÂIUL REGE AL TUTUROR ROMÂNILOR ÎNCORONATU
SA LA ALBA IULIA ÎN 1 5.x. 1 922; aspect din timpul încoronării.

Bronz, 44 mm. Semnată C. Kristescu, 1 923, pe av. Atelier Bucureşti.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MULOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

813

Des temoignages des medailles de l'lndependance et de la Grande Union
dans la collection du docteur Constantin Teodorescu
Comme suite du desir manifeste du docteur Constantin Teodorescu celui qui

a donne a notre musee une collection des medailles sur des evenements appartenants

aux domaines divers, le materiei nous presente la premiere serie des medailles. Il
s ' agite de celles parues a l' occasion des deux evenements majeures de l ' histoire de
notre peuple: l' independance et l ' union.

NOTE:
1.

,

Registru i nventar, voi

2272.
3.
ldem. nr. ord. 2272.
4. ldem. nr. ord. 25 1 4.
1dem. nr. ord. 2427.
5.
6.

7.
�-

9.

.1, nr. ord. 2 1 78.

ldem. nr. ord.

ldem. nr. ord. 2407 .

Idem, n r . ord.
l dem. nr. ord.

2428.
2254.

Idem. nr. ord. 2397.

1 0. ldem. nr. ord.

2394.
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PERSONALITĂTI DIN VIATA LUI EMIL RACOVIT. Ă
cu ROL ÎN FORMAREA SA PROFESIONALĂ
Angela Băl an
Studiind biografia marelui biolog Emil Racoviţă nu poţi să nu remarci că
marele său noroc a fost acela că s-a născut într-o familie de oamenii înstăriţi, dar şi
erudiţi, cărturari de seamă ai vremii, ei înşişi cu alese însuşiri, înclinaţii şi activităţi pe
ţărâmul culturii. S-au ocupat foarte mult de învăţătura fiului lor şi tot timpul îi vor
îndruma paşii .
Astfel, cea mai mare realizare este aceea că primul dascăl de şcoală
elementară este chiar Ion Creangă - cel mai mare scriitor al nostru, mare povestitor.
Totdeauna Emil Racoviţă îşi va aminti despre lecţiile sale care erau înflorite cu poveşti
şi care au altoit în sufletul său de copil gândirea ţăranului moldovean, farmecul limbii
neoaşe şi iubirea pentru popor.
Dar aceasta, şi pe fondul copilăriei petrecute la conacul de la Surăneştii
Vasluiului. conac care era împrejmuit cu un parc frumos cu o mare diversitate de
specii de plante, flori, arbori. Următorul pas este la şcoala secundară. Urmează
cursurile liceului numit "Institutul Academiei Iaşi" unde are ca profesori nume i lustre
de care îşi va aminti toată viaţa precum Gr. Cobălcescu, Lambrior, 1 . Culianu, P. Poni
etc.
În acest sens notează mai spre bătrâneţe ilustrul biolog: "Am avut în liceu
profesori cărora ţin în orice ocazie să mă închin căci oameni ca aceia nu ştiu dacă vor
mai fi mulţi .,.
Acuma este perioada când în sufletul său de adolescent şi avid de cunoaştere i
se imprimă dragostea pentru ştiinţa vieţii şi pentru interpretarea ei evoluţionistă. Un
nume se desprinde şi în această perioadă şi anume Grigore Cobălcescu, dască 1 erudit
la şcoala căruia s-au format o pleiadă de biologi ca: N . Leon, Gr. Antipa, P. Pujor şi
alţii.
În onoarea şi amintirea acestuia Emil Racoviţă dă numele lui Gr. Cobălcescu
uneia din insulele descoperite în pustiul îngheţat din ţinuturile antarctice în timpul
expediţiei pe Belgica. Aceasta se regăseşte pe schiţele şi hărţile pe care le întocmeşte
în timpul expediţiei din momentul când în 27 ianuarie 1 898 pătrunde în interiorul
ţărmurilor de gheaţă. Tot în timpul studiilor liceale, avid de cunoaştere citeşte şi el
foarte multe articole din revista Contemporanul despre care N . Leon îşi aminteşte (în
cartea Pe urmele lui Grigore Antipa a lui Şt. Negrea) că produsese "o adevărată
psihoză" în rândul liceenilor la Institutele Unite care de fapt era aspru sancţionată de
către conducerea vremii. Căci aceiaşi sete de cunoaştere ca şi vocaţia de zoolog care îi
uneşte de pe băncile şcolii îi găseşte şi ca întemeietori ai unei ramuri importante ale
biologiei animale pe Gr. Antipa ( 1 867 - 1 944) şi Dimitrie Voinov ( 1 867- 1 95 1 ). Chiar
dacă familia a dorit ca tânărul Emil Racoviţă să urmeze dreptul, pentru care şi pleacă
la Paris însoţit de familie, acesta se înscrie la facultatea de drept la care după 3 ani îşi
ia licenta în drept, însă în paralel audiază şi cursuri le şcolii superioare de antropologie
care îşi pun amprenta definitiv asupra convingerilor sale evoluţioniste. Acest fapt
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determină. ca, în 1 889 Emil Racoviţă să se înscrie la facultatea de Ştiinţele Naturii şi
de aici orientarea definitivă spre aceste ştiinţe.
Un mare nume de care se leagă formarea sa ca naturalist, studiile spre care se
îndreaptă, este conducătorul celei mai prestigioase şcoli de zoologie de la Sorbona Henri-Lacaze-Duthiers precum şi George Pruvot, conferenţiar la aceiaşi facultate.
Henri-Lacaze-Duthiers îi dă deplină libertate de a lucra în laboratorul său. Datorită
timpului de lucru cu G. Pruvot precum şi vacanţele petrecute împreună în staţiunile de
la Roscoff şi Banyulus-sur-Mer se va lega şi cimenta o mare prietenie cu acesta.
Tot acum îşi atirmă şi putenica personalitate: se observă la el o rară înzestrare
fizică şi spirituală, înalte principii morale şi sociale.
Tocmai datorită acestor trăsături colegul şi prietenul său J. Guiart îşi
aminteşte de Emil Racoviţă şi afirmă următoarele: "Printre camarazii noştri de atunci
o grupare simpatică s-a format repede în jurul lui Emil Racoviţă cu atât mai mult cu
cât în toată viaţa sa acest mare democrat va avea plăcerea să organizeze şi chiar să
conducă" şi tot el notează când îşi aminteşte de excursiile studenţeşti : "În aceste
excursii Racoviţă era întotdeauna cel care antrena la veselie, până când a devenit
organizatorul unitar" Poate de pe acuma se întrezăreşte în personalitatea sa viitorul
mare participant la expediţia Belgica.
Când se alcătuia echipajul pentru expediţia la Polul Sud, praf. Henri-Lacaze
Duthiers din Paris şi Van Beneden din Liege îl recomandă ca unic naturalist pentru
expediţie pe Emil Racoviţă. Acest lucru avea loc chiar şi în condiţiile în care
personalitatea sa se afirma prin neînduplecata consecvenţă a principiilor sale
evoluţioniste. a principiilor ştiinţifice şi sociale. Mai mult, Emil Racoviţă, rămâne
neclintit în convingerile sale şi are tăria de a rămâne pe poziţie chiar în faţa
profesorului şi mentorului său Henri-Lacaze-Duthiers, care nu era evoluţionist.
Şi pe drept expediţia avea numai de câştigat prin includerea sa la bordul
vasului . fapt ce s-a adeverit prin diversitatea şi bogăţia materialului biologic dar şi a
materialului documentar. Dar seriozitatea cu care Emil Racoviţă priveşte această
expediţie derivă şi din felul cum pregăteşte toate materialele de laborator necesare în
expediţie.
Traversează Atlanticul, traversare pe care o suportă foarte greu. Vasul face o
escală la Rio de Janeiro, pe 22 act. 1 897, urmând să plece apoi spre Punta Arenas. Dar
din cauza răului de mare hotărăşte să se îmbarce pe un alt vas mai rapid - Oravia care tocmai atunci pleca din Rio şi ajungând doar în 5 zile la Punta Arenas, are un
avantaj de 20 de zile, timp pe care îl foloseşte pentru a explora pampasurile şi pădurile
necercetate ale Patagoniei. Şi din această fază a călătoriei există foarte mult material
recoltat dar şi schiţe, hărţi, note de impresii şi scrisori, notaţii pe care şi le face zilnic
despre fiecare pas făcut în aceste ţinuturi necercetate.
Există toată corespondenţa sa şi la cererea lui T. Maiorescu, tatăl său i le
predă şi sunt publicate în Convorbiri Literare, care împreună cu jurnalul de bord
alcătuiesc o adevărată capodoperă memorialistică. Din aceste scrisori se desprinde
darul de povestitor pe care 1 -a învăţat de la primul său dască1 Ion Creangă, căci aceste
descrieri te fascinează şi te fac să vezi cu ochii minţii locurile respective de parcă ai fi
acolo.
În rândurile care urmează vom reda doar câteva crâmpeie din câteva scrisori
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despre care aminteam, crâmpeie care mie mi s-au părut a fi mai deosebite_
Madeira, I l sept. 1 897
··chiar acum ne-am oprit în portul Madeira. . . De atunci până la 28 august
(când se îmbarcaseră) am avut întruna vreme rea, vânt nepriincios, adesea furtuni de
puţină durată. cu ploaie şi cu frig . . . Ce desfătare e navigaţiunea noastră nu vă puteţi da
seama de sensaţiunea de voluptate ce ai când, după masă te plimbi pe dunetă sau te
întinzi într-un fotoliu şi priveşti asfinţitul şi răsăritul lunii . . . Peste câteva zile voi
începe să lucrez şi n-are să-mi lipsească materialul de lucru. Ce de animale! Ce de
animale ! Cu toate că nu pot vedea decât suprafa. apei şi aceasta de la înălţimea
dunetei".
În alta datată 22 oct. 1 897m Rio de Janeiro:
... De la Madeira am avut tot o vreme minunată. Ce frumos e să treci cercul
"
Tropicului. ce splendid e portul Rio. Nu vă spun decât aceste puţine cuvinte, mâine şi
mai târziu voi da şi amănunte. Doamne ! Ce bună e cafeaua în ţara aceasta şi ce
frumoase sunt femeile ce zăresc ! "
În alta, datată 24 oct. 1 897. Rio de Janeiro, referindu-se la ritualul ce li s-a
aplicat la trecerea liniei şi:" Ce să spun de călătoria de la Madeira până aici? Tot
timpul pluteşti între cer şi mare. nimic nu vine să facă diversiune la monotonii a
priveliştei . . . Toţi neofiţii - printre care şi eu, adecă cei care nu trecuse încă linia - au
fost raşi cu un briciu mare din lemn de bărbierul Majestăţii Sale Neptun, după ce au
fost mai înainte grozav mânjiţi cu funingine şi făină. După aceea au fost botezaţi cu
mari găleţi de apă! ... " Cu privire la locuri şi oameni scrisoarea urma: "De pe bastiment
casele par frumoase, palatele măreţe, monumentele luxoase şi bine clădite; pe uscat şi
prin strade văd că aceasta nu e decât faţadă. . . Stradele sunt necurate, acele palate
grandioase sunt mai tot neisprăvite şi crăpate, bucăţi de ipsos se desprind... Dar
oamenii ! Ce mai salată de negri, portughezi, indieni şi străini de tot felul. Oamenii cu
dare de mână sunt chic dar ar face să plesnească de invidie. Moldovalahul care
chefuieşte la Paris şi alături de ei vezi nişte negra sau semigoi nişte inşi acoperiţi cu
zdrenţe murdare"
În altă scrisoare, datată 2 noiembrie 1 897 de pe bordul vasului Oravia începe
prin a explica iar de ce nu a stat la bordul Belgicăi să navigheze şi a ajuns înainte la
Punta Arenas. În acest sens notează şi ... m-am dus înainte la Punta Arenas să aduc
"
ceva animale. Am de stat o lună în acea nobilă ţară şi ascultaţi ce noroc am . . . Am făcut
cunoştinţă pe vapor cu Don Francesco Moreno . . . Acest Domn Director al Muzeului de
La Plata e numit preşedinte al Comisiei argentine de delimitare dintre Chile şi
Argentina. Se duce să lucreze tocmai la Punta Arenas şi înlăuntrul ţării, şi ca început
face o călătorie de 2 săptămâni la Sierra (partea muntoasă a ţării) ", continuă ..
Vom călători prin urmare sub protecţiunea oficială a Republicii Argentina, care, de
altminteri, nu e necesară. . . " şi continuă spre sfârşi tu 1 scrisorii cu privire la meniul
zilnic " .. E de neînchipuit cât mănânc, cu toate că felul englezesc de a găti nu e tocmai
faimos. La 6 'h dimineaţa cafea cu pesmeţi, la 9 dejun breakfast de 8 feluri, la 1 lunch
12 feluri şi la 9 112 cafea şi pesmeţi. Avem tot acuma ouă, carne proaspătă, lapte, fructe
variate; mai bine gătite sunt plăcintele şi prăjiturile ... .
Cu privire la fauna ţinuturilor, într-o scrisoare datată 7 noiembrie 1 897 nota:
pe ţărmul unei lagune cu ape argiloase, numită Laga Blanca, o imensă populaţie
.

"
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păsărească mişună prin apele joase şi pe ţărm: gâşte, raţe sălbatice, goelanzi şi
pescăruşi în număr de mii şi mii. Traversăm un istm care separă lacul de o altă lagună
populată de cârduri imense de flamingo.
Siluetele înalte şi delicate ale acestor păsări cu picioare subţiri şi lungi, cu
gâtui suplu, curbat în linii elegante, cu penajul de un trandafiriu pastel şi cu vârful
aripilor purpuriu, oferă o privelişte încântătoare, a cărei fineţe n-ar putea s-o redea
decât pensula măiastră a unui pictor japonez" ". .
N-am văzut nicicând un spectacol mai sublim ca zborul acestor păsări diafane
pe fondul albastrului de zmalţ al zării senine, boltită deasupra piscuri lor înzăpezite ale
Anzilor. Privesc mult la feerica imagine de basm şi doar într-un târziu am galopat în
urma tovarăşilor mei"- şi tot aşa continuă: "O vulpe probabil Covis griscus
rostogolea nişte ouă iar Morena îmi explica ce era cu rostogolirea ouălelor de către
vulpi, printre pietre, ca aşa să se spargă şi să le consume ... ", şi conchide " ... Deci
trebuie să constat că basmul cu vulpea şireată nu se dezminte nici în Patagonia".
Continuă cât de încântat este de locuri, iată într-o scrisoare datată 25
noiembrie 1 897, Pun ta Arenas:" Sunt încântat de excursiunea mea, ţara e splendidă,
clima aceiaşi
în Pampas, păşunile sunt pline de oi, de vite mari, de cai, pădurile
sunt minunate cu copacii lor enormi, crescuţi fără regulă ... " . . . . Ce viaţă totdeauna
"
frumoasă şi liberă . . . spaţii locuite de guanaco (o speţă de lama), de cerbi, de cai
sălbatici, de păsări nenumărate pe lacuri şi bălţi, sau păduri uriaşe cu papagali, păsări
muşte, tot felul de zburătoare ... " şi mai departe " Belgica n-a sosit încă, plec dar
mâine în Port-Farnine. "
E un mic golf al strâmtorii lui Magellan, înconjurat de
"
munţi înalţi şi păduri mari, deoarece nu sunt păşuni, e nelocuit, deşi e aproape de
Punta Arenas."
În alte câteva scrisori dă numele locurilor pe unde trec: de la Port-Famine se
îndreaptă spre Usuguaya, care este o staţiune în canalul Beagle şi în Ţara-de-Foc, iar
de aici spre Melbourne (după cum anunţă în scrisoarea din 1 3 decembrie 1 897, Punta
Arenas). Ajunşi aici, ajunge şi Belgica şi se îmbarcase pe vasul Belgica.
Cu privire la condiţiile de pe vas, iată ce notează în legătură cu condiţiile
mizere în care o duceau şi conveţuirea cu diferite specii de animale (din impresiile şi
notele de călătorie): "
şi starea lucrurilor nu se îmbunătăţea de loc, şobolanii
năvăleau prin locuinţele (cabina a se citi) noastre din ce în ce mai mulţi..." şi mai
departe "Ba încă într-o noapte pe când dormeam un şobolan se amuză să tragă de
colţul cuverturii care îmi acopera capul. Era prea mult. Socoteam această faptă ca o
insultă faţă de zoologie şi deşteptai pe d-nul Cook, care ca medic, deci pe jumătate
biolog, putea să înţeleagă mai bine . . . " Scrisoarea continuă pe acelaşi ton şi cum s-au
mobilizat pentru a prinde nebădăiosul şobolan care îndrăznise aşa ceva şi iată o frază
despre exemplarul prins până la urmă, nu fără mari eforturi: "O mândreţe de animal,
gătit cu o coadă lungă, ridică capul deasupra pragului.. ."
În publicaţiile vremii s-a scris mult despre faimoasa expediţie la Polul Sud,
despre mersul ei, despre oameni, despre rezultatele expediţiei, despre traiul în comun.
Iată ce comunica într-o scrisoare particulară adresată de către comandantul
vasului de Gerlache, unui număr din Independence şi extrag următoarele:
Zoologul expediţiei Emil Racoviţă se îmbarcase la Rio pe un vapor repede
ca să ajungă cu câteva săptămâni înaintea noastră. L-am găsit încântat de modul cum a
putut să-şi întrebuinţeze vremea în interiorul ţării. E. Racoviţă a avut norocul să
întâlnească pe D. Moreno, Directorul Muzeului de La Plata şi au făcut împreună o
.
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excursiune de 20 zile în munţi . . ."
Sau redau aici o altă frază dintr-o scrisoare a unui locuitor din Anvers,
participant la expediţie de Gerlache, trimisă ziarului De Workov (datată Bruxelles, 3 1
ianuaria 1 898) în care înfăţişează şi mediul moral în care trăieşte compatriotul nostru
E. Racoviţă:
Ştiţi că deşi tânăr, am o mare experienţă a vieţii. Ei bine, vă pot încredinţa
că soarta noastră e de invidiat, în puterea cuvântului. Mulţi dintre proletari ar vedea în
traiul nostru îndeplinirea faimoase lozinci - Libertate, egalitate, frăţie ..."
Chiar dacă în tina! echipajul iese din "noaptea polară" de 1 3 luni cum o
numeau ei înşişi. epuizaţi complet la propriu şi la figurat, Emil Racoviţă aduce cu sine
un imens material despre fauna şi flora Polului Sud - a Antarcticei, material care va sta
la baza mersului ştiinţelor naturii, a alcătuirii de noi şi valoroase colecţii, un material
ce va sta la baza studiilor ulterioare ale celorlalţi biologi dar şi a următoarelor generaţii
de studenţi.
Resume

Cet ouvrage presente quelques considerations sur la vie et Ia personnalite
d' Emil Racoviţă.
Dans la premiere partie sont presentees des personalites qui ont contribue â Ia
formation du futur savant: 1 ' âcrivain Ion Creangă
son premier maître, Gr.
Cobălcescu - professeurs au l ycee ''Les Etablissements Unis de l assy", les
professeurs. Henry-Lacaz-Duthiers et Van Beneden de 1 ' Universite de Sorbonne de
Paris. de meme que des camarades d' ecole, des futures personnalites en biologie
comme: Gr. Antipa, N icolae Leon.
Dans Ia deuxieme partie de 1' ouvrage sont presentes des fragments de quelques
Iettres d'Emil Racoviţă, qui decrivent et representent fidelement des moments de
1 ' exposition renommee avec le bateau ''Belgica" dans les regions de 1 ' Antarctique,
aux environs des annees 1 897- 1 899.
Elles mettent en evidence, les impressions de l' homme de science ainsi que son
talent de narrateur.

NOTE:
1 . 1. Ceauşescu, Mohan, Gh; Emil Racoviţă

Întemeietorul biospeologiei româneşti

( 1 867- 1 947); Din viaţa şi opera marilor biologi: Ed. Did. şi Pedagogică, Buc., 1 977, p. 22 1 224.
2. Colecţia " Ştiinţa învinge"; Ed. Tineretului, 1 958; E. Racoviţă spre Polul Sud prin

Patagonia şi spre Polul Sud; Note şi impresii de drum din expediţia antarctică pe vasul Belgica,
1 897- 1 899, p. 25. 95-96.
3 Expediţiunea antarctică Belgiană şi d-nul Emil Racovită; Convorbiri literare, Buc.,
XXXII ( 1 898), p. 243-260.
4. Gărneaţă. Al. Un savant român la Polul Sud; Flacăra, Buc. II ( 1 953) nr. 3, Martie, p.

1 2.

5. Centenar E. Racoviţă, Buc., an XX, noiembrie-decembrie 1 968, p. 24.
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EVOCARE DR. NICOLAE LUPU

Alexandru Polihroniade
Motto: "Fiecare dintre noi e moştenitorul

istoriei şi totodată creatorul ei. Mă simt apăsat de
întregul trecut şi răspunzător pentru întregul viitor.
Istoria este elementul fundamental al culturii
umane. Nu poate fi cult cel ce nu ştie de unde vine
şi încotro se îndreaptă.
O partea a acestui adevăr a exprimat
o Cicero când a spus: <<Rămâi veşnic copil dacă
nu ştii ce s-a întâmplat înaintea naşterii tale>>.
Maxima Ciceroniană trebuie completată: mori cu
adevărat dacă nu ai contribuit cu nimic la crearea
lumii viitoare"
Tudor Vianu
Încep evocarea în satul Păhneşti la mijlocul secolului XIX.Pentru că îi murise
cu un an înainte la scurtă vreme după naştere un copil, Domnica Dumitru, soţia lui
Andrei Dumitru, gospodar de frunte al satului, este sfătuită de bătrânele din sat să dea
unui băiat nou-născut un nume de animal fioros, să alunge ursitoarele cele rele; astfel
nou-născutul s-a numit Lupu.
Întradevăr ursitoarele cele rele s-au speriat şi ursitoarele cele bune i-au
călăuzit viaţa. A absolvit seminarul teologic din Huşi; a fost hirotonisit preot în satul
Arsura unde a păstorit timp de 50 de ani şi a avut fericirea să-şi vadă copiii (8 băieţi şi
2 fete) făurindu-şi o viaţă demnă. Doi dintre ei s-au remarcat în mod deosebit: unul ca
om politic, celălalt ca medic savant.
Iată ce scrie la încetarea din viaţă a venerabilului preot, în 1 934, arhimandritul
şi scriitorul Gala Galaction: "Depunând şi eu o lacrimă la mormântul proaspăt deschis
al Patriarhului de la Arsura, am o singură mângâiere că el a lăsat moştenire ţării, în fiii
săi, cetăţeni de trudă şi onoare: un tămăduitor şi alinător de suferinţe, un mare savant
şi pe cel mai mare. mai valoros, impetuos, neînfricat, fierbinte şi totuşi sărac de cele
pământeşti patriot."
Primul născut, botezat Alexandru, dar trecut în registrele de stare civilă
"Nicolae'' a avut o carieră remarcabilă. Extrag din Dicţionarul Enciclopedic Român,
(Bucureşti, 1 965).
Lupu Nicolae ( 1 876- 1 946), medic şi om politic român. A intrat în viaţa
în
1 907 în partidul liberal. A aderat apoi la Partidul Ţărănesc, creat în 1 9 1 8,
publică
fiind preşedinte al acestuia între anii 1 924- 1 926. A fost vicepreşedinte şi conducător al
Partidului Naţional Ţărănesc creat în 1 926 prin unificarea Partidului Ţărănesc cu
Partidul Naţional din Transilvania. A fost membru fondator al "Ligii Drepturilor
Omului", creată în 1 923, în 1 9 1 8- 1 9 1 9 şi 1 927- 1928 a fost ministru. În perioada
fascizării ţării s-a situat pe poziţia luptei împotriva pericolului fascist şi a războiului şi
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a fost preşedinte activ al Comitetului Naţional pentru Pace, afiliat Ia reuniunea
Universală pentru Pace (R.U.P.). În 1 946 s-a desprins de P.N.Ţ., formând Partidul
Ţărănesc Democrat.
Aşa scrie lapidar şi sec dicţionarul.
Să ne apropiem acum de omul şi opera lui, de succesele şi insuccesele unei
vieţi zbuciumate.
După terminarea şcolii primare în Huşi, a urmat liceul în capitala Moldovei,
dovedindu-se un element de mare valoare, obţinând în toate clasele premiul 1. În 1 895
termină liceul şi obţine o bursă la facultatea de medicină din fondul Adamache.
Student fiind, şef de promoţie i s-a oferit o asistenţă universitară. Timpul petrecut la
l aşi a fost de muncă intensă, de studiu serios şi a acumulat o cultură temeinică.
Student fiind a activat ca membru al societăţii academice "Datoria", înfiinţată sub
impulsul prestigiosului C. Stare. Încă de atunci, Dr. Lupu a dovedit că ştie să se
identifice cu năzuinţele celor mulţi, că ştie să răscolească sufletul colectiv; încă de
atunci s-au evidenţiat calităţile marelui orator de mai târziu. În 1 906 fiind medic
primar al judeţului Fălciu, după ce în prealabil fusese medic de plasă în jud. Buzău,
publică în "Viaţa Românească" studiul "alimentaţia ţăranului", pe baza unor date
statistice culese personal; ajunge la concluzia că ţăranul român este subnutrit.
Remediul nu poate fi decât scoaterea ţăranului din sărăcie. "Înavuţirea rapidă şi
temeinică a ţăranului trebuie să fie ţinta acelor care iubesc ţara şi se gândesc la viitorul
ei" şi încheie:
trebuie ca noi cei de sus, pătura cultă, să iubim cu adevărat pe cei de jos,
să ne doară durerea lor, să ne bucure fericirea lor. Prezentul studiu nu este numai
expresia unei convingeri ştiinţifice, ci strigătul de alarmă al unei inimi însângerate! Va
ti oare auzit acest strigăt? "
Răspunsul la această întrebare retorică 1-a dat Istoria. În anul următor, 1 907, s
a declanşat cea mai mare şi dramatică răzvrătire ţărănească din Botoşani, până în
Mehedinţi. Ordinea a fost restabilită cu preţul intervenţiei armate şi a mii de morţi.
Numai într-un singur judeţ nu s-a tras nici un foc de armă, nu s-a vărsat nici o
picătură de sânge, în judeţul Fălciu, unde era prefect Dr. N . Lupu, care timp de 2
săptămâni s-a deplasat în locurile fierbinţi, a suprimat pe loc învoielile agricole
oneroase, înlocuindu-le prin convenţii tip, formulate ad hoc, alcătuite de reprezentanţi
ai proprietarilor, arendaşilor şi ţăranilor.
Regele Carol auzind despre remarcabila reuşită a prefectului de Fălciu îl
felicită pentru măsurile înţelepte.
Ascensiunea politică a Doctorului Lupu era în plin avânt.
Se aşternuse liniştea în ţară, dar în anii următori se adunau nori negri pe cerul
Europei: se pregătea războiul mondial. În momentul declanşării lui ( 1 9 14), Dr. Lupu
s-a numărat printre cei ce au înţeles rostul acelor vremuri, el s-a aflat printre românii
decişi a accepta orice sacrificiu în vederea înfăptuirii idealului naţional. Când totul
părea pierdut, după ocuparea a 2/3 din teritoriul ţării de către inamic, Dr. Lupu nu a
încetat să spere şi declara: "Pentru noi războiul naţional este mărturisirea de credinţă
pe care a făcut-o România liberă de azi din porunca românilor din toate veacurile. Da,
ora mântuirii poporului nostru a sosit!"
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În vara anului 1 9 1 7 a făcut o călătorie în Rusia, până la Moscova, însoţind
tezaurul evacuat acolo; a călătorit apoi în Franţa, Anglia, Italia, Suedia şi o mare parte
din S . U .A., ca mesager al ţării sale sau susţinând cauza românească.
Activitatea şi prestigiul câştigat I-au propulsat în demnităţi politice şi în 1 9 1 8
este numit ministru de interne. Iată, ce scrie N . Iorga: "după plecarea generalului
Averescu, între ardeleni nu se putea găsi un ministru de interne; l-am găsit eu în
persoana Dr. Lupu. Nu era pentru mine un prieten, nu avusesem măcar legătură cu
acest corifeu al tineretului majoritar, dar energia, puterea de muncă se desfăceau la
prima vedere. cu ochii mânioşi de adevărat lup ieşit la poalele pădurii şi bănuiam, la
fiul preotului din Arsura, un suflet generos faţă de cei mici. Trecutul lui de prefect, în
1 907 , îl arătase capabil de a găsi cuvântul prin care furia se potoleşte; timpul petrecut
în America îl ţinuse în contact cu o civilizaţie cu adevărat democratică; fiind în fond
foarte tradiţionalist prin legăturile cu satul său, prin pietatea faţă de părinţi, el dădea
celor de stânga înfăţişări liniştitoare, rămânând destul de monarhist pentru a servi un
rege destul de burghez, pentru a apăra credincios vechea societate "
A fost ales deputat în toate legislaturile din 1 9 1 8, până la instaurarea dictaturii
regale şi animatorul tuturor acestor parlamente. Când se anunţa că va vorbi Dr. Lupu
şiruri de oameni urcau dealul Patriarhiei, iar tribunele publice se umpleau până la
ultimul loc pentru a-1 asculta. Replicile pline de voiciune, impetuozitatea atacurilor,
atitudinea dârză se întipărea în mintea tuturor. Ilustrez afirmaţiile de mai sus cu un
exemplu. Înfierbântat de mânie într-o problemă controversată, împotriva unui
parlamentar, Dr. Lupu afirmă că oponentul e "un cetăţean idiot" Afirmaţia provoacă
indignare şi vociferări, care întrerup şedinţa. Preşedintele obligă pe Dr. Lupu să
retracteze cele afirmate. Doctor Lupu răspunde calm: "retrag cuvântul cetăţean, dar
diagnosticul rămâne! "
În 1 922 traversează din nou Atlanticul şi publică jurnalul de călătorie în
periodicul "Aurora", al cărui fondator şi director era.
În 1 927- 1 928 este chemat să conducă Ministerul Muncii. În scurtă vreme
reuşeşte să legifereze durata muncii la 8 ore, ocrotirea muncii femeilor şi să înceapă
construirea de locuinţe ieftine pentru muncitori.
La mijlocul deceniului trei, nori negri se îngrămădesc deasupra Europei: se
pregăteşte un nou război mondial. Dr. Lupu se află în fruntea delegaţiei române la
Congresul Universal pentru Pace (Bruxelles 1 936). Iată cum îşi începe discursul : Încă
"
nu au trecut 20 de ani de la catastrofa ce a zguduit lumea şi iată că o nouă fiară
apocaliptică cu sute de guri de foc şi mii de gheare de fier, un război atroce şi teribil ,
ameninţă din nou lumea şi ce a mai rămas din civilizaţia noastră. Dar cine doreşte
această nebunie? Popoarele? Să se facă un plebiscit universal; se va vedea că
totalitatea locuitorilor tuturor ţărilor sunt împotriva acestei nebunii. Există numai
câţiva conducători orgolioşi şi câţiva mari profitori, ei sunt infima, microscopica
minoritate a neamului omenesc ! Împotriva lor să ridicăm voinţa noastră de pace ! Se va
spune cum să împiedici tunurile cu vocea? Da, se poate, căci aceste voci, milioane şi
milioane, sunt tot atâtea voinţe conştiente gata de acţiune ! Nu uitaţi că o singură voce
şi o singură voinţă, aceea a lui Hristos, a sfărâmat cea mai mare putere militară a
antichităţii, aceea a I mperiului Roman şi a dat un nou curs Istoriei Universale"
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Şi totuşi ··fiara apocaliptică s-a dezlănţuit, împotriva voinţei popoarelor,
împotriva raţiunii; România a fost prinsă în vâltoare şi a ieşit din război cu trupul
mutilat prin răpirea B asarabiei şi a nordului Bucovinei. după ce a sacrificat pe diverse
fronturi 400.000 de tineri "
Dr. Lupu s-a opus dictaturilor de dreapta şi de stânga, care au suprimat viaţa
parlamentară şi a activat, din umbră pentru idealul naţional şi social; nenumărate
detalii sunt expuse în Jurnalul praf. Hudiţă (din care au apărut extrase în Magazinul
Istoric). Sleit de puteri închide ochii la 1 946.
Se organizează funerarii naţionale, se pronunţă discursuri elogioase şi apoi se
aşterne o desăvârşită tăcere, ce dăinuie şi astăzi asupra activităţii şi personalităţii lui,
cu o singură excepţie, cu atât mai valoroasă: amplu studiu introductiv al cercetătorului
G. Florescu. de la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iaşi, la volumul "Jurnal
American", care cu obiectivitatea istoricului, cu perspectiva de timp creată de trecere
unei jumătăţi de veac şi cu dorinţa de a înţelege omul şi sufletul lui scrie: "Cei ce au
sondat de-a lungul timpului activitatea - Dr. Lupu - au remarcat diligenţa, preocuparea
pentru ameliorarea vieţii omului simplu, mai ales a ţăranului, abilitatea oratorică,
sinceritatea, modestia, diversitatea cunoştinţelor, predispoziţia polemică, harul de
ziarist epistolar şi propensiunea către rolul de lider. Găseşti, în tot ceea ce a scris el,
aceeaşi gândire generoasă, acelaşi stil abrupt şi clar, acelaşi suflu de mare polemist.
Dr. Lupu rămâne un virtuos al cuvântului şi cel mai dinamic orator"
Nu a avut avere (a locuit cea mai mare parte a vieţii lui într-o cameră de
hotel). nu a fost căsătorit, nu a avut copii, dar a avut o neţărmurită dragoste de oameni
�i o neclimită concepţie creştină. Citez dintr-un articol: Credinţa religioasă satisface
"
trebuinta noastră de a dezlega taina ultimă a lumii, ducând cunoştinţa dincolo de
puterea si mţurilor şi a raţiunii; ea ne dă totodată soluţia destinului uman. Cea mai
importantă normă morală este Iubirea. Creştinismul a exprimat admirabil acest adevăr
pentru care Isus Hristos şi-a jertfit viaţa"
La sfârşitul unei existenţe zbuciumate de 7 decenii de succese strălucite şi
decepţii amare. Dr. Lupu intră în eternitate cu gândul că a ajuns în elita intelectualităţii
româneşti . unde credea că poate face mai mult pentru semenii săi şi a făcut prea puţin.
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IN MEMORIAM DR. N. LUPU

Alexandru Polihroniade
Suntem în pnmavara anului 1906, în Bucureşti, pe B ulevardul străjuit de
arbori seculari ce leagă Piaţa Eroilor Sanitari de Parcul Palatului Cotroceni. Pe toţi
stâlpii de iluminat sunt fixate drapele tricolore în bernă. Pe trotuare adunată multă
lume: din zece în zece metri stau miliţieni ; trotuarul din dreapta s-a format un lung şir
ce înaintează încet spre a ajunge în holul de onoare al clădirii Facultăţii de Medicină,
drapat cu steaguri tricolore şi voaluri negre, unde se afla depus cel ce a fost
academician, profesor. doctor N. Gh. Lupu. căruia i s-au organizat funerarii naţionale.
Coroane de flori sunt aşezate una lângă alta în jurul catafalcului; la cele patru
colţuri stau neclintiţi şi se schimba din când în când medici, cadre didactice, studenţi.
La ultima gardă e Ştefan Nicolau, vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale,
academician Miron Niculescu, preşedintele Academiei, profesor Ştefan Balan,
ministrul Învăţământului. profesor doctor Voinea Marinescu, ministrul Sănătăţii. Şirul
de oameni se deplasează în linişte solemnă şi-nconjură catafalcul; unii îşi şterg câte o
lacrimă apărută involuntar căci toţi datorează ceva marelui dispărut: unii sănătatea,
alţii chiar viaţa. iar alţii formarea profesională şi cariera. La un semn deplasarea şirului
se opreşte şi i-au cuvântul:
Academician Ştefan Nicolau spune: "Am dureroasa sarcină să aduc un ultim
omagiu de înaltă preţuire celui ce a fost academician, profesor, doctor, N. Gh. Lupu,
strălucit om de ştiinţă, eminent profesor si clinician, patriot, deputat în cel mai înalt for
legislativ al ţării, eminent cercetător. "
A îmbogăţit patrimoniul ştiinţei cu sute de lucrări valoroase.
Academician Ştefan Bălan spune: Timp de peste 40 de ani, ac. dr. prof
"
.N.Gh. Lupu. a împărtăşit de la catedră tinerelor generaţii de studenţi, vastele sale
cunoştinţe de medicină. le-a cultivat pasiunea pentru ştiinţă şi cultură, a constituit un
exemplu de ţinută intelectuală, de dragoste şi sprijin pentru tineret. A vea un
excepţional talent pedagogic. Urmărite de studenţi cu deosebit interes, lecţiile sale
întrupau o armonioasă îmbinare între teorie şi practică şi ajutau pe viitorul medic să-şi
însuşească profesiunea la un înalt nivel şi îi insuflau conştiinţa misiunii sociale a
acestei nobile profesii "
Prof. dr. Yoinea Marinescu spune: N. Gh. Lupu a fost pentru noi toţi un
"
exemplu de muncă şi devotament pentru profesiunea medicală. În decursul
îndelungatei sale activităţi a evidenţiat rolul uriaş al profilaxiei bolilor în stadiul
preclinic. "
După terminarea cuvântărilor, sicriu! purtat pe umeri e aşezat pe un afet de tun. Se
formează un cortegiu de peste 1 00 metri, încheiat de fanfara militară ce intonează
marşuri funebre. Cortegiul se deplasează până la Piaţa Universităţii şi de acolo până la
intrarea în Cimitirul Şerban Vodă, pe e distanta de circa 1 0 km. Î n poarta cimitirului
un sobor de preoţi înveşmântaţi în odăjdii, preiau sicriu! şi în capela cimitirului
oficiază slujba religioasă de înmormântare; Răspunsurile sunt date de corul
Seminarului Teologic.
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Momentul solemn al coborârii sicriului în groapa e însoţit de salve de arme de
foc, care zguduie tăcerea cimitirului.
În scurt timp mulţimea se împrăştie şi liniştea se aşterne din nou. Încă un om a
părăsit iureşul vieţii lăsând un gol în jurul lui ; încă un om a păşit în veşnicie.
Cine a fost? Unde s-a născut ? Unde a studiat? Şi ce a realizat?
Voi încerca sa răspund pe scurt acestor întrebări.
S-a născut la 24 februarie 1 884, în satul Arsura, jud. Fălciu, actual jud. Vaslui,
fiind al patrulea fiu al preotului Gh. Lupu. A urmat Şcoală Primară de 4 clase, din
Huşi. apoi după un examen sever de selecţie la admitere a intrat intern la liceul
Negruzzi din laşi, unde a primite educaţie aleasă, temeinică. Elev fiind, s-a văzut de
atunci că îl aşteptă o carieră strălucită, având calităţi deosebite. Era cel mai bun în
toate: alerga cel mai repede, era primul la jocul de oină, era primul la trântă dreaptă,
dar mai ales era primul la învăţătură, obţinând premiul 1 din clasa 1 până în clasa VIII.
Inteligenţa, memoria, capacitatea de muncă, ambiţia, dorinţa de a se afirma
precum şi stăruinţa fratelui sau mai mare, medic, I-au determinat să urmeze Facultatea
de Medicină din Bucureşti, unde în 1 9 1 2 şi-a susţinut teze de doctorat.
A continuat specializarea la Berlin, Roma şi Paris.
În anii 1 9 1 5- 1 9 1 6 a lucrat ca asistent la Institutul de Anatomie Patologica din
Berna.
La intrarea României în război august 1 9 1 6 s-a întors în ţară să-şi facă datoria,
pe ruta ocolitoare, singura posibilă, prin Franţa, Anglia, Norvegia, Sankt Petersburg,
înfruntând primejdia războiului submarin în plină desfăşurare în Marea Nordului. A
participat în calitate de şef al Laboratorului Volant din cadrul Spitalului nr. 2
Contagioşi la marile campanii antiseptice, cu deosebire la combaterea tifosului
enzantematic. A fost felicitat de Regina Maria (mama răniţilor); distins în mod
deosebit şi a fost decorat cu ordinul Coroana României. După război a fost asistentul
prof. dr. Cantacuzino, în 1 93 1 devine profesor de anatomie patologica la Facultatea
din Bucureşti, în 1 936 profesor de Clinică Medicală la Spitalul Colentina, în 1 948 este
ales membru titular al Academiei Române, în 1 960 înfiinţează Institutul de Medicină
Internă din România. A fost membru al Societăţii Internaţionale de Medicină Internă
şi efor al Spitalelor Civile.
Timp de peste trei decenii, remarcabila personalitate a prof. N. Gh. Lupu a
fost prezentă sub întreitul aspect: medical organizatoric, didactic şi ştiinţific.
Pe plan organizatoric s-a impus încă din anul 1 936 prin modul în care a
reclădit Clinica Medicală din Spitalul Colentina, afectând peste o treime din spaţiul
laboratoarelor de chimie, fiziologie, anatomie patologică, bacteriologie, hematologie,
radioscopie. El a creat cele mai adecvate condiţii pentru acele vremuri spre a realiza o
unitate funcţională între clinică şi laborator, permiţând un studiu cât mai aprofundat al
fiecărui bolnav, iar cadrele medicale să-şi însuşească tehnicile labratorului clinic,
ridicându-se astfel la un nivel superior de interpretare şi diagnostic.
Analizând cu obiectivitate cum s-au dezvoltat în întreaga lume institutele de
medicină internă din ultima jumătate de veac se poate afirma că prof. Lupu a fost un
precursor al orientării moderne. Şi mai evidentă apare valoarea muncii organizatorice
al prof. Lupu în modul de funcţionare al Institutului de Medicină Internă al Academiei
R.S.R., înfiinţat în anul 1 960 în care laboratoarele au căpătat o dezvoltare şi mai mare.
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Aici se verifica o altă concepţie a prof. Lupu şi anume unitatea dintre actlVltatea
profilactică şi cea curati vă. Rostul înfiinţării unităţii profilactice este de a depista acele
perioade lungi de evoluţie preclinică şi de-a interveni terapeutic în fazele de
reversibilitate a leziunilor. Îndelungata experienţă a prof. Lupu şi neobositul spirit de
observaţie i-au permis să constate că stadiul cel mai neglijat în evoluţia bolilor interne
este perioada ce separă episodul acut aparent vindecat de fibrozare ireversibile din
stadiul de cronicizare.
Pe plan didactic prof. Lupu s-a impus prin orientarea anatomo-clinică a
cursurilor sale, legând leziunea de simptomatalogie şi evoluţie, prin aspectul practic al
demonstraţiilor, prin contactul nemijlocit pe care 1-a asigurat între student şi bolnav,
prin modul cum învaţă studentul să raţioneze pentru a pune un diagnostic corect.
Prof. Lupu a făcut din catedra pe care a condus-o o şcoală de medicină internă
prestigioasă cunoscută în ţară şi peste hotare. Pe plan ştiinţific, activitatea prof. Lupu
este de asemenea vastă ea şi-a afirmat valoarea mondială prin descrierea primelor
cazuri a anatomiei patologice a tifosului enxantematic; În domeniul bolilor respiratorii
o contribuţie deosebită a fost dovedirea pneumoconiozelor neprofesionale (scleroza
-.pulmonară tabagică);
În domeniul bolilor cardiovasculare a emis o ipoteză originală privind rolul
factorului vascular în patogenia hipertensiunii arteriale; În domeniul bolilor
reumatismale a considerat că un rol etiopatogenic principal îl joacă infecţiile
streptococice; În domeniul morfopatologiei a organizat prosecturile spitalelor
bucureştene şi a catedrei de anatomie patologica; În domeniul hematologiei a publicat
primul manual românesc în acest domeniu "Hematologie clinica", premiat de
Academia Româna cu marele premiu "Oroveanu " El a creat în fapt şcoala
românească de hematologie.
A publicat în total 437 lucrări ştiinţifice.
Prestigiul său profesional a fost imens; avea cea mai vastă clientelă din ţară;
zeci de mii de bolnavi din toate colţurile ţării şi personalităţi de prim rang I-au solicitat
pentru a-i diagnostica şi a le curma suferinţele fizice. Citez la întâmplare: Patriarhul
Nicodim dar şi Petrache Lupu, cel mai mare industriaş al ţării Nicolae Malaxa, precum
şi personalităţi intrate în istorie: Iuliu Maniu, Mareşalul Antonescu, Lucreţiu
Pătrăşcanu, dr. Petru Groza şi Gh. Gheorghiu Dej .
Succesul profesional s-a răsfrânt şi asupra celui economic, şi-a construit o
locuinţă în cea mai centrala zona rezidenţială a capitalei (B-ul Dacia); Călătorea în
fiecare an în străinătate la diverse congrese unde era invitat; a contribuit substanţial la
ridicarea bisericii din satul Arsura şi la ridicarea casei noi din sat pentru venerabilii săi
părinţi.
Copilul care odinioară bătea mingea de cârpă pe şesul satului se afla acum în
fruntea elitei ştiinţifice a ţării înconjurat de respect şi afecţiune. Avea toate motivele să
se considere un om fericit.
Deodată a căzut însă un trăsnet ! fata lui pe care o adora, premiantă şi ea la
Şcoala Centrală de Fete, care îi semăna într-u totul prin inteligenţă bunătate, ambiţie,
cuminte şi lăudată, în vârsta de 1 6 ani, cu un viitor strălucit, se îmbolnăveşte brusc.
Diagnosticul? Tumoare cerebrală.
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Profesorul. care vindecase zeci de mii de bolnavi se vede neputincios în faţa
bolii propriului său copil. În ţară nu se executau pe atunci operaţii pe creier. E dusă la
Paris. se efectuează intervenţia cu succes de către praf. Vincent, dar a treia zi de la
operaţie apar complicaţii şi-şi dă sufletul avându- 1 pe tatăl ei la căpătâi.
Nu există. cuvinte omeneşti care să descrie sau să mângâie durerea unui
părinte care-şi pierde copilul.
l-a fost dat să bea paharul amărăciunii până la capăt, dar nu s-a prăbuşit ci
dimpotrivă s-a aplecat cu mai multă stăruinţă asupra misiunii ce o avea pe aceasta
lume: să ajute pe cei suferinzi.
În finalul expunerii, pentru a ilustra concepţia despre om şi lume a praf. Lupu,
voi depăna iarăşi firul amintirilor.
Am avut privilegiul să asist la o conversaţie a prof. Lupu cu Mihail Ralea
to�..: mai revenit în ţară în timpul misiunii sale de ambasador al României în S.U.A.
Descriind cu talentul său inegalabil, impresii dintr-o călătorie prin Marele
Canion al fluviului Colorado. M. Ralea rămâne uimit la un moment dat, de grandoarea
spectacolului selenar cel admira de pe creste, şi afirmă: era o tăcere adâncă, de astru
mut. pierdut în veşnicia spaţiilor siderale. Prof. Lupu reia ideea fiorului de uimire în
faţa miracolului acestei lumi pe alt plan şi continuă: .,e atât de uimitoare activitatea
unei celule vii (de ex. bacterie) văzută la microscop; e mai uimitoare complexitatatea
fantastică de alcătuire şi funcţionare a unui organism uman format din miliarde de
celule: este şi mai uimitor că acest organism cibernetic cu însuşirile lui de logică
raţionament şi sensibilitate crează civilizaţie şi cultură, îşi pune întrebări
fundamentale: cine suntem, de unde venim? încotro ne îndreptăm; înceacă să dezlege
tainele ultime ale naturii pătrunzând cât mai adânc în macrocosmos şi microcosmos, şi
se poate înălţa până la noţiunea de Dumnezeu. "
Au trecut aproape 4o de ani de la grandioasele funerarii naţionale ale Ac. pr.
dr. N. Gh. Lupu. pe trotuarul din faţa casei lui se perindă grăbiţi trecători care nu ştiu
ce paşi au călcat odinioară pe acolo: la cimitir un covor de frunze galbene a acoperit
placa funerară cu numele lui ; numai la Institutul de Medicină Internă capul de bronz al
profesorului, aşezat pe un soclu înalt priveşte mulţumit forfota din spital, unde urmaşii
urmaşilor foştilor săi studenţi şi colaboratori aduc celor necăjiţi alinarea şi tămăduirea
suferinţelor.
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CÂTEVA DOCUMENTE DE SECOL XIX-XX DIN COLECTIILE
MUZEULUI "VASILE PÂRV AN" BÂ RLAD

consideraţii generale
Alina Butnaru
Numărul impresionant - de ordinul sutelor - de documente de sec. XIX - XX,
pe care îl deţine muzeul nostru, reuşeşte să contureze într-o oarecare măsură imaginea
Bârladului sub aspect social, economic şi cultural.
O mare parte din documente este constituită din adrese, contracte, ordonanţe
de plată, adeverinţe, procese verbale, state de plată, chitanţe care, la prima vedere se
poate întâmpla sa nu li se acorde atenţia cuvenită. Dar, având în vedere transformările
ce au avut loc din a doua jumătate a secolului XIX în Bârlad, aceste documente pot fi
adevărate argumente pentru viaţa economică, socială şi culturală a oraşului. Găsim
foarte multe adrese de la Primăria Bârlad către Epitropia Bisericii Domneşti sau de la
Epitropie către Liceul "Codreanu " , cu precădere, care datează din perioada anilor
1 886
1 888. Anul 1 888 îl întâlnim pe nenumărate acte privind închirierea unor
dughene din Bârlad - proprietăţi ale Bisericii Domneşti - aflate în piaţa Sf. Ilie şi pe
strada principală. Aceste dughene erau date spre închiriere în urma licitaţiilor, unor
persoane fizice care urmau să locuiască sau să-şi deschidă mici magazine. Prin
contractul încheiat, chiriaşul se obliga sa respecte regulile prevăzute în act. Fiecare din
aceste adrese (de dimensiuni: 34x2 1 ) prezintă în stânga sus emblema Judeţului Tutova
cu însemnele regatului României, iar în josul paginii
semnăturile epitropilor,
primarului şi secretarului.
Ordonanţele de plata (de dimensiuni: 20x l 8,3) parte din ele datând din 1 897,
altele din 190 1 , reprezintă justificare fie pentru salariul primit de personalul bisericilor
(Biserica Domneasca, Biserica Sf. Dumitru, Biserica Sf Nicolae), fie pentru plata
asigurărilor de incendiu în ce priveşte dughenele aflate în proprietatea bisericilor, fie
pentru cheltuielile făcute de biserici în scopul unor reparaţii, cumpărării celor necesare
bisericii
lumânări, prescuri, etc.
dar şi pentru hramurile bisericilor. Trebuie
menţionat că aceste ordonanţe de plată sunt formulare tip cu rubricaţii ce cuprind
numele şi prenumele persoanei care primeşte; motivul cheltuielii; suma de bani şi acte
justificative (chitanţe). În partea de sus este specificată Parohia bisericii care emite
ordonanţa de plată, iar în josul paginii se află trecută ziua, luna, anul şi semnăturile
epitropilor şi a celui care a primit ordonanţa.
Adeverinţele (de dimensiuni: 2 1 x 17)
scrise în limba română sau cu
caractere chirilice - aveau rolul de a justifica suma de bani ce reprezenta salariul primit
de personalul din cadrul bisericilor. Majoritatea adeverinţelor datează din 1 870, sunt
scrise de mână şi poartă semnătura primitorului.
În privinţa proceselor verbale, acestea sunt puţine la număr. Ca datare - este
înscris pe ele anul 190 1 . De dimensiuni: 34x2 1 , procesele verbale sunt scrise de mână
şi reprezintă acte prin care se j ustifică sume de bani alocate reparaţiilor unor imobile.
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Pe cea de-a doua pagina este aplicată o ştampilă rotunda în care este înscris: Eparhia
"
Huşilor 1 894, Judeţul Tutova, România" Actele sunt încheiate de către epitropii
Bisericii Domneşti. Aceste procese verbale cuprind unsprezece puncte în care sunt
prevăzute obligaţiile ce revin chiriaşului în momentul închirierii dughenei, obligaţii ce
se referă la plata chiriei care trebuia făcută la termenul stabilit, la asigurarea contra
incendiului pe care tot chiriaşul trebuia sa o plătească, la faptul că întreaga dugheană
trebuia întreţinută de chiriaş pe tot parcursul şederii, de asemenea, chiriaşului îi era
pus în vedere faptul ca nu are voie să subînchirieze dugheana altei persoane, etc.
Statele de plata, puţine la număr. variind ca dimensiuni (între 26,5x20,8 şi
34.2x2 1 ) datează din 1 90 1 şi constituie o dovadă clară a modului cum şi cu cât erau
plătiţi salariaţii Bisericii Domneşti . Statele de plata se prezintă ca formulare tip,
completate cu cerneală. Bineînţeles, suma - în ce priveşte salariul - varia de la funcţie
la funcţie. Astfel, un preot-paroh avea 570 de lei, un simplu preot - 300 de lei, un
diacon - 300 de lei, cântăreţii de strană - 240 de lei, paracliserul - 1 20 de lei, secretarul
1 20 de lei . Aceste formulare au înscris pe prima fila: Ministerul Cultelor şi
"
lnstrucţiunei Publice/Stat constatând prezenta în serviciu şi achitarea personalului
Bisericii Domneşti din Parohia Domnească Comuna Bârlad judeţul Tutova, pe
Anul 1 90 1 1 902" Statele de plată prezintă semnătura epitropilor de
trimestrul
Ia Biserica Domnească.
Chitanţele datează din 1 90 1 , fiecare dintre ele având dimensiuni de 2 l x 17 .
Prezintă semnătura celui care a încasat banii ş i u n timbru aplicat în partea din stânga,
sus. în valoare de 1 O bani. Fiecare chitanţă reprezintă justificarea pentru suma de bani
cheltuită pentru un anumit lucru. Întâlnim chitante pentru costul unor reparaţii la
Biserica Domnească, pentru cheltuielile cumpărării celor necesare preparării colivei,
pentru costul reparaţiilor canalului de la imobilele aparţinând Bisericii Domneşti,
pentru costul devizelor şi caietelor de sarcini privind reparaţiile de la clădirea Poliţiei
şi a unor dughene. pentru costul confecţionării de lumânări, pentru asigurarea de
incendiu a localului Politiei, etc.

Summary

This article presents a few documents of XIX-th - XX-th century from the
collections of " V.Parvan" Museum - Bârlad; documents about social, economica! and
cultural life of the town.
It has dane a succint description of the documents which are under the form of
addresses. contracts, orders of payment, certificates, official reports, paylists - issued
by physical persons or by the institutions from town.
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PAGINI DIN ISTORIA PRESEI BÂRLĂDENE.
ÎNCEPUTURILE PRESEI BÂ RLĂDENE
Oltea Răşcanu - Gramaticu
Bârladul s-a înscris în coordonatele activităţii culturale româneşti, devenind
un important focar de iradiere a unor noi tendinţe pe calea progresului. Apariţia
primelor publicaţii bârlădene a fost rezultatul gradului de dezvoltare social-economică
a oraşului în direcţia capitalismului, dar şi a intensei activităţi culturale a
intelectualităţii bârlădene prin colaborarea strânsă cu unele elemente progresiste
ardelene stabilite aici după evenimentele revoluţionare de la 1 848, cum ar fi: Ioan
Popescu, Ştefan Neagoe, Solomon Heliţă, Stroe Belloescu.
Prin stăruinţa îndelungată a profesorului Ion Popescu, în anul 1 869 s-au pus
bazele unei asociaţiuni, intitulată "Unirea" şi care îşi propunea înfiinţarea unei
tipografii şi a unui ziar. 1 La sfârşitu l secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
la Bârlad funcţionau şapte tipografii: tipografia "Unirea" (iulie 1 865 martie 1 894),
tipografia G. Catzafany (20 octombrie 1 878 - 1 908), tipografia "Română" a lui
V.D. Vasiliu şi G. Barbu (mai 1 887 1 888), tipografia G.V. Munteanu Gross ( 1 894 1 900), tipografia modernă "Gutenberg"- condusă de S . Segell şi N . Steins ( 1 896
1 902). tipografia comercială a lui C.S. Leţcae ( 1 900 1 908) şi tipografia lui C.D.
Lupaşcu ( 1 903
1 9 1 0). În anul 1 909 mai rămăseseră trei tipografii: tipografia lui
M.Buduşteanu şi Catzafany, a lui Munteanu şi a lui Lupaşcu. 2
De la apariţia primului ziar în 1 870 până în 1 907, s-au editat la Bârlad peste
375 de lucrări, dintre care 324 cărti, 36 ziare şi cinci reviste. 3 Analizând durata acestor
publicaţii, se constată că I l ziare şi două reviste au apărut pentru scurt timp, mai puţin
de un an, fiind legate mai ales de propaganda electorală, iar şase s-au tipărit în câte un
număr unic sau ocazional. 4 Dintre lucrările mai importante tipărite în această perioadă
Ia Bârlad, amintim: Al . Papadopol -Calimah, Notiţă istorică despre Bârlad ( 1 887),
C.Codrescu, Igiena generală şi aplicaţiile ei, 1. Antonovici, Istoria comunei Bogdana
etc .. premiate de Academia Română. La fel, trebuiesc menţionate cele 1 0 ediţii ale
"Gramaticii române", aparţinând profesorului Şt. Neagoe. 5
-

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea funcţionau trei librării: a lui Barbu
( 1 852), "Nouă" - condusă de V. Vasiliu, urmat de N. Petroff şi librăria "Şcoalelor" (G.
Yasiliu. succedat de fraţii Frumuzachi). În acelaşi timp, alături de legătoriile
bisericeşti, apar cele conduse de Avram Frenkel şi Haim Fiscof, legătoriile
tipografiilor Catzafany, Leţcae, Lupaşcu şi G.V.Radu, precum şi cele ale lui Munteanu
şi Gross. Tot acum activau şi trei xilografii a lui M.Weingarten ( 1 870), D.M Senea si
Leţcae. 6 O bibliotecă de lectură pentru împrumut îşi desfăşura activitatea pe' lângă
tipografia "Progresul" şi o papetărie pe lângă tipografia "Gutenberg" Tipograful
Catzafany a tipărit şi o "Bibliotecă populară"- traducere din limba greacă, în 1 8
numere şi a editat 2 1 9 cărţi şi broşuri, 2 5 ziare, precum şi trei reviste. Această bogată
activitate editorială a permis celor trei tipografii
G.Catzafany, C.S.Leţcae şi
C.D.Lupaşcu - să participe la expoziţia organizată la Filaret-Bucureşti. 7
Ziarele locale apăreau săptămânal, afară de numerele unice de reviste. Revista
-
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··George Lazăr" s-a tipărit în 26 numere lunare ( 1 887- 1 889), "Revista" în 1 5-20
numere ( 1 896), "Paloda literară" în 1 2 numere lunare ( 1 904), "Făt-Frumos" în 35 de
numere ( 1 904- 1 906) şi revista "Crucea" în trei numere ( 1 906). În aceste ziare şi
reviste au publicat diferite categorii sociale: profesori, medici, militari, avocaţi,
studenţi, oameni politici etc., atât localnici, cât şi din judeţele limitrofe.
Aşa cum s-a subliniat, conform statutului Asociaţiunii "Unirea", din iulie
1 869 a luat fiinţă Tipografia "Unirea" şi la 27 septembrie 1 870 apare primul periodic
bârlădean "Semănătorul" - care, cu unele întreruperi, se va tipări până Ia 1 9
septembrie 1 876. Directorul ziarului a fost Ioan Popescu, iar din colectivul d e redacţie
făceau parte Constantin Codrescu, Ion Pop Florentin, Ştefan Neagoe, Panaite Checiu,
Panaite Armaşu şi Nicolae Nicorescu. Articolul program "Ceea ce credem noi",
publicat în numărul inaugural al ziarului, subliniază poziţia ideologică a noii
publicaţii: "Asociaţiunea ' Unirea ' doreşte ca prin mijlocul discuţiunii publice să
aducă contigentul său la consolidarea instituţiilor liberale şi la deplina întemeiere a
regimului df! guvernare de sine şi naţională în patria noastră " 8 Ziarul se va situa pe
poziţia burgheziei liberale
interesată să-şi consolideze poziţiile în cadrul statului
român. În cei şase ani de apariţie, gazeta a devenit o tribună de luptă a intelectualităţii
bârlădene pentru răspândirea în rândul maselor a măreţelor idei de unitate şi
independenţă.
Al doilea cotidian al Bârladului, la elaborarea căruia şi-a adus contribuţia
Ştefan Neagoe, un alt fruntaş al culturii bârlădene, a fost "Pa1 oda" 9 Apărut la 5
februarie 1 88 1 , el va dăinui până în anul 1 908. Săptămânalul bârlădean era editat de
Tipografia lui George Catzafany. Până în 1 892 a fost condus de Ştefan Neagoe, apoi
de Th. Riga. Prezenţa lui George Tutoveanu la conducerea ziarului după 1 893 i-a
imprimat un puternic aspect literar. Ideologia sa era în general asemănătoare cu a
primului cotidian. Între 1 882 - 1 884 s-a editat, la Bârlad, ziarul "Legalitatea" 1 0 - cu
conţinut politic, economic şi cultural, sub redacţia lui M.Leigumirescu, tot în
tipografia lui Catzafany. Ziarul apare ca "organ conservator", între 25 decembrie 1 884
- 22 noiembrie 1 89 1 , în tipografia lui G.V. Munteanu. Mai târziu, el devine "Organ al
Partidului Conservator" şi era editat în tipografia "'Comercia l ă"
"Progresul"- ziar politic, economic şi literar ( 1 883- 1 885) - apărea de două ori
săptămână,
în redacţia şi administraţia lui G. Catzafany. 1 1 Ziarul era de orientare
pe
politică liberală. Articolul inaugural "Apel către cetăţenii Bârladului", din 9 ianuarie
1 883, cuprindea programul P.N. Liberal şi era semnat de lideri ai acestei formaţiuni
politice: Iancu Sturdza, Iancu Costin, Constantin Nanu, Ion Vărgolici, Iorgu Gâlcă şi
Iorgu Juvara. Ziarul a servit scopurilor propagandistice electorale, ceea ce i-a imprimat
un puternic caracter polemic. Tot în tipografia G. Catzafany s-a editat ziarul "Tutova",
săptămânal apărut între 1 5 martie 1 884 - 25 decembrie 1 892. Au colaborat Ştefan
12
Neagoe, Theodor Riga (sub pseudonimul Herodot) şi alţii.
"Bârladul", săptămânal de orientare conservatoare 13, a fost redactat de
Gheorghe Ghibănescu, între 1 887- 1 888, în tipografia "Română", apoi în tipografia
Catzafany ( 1 6 septembrie 1 898 - 1 8 iunie 1 899). Reapare în 1 903 şi în 1 905, cu ocazia
alegerilor electorale (7 numere din anul IV, nr. l 7) de la 9 octombrie - 20 noiembrie
1 903 şi în 1 905. De la numărul I l (27 septembrie 1 887) apare sub redacţia lui
Gheorghe Ghibănescu şi Solomon Haliţă. Ziarul a publicat şi unele articole cu
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con�inut istoric şi pedagogic, iar la rubrica "Foiţa ziarului Bârladul" apar schiţe şi
nuvele, traduceri. De la numărul 6 din 1 903, în Comitetul de redacţie intrau: T.G.
Emandi, Gr. Negură, N. Vasiliu, C. Slobozeanu, G. Oprisan, I .G. Drăgănescu şi 1.
Kiricescu. Numeroase articole politice, anunţuri şi reclame completau tematica
ziarului, care, în general, nu a jucat un rol important în viaţa spirituală a urbei. Câteva
luni, la Bârlad, s-a publicat săptămânalul "Voinţa poporului " (3 1 mai 5 decembrie
1 887 ) - ziar politic. literar, economic, comercial, editat în tipografia "Română" , având
drept garant pe G. 1. Balaban. 14 În articolul program se sublinia că profesia de
credinţă constă "în a susţine adevăratele voinţe ale poporului ", dar nu politice,
motivându-se că "luptele de partide la care au fost martori necontenit, de la primul
pas ce ţara noastră l-a făcut pe calea constituţională, ne pot servi ca experienţă " şi,
de aceea, "Voinţa poporului nu s-a manifestat niciodată pentru răsturnarea guvernului
şi cei ce au exploatat-o ca atare i-au falsificat adevărata voinţă" 15 În concluzie,
redactorii precizau că: "Ne vom ocupa deci, prin coloanele acestui ziar, a susţine
adevăratele necesităţi ce simte comerţul, industria, agricultura şi a cerceta mijloacele
prin care s-ar ajunge la o stare de ameliorare. Ne vom uni cu toţi oamenii de bine
pentru a convinge pe acei ce sunt datori a ne da concursul, spre a realiza o stare de
prosperitate şi îmbunătăţire, dar ne vom depărta de acei ce ar căta să arunce în popor
sămânţa revoluţiunii, a războiului civil " 16 Ziarul a publicat: ustudii asupra stării
agriculturii româneşti" (nr.5), uReflexiuni asupra stării şcoalelor din Bârlad" (nr. 45). "Geografia judeţului Tutova" a lui 1 . Vasiliu, romanul Biletul de o mie de mărci
a lui E. Mere - traducere din limba germană, precum şi versuri.
"Vocea Tutovei " 17 s-a impus ca unul dintre cotidienele prestigioase ale vieţii
bârlădene. având mai multe etape în apariţie ( 1 2 mai 1 89 1 1 5 noiembrie 1 892, 2
martie 1 897 - 23 august 1 909, 1 94 1 - 1 943). De la 4 august 1 89 1 la 5 iulie 1 892, ziarul
a luat subtitlul "Foaie independentă politică, literară şi comercială" , iar în iunie 1 899
apare ca organ al Partidului Naţional, pentru ca în 1 906 să se subintituleze cu claritate
Organ al Partidului Naţionalist. Ziarul apărea duminical în redacţia tipografiei
Munteanu. fiind scris. la început, în mare parte, de lucrătorii acestei tipografii. De la 2
martie 1 897. ziarul a fost direcţionat de profesorul Simion Mândrescu şi de Augustini
18
Paul. care au extins analiza problemei naţionale şi pentru românii din Ardeal.
"Viitorul "- săptămânal editat la Bârlad între 24 august 1 900 - 23 decembrie
1 9 1 8. ca organ al Partidului Naţional Liberal din Bârlad, cu excepţia perioadei 2
octombrie 1 8 1 6 - 23 noiembrie 1 9 1 8 - a apărut în cadrul tipografiilor G.Y.Munteanu
1 0 mai 1 90 1 ), G. Catzafany (20 octombrie 1 902), Comercială (20
(24 sept. 1 900
februarie 1 905) şi Lupaşcu (29 ianuarie 1 9 1 1 - 23 decembrie 1 9 1 8). 19
"Lumina" - săptămânal cu subtitlul "Organ al Partidului Conservator"- a fost
1 7 decembrie 1 900, la Bârlad, în tipografiil e G.V.
tipărit între 27 septembrie
Munteanu şi Comercială. În număr mai mic apar: "Femeia" ( 1 6 iulie 1 900) şi
ziar
"Emigranţii" ( 1 900), ultima publicată de emigranţii evrei; apoi "Acţiunea"
săptămânal (octombrie - noiembrie 1 902), "Curierul de bancă" , un ziar anual (20 iulie
1 90 1 - 27 iulie 1 905).20 Un ziar cu un pronunţat caracter democratic, deşi cu o durată
scurtă ( 1 907 1 908), a fost "Zorile" 2 1 , scos de un grup de tineri care îşi propuneau
propaganda ideilor democrate, mai ales în provincie, dar şi lărgirea dreptului la vot.
Ziarul "Tutova" 22, cu o existenţă scurtă ( 1 2 martie - 24 decembrie 1 909), s-a
-
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situat pe linie progresistă, publicând articole politice, de informare şi literare. În
aceeaşi categorie se încadrează şi publicaţia "Vestea" ( 1 4 iunie - 12 decembrie 1 9 1 2),
care s-a dovedit un ziar al intereselor generale, o replică la cotidienele angaj ate în
dispute politice: "Ne propunem a fi foarte urbani şi respectuoşi faţă de ideile altora,
întrucât ele nu aduc vreo jignire cuiva. Urâm politica de tarabă şi pătimaşă"- se afinna
în articolul inaugural. 23
Presa muncitorească
Revendicările economice şi politice erau formulate cu vehemenţă în
numeroase articole din ziarele muncitoreşti. La B ârlad s-au editat două ziare: "Gazeta
meseriaşului" şi "Glasul meseriaşi l or" 24 Din primul ziar s-au tipărit două numere,
primul la 3 august 1 903, iar al doilea abia la 9 iulie 1 906, în Tipografia Comercială
Bârlad. Două chemări elocvente apăreau alături de titlul ziarului: "Lupta pentru pâine,
pâine prin luptă" , demonstrând tendinţele de susţinere a intereselor celor mulţi care
trudesc "din zori de zi până în amurgul serii pentru existenţa zilnică ". 25 Ideea a fost
reluată şi în numărul al doilea al ziarului bârlădean, în articolul "Cuvântul de ordine":
Noi ţinem pământul şi prestigiul României. Nouă, dar, ni se cuvin bunurile acestei
- . ,, 26
tan
Al doilea ziar muncitoresc, intitulat "Glasul meseriaşilor", editat la 26
octombrie 1 9 1 2, se adresa meseriaşilor din toate breslele şi urma să apară de două ori
pe lună, sub direcţia unui comitet. Nu s-a păstrat decât numărul inaugural al ziarului,
în Biblioteca Academiei. Tipărirea ziarului a fost urgentată de intensificarea acţiunilor
muncitoreşti din întreaga ţară împotriva "Legii meseriilor", votată în parlament după
proiectul Neniţescu. Scopul unor publicaţii era unirea forţelor muncitoreşti împotriva
noii legi. cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi în vederea
trimiterii unui reprezentant în parlament care să le susţină revendicările: " Ţinând
seama că noi, meseriaşii, suntem un factor important în propăşirea ţării noastre, s-ar
cuveni ca în parlamentul acestei ţări să fie şi un reprezentant al nostru, care pe cât îi
vor pemtite puterile să ne apere interesele noastre aşa de încălcate de către chiar
aceia pe care noi îi trimitem în parlament " 27 Deşi tematica acestor publicaţii era
restrânsă, prin ideea finală a unirii forţelor muncitoreşti, în vederea obţinerii unor
revendicări economice şi politice, a slujit intereselor acestei clase sociale în continuă
afirmare.
Presa pedagogică
A fost marcată prin prestigioasa publicaţie bârlădeană revista "George Lazăr",
editată la 25 aprilie 1 887, de către profesorul Solomon Haliţă - cel care s-a dovedit la
înălţimea idealurilor generaţiei sale de transformare a învăţământului într-un principal
instrument de cultură şi civilizaţie. Din comitetul de redacţie mai făceau parte
profesorii: Constantinescu Râmniceanu, Gavril Onişor, Gheorghe Ghibănescu, Vasile
Diaconescu, Emil Apostolescu. Apariţia unei astfel de reviste marca un moment
important, întrucât puţine publicaţii româneşti, la acea dată, erau orientate pe probleme
de metodică şi practică pedagogică care să-i arate profesorului "cele mai bune metode
spre a preda mai cu înlesnire şi mai cu folos, pentru elevi, materialu 1 didactic." 28
Scopul noii publicaţii - se preciza în articolul program "Către cititori" - era de
··a susţine şcoala, de a contribui la progresul ei în direcţia arătată de Gheorghe
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Lazăr, de aici şi necesitatea redeşteptării naţionale prin instrucţie şi educaţie,
educatorul având misiunea de a răspândi lumina unde trebuie. " 29 Aflată pe poziţii
liberale. revista ''George Lazăr" a stârnit un anumit ecou în cei trei ani de apariţie, atât
prin noutatea pioneratului în această parte a ţării, cât şi prin înaltele idealuri propagate
care făceau să depăşească sfera unui periodic regional şi să se adreseze tuturor
românilor de o parte şi de alta a Carpaţilor. Revista a publicat, alături de articole cu
evident caracter pedagogic, 30 articole cu conţinut istoric şi literar. 3 1 Tradiţia va fi
continuată prin apariţia în perioada interbelică a revistelor "Tribuna Pedagogică" şi
"Îndrumări Pedagogice"
Presa istorică
A fost reprezentată de revista "Miron Costin" , editată, în luna august 1 9 1 3 , de
un grup de intelectuali bârlădeni, în frunte cu cunoscutul folclorist Tudor Pamfile.
Apariţia sa era marcată de faptul că "atâtea hârţoage stau supuse la cozi, după icoane,
În pălămidele lăzilor, ori în poduri bine sau rău păturite in două bucăţi de coajă de
teiu. Atâtea ristome ' aşteaptă un mărunt ochiu de geam în locul vechii băşici de bou,
ori imprejmuieşte cadrul unei furci ", se impune a fi strânse, făcute cunoscute
publicului, deoarece: "fiecare din aceste mărturii cuprind o svâcnire a sufletului
românesc, un răspuns al nevoilor de pe atunci şi din care unele dăinuiesc şi astăzi." 32
Articolul program accentuează asupra caracterului educativ al acestor vestigii
istorice, mai ales pentru tânăra generaţie: "E o învăţătură în toate acestea, care
trebuiţşte adunată şi pusă sub ochii celor ce au menirea să ne îndrumeze viaţa repede
şi sigur, fără pierderea vremii cu încercări şi împunsături. " 33 Revista avea o tematică
variată: articole cu conţinut istoric, publicarea unor documente istorice cu referire la
judeţul Tutova, recenzii ale unor apariţii editoriale, necrologul unor personalităţi
politice etc. Revista şi-a propus să popularizeze unele descoperiri arheologice,
monumente istorice importante prin valoarea lor, fiind şi un semnal de alarmă pentru
starea degradantă în care se aflau. Revista a desfăşurat o puternică propagandă privind
înfiinţarea Institutului pentru Studiul Europei Sud-Estice şi a Muzeului Regional de
Istorie şi Etnografie a judeţului Tutova. Modul în care a fost primită această revistă
reiese şi din articolul ''Mărturisire cerută" , semnat de Tudor Pamfile: " fntradevăr,
instituţiunile noastre culturale nu s-au cutremurat nici de groază, nici de bucurie.
Totuşi, ne-au venit, din multe părţi, frumoase cuvinte de aprobare şi altele de curat
îndemn care ne dau mai multă putere şi mai multă nădejde decât aveam la început. " 34
Revista "Miron Costin" s-a bucurat de iluştri colaboratori: N. Iorga, 1. Negruzzi,
A.Gorovea, T. Pamfile etc., numărându-se printre primele din ţară de acest gen. Şi-a
încetat activitatea în 1 9 1 9. Iniţiativa acestei reviste a fost preluată, în perioada
interbelică, de Virgil Caraivan, prin revista "Documente răzeşeşti "
·

Presa medicală
Un început modest de presă medicală I-au constituit "Analele Spitalului
Bârlad şi Elena Beldiman" ( 1 892 - 1 9 1 1 ) 35, prin care se urmărea şi publicarea integrală
a tuturor observaţiilor clinice necesare celor care fac lucrări medicale speciale, precum
şi "Curierul sănătăţii" ( 1 892), care "va interesa pe toţi acei ce ţin la sănătatea lor, în
special pe săteni" Menţionăm că, în perioada 1 892 - 1 898, "Analele medicale" au fost
tipărite de către dr. Theodor Cerchez, directorul spitalului. 36
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Este interesant de subliniat faptul că, la 1 5 octombrie 1 9 12, se edita la Bârlad
prima revistă cinematografică din ţară, "organ al industriei cinematografice", apoi un
ziar sportiv. numit ''Hipodromul Bârladului" (7 octombrie 1 908), precum şi un ziar
umoristic -··Gura lumii" ( 1 904) . n
.

Presa literară
Ocupă. pe drept cuvânt. un spaţiu meritoriu. atât în perimetrul local. cât şi în
cel naţional. determinând un curent de opinie favorabil dezvoltării spiritualităţii
româneşti în acest colţ de ţară.
Hotărât să întreprindă lucruri concrete, George Tutoveanu propunea editarea
în Tipografia lui G. Catzafany a .. Almanahului Palodei", revistă cu caracter literar,
având colaborarea lui Dumitru Nanu şi Emil Gârleanu şi care să "devină un drum
întlorit pentru scriitorii noştri care ar voi să se mai lase purtaţi cu gândul spre anii plini
de visuri ai tinereţii . JH Din cauza unor neînţelegeri. după mai multe amânări. se
renunta la editarea "Almanahului literar" al Palodei în favoarea unei reviste de sine
stătăt�are. care se va numi "Paloda literară" , avându-1 ca director pe O. Nanu. 39
În articolul program - "Întâiul cuvânt". redactorii subliniau motivele care au
determinat apariţia acestei prime reviste literare la Bârlad: "Dacă am răspuns
rubliculu i nostru. e cei am observat În el un fel de patriotism al cetăţii, un dor. o
solidaritate. o mândrie care aminteşte paşnicul instinct social de civilizaţie al vechilor
cetâţi şi al vechilor burguri, geloase de a avea şi a trăi dintr-o viaţă proprie,
intelecwalc.i. fără a Închide însă hotarul vieţii de la centru. 40
În continuare. se preciza scopul acestei publicaţii, acela de a "scoate la lumină
wlentele care în localitate mocnise în umbră, ca Wl foc limitat din care poate va ieşi
mâine o văpaie l wninow;ă şi trainică. de a realiza cultura de aproape a patriei mici "

.

.

provmcw.

.. 4 1

Sesizând i mportanţa noii publicaţii. Nicolae Iorga semnala opinia literară din
!ară. anume că: "La Bâ rlad ca o anexă la xazeta politică 'Paloda ', a Început să
aparâ o foaie literarâ 'Pa/oda literară ', pe care o conduce poetul D. Nanu, cel care a
dat fi·umoase bucăţi. mai ales 'Convorbiri 1 iterare ' Declaraţiile d-lui Nanu sunt bine
scrise şi adevărat însufleţite de intenţii bune. E vorba adică de a se încerca o mişcare
literară de provincie care ar folosi mişcării literare a neamului nostru. " 42 Astfel,
Nicolae Iorga sugera redactorilor să se preocupe şi de publicarea unor datini şi poezi i
populare. încât "cu aceasta ş i c u ce pot d a doi, trei oameni d e talent se poate aduce un
lucru interesant şi folositor. " 43
Revista nu-şi definise ideologia. de aceea a fost i niţial primită cu rezervă,
··prin ţinuta-i rigidă şi lipsa de încadrare în noul curent al vremii ." 44 În primele şase
numere sub egida lui D. Nanu. în revistă au fost tipărite studii cu caracter literar
artistic şi ştiintific. literatură origi nală. dar şi numeroase traduceri din literatura
universală. În paginile revistei au semnat personalităţi prestigioase ale vieţii literare:
Titu Maiorescu, Mihai Dragomirescu, 45 Ioan Basarabescu, Cincinat Pavelescu, Elena
Văcărescu, iar dintre localnici : Dimitrie Nanu, George Tutoveanu, Corneliu
Moldovanu etc. Ultimele şase numere au apărut sub direcţia lui Corneliu Moldovanu,
cel care a imprimat revistei un conţinut semănătorist. 46 Odată cu numărul 1 2, revista
îşi anunţa încetarea, "spre a uşura drumul revistei 'Făt Frumos' . care are greutăţi mult
.
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mai mari de învins şi în jurul căreia trebuie concentrate toate forţele băneşti şi
intelectuale. " 47
Revista "Făt-Frumos" a fost revista grupului celor cinci scriitori: George
Tutoveanu, Dumitru Nanu, Anastasie Mândru, Corneliu Moldovanu şi Emil Gârleanu.
Cu multă nostalgie, poetul George Tutoveanu îşi aminteşte geneza acestei reviste care
a marcat o pagină importantă în literatura română: " În 1904, în nebuneasca vârstă a
tinereţii. când gândurile-s pururi călătoare şi cerul pluteşte pe pământ după nesfârşite
preumblări şi discuţii, cu Emil Gârleanu şi Dimitrie Nanu, pe sub bolţile prinse de
flori ale grădinei publice, într-o primăvară timpurie scăldată-n viorele, din senin am
hotărât să întemeiem o revistă literară, şi-11 elanul nostru neastâmpărat am botezat-o
'Făt-Frumos ' " 48
Revista "Făt-Frumos" s-a integrat de la început curentului semănătorist. Aşa
cum remarca Nicolae Iorga: "Astăzi sunt trei reviste literare care înfăţişează curentul
cel nou în literatura şi cugetarea românească. 'Făt-Frumos' din Bârlad stă la mijloc
între 'Semănătorul' bucureştean şi ' Luceafărul' din Budapesta." 49 Articolul program
"Întâiul cuvânt" sublinia acest crez: "Să căutăm şi să aştemem pe hârtie numai ce este
al nostru; să ne judecăm cinstit şi cuminte faptele şi operele, spunând făţis cele ce
credem, să rămânem nestrămutaţi în părerile noastre, silindu-ne a le avea cât mai
trainice şi mai drepte. 50 Orientarea spre semănătorism a fost i mprimată de Nicolae
Iorga. dar mai ales de A.C. Cuza, care se considera ideologul ei - după cum afirma
directorul acestei publicaţii, Emil Gârleanu. 5 1
Revista "Făt-Frumos" a apărut într-o perioadă de frământări literare, încercând
să centralizeze întreaga mişcare literară din Moldova şi să devină o revistă de direcţie
românească. La 1 februarie 1 906 revista "Făt-Frumos" îşi încetează activitatea, căci
Emil Gârleanu, demisionat din armată, s-a retras la Bucureşti unde a încercat, în
1 908. să continue editarea revistei. După trei numere apărute la Bucureşti, revista
dispare definitiv. În perioada bucureşteană semnează în paginile ei : LA. Basarabescu,
N. Dunăreanu. Al. Cazoban, Cincinat Pavelescu, A. Mirea. Dar aşa cum spune Gh.
Vrabie:
'Făt Frumos ' -ul bârlădean avea viaţa miticului Anteu: el a trăit atât timp
cât venise în atingere cu pământul Moldovei de Jos, dar transpus la Bucureşti n-a mai
însemnat nimic şi a murit. " 52 Cel care a rămas, asemenea unui stejar înfipt în
pământul Moldovei, statornic în urbea Bârladului, a fost poetul George Tutoveanu.
După perioada semănătoristă, activitatea literară se îndreaptă în exclusivitate
spre creaţia populară. Tradiţia literară continuă în 1 908 prin editarea revistei "Ion
Creangă", subintitulată "revistă de limbă, literatură şi artă populară" 53 Iniţiativa unei
astfel de reviste revine lui Tudor Pamfile şi Nicolae Lupescu, dar susţinută de Ioan
Antonovici şi George Tutoveanu. Fondatorii îşi propuneau ca să sporească "tot mai
mult cunoaşterea minunate/ar produceri ale poporului, adevărate comori de gândire
şi simţire, de credinţă şi datini gospodăreşti, în care se oglindeşte sufletul şi viaţa
neamului nostru. " 54 Motivându-se alegerea unui astfel de titlu, redactorii susţineau:
"Am botezat revista noastră 'Ion Creangă' pentru că în scrierile acestui ţăran din
Humuleştii Neamţului, căruia i-au fost dragi ca ochii traiul ş i obiceiurile de la ţară, se
arată mai bine şi mai cu meşteşug sufletul ţăranului nostru.'' 55
În paginile revistei au colaborat numeroase personalităţi din ţară şi străinătate:
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, A.D. Xenopol, N. Iorga, 1. Negruzzi, Arthur Gorovei,
"
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G.Weigand, Ion Urban Jamic (folclorist de la Universitatea din Praga) etc. Revista s-a
bucurat de o binemeritată apreciere din partea cititorilor, datorită materialelor de o
valoare deosebită. În cuprinsul revistei se înscriau: cimilituri româneşti, medicină
populară, mitologie populară. Exprimându-şi interesul pentru valoarea revistei
folclorice bârlădene, Ion Urban Jamic, profesor la Universitatea din Praga, scria: "Nici
un număr din 'Ion Creangă ' nu scapă să nu-l citeşti pe de-a-ntregul, din scoarţă în
scoarţă. Unnează să le studiez cum se cade; de acolo toate cuvintele care stâmesc
interesul meu din vre-un punct de vedere. Acele locuţiuni metaforice care se găsesc
atât de mult în productele muzei populare şi în grosul poporului român peste tot. Este
o adevărată comoară de nişte pietre nestemate şi, de câte ori întâlnesc vreo una din
ele, o privesc cu dragoste. " 56
Aprecieri favorabile adresa şi filologul G.Weigand.
Alexandru Vlahuţă, în perioada în care a staţionat mai mult în ţinutul
Bârladului, ca urmare a războiului, se arăta gata să dea "o mână de ajutor celei mai
bune reviste de folclor pe care am avut-o, "Ion Creangă " Era o cinste pentru Bârlad
şi-o comoară de învăţătură nepreţuită, de reîmprospătări profesionale pentru toţi
scriitorii. " 57 În cei 1 2 ani de apariţie, revista "Ion Creangă" s-a situat la cele mai
înalte cote, îndeplinindu-şi cu cinste scopul pentru care a fost creată.
Folcloristul Tudor Pamfile, împreună cu sublocotenentul Angelescu, A l .
Exarhu şi C.N. Mateescu au pus, în 1 9 1 3, bazele unei publicaţii cu preponderenţă
istorică "Miron Costin", care şi-a desfăşurat activitatea în paralel cu revista folclorică
"Ion Creangă" , până în 1 9 1 9.
Prin aceste publicaţii, situate printre primele în aceste domenii, s-a adus o
contribuţie extrem de preţioasă la cunoaşterea sufletului viu şi a trecutului glorios al
poporului român. Aici s-au format o serie întreagă de cercetători, pregătiţi, cu o
disciplină ştiintifică şi tot de aici au plecat mărturiile genealităţii noastre etnice peste
graniţe, angajând în discuţii - care ne priveau - mari oameni de cultură, ca G.Weigand
şi l . Urban Jamic.
Se impune să mai amintim şi revista "Freamătul", editată la Tecuci, sub
conducerea lui I. Sbâmea şi C. Doboş, în 1 9 1 1 , după care ea este editată, la Bârlad, de
către G.Tutoveanu. 58 În paginile revistei au publicat poezii G.Tutoveanu, A. Mândru,
1. Dragos 1 ov, iar T. Pamfile a publicat proză. În 1 9 1 2 a apărut un număr triplu dedicat
morţii lui Ştefan Petică, mare poet tecucean şi bun prieten cu G. Tutoveanu. Chiar
dacă "Freamătul" n-a publicat scriitori şi o literatură nouă, totuşi el a fost un îndrumar
pentru literatura bună şi o tribună de afirmare a valorilor.
În concluzie, se poate aprecia că presa bârlădeană s-a impus în contextul
general, atât sub aspect cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, reprezentând o
contribuţie valoroasă la cunoaşterea realităţilor social-istorice şi culturale ale societăţii
româneşti în această zonă a ţării, în pragul marelui act al Unirii.
NOTE:
1 "Semănătorul", 1, 1 , Bârlad, 20 septembrie 1 870.
2 Gr. Creţu, Tipograjiile din România de la 1801 până astăzi, Bucureşti, 1 9 1 0, p. 24.
3 Ibidem , p. 25 .
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4 Gr. Creţu, 1. Antonovici, Tipograjiile, xilograjiile, librăriile şi legătoriile de cărţi din
Bârlad. Bucureşti, 1 909, p. 28-30.
5 /bidem , p. 9.
6 Ibidem , p. 1 O.
7 Ibidem . p. 27.
g "Semănătorul", 1 , 1 , Bârlad, 20 septembrie 1 870.
9 "Paloda ". 1, 1 , Bârlad, 5 februarie 1 88 1 .
1 0 "Legalitatea", 1 , 1 , Bârlad, 1 5 martie 1 882.
1 1 "Progresul", 1, 1, Bârlad. 5 ianuarie 1 883.
1 2 "Tutova". I . 1. Bârlad. 15 martie 1 884.
1 3 "Bârladul", 1, 1 , Bârlad, 1 iunie 1 887.
14 "Voinţa poporului", l . 1 , Bârlad, 31 mai 1 887.
1 5 /bidem
1 6 /bidem
1 7 "Vocea Tutovei", 1. 1 , Bârlad, 1 2 mai 1 89 1 .
1 8 /bidem
1 9 ''Viitorul", 1. 1 , Bârlad, 24 septembrie 1 900.
20 "Lumina ". 1, 1 . Bârlad, 27 septembrie 1 900.
2 1 "Zorile ". !, 1 , Bârlad, 1 februarie 1 907.
22 •'Tutova". 1, 1 , Bârlad. 1 2 martie 1 908.
23 "Vestea". 1 , 1, Bârlad, 14 iunie 1 9 1 2.
24 Presa muncitorească şi socialistă din România (1800-1921), Partea 1, Bucureşti, 1 968, p.
55g-56o.
25 Biblioteca Academiei Române. "Gazeta meseriaşului", Bârlad, 3 august 1 903; "Glasul
meseriaşilor". Bârlad, 9 iulie 1 906.
26 /bidem.
21 /bidem.
28 "George Lazăr", 1, 1 . Bârlad, 25 aprilie 1 887, p. l ; vezi şi Oltea Răşcanu, O pagină din
istoria publicisticii româneşti: revista "George Lazăr", în "Acta Moldaviae Meridionalis", Il,
Vaslui. 1 980. p. 5 1 8-5 1 8.
2l) Ibidem, p. 1 -5 .
3 0 Solomon Haliţă, Direcţiile ce predomină educaţia şi instrucţia timpului, în "George
Lazăr". I l , 5 . Bârlad, 25 iulie 1 887, p. 97; ldem, Deşteptarea şi întreţinerea atenţiei în şcoală,
în op. cit. , Il, 1 2, 1 5 martie 1 888, p. 374.
3 1 Gh. Constantinescu-Râmniceanu, Principiul naţional în formarea statelor, în op. cit. , II, 3,
25 iunie 1 888, p. 820.
32 ''Miron Costin", 1, 1 , Bârlad, august 1 9 1 3, p. 1 -2.
33 Documente răzeşeşti, 1, 1, Bârlad, 1 932.
34 /bidem .
35 1. Graur. :-.!. Botezatu, Istoricul spitalului din Bârlad (1838-1944). Organizarea sanitară
din Moldova (sfârşitul secolului al XIX-lea), în Bârladul odinioară şi astăzi, Il, Bărlad, 1 982,
p . 53lJ-54l).
36 /bidem
37 "Gura lumii" - gazetă bilunară, Bârlad, 29 februarie - 6 iunie 1 904.
38 "Paloda", XII, Bârlad, 2 noiembrie 1 903 ; Ibidem, II, Bârlad, 7 iulie 1 9 1 4.
39 "Pa/oda literară", l, 1 , Bârlad, ianuarie 1 904; Ibidem, Il, Bârlad, 5 mai 1 9 1 4.
40 Ibidem
4 1 /bidem
42 "Semănătorul", l , 1 , Bucureşti, februarie 1 906.
43 /bidem
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44 Gh. Vrabie. Bârladul cultural. Bucureşti, 1 938, p. 1 9 1 .
45 "Paloda literară". l, 1 2, Bârlad, 30 decembrie 1 904.
46 "Scrisul nostru ". 1, 6, Bârlad, 1 929.
47 "Făt-Frumos". 1. l . Bârlad , 1 5 martie 1 904, p. 225.
48 1bidem
49 1bidem
50 Ibidem
5 1 A. C. Cuza, Na ţionalitatea în stat, în op. cit.
5 2 Gh. Vrabie, op. cit. , p. 204-205.
53 "Ion Creangă", I, 1 , Bârlad, august 1 908.
54 1bidem
5 5 /bidem
56 1bidem. III, 3 august 1 9 1 0.
57 Ibidem
5 8 "Freamătul", III, I , Bârlad, 1 9 1 2.

LA PRESSE DE BÂRLAD A SES DEBUTS: APER�U HISTORIQUE
- Rezume La presse locale a ete le fruit de la colaboration d'un groupe d'intellectuels
illustres. dant plusieurs venaient d' Ardeal apres la Revolution de la 1 848: Ioan
Popescu, Ştefan Neagoe, Stroe Belloescu. Depuis l' aparition du premier joumal
"Semănătorul" ("Le Semeur" ) sous la direction de Ioan Popescu, entre 1 870- 1 876,
jusqu'en debut de XX-e siecle, on a edite a Bârlad 375 ouvrages, dant 324 livres, 36
journaux et 5 revues. ·
"Le Semeur" est devenue une tribune liberale au service de l' ideal national
d' unite et d'independance. "Paloda" . quotidian, edite par Ştefan Neagoe le 5 fevrier
1 88 1 paraitre jusqu' en 1 908. Present, a partir de 1 895, dans le collectif de redaction,
George Tutoveanu va imprimer a la publication une preponderance litteraire.
""Legalitatea "("La Legali te" ) parait entre 1 882- 1 89 1 et devient l' organe du Parti
Conservateur.
"Progresul" ("Le
Progres" ), 1 883- 1 885,
d' orientation
liberale,
"'Tutova"( l 884- 1 892), "Bârladul"( l 887- 1 888, 1 898- 1 899, 1 903, 1 905), hebdo
modaire conservateur, "Vocea Tutovei " ("La voix de Tutova" ), 1 89 1 - 1 892, 1 897- 1 909,
1 94 1 - 1 943, devient, a partir de 1 906, le journal du Parti Nationaliste,
"Viitorul"("L' avenir"), 1 900- 1 9 1 8, organe du Parti National Liberal de Bârlad,
""Lumina"("La Lumiere" ), 27 septembre- 1 7 decembre 1 900, organe du Parti
Conservateur, "Zorile" ("L' Aurore" ), 1 907- 1 908, "Tutova" ( 1 2 mars
24
decembre l 909), "Vestea" ("La Nouvelle"), 14 juin - 1 2 decembre 1 9 1 2 - voila les
principales publications politiques pames a Bârlad a la lin du XIX et au debut de XX
e siec l e
La presse ouvriere est representee par "Gazeta meseriaşului "("La gazette de
"
1' artisan ), deux numeros du 3 aout 1 903 et du 9 juillet 1 906, et "Glasul
meseriaşului " ("La voix de l' artisan " ), 26 octobre 1 9 1 2. La presse pedagogique est
illustree par une revue de prestige, "George Lazăr" , pame le 25 avril 1 887 sous la
.
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direction de Solomon Haliţa. La presse historique a propose aux lecteurs la revue
"Miron Costin" , editee entre 1 9 1 3- 1 9 1 9 par Tudor Pamfile et qui aui comme
collaborateurs Nicolae Iorga, Arthur Gorovei, Iacob Negruzzi. Destinees a promouvoir
l'education sanitaire, ''Analele Spitalului Bârlad sa Elena Beldiman "( l 892- 1 9 1 1 )
jouissent d'un bon prestige.
Parmi les revues litteraires, îl faut mentionner: "Paloda literară", dirigee par
Dimitrie Nanu; "Făt-Frumos" ("Le Prince-Charmant"), 1 904- 1 906, 1 908, revue
realisee par une groupe de cinq ecrivains: George Tutoveanu, Dimitrie Nanu,
Anastasie Mândru, Corneliu Moldovanu et Emil Gârleanu; "Ion Creangă" ( 1 9081 920) , "revue de langue, litterature et art populaire", editee par Tudor Pamfile sa
Nicolae Lupescu et qui compte parmi ses collaborateurs: Nicolae Iorga, A.D.
Xenopol, Arthur Gorovei et G. Weigand. C'est a Bârlad que vit le jour, le 15 octobre
1 9 1 2 , la premiere revue roumaine de cmema, "organe de 1' industrie
cinematographique", une gazette sportive -"Hipodromul Bârladului " ( l 908) et une
gazette satirique -"Gura lumii "( l 904).
La presse de Bârlad se propose, dans la contexte general de la presse
roumaine, comme un contribution importante a la connaissance des realites de la
societe roumaine a la veille du grand moment de l' Union.
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INELUL CU STEMĂ AL LUI PAUL GORE
Laurenţiu Chiriac

Prin această modestă mărturie a heraldicii familiale - aflată în bogatele
colecţii ale Muzeului "V. Pârvan" din Bârlad - ne propunem să aducem "dreptul
elogiu cuvenit nobilului adormit" ' . şi anume celui care. pentru noi, rămâne marele
heraldist basarabean PAUL GORE. Mai întâi, însă, trebuie să precizăm faptul că acest
ind cu blazonul familiei Gore a fost donat prestigioasei instituţii de cultură bârlădene
de către colecţionarul bucureştean Alexandru Căpăţână, pensionar originar din
Basarabia şi apropiat al familiei Gore. La rându-i, Al. Căpăţână a căpătat inelul de la
un alt colecţionar basarabean şi, în 1982, l-a donat muzeului bârlădean. Actualmente,
inelul se află în colecţia muzeală a preotului econom stavrofor Vasile C. Ursăcescu basarabean şi el, cunoscător al familiei lui Paul Gore.
Ideea semnalării de către noi a acestei steme de pe inel a aparţinut
cunoscutului prof. univ. dr. Sorin Şt. Gorovei de la Iaşi, iar direcţiunea muzeului
bârlădean ne-a oferit, cu generozitate, şansa de a cerceta interesantul inel sigilar, în
perioada când eram angajatul acestei instituţii. fapt pentru care aducem mulţumirile
noastre atât celor care conduc amintitul lăcaş de cultură, cât şi mentorului nostru în
acest demers ştiinţific. Ba mai mult, în aceeaşi perioadă - anul 1 999 - ni s-a oferit
posibilitatea de a prezenta acest inel la al X-lea Congres de Heraldică şi Genealogie de
la laşi.
Pentru a cunoaşte blazonul familiei lui Paul Gore, sunt necesare câteva date
esenţiale despre personalitatea şi opera marelui heraldist de dincolo de Prut, căci ele
vor întregi, în chip lămuritor, demersul nostru ştiinţific. Astfel, născut şi educat în
fami lia lui Gheorghe ·Gore - ''unul din puţinii boieri basarabeni care avea o concepţie
clară asupra neamului românesc, a trecutului şi literaturii sale, dar şi unul din cei mai
de seamă luptători pentru cauza naţională"2 , poet, prozator, publicist şi posesor al unei
vaste biblioteci de cărţi şi manuscrise româneşti pe care le adunase de o viaţă, PAUL
GORE a avut fericirea de a se afla, de mic copil, într-o atmosferă naţională,
cultivatoare de dragoste pentru istorie, literatură, artă, nobleţe şi cavalerism.
Cunoştinţele şi studiile heraldice ale lui Paul Gore se bazau, în primul rând,
pe bogata sa bibliotecă de specialitate, unică şi poate cea mai mare în România acelei
vremi. Însă, o bună parte din notiţele sale genealogice au ajuns la Sever Zotta cercetător de frunte al heraldicii şi genealogiei româneşti - şi de aici la Arhivele
Statului din Bucureşti. Numai că, odată cu Paul Gore, a murit o epocă, una care nu-şi
mai regăsea locul într-o lume organizată altfel. căci "nobilul fără trufie, boierul
mândru, dar drept al Basarabiei, cărturarul înţelept şi modest, omul bun şi milostiv,
prietenul sincer şi credincios, creşti nul evlavios şi monarhistul mistic . . . ultimul
cavaler al Basarabiei"� - aşa cum îl vedea Sever Zotta - luase cu el un suflu
caracteristic românilor basarabeni.
Deschis pentru studiul heraldicii. genealogiei şi sigilografiei, PAUL GORE a
avut o predilecţie pentru cercetarea genealogiei şi heraldicii familiilor basarabene,
adunând materiale de acest fel şi cercetând arhiva nobilimii basarabene (la care avea
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acces). Chiar intenţiona să scrie un studiu istorica-genealogie cu titlul Nobilimea
Basarabiei şi, în acest sens. a întocmit un formular genealogico-heraldic pentru
anchetarea nobilimii locale.
În fondurile personale "Paul Gore " şi "Sever Zotta " de la Bucureşti s-au
păstrat copii de documente şi notiţe ale lui Gore care se referă la familiile basarabene,
dar şi la cele româneşti. El purta chiar o corespondenţă cu mai multe persoane
interesate, printre care Nicolae Iorga, Sever Zotta şi 1. Tanoviceanu. Îl preocupau
diplomele nobiliare din Maramureş, precum şi acele cărţi de heraldică şi genealogie
necesare acestei teme.
Însă cel mai mare interes 1-a avut faţă de genealogia şi heraldica propriei sale
familii, în special faţă de blazonul acesteia. Blazonul familiei Gore a fost conferit de
către principele transilvănean Mihail Apagfy, la 25 ianuarie 1 663, lui Gorie şi Dimitrie
Leoa.
În sigiliile de familie din vechime se reprezenta. prin tradiţie. următoarea
compoziţie cerută pentru confirmare împăratului Rusiei de către fraţii Vasile şi
Gheorghe Gore, în 1 906: în câmp albastru, o sabie de oţel romană cu vârful în sus şi
cu mâner de aur în pal şi o cheie de aur. încrucişate, însoţite sus de două stele de argint
cu şase colţuri. Coiful era de oţel şi era încoronat cu coroană cavalerească austriacă.
Cimierul avea două aripi, cea din dreapta albastră, cea din stânga de aur, având o stea
cu şase colţuri între ele. Lambrechinii erau de azur şi căptuşiţi cu aur.
După schimbările introduse de şeful Secţiei de blazoane - Al. P. Barsucov - la
Sankt-Petersburg, blazonul aprobat în secţie la 2 1 septembrie 1 906 şi confirmat de
Departamentul Heroldiei Ia 4 decembrie acelaşi an, apoi de împărat, reprezenta: un
scut despicat, încărcat în dreapta în câmp de argint cu o cheie roşie pal, iar în stânga în
câmp de azur cu o sabie de argint cu mâner de aur în pal şi însoţită sus de două stele
de aur cu şase colţuri. Scutul timbrat cu coif nobiliar încoronat avea o frumuseţe
aparte. Cimierul avea două mipi negre de acvilă, între care era o stea de argint cu şase
colţuri, iar lambrechinii apăreau în dextra roşu cu argint şi în senestra azur cu argint.
De fapt. toate emblemele au fost conservare ca în blazonul de la 1 663, cu excepţia
coroanei austriece, care a fost substituită cu cea rusească. Deviza familiei era "Honor.
Patria. Fides"4
Ulterior, Paul Gore a mai lucrat la blazonul de familie, dar ex libris urile sale
executate în 1 907 şi 1 908 aveau la bază modelul autentificat în 1 906, chiar dacă
prezentau unele modificări. De exemplu, ex lihris - ul executat în 1 907 de G. Otto
diferă doar prin faptul că avea scutul şi stema îndreptate spre dreapta. Aceeaşi
imagine, dar color, o avea şi stema familiei executată de acelaşi gravor, numai că
steaua dintre aripi şi căptuşeala lambrechinilor din senestra erau din aur. 5
Alt ex libris, executat de Rodo von Haken în 1 908, conţinea stema inversată
(cu scutul înclinat spre stânga) şi era destinat pentru aplicarea pe coperta posterioară a
cărţii. Al doilea ex libris, făcut de acelaşi gravor tot în 1 908, avea stema familiei Gore
văzută din faţă, însoţită în partea superioară de trei scuturi aşezate deasupra unei
halebarde şi a unei spade încrucişate.6
S-a păstrat, de asemenea, şi un desen în_ culori, făcut probabil chiar de către
Paul Gore, care schiţează o altă variantă de blazon de familie, dar unde scutul aprobat
în 1 906 apare sfertuit. Considerăm că în acest context a apărut şi emblema de pe inelul
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONAUS. XXII-XXIV. 2001-2003

842

cu stemă al familiei Gore de la Muzeul din Bârlad, dar puţin modificată. Acest inel are
numărul de inventar A 1 7795, este circular, făcut din argint, fiind prevăzut cu un
orificiu rotunjit de prindere pe deget.
Stema inelului este executată din argint aurit sau chiar aur, iar circumferinţa sa
are un diametru de 2.8 cm. Compoziţia acestui blazon de familie este următoarea: un
scut francez despicat, încărcat în dreapta în câmp de aur cu o cheie în pal ce are un
capăt în formă de cruce simplă, iar în stânga în câmp de azur cu o sabie cu mâner de
aur în pal şi cu vârful îndreptat în sus, însoţită fiind de două stele de aur cu şase
colţuri. Scutul este timbrat cu coif nobiliar încoronat, iar cimierul cuprinde două aripi
negre de acvilă, între care se află o stea de aur cu şase colţuri. De asemenea,
căptuşeala lambrechinilor din senestra şi din dextra este tot din aur. La fel, coroana
austriacă a fost înlocuită cu cea rusească.
De fapt, acest blazon de familie de pe inelul de la muzeul bârlădean este tot o
replică a ex libris ului lui Paul Gore, executată însă pe argint aurit. dar conservând
toate elementele esenţiale ale scutului aprobat la 1 906. Oricum, inelul este de după
anii 1906- 1 908 şi e posibil să fi fost destinat şi pentru aplicarea pe coperta posterioară
a cărţii.
Această stemă de familie de pe inelul din muzeul bârlădean poate reprezenta
încă un pas în cercetarea blazonului familiei Gore, chiar dacă stadiul actual al
cercetărilor nu ne permite încă să înţelegem pe deplin ideile heraldice ale lui Paul
Gore privitoare la emblema propriei sale familii.
În concluzie, studierea pe viitor a blazonului familial ne poate ajuta şi mai
mult în a-1 cunoaşte pe Paul Gore în ipostaza în care s-a definit personal: "Sunt gata să
sacrific pentru ţara mea tot ce am. inclusiv, fireşte, viaţa, dar îmi rezerv pentru mine
onoarea şi loialitatea"7 Este tocmai ceea ce nu mai găsim azi, totul fără cavaleri şi
cavalerism. fără patriotism şi onoare, fără arbore genealogie şi blazon. De aici şi o
epocă a "marelui plictis", ca urmare a unei acute crize de identitate umană.
-

NOTE :
1

Ştefan Ciobanu, art. Paul Gore, în "Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice.

Seqiu din Basarabia ", nrJI, Chişinău, 1 928, p.4.

2 Ibidem, p.5.
3 Sever Zotta, Paul Gore (18 decembrie 1927), Chişinău, 1 928, p.XXVIII.
4 Silviu Andrieş-Tabac, art. Paul Gore heraldist, în revista "Arhiva Genealogică ",
IV ( IX). Iaşi. 1997, nr. l -2, p.235
5 Ibidem, p. 235.
6 Ibidem. p. 236.
7 Gheorghe Bezviconi. art. Pavel Gore, în revista "Din Trecutul Nostru ", V,
Bucureşti. 1 937, noiembrie. nr.50, p.20.
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L' ANNEAU AU BLASON DE PAUL GORE
Resume

Le Musee d' Histoire "V. Pârvan" de Bârlad conserve, dans la collection du
pretre Vasile C. Ursăcescu, un anneau en argent donne au musee en 1 982 par le
collectionneur bucarestois Al. Căpăţână.
L' anneau contient un blason en or ou en argent dore representant un bouchier
francrais a 4 quartiers, ayant au câte droit, sur fond dore, une ele en or pâle, avec un
boul en forme de croix et, au câte gauche, sur fond azur, une autre ele au canon d'or
pâle et au panreton oriente en haut, ele entouree de deux etoiles d' or a six branches.
Le bouchier est timbree d' une heaume surmontee d' une couronne, ayant au
cimier deux ailes d' aigle protegeant une etoile d' or a six branches. Le revetement des
lambrequins est toujours en or.
Ce blason appartient a la familie Gore. Le 25 janvier 1 663, il fut confere par le
prince transylvain Mihail Apagfy a Gorie et Dimitrie Leoa et, en 1 906, il fut confirme
par le tzare russe. pour satisfaire a une reznete des membres de la familie. En 1 9071 908, Paul Gore a refait le blason familial (ses ex-libris de 1' epoque en temoignent),
mais en restant fidele au modele authentifie en 1 906. C'est a cette meme periode
qu' appartient I' anneau au blason qu' abrite le musee de Bârlad .
Traduit par prof. ELENA POPOIU
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UN DOCUMENT INEDIT REFERITOR LA STROE BELOESCU
Maria Colea

Stroe Beloescu. prin ongme ardelean, tatăl său fiind mocan din Săcelele
Braşovului. s-a născut la 20 martie 1 838.
După absolvirea şcolii primare din satul natal a urmat la Bucureşti cursurile
şcolii secundare şi al unei şcoli de tâmplărie. În 1 863 obţine diploma de inginer în
urma încheierii studiilor superioare frecventate la Grand, în Belgia.
Întors în ţară, alegând cariera didactică, Stroe Beloescu ocupă postul de
profesor de matematică la Gimnaziul real din Brăila, iar din anul 1 866, timp de 27 de
ani. până la pensie va fi profesor la Liceul Gh. Roşea Codreanu " din Bârlad.
"
Cunoscut de contemporani ca modest la costum şi în pretenţii" , dar prea
"
"
mare în voinţa de a face bine" , Stroe Beloescu prin muncă încordată şi-a creat o
"
situaţie" pe care cu iubire, a dedicat-o unor scopuri filantropice. Astfel, în comuna
Griviţa, din banii proprii a construit, pe rând, o şcoală pe a cărei placă inaugurală a
scris: Ridicat-au aceasta şcoală pentru lumina ţăranului român" , o biserică şi
"
.,monumentul lui Cuza cu C. Negri şi M. Kogălniceanu"
În oraşul Bârlad, la fel de drag inimii sale, Stroe Beloescu a construit în 1 909 .
..Casa Naţională", clădire în care a deschis bibliotecă publică, sală de lectură, sală de
festivitate şi sala de expoziţie'
La 9 iunie 1 9 1 2. deşi destul de viguros" , Stroe Beloescu îşi scrie
"
Testamentul, intuind parcă, sfârşitul ce avea să vină, fără însă ca vârsta înaintată să-i
dea deja bineţe.
Aşa cum din leafa lui de dascăl, ani de-a rândul, a adunat ban cu ban pentru a
şcoli
şi biserici, la sfârşit şi averea-i rămasă" urma în mare parte să-i continue
clădi
"
prin testament, opera caritabilă "8000 lei pentru Şcoala din Cătuna Palerma, 2.000 lei
fond la Casa Şcoalelor din Bucureşti, cu al cărui venit să se ajute la întreţinerea şcolii
din Griviţa, 2000 lei fond la Casa Bisericii din Bucureşti, cu al cărui venit să se ajute
la întreţinerea Bisericii din Griviţa, 3000 lei plata O-lui Lăzărescu pentru atelierul din
Griviţa"2
Patru luni mai târziu, în 20 octombrie 1 9 1 2, cel care s-a străduit o viaţă, prin
iubire şi sacrificiu să aducă lumina minţii şi blândeţe inimii a fost prin violenţă,
victima celor la care n-ajunsese încă, ecoul misiunii sale.
În noaptea minţii celor ce n-au ştiut să caute şi n-au putut să ia din bogăţia
sufletului său, Stroe Beloescu, târziu în seară, prin asfixiere, şi-a găsit straniul sfârşit
în propria-i casă.
Şi chiar dacă, ar fi vrut ca .,marea-i trecere" să nu se vadă, să fie simplă şi
tăcută, un car cu doi boi
să nu se ţie cuvântări şi nici coroane" , acesta a avut parte
"
de o înmormântare cum nu se cunoscuse încă în oraş. La înmormântarea marelui
profesor. Ministerul cere directorului Liceului Gh. R. Codreanu" să-I reprezinte
"
printr-o coroană de flori şi aprobă suspendarea cursurilor şcolare. 3
Corpul neînsufleţit a fost depus la Casa Naţională, conform dorinţei sale .
.. Acolo I-au vizitat pe rând, tot Bârladul, de la bătrâni până la copii şi ţăranii din
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împrejurimi cu învăţătorii şi toţi foştii elevi. Toţi au îngenunchiat, au plâns şi şi-au luat
adio de la acest erou al vieţii " Lumea toată spune că în Bârlad n-a fost niciodată un
cortegiu mai mare ca la Beloescu
Străzile erau înadevăr baricadate de lume şi
cortegiul începea de la farmacia Frenkel pe toată strada Principală până la bariera
Tecuci la capătul oraşului. Onorurile militare au fost date de un batalion de infanterie
cu muzică în frunte şi de un escadron de cavalerie.4
Respectându-i-se dorinţa, Stroe Beloescu a fost înmormântat în satul Griviţa,
cavoul său fiind aşezat de contemporani între şcoală şi biserică şi la spatele statuiei
"
lUI Cuza Vodă" , simboluri pe care acesta s-a-nvrednicit cu perseverenţă să le aducă
pri ntre semeni cu valoarea meritată.
Documentele anexate cuprind corespondenţa dintre Judecătorul de instrucţie
al Tribunalului jud. Tutova şi medicul primar al Serviciului Sanitar al oraşului Bârlad
referitoare Ia actul medico-Iegal realizat în urma autopsiei cadavrului lui Stroe
Beloescu şi conţinutul acestui act. 5

NOTE:

1 . Traian Nicula, Monografia Liceului "Gh. Roşea Codreanu" Bârlad, laşi,
1 97 1 . f.302
2. Iacov Antonovici, Documente Bârlădene, voi. V, f.203-204
3. Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale, Fond arhivistic Liceul
Gh.
R.
Codreanu"Bârlad, dos. 511 9 1 2
"
4 . Iacov Antonovici, Documente Bârlădene, voi. V , f.205
5. Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale, Fond arhivistic Serviciul
Sanitar al oraşului Bârlad, dos.2/1 9 1 2, f.62-67
(1)
1 9 1 2 noiembr. 3 Adresa Judecătorului de Instrucţie al Tribunalului
Tutova, trimisă medicului primar al j udeţului Tutova, prin care li cere actele medico
legale privind autopsia cadavrului lui Stroe Beloescu.
Nr.34 1 9
Domnule Medic,
Am onoare a vă ruga să binevoiţi a ne înainta cât mai curând, actele medico
legale, relative la autopsia cadavrelor lui Stroe Beloescu şi Nicu Oprişan.
Jude Instructor,
ss/indescifrabil
Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale, fond Serviciul Sanitar al
oraşului Bârlad, dos. 211 9 1 2, f.61.
(2)
1 9 1 2 noiembr. 3. Adresa medicului primar al judeţului Tutova de
înaintare a actului medico-legal al autopsiei cadavrului lui Stroe Beloescu, trimisă
Judecătorului de Instrucţie Jud. Tutova.
Nr. l 332.
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Domnule Judecător,
de Instrucţie Trib. Tutova
La adresa Dvs. nr. 34 1 9, am onoare a va înainta în dublu exemplar, actul
Medico legal, relativ la autopsia cadavrului lui Stroe Beloescu.
Medic primar
Secretar
Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale, fond Serviciul Sanitar al
oraşului Bârlad, dos .2/ 1 9 1 2, f.62
(3) - 1 9 1 2 noiembr. 3. Actul medico-legal al autopsiei cadavrului lui Stroe
Beloescu.
Nr.T498.

Act Medico-legal

Subsemnaţii D-nii N. Gh. Cadere, medic Primar al Jud. Tutova, şi F.
Netzulescu, Medic al oraşului Bârlad, motivaţi de cuprinsul Adreselor Nr. 341 8 şi
Nr. 34 1 9 a O-lui Procuror de pe lângă Trib. Tutova, prin care ne invită să facem
autopsia cadavrului d-lui Stroe Beloescu din oraşul Bârlad, asasinat în sara zilei de
20 act. a.c., astăzi 2 1 oct. l 9 1 2, după depunerea jurământului cerut de lege în
prezenţa O-lui Procuror şi a O-lui Judecator de Instrucţie de pe lângă Tribunalul
Tutova. ne-am transportat la locuinţa Defunctului Stroe Beloescu din acest oraşu,
unde am constat următoarele:
În sara de 20 octombrie după cum ne afirmă Doamna Beloescu rămasă în
viaţă. pe când stătea la masă aprope de orele 9 sara, doi asasini s-au introdus în casă şi
după au descărcat un foc de revolver s-au năpustit asupra O-lor nabuşând pe doamna
Beloescu cu o pelerină pe care o avea în spate; iar pe D-1 Beloescu cu şervetul de care
se servea la masă, au asasinat pe Beloescu şi au devastat casa; cum s-au petrecut
acestea Doamna Beloescu nu mai ştie fiind că a căzut un timp leşinu din care nu s-a
trezit de cât târziu, la orele 1 1 , când s-a găsit legată cu mânele de patul pe care se afla
în momentul atentatului.
S-a scos mânele din legătură a aprins lampa şi a căutat seşi dea seama de stare
soţului O-sale pe care l-a găsit într-o cameră alăturată mort cu faţa în jos şi legat la
gură cu şervetul de masă pomenit mai sus, dânsa 1-a întumat cu faţa în sus şi a
constatat că nu mai dădea semne de viaţă, a mers la bucătărie şi aducând pe servitore
care fusesă şi ea legată de hoţi, şi cu ajutorul ei a deslegat şervetul cu care a fost
asfixiat Beloescu, sperând că putea se-1 mai reducă la viaţa, dându-se alarma la orele 6
dimineaţa au sosit autorităţile la faţa locului, în acest timp am sosit şi noi şi am
constatat martea victimă.
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În momentul expertizei când cadavru! a fost pus în � l l llaţia iniţială constatând
�.:ă el era întins pe podele cu faţa în jos, mânele întinsL' pL' lângă corp şi orientat cu
capul în direcţia Sud, un şervet de masă împăturit în triunghi este legat strâns din
naintea gurei şi a nasului şi innodat la ciafă, şervetul este îmbibat de o cantitate
apreciabila de sânge roşu viu, o cantitate cam de 50- 1 00 grame de sânge răspândit pe
duşumea lângă corpul victimei; de j ur împrejurul victimei obectele casei aruncate într
o disordine fără samă, tote saltarele deschise, asemenea casa de fer, în sala unde au
fost suprinşi stând la masă soţii Beloescu se găseşte în peretele care vinea în faţa uşei
prin care s-au introdus asasinii un oriticiu în diametru de aprope un centimetru din
..:an: st: extrage la o ore care adâncime un glonte de revolver Leobil de 8 mm aprope ne
moditicat.
Cadavru! este îmbrăcat în haine orăşeneşti obişnuite; ear nasturele de sus de la
sutu�.: şi unul al vestei sunt rupţi şi se găsesc pe duşumeaua camerei alături de victimă.
Sutucul şi vesta mai ales pe clinul stâng au pete de sânge, asemenea şi peptarul
camaşei are câteva pete de sânge, sânge şi în jurul buzunarilor la pantaloni, care s-au
găsit scose în afară, chear căptuşeala buzunarilor are câteva pete mici de sânge. Unele
din hârtiile împrăştiate prezintă pete de sânge de diversă mărimi, aceste pete de sânge
sunt picături căzute probabil direct de la victimă purtându-1 să le arate actele mai de
samă, unele din hârtii împrăştiate portă inpresiuni de degete de la o mâna relativ mică
pătate de sânge _ În urmă am dispus ridicarea cadavrului şi transportarea lui la Casa
Naţională din acest oraşu; unde în ziua de 22 octombrie am făcut autopsia constatând
cele ce urmează:
Cadavru! fiind complect disbrăcat se constată pe suprafaţa corpului
următoarele semne de violenţa:
1 ) În regiunea basei frontale stânga o plagă contuse a pielei capului ne
regulată, interesând numai straturile superficiale ale pielei în întindere de aprope 7 cm.
proporţie;
2) Pe dosul nasului, pe ambele laturi ale feţei cât şi în prejurul gurei se gasesc
1 2 plăgi superficiale ale pielei de formă aprope semilunară în întindere de 4 până la 5
milimetri şi dispusă în mod ne regulat unele faţă de altele.
3) Alte două asemenea plăgi în regiunea mastoidiană stânga.
4) Mucosa buzei superioare interesată de o plagă neregulata în întindere
aprope 2 cm. pătraţi interesând mucosa şi ţesutul sub mucos pe o adâncime de 2 până
la 3 milimetri, nasul este tumefiat şi echimozat şi se scurge din cavitate ore care
cantitate de sânge, asemeni se găseşte sânge în şanţurile geniale provenind din plaga
buzei.
5) La nivelul articulaţiunei femurului cât şi pe treimea inferioară a ambelor
antebraţe numerose echimoze de mărimi diferite.
Se dezghiocă uşor din capsulă, nu prezintă urme de inflamaţie sau alte leziuni
patologice.
Beşica gole de urină.
Practicând incisiuni ale pielei la nivelul Iesiunilor de sub N.5 se constată
infiltraţie sanguină o pielei şi ţesuturilor subjocente.
În fata celor constatate şi pe temeiul informaţiunilor luate, cât şi pe baza
supoziţiunilor făcute în reconstituirea probabilă a crimei credem ca Stroe Beloescu a
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fost surprins în timpul mesei şi legat la gură în primul loc pentru a nu da alarma, ca
între victimă şi atentatori care forte probabil au fost doi, căci ori cât de înaintat în
vârsta era Beloescu se ştiea că e destul de viguros, s-a încins o lupta în timpul căruia i
s-a rupt nasturi de la haina şi ea produs plaga Nr. 1 , lovindu-l cu capul fie de casa de
fer sau duşumea în orice caz de un plan solid şi neted tot în acest chip s-au produs şi
plagă Nr.4 cât şi contuziunea nasului.
Leziunile de sub N.2 şi 3 cred ca au putut fi produse chear de victimă în
dorinţa de a îndepărta legătura care-I asfixia, au putut fi produsă şi de atentator în
momentul când îl lega, în orice caz aceste plăgi asămănă cu acele produse prin
sgârierea cu unghiile. Leziunile de sub Nr.5 sunt rezultatul violenţelor ecsercitate de
mânele atentatorilor în momentul când târau victima, sau pe când o forţase fie ca se-i
conducă prin camere, fie ca se le indice locurile care-i interesau.
Leziunile de sub Nr.6 sunt produse în timpul luptei fie lovindul cu mânele de
planuri solide şi ascuţite, fie prin apăsarea unghiilor asasinilor.
Concluziuni.

1) Martea lui Stroe Beloescu este violenţa.

II) Cauza morţii este asfixiea prin sufocaţie.
Medici experţi
Nr. 1 498 1 9 1 2 noembr. 3

Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale, fond Serviciul Sanitar al
oraşului Bârlad, dos. 2/1 9 1 2, f.62-67.
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N.C. BEJENARU
de Ion Diaconu
l. VIA ŢA.
Născut în anul 1 897, noiembrie 28, în comuna Vutcani, judeţul Vaslui, fiul lui
Constantin şi Elena, rămâne orfan de mamă încă de mic, împreună cu alte două surori
ale sale.
Şcoala primară o absolvă în satul natal pe timpul când era învăţător Vasile
Alexa, apoi pleacă spre a-şi continua studiile la Liceul Gheorghe Roşea Codreanu"
"
din Bârlad. pe atunci focar de cultură a "Tării de jos"
Din lipsa mijloacelor de susţinere, în prejma Primului Război Mondial, este
nevoit să-şi întrerupă studiile în clasa a VI-a, clasele a VII-a şi a VIII-a dându-le în
particular, după terminarea războiului.
Patriotismul înflăcărat ce caracteriza starea generală a românilor
premergătoare Primului Război Mondial îl determină să se înscrie voluntar în armată,
astfel că. în perioada 1 decembrie 1 9 1 6 - 1 aprilie 1 9 1 7, îl întâlriim elev la Şcoala
Militară de 1nfanterie, la terminarea căreia avea gradul de plutonier.
La 1 ianuarie 1 9 1 7 i s-a acordat gradul de sublocotenent.
Participă la luptele de la Mărăşeşti unde, la 6 august 1 9 1 7 a dispărut,
întorcându-se din captivitate la 16 iunie 1 9 1 8.
Funcţionează un timp la una din şcolile din satul natal apoi se înscrie la
Facultatea de Litere şi Filozofie pe care o absolvă în timp de doi ani, după care este
numit secretar al Facultăţii de Litere, iar după un an, asistent la catedra Istoria
Românilor.
După doi ani, paralel cu activitatea universitară, predă la diferite licee din Iaşi
şi tot în această perioadă ( 1 924) susţine examenul de doctor al Facultăţii de Litere şi
Filozofie cu lucrarea ..Constantin vodă Şerban şi vremea sa" Comisia de doctorat era
formată din 1. Petrovici, preşedinte şi 1. Minea, Ilie Bărbulescu, G. Panu, Grigore 1.
Brătianu, membri. Examenul este trecut cu ,. Magnum laude " pentru claritatea
expunerii, spiritul de analiză şi bogăţia cunoştinţelor în domeniul specialităţii.
În timpul studenţiei este ,. un aprig socialist revoluţionar" 1 , aceste idei
dominând întotdeauna sufletul său. De altfel, pentru aceste idei ale sale, în 1 940,
cariera universitară îi este barată de către gardişti. Tot atunci este destituit din postul
de profesor la Seminarul Pedagogic Universitar unde activa din 1 930. Aceasta este şi
perioada din care se păstrează cele mai multe şi interesante lucrări.
În 1 942 este delegat Inspector Secundar la regiunea laşi pe post vacant, pe
când era profesor titular la Liceul comercial de băieţi din Iaşi.
În perioada 1 940 - 1 950 are din nou probleme fiindcă refuză colaborarea cu o
parte din noile autorităţi.
În 1 956 este numit conferenţiar la I.P.P.C.D. Iaşi apoi, tot conferenţiar la I.P.
3 Iaşi, unde funcţionează până când o boală necruţătoare îl doboară la pat.
Moare la 1 3 mai 1 970 şi este inhumat la cimitirul "Eternitate" din Iaşi.
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2. OPERA
Secolul XIX, cu romantismul atât de folositor românismului, dar atât de dăunător
adevărului istoric. a trecut.
Secolul XX, care a debutat cu Primul Război Mondial şi cu înfăptuirea Marii
Uniri. punea problema reabilitării Istoriei Românilor. Exagerările secolului trecut
precum şi distorsiunile voite sau ne voite ale acestui veac şi a celor anterioare lui. se
cereau corectate. Şcoala românească, maturizată, îşi crescuse oamenii. U nul dintre
aceştia era şi N.C. Bejenaru.
Lucrările sale pot ti împărţite în două categorii.
a. Monografii ale diferiţi/ar domnitori, şi
b. .. Luări de poziţii " tn·ivind diferitele aspecte ale istoriei puse în discuţie în
acea perioadă.
Indiferent cărei categorii fac parte aceste lucrări, ele se caracterizează printr-o
deosebită claritate în prezentarea faptelor. În acelaşi timp ideile sunt limpezi iar
introducerea în atmosfera vremii este tranşantă.
O parte din aceste lucrări ale lui N.C. Bejenaru au fost recuperate şi se află la
Muzeul sătesc Vutcani.
Din faptul că printre lucrările recuperate care aparţin perioadei dinainte de
1 935 se atlă şi una cu titlul Alte plagiate ale domnului Berechet " ( 1 934). netrecută în
listele de autor şi care are o factură mai aparte decât celelalte, tragem concluzia că
autorul nu-şi asumă paternitatea decât peptru lucrările ce au la bază o muncă de
cercetare intensă.
Din lucrările publicate după anul 1 935 am reuşit să recuperăm doar patru şi
ele intră în categoria a 11-a. a . luărilor de poziţie "
..

.

a.

Lucrări monografice.

Domnitorii trataţi monografie sunt: Constantin Şerban, Ştefan Tomşa II,
Alexandru Lăpuşneanu. Gaspar Graţiani, Simion Movilă.
Constantin Şerban este prezent în teza sa de doctorat pe care nu am reuşit să o
recuperăm integral. În fascicola . Constantin Şerban înainte de domnie", Iaşi, 1 923, la
subsolul de la pag. 3 autorul ne spune: . Constantin Şerban şi vremea sa este titlul
tezei de doctorat ce prepar în Seminarul de Istorie a Românilor de la Facultatea de
Litere din laşi. Lucrarea precum şi directivele necesare mi-au fost date de domnul
profesor /. Minea, directorul seminarului "
Dacă epoca lui Constantin Şerban apare ca o lucrare impusă ce trebuia să
respecte anumite directive, sarcină îndeplinită excelent, despre celelalte monografii
cunoscute de noi putem spune că au fost alese din dorinţa sa pentru a face dreptate
personajelor istorice năpăstuite de istoriografie şi nu numai.
Prima lucrare pe care o punem în discuţie este .,Ştefan Tomşa Il (1611-1616;
/62 1- 1623) şi rivalitatea turco-polonă pentru Moldova ", Iaşi, 1 926. Ea tratează o
perioadă de răscruce pentru Modova. ..... Tomşa avea misiunea grea de a păstra
credinţă neclintită către poartă şi prietenii acesteia şi de a Lupta din răsputeri în
contra polonilor şi a tuturor duşmanilor Turcilor, în paranteză amintim, că este o
.

.
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mare analogie între tendinţele polone faţă de Moldova la începutul secolului XVII şi
imenţiile Rusiei faţă de noi la sfârşitul secolului XVlll şi începutul secolului XIX.
Turcii ne-au servit şi faţă de unii şi faţă de ceilalţi spre a ne păstra fiinţa noastră
naţională " (Op. Cit. P. 5 - 6, prefaţă) .
.. Ştefan Tomşa II. reprezintă aşadar reacţiunea turcească în contra
pretenţiilor poloneze în Moldova, care atrăseseră de partea lor aproape întreaga
pătură boerească. În lupta pe care a dus-o în contra duşmanilor săi, neputându-se
sprijini pe boieri el s-a bazat îndeosebi pe ţărănime, pe care a protejat-o la rândul său
în contra tuturor abuzurilor. Din partisanii carii i-au fost devotaţi în timpul luptelor şi
care i-au dovedit credinţă ei şi-a creat o boerime nouă, " boerimea de casa lui " ...
Aceşti oameni noui au fost dotaţi cu moşii pe care Domnul le-a confiscat de la boierii
pribegi . . . şi multe din aceste familii boereşti joacă însemnate roluri în viaţa politică a
Moldovei în secolele următoare "(Op. Cit. p. 6 prefaţă).
Lucrarea are 92 pagini şi 5 capitole.
Cap. 1. Începuturile domniei lui Ştefan Tomşa Il şi bătălia de Cornul lui Sas.
Cap. Il. Greutăţile domniei lui Ştefan Tomşa până la răscoala şi măcelul
hoerilor de lafântâna lui Păcurar (septembrie 1615)
Cap. III. Bătălia de la Tătăreni (noiembrie 1615); Fuga lui Tomşa şi
instalarea lui Alexandru Movilă pe tronul Moldovei.
Cap IV. Încercările lui Tomşa de a relua tronul şi mazilirea sa. Luptele
turco-polone din Moldova până la convenţia de la Iarucha (22 septembrie 161 7).
Cap. V. A doua domnie a lui Ştefan Tomşa Il ( 1 621-1623).
Din această lucrare lipseşte partea din viaţa lui Ştefan Tomşa II dinaintea
luării scaunului Moldovei. Acest lucru N .C. Bejenaru îl lămureşte în studiul " Cine
este pretendentul Ştefan din 1566 , laşi, 1 933. Personajul, care are o viaţă plină de
privaţiuni dar şi aventuroasă, nu este nimeni altul decât Ştefan Tomşa Il .
.. Politica externă a lui Alexandru Lăpuşneanu ", laşi, 1935, este o altă
monografie a unui domnitor.
"Nici o altă domnie nu a fost mai fals redată în istoriografia noastră ca aceea a lui
Alexandru Lăpuşneanu" ne spune N.C. Bejenaru în prefaţa lucrării citate mai sus .
.. Redus la proporţiile unui domnişor, într-o desăvârşită supunere faţă de poloni şi
turci, fără o personalitate distinctă şi fără nici o preocupare politică mai de seamă,
tram.format într-un tiran setos de sânge, care îşi face o plăcere din a tăia pe boeri, a
li scoate ochii şi a-i supune la chinuri graosnice, Alexandru Lăpuşneanu ne-a apărut
ca tipul suveranului sanguinar, asemănător celor mai groasnici tirani care au domnit
vre-odată undeva. Şi atât n-a fost deajuns. La ponegririle vechii şi nouei istoriografii
s-a adaos şi literatura. C. Negruzzi în nuvela a cărui titlu este numele domnitorului
nostru, a desăvârşit opera acestora, prezentându-ne, cu exagerările permise genului,
un tot aşa de mare monstru ca şi acela prezentat de istoriografie.
Lucrarea de faţă se prezintă şi ca o reacţiune împotriva opiniei generale şi
mai ales are rolul unei reabilitări a urgisitului domn moldovean " (Op.cit. p. 3 -4
prefaţă)
Lucrarea are 1 30 pagini şi 6 capitole:
Cap. I - Introducere
Alexandru Lăpuşneanu ca pretendent la tronul Moldovei.
"
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Politica externă a lui Iliaş şi Ştefăniţă Rareş în legătură cu lupta acestuia

pentru ocuparea tronului Moldovei .

Turcia.

Cap. II - Relaţiile lui Alexandru Lăpuşneanu cu Ardealul şi Ungaria.
Cap. III - Relaţiile lui Alexandru Lăpuşneanu cu Polonia.
Cap. IV Relaţiile lui Alexandru Lăpuşneanu cu Ţara Românească şi cu

Cap. V - Alexandru Lăpuşneanu şi aventura lui Despot Vodă cu Moldova.
Cap. VI - Politica externă a lui Alexandru Lăpuşneanu în a II-a sa domnie.
Atunci când a încheiat prefaţa acestei monografii, N .C. Bejenaru ne spune:
.. Lucrarea de faţă va fi completată ulterior cu un alt studiu privind politica
internă a domnului Moldovei dintre 1552-1 568. " (0p.cit.p.4)
Nu ştim dacă acest studiu a mai apărut.
După cum se va vedea din lista lucrărilor despre care avem cunoştinţă că
există şi alţi domnitori au beneficiat de atenţia cercetătorului N.C. Bejenaru.
b "Luări de poziţie"

Punem acum în discuţie acele lucrări, cunoscute de noi, din categoria .. , Luare
de poziţie " Vor fi tratate cronologic.
l ) .. În jurul chestiunii lui Negru Vodă ", laşi, 1 926.
Autorul combate teoria lui D. Onciu şi aduce o corectură teoriei lui A.D.
Xenopol bazându-se pe tradiţja orală din Făgăraş, şi nu numai: Negru Vodă nu a trecut
ci direct pe valea râului Breaza spre
pe la Turnu Roşu - cum crede Xenopol
izvoarele râului Doamnei.
Deoarece tradiţia locală spune că Negru Vodă şi-a potcovit caii cu potcoavele
întoarse, N.C. Bejenaru conchide că expatrierea descălecătorului Munteniei a fost
urmarea unei lupte, adică strâmptorările mai mult politice decât persecuţiunile
religioase au fost acelea care au determinat emigrarea lui Negru Vodă şi a
tovarăşilor săi " (Op.cit. p. 1 0- 1 1 )
Existenţa cetăţii de la Breaza precum şi a cetăţii lui Negru Vodă la ieşirea Argeşului
din munte fac ca autorul lucrării să afirme: " Negru Vodă şi-a mutat 'numai capitala de
pe o clină a muntelui pe cealaltă locuită însă de aceeaşi populaţie ". (Op.cit. p. 1 2).
2) .,Alte plagiate ale domnului Berechet ", Bucureşti, 1 935.
În această . Luare de poziţie " N.C. Bejenaru pledează pentru corectitudine şi_
respect faţă de cole�ii din lumea ştiinţifică.
3) .. Originile Jaşilor", Iaşi, 1 942. Lucrarea pune în discuţie toate ipotezele
avansate de diferiţi autori - contrazicându-le - şi avansează ideea că numele vine de la
o persoană.
4) " Un nou mod de a privi epoca fanarioţilor", Iaşi, 1 943.
Despre epoca fanarioţilor N.C. Bejenaru spune .. stăruie încă în concepţia
unor mari părţi din intelectualitatea noastră ideea că, este perioada cea mai neagră
din istoria noastră ... Ideea ... o găsim în toate cărţile de şcoală şi de aici prin cultura
celor care absolvă liceul ea-i generalizată, în opinia publică românească. Urmând
manualele didactice după care predau, chiar şi majoritatea profesorilor de istorie ai
învăţământului secundar prezintă secolul XVIII al Istoriei Românilor în felul arătat
..

.
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mai sus. . . Cum s-a format această părere fundamental greşită ?" (Op.cit. p. 3)
Răspunsul la această întrebare, confonn autorului, este legat de romantismul
nostru cultural din secolul al XIX-lea în care istoria cea dintâi avea menirea să
servească sentimentul naţional şi idea de redeşteptare naţională şi politică. Doar gloria
străbună, din timpii în care se estompaseră faptele de scădere, putea servi acest lucru şi
nu secolul XVIII din care nenorocirile erau proaspete.
.. Patritismului veacului al XIX-lea aduce cu sine şi era naţionalismului şi
atunci cu atât mai mult se explică ponegrirea vremii fanarioţilor... În realitate vremea
de care ne ocupă astfel a fost. nici mai bună nici mai rea decât alte epoci ale isoriei
noastre naţiona le " (Op. Cit. p. 4)
În această lucrare autorul demonstrează:
un neadevăr este faptul că tradiţia dinastică a fost întreruptă de turci dar în epoca
fanariotă:
- alt neadevăr este acela că toţi domnitorii fanarioţi au fost greci;
este neadevărat faptul că nestabilitatea domnilor este caracteristică doar acestei
epoci:
- schimbarea deasă a acelor domnitori din Moldova în Muntenia şi invers a servit idea
de unitate naţională şi a micşorat spiritul separatist legat de dinastiile naţionale;
- domnitorii fanarioţi introduc reforme sociale şi culturale de avangardă în Europa,
multe din ele contracarate de boerii localnici;
- şcoala superioară se face în limba greacă dar cea elementară în limba română;
- limba scrisă şi vorbită era <?ticial limba română;
Prin contactul ce păstrau
ne-au pus în legătură cu cultura franceză.
- .. Domnii.
cu mişcarea culturală a Franţei ei au favorizat îndreptarea tinerimei române spre
apus. " (op. Cit. p. 1 0)
Sentimentul general după citirea acestei lucrări este că domniile fanariote au
adus mai multe servicii românilor, decât deservicii.
5) . . /dea unităţii naţionale în trecutul Moldovei " Iaşi, 1 943 .
.. /dea unităţii naţionale în trecutul nostru urmează a fi privită dintr-un
îndoit punct de vedere: întâi, prezenţa în conştiinţa poporului că neamul românesc,
oriunde s-ar afla, este unul şi acelaşi şi, formarea pe baza acestei conştiinţe a unui
ideal politic: de unitate naţională care să ducă la contopirea, în acelaşi stat, a tuturor
Românilor" (Op. Cit. p. 3)
Autorul precizează în lucrare că:
- conştiinţa apartenenţei la acelaşi neam există la poporul de rând, la domnitori şi la
cărturarii veacului XVII;
- Iacob Vasile despotul avea în programul său de domnie unirea celor trei principate;
programul politic al unirii este opera veacului XIX şi se încadrează în concepţia
generală care domina acest secol privitor la soarta naţiunilor;
- frâne în realizarea ideii unităţii naţionale sunt:
1 . Concepţia dinastică a evului mediu şi,
2. Formarea în secolul XIV a două state româneşti care au dus, adesea la
războaie fraticide şi întărirea familiilor domnitoare cu boerii de lângă ea.
Această fortăreaţă (casta domn-boeri) este minată de înrudirile familiilor
boereşti din cele trei principate favorizate, involuntar, de turci prin mutarea domnilor
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dintr-o provincie în alta.
Am insistat mai mult pe ultimele două lucrări deoarece din ele se desprinde o
concepţie privitoare la unitatea naţională după înfăptuirea Marii Uniri.
Neîndoieinic, de la scrierea acestor lucrări şi până astăzi au apărut informaţii
noi dar care, în mod sigur, nu alterează conţinutul operei lui N.C. Bejenaru. El are
meritul. alături de alţi cercetători ai timpului, de a fi contribuit la elucidarea unor
perioade istorice din ţara noastră, mai puţin cunoscute, sau chiar distorsionat
cunoscute, scriind astfel Istoria Naţională colectivă, clară şi fără compromisuri.
3. ANEXE

L Lista lucrărilor, despre care ştim că există, scrise de N.C. Bejenaru.
a) Lista lucrărilor publicate până în 1 926, inclusiv.
1 . Mircea II pretendentul, laşi, 1 924.
2. Constantin Vodă Şerban şi vremea sa. (Teză de doctorat publicată în rev.
Arhiva. 1 924. 25 26).
3. Gaspar Gratiani şi luptele turco-polone din Moldova. (în rev. Cercetări
istorice, an 1, 1925).
4. O figură interesantă a revoluţiei din 1 848: Preotul Radu Şapcă. (în rev.
Arhiva 1 925).
5. Rolul lui LC. Brătianu în revoluţia de la 1 848, (Arhiva, 1 926).
6. Câteva cuvinte la încheierea anului şcolar. (Cuvânt rostit la Şcoala
Comercială Elementară, laşi în ziua de 1 9 iunie 1 926).
7. Ştefan Tomşa II şi rivalitatea turca - polonă pentru Moldova. laşi,
1 926.
Comunicări mărunte făcute în revista Arhiva.
1 . Crucea de piatră de la Telejna, a lui Constantin vodă Şerban.
2. Urme tracice în obiceiurile noastre.
3. Contribuţie la o biografie a lui Gh. Săulescu.
4. Natalia, soţia a II-a a lui Constantin Şerban.
Sub tipar în revista Arhivelor (Bucureşti):
1 . Legăturile lui Constantin Şerban cu imperialii şi cazacii.
Aceste lucrări sunt trecute pe coperta a IV-a a lucrării : " Ştefan Tomşa Il şi
rivalitatea turco-polonă pentru Moldova"
Un alt tabel al lucrărilor autorului se află pe coperta a III-a a lucrării:
,.Politica externă a lui Alexandru Lăpuşneanu" , Iaşi, 1 935, din care, excluzând pe cele
întâlnite anterior am întocmit:
Lista lucrărilor publicate între 1 926 şi 1935.
L În jurul chestiunei lui Negru Vodă şi a întemeierii Munteniei, Iaşi, 1 926
(rev. Arhiva).
2. Din relaţiile comerciale moldavo-polone în sec. xVII, Iaşi. 1 927 (rev.
Arhiva)
3. Misiunea lui Leonten Zalesk.i în Moldova, laşi, 1 927 (rev. Critica).
4. Domnile lui Simion Movilă în Muntenia, Iaşi, 1 929 (rev. Critica).
5. Turcirea lui Iliaş Rareş, laşi, 1 932 Analele Liceiului Kogălniceanu, laşi.
-
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6. Castaldo, polonii şi omorârea lui Ştefăniţă Rareş, laşi, 1 934 (rev. Critica).

7. Cine este pretendentul Ştefan din 1 566, Iaşi 1 934, Analele Şcoalei
Comerciale laşi.
8. O ipoteză falsă - Discuţia în jurul morţii lui Constantin Şerban.
9. Din nou "0 ipoteză falşă" : Răspunsul domnului P.P. Panaitescu, Iaşi
1 927 (rev. Arhiva).
1 0. Politica externă a lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1 935.
Lucrări ale lui N .C. Bejenaru recuperate de noi şi netrecute în susnurnitele
tabele.
1 . Alte plagiate ale domnului Berechet. Extras din Revista Istorică
"
Română" tom. IV ( 1 934), fascicola 1 -4 tipărită la Bucureşti, 1935.
2. Originele Iaşilor. Extras din revista Analele Moldovei " anul II, nr. 1 -2,
"
laşi, 1 942
3. Un nou mod de a privi epoca fanarioţilor. Extras din cercetări pedagogice,
voi. 1, 1 943, Iaşi.
4. Ideea unităţii naţionale în trecutul Moldovei. Extras din revista
Luminătorii " , ianuarie-martie, 1 943, Iaşi.
"

Il. Copii după diferite acte:
1 . Nota din 4/6- 1 920;
2. Nota din 1 2/6 - 1 920
3. Adeverinţa nr. 22 1 din 1 7. 1 2. 1 966
III. Fotografii
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NC Bejenaru impreuna cu
sotia Natalia si nepotica Ionela

Mormântul lui NC Bejenaru din Cimitirul Eternitatea Iasi
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MĂRTURII MUZEISTICE REFERITOARE LA
GENERALUL HENRI BERTHELOT
Mariana Neguţu

Misiunea militară franceză a contribuit în mare măsură la reorganizarea
armatei române după dezastrele campaniei din cursul anului 1 9 1 6. Sosită în ţară la 1 5
octombrie 1 9 1 6 a fost condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, constituind un
sprijin moral, politic şi material pentru poporul nostru.
Marele savant Nicolae Iorga afirma: "Misiunea va contribui mult să ne
cunoaştem mai bine, noi, popoare înrudite şi legate prin atâtea legături. Ea va contribui
mai ales ca noi să cunoaştem mai bine pe acei francezi care ni se par, în naivitatea
noastră, că de mult, nu mai au nici o taină pentru noi" 1
În . .Ordinul de misiune" din 28 septembrie 1 9 1 6 se menţiona scopul acestei
misiuni în România. Astfel, potrivit acestui ordin, generalul Berthelot, reprezentantul
generalului Joffre, "urma să trateze în numele acestuia şi potrivit instrucţiunilor sale
toate problemele interesând războiul de coaliţie dus în prezent împotriva Puterilor
Centrale şi a aliaţilor lor}
După retragerea în Moldova misiunea a fost completată cu un mare număr de
ofiţeri şi tehnicieni din toate armele şi specialităţile: 277 de ofiţeri, 37 piloţi şi
observatori, 88 de medici, farmacişti şi veterinari, 4 ofiţeri de marină şi 8 ofiţeri de
intendenţă. Un număr de 1 1 50 de grade inferioare şi soldaţi completau misiunea."3
În noua organizare a comandamentului, generalul Berthelot era ataşat pe lângă
Marele Cartier General Român, în calitate de consilier, neavând drept de comandă.
S-au înfiinţat în fiecare regiment toate şcolile necesare sub conducerea directă
a ofiţerilor francezi şi sub supravegherea şi ordinele comandamentului român. Pe
lângă aceste şcoli se înfiinţează la fiecare comandament de divizie, corp de armată şi
armată centre de instrucţie, unde se instruiau alte serii de noi soldaţi - elevi, care
urmau să servească ca model în regimentele respective4 Ei erau creierul şi inima
tuturor şcolilor pentru toate specialităţile, din toate centrele de instrucţie, cei mai
preţioşi şi devotaţi consilieri în toate problemele de organizare, instrucţie, operaţii.
Blânzi şi prietenoşi cu soldaţii, francezii şi-au câştigat imediat stima şi iubirea
oamenilor.
Generalul Berthelot, şeful misiunii, se născuse la 7 decembrie 1 86 1 , la Feurs,
în departamentul Loirei, în familia unui căpitan de jandarmi5 A urmat cursurile Şcolii
militare de la Saint-Cyr ( 1 8 8 1 - 1 883), iar în perioada 1 883- 1 887 a fost în Algeria şi
Indochina, ocupând funcţia de comandament al unui post de graniţă. În anul 1 889 a
absolvit Şcoala Superioară de Război din Paris, intrând în corpul Statului Major
General Francez6
Fostul ajutor al mareşalului Joffre, în luptele de la Mama, generalul Berthelot
s-a bucurat în România de o mare simpatie datorită calităţilor sale deosebite. Î nflăcărat
în sentimente, metodic în acţiune, a fost nepreţuitul prieten al românilor. Dotat cu o
mare putere de gândire şi cu inteligenţă - după cum îl caracteriza Joffre - a devenit o
figură legendară în România, prin felul şi mai ales prin faptele şi modul cum a înţeles
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poporul român, aspiraţiile sale pe care le-a apărat în faţa propriilor şefi şi guvernanţi.
..Tot efortul întreprins în favoarea armatei române este cel mai bun sprijin ce poate fi
dat întregului front oriental"- raporta Berthelot la Paris7
Armata şi naţiunea I-au răsplătit printr-o popularitate dintre cele mai duioase.
Î n cele mai îndepărtate colţuri ale Moldovei se vorbea despre taica Bertălău, acest
general cu înfăţişarea de uriaş, cu privirea prietenoasă, înţeleaptă şi blândă. La 2 1 mai
1 9 1 7 în şedinţa solemnă a Parlamentului de la Iaşi a fost declarat "cetăţean de onoare
al României" în semn de recunoştinţă pentru sprijinul şi ajutorul dat armatei române.
După încheierea armistiţiului pleacă în Franţa luând parte în continuare la operaţiuni
militare importante. După spargerea frontului de la Salonic vine din nou în România şi
participă alături de familia regală şi autorităţile române la intrarea triumfală a armatei
în Bucureşti, la 25 octombrie 8
Î n octombrie 1 922 a primit în stăpânire un domeniu din comuna Fărcădinul de
Jos, lângă Haţeg, judeţul Hunedoara. A fost numit în anul 1 926 membru de onoare al
Academiei Române, instituţie la care lasă prin testament toată averea sa din România.
Se stinge din viaţă la 28 ianuarie 1 93 1 .
În patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României se păstrează câteva
obiecte care au aparţinut generalului Bethelot - un bicorn, doi epoleţi, un pistol, nouă
fotografii şi o carte poştală reprezentându-1 pe general în diferite m01.nente ale
prezenţei sale în România.
În continuare vom face o scurtă descriere a acestor obiecte. Bicomul şi
epoleţii sunt de la uniforma de general, ţinuta de ceremonie. Bicomul este confecţionat
din postav negru, are la partea superioară fulgi negri frizaţi, iar pe lateral o cocardă cu
tricolorul Franţei, roşu, alb, albastru, o baretă cu şase fire aurii, împletite,
corespunzătoare gradului avut de Bethelot, probabil general de armată, prinsă de un
nasture auriu, dim. 441 1 5.cm.
Epoleţii sunt confecţionaţi din postav negru, cu fir auriu, prevăzuţi cu o agrafă
de prindere, au în partea dinspre umăr franjuri aurii, iar în partea opusă un nasture tot
auriu şi inscripţia Le Bidol 3-eme de Richelieure" - probabil numele atelierului unde
"
au fost confecţionaţi - dim. 1 9/ 1 2,517 cm. Ambele obiecte au intrat în patrimoniul
muzeului prin transfer de la Muzeul Militar, în anul 1 975.
Pistolul este de tip Nagant, cu butoiaş, prevăzut cu şase lăcaşuri pentru
gloanţe. Această piesă a fost donată de dl. Paul Stahl, cu domiciliul în Franţa, donaţie
făcută prin intermediul Ambasadei României la Paris, în anul 1 995.
Alături de aceste obiecte se mai păstrează fotografii reprezentându-1 pe
generalul Bethelot şi o carte poştală ilustrată, care îl prezintă pe general în prim plan,
din faţă, îmbrăcat în uniformă de general, cu chipiu, o mână o ţine în buzunar, iar cu
cealaltă se sprijină pe un baston. Î n spate se vede o lizieră. Provine de la Muzeul Peleş,
este alb-negru, având dim. 1 4/8,5 cm.
Într-o fotografie generalul este prezentat stând de vorbă cu Regele Ferdinand
şi cu Albert Thomas; în partea dreaptă a imaginii se observă un grup de ofiţeri români
şi francezi studiind poziţiile, unul are o hartă, iar un alt ofiţer francez priveşte printr-un
binoclu. Fotografia este alb-negru, dim. 1 8/ 1 3 cm., a aparţinut Mariei Nicula Lahovary
Plagino, care în anul 1 966 a donat-o Alexandrei Sturdza (născută Slătineanu), care la
rândul ei a vândut-o muzeului, în anul 1 975. Tot în acelaşi an s-au mai achiziţionat
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încă două fotografii de la Alexandra Sturdza. avându-1 în prim plan pe Berthelot Într
o fowgrafie este prezentat împreună cu Regele Ferdinand, LI.C. Brătianu, Albert
Thllmas şi un grup de ofiţeri francezi şi români. printre care se află şi Carol.
1-otugratia este alb-negru. dim. 1 2,8/ U � l: JTI . În cealaltă fotografie generalul este
reprezentat înconjurat de ofiţeri români şi francezi. care stau lângă o baracă; foto alb
negru. dim. 1 2/ 1 8 cm.
Un alt grupaj de fotografii originale îl prezintă pe general decorând generali şi
soldati români. Astfel, în fotografia achiziţionată în anul 1 975 de la dL Dinu V.
Rosetti. Berthelot îl decorează pe generalul Eremia Grigorescu. comandantul Amatei
1. în luptele de la Mărăşeşti . foto alb-negru. dim. 1 8/24 cm.
Într-o altă fotografie generalul îl decorează cu Legiunea de Onoare", în grad
"
de comandor. pe generalul Ioan lstrate. comandanllll Corpului V Armată. Fotografia,
alb-negru a fost achiziţionată d� la dl. lstrate C. Gheorghe. în anul 1 975, având dim.
1 8/24 cm.
Din fondurile fostului muzeu Al. Saint-Georges este o fotografie care îl
prezintă pe general decorându- 1 cu Legiunea de Onoare" pe generalul A. Văitoianu,
"
comandantul Corpului IV Armată. Lângă ei se află şi generalul Moşoiu. Foto sepia,
dim. 1 8/24 cm.
Ultimele două fotografii îl reprezintă pe generalul Berthelot felicitând un
sergent distins în luptele de la Oituz, foto sepia. dim. 1 H/24 cm. Ambele fotografii au
intrat în patrimoniul muzeului. în anul 1 98 1 . prin transfer de la Biblioteca Centrală de
Stat.
Temoignages du musee concernant le general Henri Berthelot

La mission militaire fran�ţaise arrivee en Roumanie le 1 5 octobre 1 9 1 6 a joue
un important râie en ce qui concerne la reorganisation de I'armee roumaine apres les
desastres de la campagne de l Y 1 6.
Le general Henry Mathias Berthelot. le chef de cette mission, est ne le 7
decembre 1 86 1 â Feurs, dans le departement de la Loire. Il a suivi les cours de l'Ecole
Militaire de Saint-Cyr. En 1 889 il tini I'Ecole Superieure de Guerre de Paris et il
devient membre du Corps de l'Etat Majeur General Fran�ţais.
En Roumanie il jouissait d'une grande sympathie. Comme reconnaissance
pour ces services, le 2 1 mai 1 9 1 7, pendant la seance solennelle du Parlement de Iassy
il a ete declare citoyen d'honneur de la Roumanie". En octobre 1 922 il a re�ţu en
"
possession un domaine â Fărcădinul de Jos, du departement de Hunedoara.
En 1 926 il est nomme membre d'honneur de I'Academie Roumaine.
Dans le patrimoine du Musee National d'Histoire de la Roumanie se trouvent
quelques objets personnels le general Berthelot comme sont: le bicome et les
epaulettes de !'uniforme de general, le costume de ceremonie et un pistolet Nagant.
Appart ces pieces il y a aussi neuf photos present pendant les moments quand
Berthelot decorait des officiers et des soldats roumains ou en tour de soldats roumains
et fran�ţais
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NOTE:
1 . N . Moghior, T. Velter, Berthelot şi România, Album, Bucureşti, 1 997. p. 1 0
2 . ldem, p . 1 2
3 . Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea neamului". vol.2,
Bucureşti, 1989, p. 20.
4. Gen. C. Găvănescu, Răsboiul nostru pentru întregirea neamului. 1 9 1 6 - 1 9 1 8,
Iaşi, l 9 1 8,p. 62
5. N. Moghior. T. Velter, Op. cit, p. 10
6. Idem, p. I l
7 . Idem, p. 1 8
8 . LA. Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionar enciclopedic ilustrat" , Bucureşti,
1 93 1 , p. l 526

Lista ilustraţiilor:
Fig. l - Bicon şi epoleţi care au aparţinut generalului Henri Mathias Berthelot
Le bicone et les epoulettes qui ont appartenu ou general Henry Mathias
Berthelot
Fig. 2 - Generalul Berthelot
- Le general Henry Mathias Berthelot
Fig. 3 Generalul Berthelot împreună cu Regele Ferdinand şi Albert Thomas
- Le general Berthelot avec le Roi Ferdinand et Albert Thomas
Fig. 4 - Generalul Berthelot, Regele Ferdinand, I.I.C. Brătianu într-un grup de ofiţeri
francezi şi români.
Le general Berthelot, le Roi Ferdinand et I .I.C. Brătianu dans un groupe
d' officiers
fran�ais et roumains
Fig. 5- Generalul Berthelot înconjurat de ofiţeri români şi francezi
Le general Berthelot avec des officiers roumaine et fran�ais
Fig. 6 - Generalul Berthelot decorându-1 pe generalul Eremia Grigorescu
- Le general Berthelot accordant un decoration le general Erernia Grigorescu
Fig. 7 - Generalul Berthelot decorându-1 pe generalul A. Văitoianu
Le general Berthelot accordant un decoration le general A. Văitoianu
Fig. 8 - Generalul Berthelot felicitând un soldat distins în luptele de la Oituz.
- Le general Berthelot felicitant un soldat distinque pendant les luttes d'Oituz.
-
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Bicom si epoleti

Generalul Berhelot
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Gl Berthelot înconj urat de ofiţeri români şi francezi
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Gl Berthelot decorându-1 pe gl Eeremia Grigorescu
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Gl Berthelot fel icitând un soldat distins în luptele de la Oituz
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UN SCRTITOR BOTOŞĂNEAN DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 
D.T. REŢEANU
Gheorghe Median

Literatura legată de primul război mondial, cunoaşte, pe lângă nume sonore ale
scrisului românesc şi autori mai modeşti, a căror creaţii, inspirate din întâmplări reale
din anii războiului, se constituie în adevărate documente ale unui timp al eroismului
românesc. Unul dintre aceştia este D.T. Reţeanu - ofiţer în cadrul regimentului 8
Vânători Botoşani, participant la primul război mondial, de la declanşarea ofensivei
pentru eliberarea Transilvaniei până la încetarea definitivă a luptelor.
Numele său a putut fi întâlnit în presa botoşăneană încă din primii ani ai
secolului al XX-lea şi ca autor a unui volum de versuri intitulat "Picături de rouă"
editat la Botoşani în anul 1 904. Într-un Dicţionar al scriitorilor botoşăneni nepublicat 1
alcătuit în anul 1959 de profesoara Ileana Turuşancu aflăm câteva date din biografia
acestuia: s-a născut în satul Comândăreşti din judeţul Botoşani, a luptat în campania
din 1 9 1 3 în primul război mondial şi a urcat pe scara ierarhiei militare de la soldat la
maior. Pe plan literar a scris, în anii războiului versuri pentru ostaşi şi piesa
"Rezerva" în anul 1 9 1 3, recenzată de Al. Vlahuţă, premiată şi jucată în unităţile
militare. A adunat folclor în volumul "Din satele moldoveneşti" În anul 1 9 1 7 a scos,
pe front. revista militară "Patrula" A publicat impresii, amintiri, versuri inspirate din
războiul 1 9 1 6 - 1 9 1 8 în volumul "Sfatul Eroilor" apărut la Botoşani în anul 1 920 şi a
colaborat la ziarele locale "Raţiunea" şi "Săptămâna".
În articolul "Reviste botoşănene din trecut"2, aceeaşi autoare, ne oferă câteva
date în plus despre activitatea literară a lui Dumitru Reţeanu, cu referire specială la
revista "Patrula" apărută din 1 9 1 7 pe front, retipărită de aceiaşi colaboratori, în anul
1 9 1 9, la Botoşani la tipografia Baustein, utilizând material din primele numere care
fuseseră sapirografiate. Revista, cu aspect sărăcăcios, scoasă pe hârtie inferioară
apărea de două ori pe lună, cuprinsul fiind mişcător, prin povestirile şi descrierile
realiste de pe front. Iniţiatorul "Patrulei" a fost Lt. D.T. Reţeanu, iar colaboratori: Cpt.
Tiberiu Crudu, Lt, C. Teodorescu, Cpt. D. Ardeleanu, Lt. Al. Ionescu, Sofronie
Jvanovici, 1. Rădulescu, unii cu poezii eroice, cu ode (îndeosebi D.T. Reţeanu), alţii cu
schiţe, povestiri sau epigrame. 3
Referitor Ia scopul publicaţiei, autoarea consideră că aceasta "urmărea să
educe ostaşii, să menţină spiritul de camaraderie care a fost atât de puternic în
vremurile grele ale războiului şi să păstreze legătura între demobilizaţi şi activi.4 Î n
acest sens, ea reproduce cele câteva cuvinte prin care căpitanul Tiberiu Crudu definea
obiectivul propus de revistă şi de colaboratorii săi, în numărul 3 al revistei, din anul
1 9 1 7 : "Suntem câţiva inşi care alcătuim o patrulă:
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Gândul de a n e distra
Şeful care n e conduce e
Arma cu care luptăm e . . . . Condeiul
Împărăţiile duşmane? . . . tristeţea, grija, slăbiciunea, lenea, neglijenţa,
dezi nteresarea.
Vom fi după împrejurări: patrulă de recunoaştere, patrulă de siguranţă, patrulă
de legătură, patrulă de control, patrulă de luptă. "5
În urma publicării lucrării mai sus citate, Dumitru T. Reţeanu, maior în
retragere, domiciliat ca şi autoarea lucrării în Botoşani, îi adresează acesteia o
scrisoare, în care îi oferă noi date despre activitatea sa literară. Scrisoarea, păstrată de
asemenea, în arhiva personală a doamnei profesoare Ileana Turuşancu, deosebit de
interesantă, o reproducem integral în continuare:
Botoşani, Ianuarie 1958
Mult stimată Doamnă Profesoară
Rândurile scrise în "Limbă şi literatură" au avut darul minunat de a mă
întoarce în urmă cu atâţia ani retrăind zilele în care am putut cu ajutorul slovelor, să
dau aripi unei activităţi literare, desigur destul de modeste şi poate limitate de luptă
pentru viaţă şi a ocupaţiilor mele care nu-mi dădeau răgaz să-mi aştern gândurile toate
aşa cum simţeam.
Cetind Documentarul, mi-am simţit puterile reînoite, aşa cum gândea Făt
Frumos din poveste, sorbind din izvorul de apă vie.
Vă datorez multă recunoştinţă pentru străduinţa de a înlătura praful depus de
patina vremii, după patruzeci de ani şi pentru aprecierea binevoitoare asupra revistei
"Patrula" iniţiată şi condusă de mine, atât pe front cât şi continuarea ei după
întoarcerea de pe front, imprimată, însă, în condiţii mai mult decât modeste, căci, era
încurajată de mulţi colaboratori, verbal dar nu şi pecuniar.
După câteva numere scoase la Tipografia "Viitorul" când obţinusem şi
aprobarea Marelui Stat Major pentru răspândirea ei în toată armata, am fost mutat din
Botoşani la Iaşi, cu însărcinări de serviciu şi cu deplasări continue, care m-au silit să
încetez activitatea literară înainte ca revista să-şi atingă scopul pentru care fusese
îndrumată, acela cu perfectă înţelegere precizată de Dumneavoastră, în examinarea ei.
Ţin cu această ocazie să vă informez despre debutul meu literar în două lucrări
şi anume "Rezerva" , piesă de teatru ostăşesc tipărită în 1 9 1 3 la Tipografia "Viitorul"
care ajunsă la Casa Şcoalelor, unde poetul AL Vlahuţă era referendar, după propunerea
lui, a fost premiată şi s-a j ucat în mai multe unităţi militare de către artişti amatori, în
special tineri cu termen redus. Mai multe reviste din aceiaşi epocă, au avut cuvinte
elogioase pentru conţinutul ei patriotic şi educativ.
O a doua creaţie a fost tot o piesă ostăşească, "La Postul de comandă"
publicată fragmentar în "Patrula" care a fost apreciată elogios de Maestrul M.
Sadoveanu în 1 925 şi s-a jucat la Hotin şi la Teatrul din Cernăuţi de o trupă compusă
din Tr. ai Regimentului 8 Vânători iar la Iaşi de către T.T.R ai Regimentului 1 3
Infanterie.
Cât am stat în Botoşani, am scris diferite articole în ziarele "Săptămâna" şi
"Raţiunea" , cu conţinut tinzând la armonie socială, cum şi unele lucrări în versuri.
N-aş vrea să vă răpesc din pretiosul Dumneavoastră timp consacrat educaţiei
tineretului nostru, dar, îmi îngădui a alătura la această scrisoare, câteva din poeziile
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publicat în "Patrula" şi în alte reviste pe care le-am reconstituit din memorie, întrucât
nu mai posed nimic din fosta mea bibliotecă dispărută în timpul refugiului, şi din ce
mi-a mai păstrat singurul meu colaborator şi camarad aflat în viaţă, colonelul Sofronie
lvanovici din Bucureşti, cu care sunt în corespondenţă.
Rugându-vă să-mi iertaţi lunga mea poveste care totuşi nu e terminată, rămân
cu cea mai adâncă stimă.
Maior D.T. Reţeanu
Veteran de război
În grupajul de versuri care însoţea această scrisoare se regăsesc multe din
poeziile cuprinse în volumul "Sfatul Eroilor" editat la Tipografia "Viitorul" din
Bmoşani în anul 1920. Printre ele se află poeziile "Concentrarea din anul 1 9 1 6", "Spre
hotare" , "Ce-a văzut patrula-n sat" şi "Mănăstirea Caşin" în care autorul evocă
plecarea spre front, trecerea graniţei în Ardeal, primele operaţiuni militare pentru
eliberarea acestuia, precum şi eroica rezistenţă a soldaţilor români în Carpaţii Orientali
din toamna anului 1 9 1 6 în faţa armatei austro-ungare .
. Cele relatate mai sus creionează activitatea literară a unui combatant al
armatei române din anii marelui război pentru întregirea naţională a României. Ea nu
impresionează prin dimensiuni: o revistă literară, două piese de teatru, două volume de
versuri şi un număr de articole răzleţe în presa botoşăneană este, desigur un palmares
modest - dar fiind scrisă în cea mai mare parte din chiar mijlocul evenimentelor, într-o
perioadă în care ţara a trecut prin momente dramatice, ea are meritul de a fi contribuit
la ridicarea moralului armatei române şi la mobilizarea ostaşilor în marile încleştări
care aveau să aducă împlinirea celui mai scump vis al românilor - făurirea României
Mari.
De aceea opera lui D.T. Reţeanu nu poate fi ignorată ci trebuie alăturată
operelor literare care au marcat prin tematica lor, eroismul românesc, sacrificiul şi
devotamentul generaţiei care a făurit statul naţional unitar român, opere printre care
pot fi enumerate şi alte câteva, datorate unor botoşăneni participanţi la primul război
mondial: ,,Fata moartă" de Ioan Missir, "Prin viroage şi coclauri - 1 9 1 6- 1 9 1 7" de
Constantin Ganeşi "Din războiul de reîntregire - Note şi impresii din campania 1 9 1 61 9 1 8" de Neculai Hodoroabă.
Resume

Plusieurs habitans de Botosani participants a la premiere guerre mondiale, ant
ecrit beaucoup d' oeuvres inspirees de la gurre.
Parmi eux nous pouvons remarquer aussi le lieutenant D.T. Reteanu, qui fait
paraître pendant les annees de la guerre la revue litteraire "Patrula" et a la fin de la
guerre un recueil de poesies intitule "Sfatul Eroilor" Il a ecrit aussi deux pieces de
theâtre militaire qui ont ete appreciees par Al. Vlahuta et M. Sadoveanu.
Cete ouvrage porte sur l ' activite litteraire de D.T. Reteanu, inconue par la
plupart des contemporaines. La contribution de l'auteur a la mobilisation de l'armee
roumaine a ete tres importante, car les soldats de notre pays ont ete encourages pour
Iutter et gagner Ia guerre a la fin de lequelle a ete consacree l'Etat nationale unitaire
roumain.
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Manuscrisul se află în posesia autoarei.
Ileana Turuşancu, "Reviste botoşănene din trecut", în "Limbă şi literatură", voi. III,
Bucureşti, 1 95 1 , p. 297 - 3 1 1 .
.\ ldem, p. 303.
� Ibidem.
5 ldem, p. 304.
�
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SIMBOLURI DE CINSTIRE DEDICATE REGINEI MARIA
Virgiliu Z. Teodorescu

"Românii mei! Voi care în sfârşit v-aţi unit, voi
cari, după veacuri de aşteptare aţi îndeplinit
idealul vostru sfânt, fiţi mari în ceasul bucuriei
după cum aţifost mari în ceasul încercărilor.
Viitorul este al tău, poporul meu, al tău, dacă
vei fi destul de tare ca să-I stăpâneşti, al tău
dacă vei fi vrednic Şi nu vei lăsa Să treacă clipa
cea mare. "
Maria, regina României '
În acest deceniu s-a împlinit un veac de la venirea în România a principesei de
Marea Britanie şi Irlanda botezată Maria de către părinţii săi, ducesa Maria, fiica
ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi Alfred, duce de Edinburg. Maria Alexandra
Victoria� s-a născut la 3/1 7 octombrie 1 875 la Eastwell Park în Marea Britanie.
Copilăria i-a oferit numeroase prilejuri de a cunoaşte locuri şi oameni, realizări
artistice ce se constituiau un patrimoniu, o generoasă şcoală care i-a modelat
caracterul. Peste ani a fost apreciată de contemporani ca o persoană energică,
îndrăzneaţă, miloasă, receptivă la nou, militantă pentru promovarea progresului.
Talentele personale au fost exprimate prin scrierile încredinţate tiparului şi prin
lucrările plastice realizate în diverse tehnici. Venirea în România ca urmare a
căsătoriei la 29 decembrie 1 892/ 1 0 ianuarie 1 893 cu principele moştenitor Ferdinand,
i-a oferit prilejul să afle noi aspecte şi, totodată, a fost stimulată de regina Elisabeta
care. prin multiplele preocupări, i-a fost un demn exemplu. Aş putea spune că în
condiţiile noului veac "competiţia Carmen Silva - Maria a fost benefică contribuind
atât la realizările personale cât şi la promovarea culturii româneşti, palatul regal a fost
în acest sens un avanpost al curentelor artistice având în principesa Maria un
sprijinitor activ. Ne referim predilect la ceea ce a constituit pentru multe decenii
societatea "Tinerimea Artistică"J După câteva decenii afirma: ... Am venit în ţară
"
foarte tânără şi am devenit una cu voi. Am dorit de la început viziunea României Mari,
am purtat-o la inima mea şi am luptat pentru împlinirea ei."4
În prezenta comunicare ne-am propus, ca pe baza mărturiilor timpului5 , să
reamintim monumentele care au înregistrat prin creaţiile artiştilor plastici fizionomia,
si mţămintele celei care a fost principesa moştenitoare şi apoi regina României.
Vicisitudinile deceniilor acestui secol, mai ales cele petrecute după 30 decembrie 1 947
au determinat şi acte distructive ale lucrărilor de artă plastică care i-au fost dedicate.
Ca atare, acum se impune, ca firească necesitate, ca cel puţin, să evocăm aceste
simboluri ale cinstirii.
Personalitatea reginei Maria a reţinut atenţia artiştilor plastici încă de când,
împreună cu nepotul regelui Carol 1, au devenit principii moştenitori Ferdinand şi
Maria.
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Momentul căsătoriei a fost imortalizat şi prin baterea· unei medalii modelată de
gravorul A. Scharff.
La Expoziţia artiştilor în viaţă organizată la Bucureşti în 1899, artistul sculptor
Giuseppe Magni a participae cu un basorelief turnat în bronz redând-o pe principesa
Maria î�preună cu copiii Carol şi Elisabeta.
În anul 1 9 1 O sculptorul Frederic Storck a dăltuit8 în marmură bustul principesei
Maria, lucrare achiziţionată de Ministerul Lucrărilor Publice, integrată în patrimoniul
găzduit în noul edificiu al acestei instituţii.
Acelaşi artist, în anul 1 9 1 2 a modelat un nou bust (hermă) redând-o pe principesa
Maria. Un exemplar turnat în gips s-a păstrat şi face parte din patrimoniul Muzeului
Frederic şi Cecilia-Cruţescu Storck. 9
Catalogul Expoziţiei societăţii "Tinerimea Artistică" din anul 1 9 1 3 a înregistrat 1 0
participarea sculptorului Frederic Storck cu o lucrare dăltuită în marmură redând-o pe
··A.S. Principesa Maria"
Sculptoriţa Maria Drăghicescu, realizatoarea bustului principilor moştenitori
Ferdinand şi Maria, solicita, în anul 1 91 4, societăţii Ateneul Român posibilitatea de a
le expune. 1 1
In cadrul expoziţiei societăţii "Tinerimea Artistică" deschisă în B ucureşti, la 27
martie 1 9 1 6, a fost expus 12 de către sculptorul Dumitru Măţăuanu un basorelief dăltuit
în marmură care o reda pe regina Maria.
După primul război mondial, inspiraţi de comportamentul acesteia, craiovenii au
iniţiat1 3 realizarea pentru urbea lor a unui monument dedicat Primei surori de caritate
"
a românilor regina Maria" Pentru realizarea acestui simbol, obiectiv cu caracter
naţional, comitetul de i niţiativă s-a adresat tuturor locuitorilor României solicitându-le
contribuţia materială.
La Oradea, prin preocuparea generalului Traian Moşoiu, a fost inaugurat 1 4 la 1 3
octombrie 192 1 , în faţa Teatrului Comunal, devenit prin rebotezare Teatrul Regina
"
Maria", monumentul reginei care patrona această instituţie. În compunerea
monumentului se afla pe faţa principală a soclului un basorelief turnat în bronz, iar .pe
feţele laterale erau plasate inscripţii. Statuia ronde-bosse, de mari proporţii, o reda pe
regina Maria purtând un veşmânt roman. Înălţimea monumentului, distanţa de
edificiul teatrului şi micul spaţiu verde au constituit o reuşită urbanistică. Realizatorul
sculpturii a fost artistul plastic Mihail Kara.
Preocuparea artistului sculptor Dimitrie Pavelescu - Dima de a realiza un simbol
al cinstirii Suveranilor s-a concretizat prin conceperea unei fântâni 1 5 dedicate regelui
Ferdinand 1 şi reginei Maria. A fost un proiect despre care nu avem informaţii că ar fi
fost realizat.
În luna iunie 1 920 s-a constituit Comisiunea pentru organizarea Serbărilor
lncoronării Suveranilor. Comitetul de coordonare îşi desfăşura activitatea în localul
Ministerului Lucrărilor Publice. Preşedinte a fost desemnat generalul Constantin
Coandă. Au fost luate în discuţie diverse variante pentru alcătuirea unui program
concret. Presa şi opinia publică au urmărit cu atenţie cele luate în dezbatere existând
diverse reacţii . Artiştii plastici s-au mobilizat, realizând diferite lucrări considerate
necesare pentru aceste festivităţi. Astfel sculptorul Theodor Burcă a modelat un
medalion 1 6 redând-o pe "MARIA REGINA TUTUROR ROMÂNILOR". Este de fapt
A
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o plachetă semnată şi datată: 'T. BURCĂ, 1 92 1 " Piesa a fost turnată în ceramică prin
preocuparea unui întreprinzător de la "Viaţa Românească. Editură, librărie, papetărie"
care a încredinţat multiplicarea la "Uzinele Chimice Române"- secţia ceramică.
Ambele informaţii au fost consemnate pe verso lucrării. Un exemplar se păstrează în
colecţia Muzeului Unirii din Alba Iulia.
Ca lucrări de amploare în anul 192 1 s-a trecut la realizarea la Alba Iulia a
Catedralei Încoronării iar la Bucureşti a Arcului de Triumf. Pentru proiectarea şi
coordonarea lucrărilor au fost desemnaţi arhitecţii Victor Gh. Ştefănescu şi Petre
Antonescu. Primul a realizat ansamblul catedralei ortodoxe de la Alba Iulia 1 7 , iar al
doilea Arcul de Triumf1 8 din Bucureşti. Timpul foarte scurt avut la dispoziţie a
determinat executarea unor finisaje provizorii urmând ca ulterior să se realizeze
înlocuirea cu materiale definitive. O asemenea soartă a avut-o Arcul de Triumf.
Structura a fost turnată din beton, iar elementele decorative şi sculpturile în
stucatură19 La realizarea acestor componente au fost solicitaţi cei mai valoroşi artişti
plastici ai epocii. Sculptorul Alexandru Călinescu a realizat medalioanele regelui
Ferdinand 1 şi reginei Maria. Autorul a conceput mai multe variante. În cazul reginei
Maria una o reda în postura de soră de caritate iar o alta în ţinută solemnă purtând pe
cap coroana realizată pentru serbările încoronării .
Din păcate provizoratul s-a perpetuat pe parcursul a peste zece ani, elementele
decorative şi statuile au devenit o ruină, jenant pentru Capitala României, prilej de a se
cere înlăturarea acestui simbol naţional. Situaţia financiară a determinat această stare
prelungită, lucrările se realizau lent, cu dese întreruperi. În ultimă instanţă, o atentă
analiză, a permis adoptarea unor măsuri de finalizare a lucrărilor. După ce lucrările au
fost încredinţate multora din ministerele considerate că au posibilitatea de a le
continua, a fost predat Ministerului Apărării Naţionale. Conlucrarea dintre arhitectul
Petre Antonescu şi reprezentanţii amintitului minister a permis mobilizarea eforturilor
pentru finalizarea lucrărilor. Pentru asigurarea fondurilor necesare s-a recurs şi la
contribuţii benevole ale tuturor cetăţenilor ţării . Au fost lansate "monede" de 10 şi de
20 de lei. 20
Medalioanele ca şi toate componentele sculpturale şi decorative au fost dăltuite
în marmură. Serbările inaugurării noii variante a Arcului de Triumf au avut loc la
l decembrie 1 936.
După anul 1 947 s-a procedat la îndepărtarea2 1 unor componente. Au fost
demantelate textele proclamaţiei regelui Ferdinand 1, medalioanele cu portretele
regelui Ferdinand I şi al reginei Maria, numele localităţii Budapesta din suita
principalelor acţiuni militare ale armatei române în ani 1 9 1 6- 19 1 9. În cazul
medalioanelor s-a dăltuit relieful pentru a se suprapune noi medalioane cu elemente
tlorale. Aceste elemente decorative au dăinuit până în anii '90. Acum a fost luată o
măsură benefică în principiu, clar realizată în mod necorespunzător. Au fost
înlăturate22, prin spargerea suprapunerilor, ajungându-se la piesele iniţiale peste care
s-au remontat piesele metalice aflate depozitate" în incinta edificiului. Considerăm că
"
ar fi trebuit ca aceste piese metalice să servească numai la transpunerea lor în piatră
prin tehnica pantografului pentru a avea o unitate a ansamblului. Soluţia este
necorespunzătoare şi prin faptul că în scurt timp coroziunea va afecta metalul. Cum
Arcul de Trimf nu are în prezent un administrator definit juridic, desemnat cu
-
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gospodărirea şi valorificarea spaţiilor interioare atât de generoase, apte să
adăpostească un muzeu, se impune adoptarea măsurilor cuvenite care să permită
readucerea edificiului la starea din anul 1936 a exterioarelor şi vizitarea interioarelor.
După incursiunea în istoria medalionului .,Regina Maria" componentă a Arcului
de Triumf. reluăm tirul cronologic.
În anul 1 928 sculptorul Dumitru Măţăuanu, partidpând la Salonul artiştilor
sculptori, a expus23 un basorelief "Regina Maria" dăltuit în marmură_ Facem
menţiunea că în multe cazuri, primind comanda realizării unor monumente dedicate
cinstirii Eroilor, artistul a integrat24, în compunerea acestora, reliefuri, redându-i pe
regele Ferdinand 1 şi regina Maria.
În perioada aprilie-mai 1 93 1 în cadrul Salonului Oficial, organizat în incinta
Palatu lui Artelor, sculptoriţa Margareta Cosăceanu
Lavrillier a participat25 cu
portretul reginei Maria, lucrare turnată în bronz.
Pentru clădirea Fundaţiei U niversitare "Regele Ferdinand 1" de la Iaşi sculptorul
Mihai Onofrei a realizat26 şi un medalion redând-o pe regina Maria, lucrare adosată la
faţada edificiului, fiind componentă a suitei evocatoare a unor ilustre personalităţi
române. La inaugurarea localului în anul 1 934, medalioanele şi statuile după atic
precum şi cea din interior se constituiau o reuşită expresie a conlucrării între arhitectul
Constantin lotzu, proiectantul clădirii şi artiştii sculptori, realizatorii acestor
componente. După 1 947 piesele referitoare la reprezentanţii monarhiei au fost
îndepărtate.
La Salonul Oficial 1 935 sculptoriţa Miliţa Petraşcu a participae7 cu portretul
reginei Maria, lucrare turnată în bronz.
Duminică 1 mai 1 938. la 3 km. de Gura Humorului a avut loc so1emnitatea
dezvelirii bustului regina Maria, realizare28 a sculptorului Ioan C Dlinitriu Bârlad.
Lucrarea a fost amplasată pe un promontoriu al piciorului de munte ce domină şoseaua
naţională. în imediata apropiere a podului peste apa Moldovei. Bustul este executat
conform iniţiaţivei şi strădaniei foştilor voluntari bucovineni integraţi în armata
României în anul 1 9 1 7 . La manifestările organizate cu acest prilej a participat, şi
ministrul Ion Nistor care a prezentat în faţa unei numeroase asistenţe un vibrant
discurs prin care a omagiat-o pe regina Maria pentru contribuţiile sale Ia propăşirea
României Mari.
Tot în anul 1 938 s-a finalizat şi cea de-a doua etapă a ridicării Mausoleului
Eroilor de la Mărăşeşti. Dacă varianta iniţială proiectată de arhitecţii Constantin
Pomponiu şi George Cristinel preconiza o turlă de mari proporţii a cărei înălţime să
domine zona luptelor anului 1 9 1 7 , fondurile materiale pe care le-a putut aduna şi pune
la dispoziţie Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor din România (S.O.N.F.R) au
impus adoptarea unei noi soluţii mai modeste proiectată de arhitectul George Cristinel
pusă în operă în al patrulea deceniu. Pentru decorarea exteriorului turlei s-a recurs Ia
arti ştii sculptori Ion Jalea şi Cornel Medrea. Aceştia au conceput29 decorarea cu o friză
în care au rntegrat simbolic toate genurile de arme care au contribuit la opera de
apărare a gliei strămoşeşti. Printr-o mişcare circulară privitorul remarcă că au fost
evocate participările tuturor, tineri şi vârstnici, femei şi bărbaţi. Distribuţia circulară a
integrat pe axul principal pe regele Ferdinand I încadrat de colaboratori, coordonatorii
misiunilor armatei mmâne în timpul conflagraţiei, iar în partea opusă este redată
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regina Maria în costum de soră de caritate încadrată la rându-i de persoane care i-au
urmat exemplul, dedicându-se operaţiile de salvare a răniţilor, de acordare a asistentei
celor în suferinţă.
Întreaga friză, prin elementele componente, oameni, tehnică de luptă, ipostaze, se
constituie o sinteză reuşită permiţând trecerea în revistă a încleştărilor, a sacrificiilor şi
a greutăţilor pe care le-a avut de depăşit poporul român pentru a-şi realiza idealul
naţional. Prin modul de redare a reginei Maria se poate considera ca exponenta tuturor
femeilor care, cu discreţie şi delicateţe, au fost "combatante" prezente în toate
ipostazele în anii de suferinţe, exemplul lor fiind stimulent pentru ostaşii ţării.
Decesue0 reginei Maria la 1 8 iulie 1 93 8 a declanşat noi acţiuni de exprimare a
aprecierii de care s-a bucurat. Astfel, la 1 6 septembrie 1938, la Bacău a fost constituit
un comitet de iniţiativă, format numai din femei, pentru strângerea de fonduri, având
ca scop ridicarea31 în localitate a unui monument dedicat reginei Maria.
În oraşul Chişinău în anul 1939 s-au declanşat acţiunile pentru realizarea unui
monument regina Maria. Lucrarea a fost încredinţată32 pentru modelare sculptorului
Oscar Spathe. Evenimentele anului 1 940 au blocat finalizarea acţiunii.
La Salcie unde se afla unul din aşezămintele iniţiate de regina Maria, la
intersecţia străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Regina Maria, în anul 1 940 se afla
amplasarB pe un soclu de granit un bust monumental turnat în bronz. Lucrarea fusese
modelată de sculptorul Oscar Han. La 1 2 septembrie 1 940, după convenţia de la
Craiova, România a fost obligată să părăsească cele două judeţe din sudul Dobrogei.
Primăria urbană Salcie a decis că acest bust să fie retras din amintitul amplasament şi
mutat în incinta Palatului Regal din localitate, aşezământ preferat de regină, loc de
retragere după "restauraţia" regelui Carol al II-lea de la 8 iunie 1930.
La expoziţia societăţii Tinerimea Artistică, organizată în perioada 5-27 aprilie
1 942 sculptorul Ioan C. Dimitriu Bârlad a participae4 cu un nou modelaj turnat în gips
redând-o pe regină.
O ultimă referinţă a mărturiilor timpului ne aduce la cunoştinţă că la 3 1
octombrie 1943 la regimentul 4 Roşiori a avut loc solemnitatea dezvelirii bustului
reginei Maria35 , fosta patroană onorifică a unităţii.
Alte multe iniţiative au fost stopate36 din cauza declanşării conflictelor militare ce
au condus la cel de al doilea război mondial şi apoi la schimbarea regimului politic în
România, în condiţiile ocupaţiei efective a ţării de către "eliberatoarea Armată Roşie"
Campania declanşată3 7 după 30 decembrie 1 947 pentru înlăturarea tuturor elementelor
care, într-un mod sau altul, amintesc de prezenţa monarhiei în istoria poporului român
a dus şi la înlăturarea lucrărilor de artă plastică din forul public sau din institu iile care
adăpostiseră asemenea piese.Prin aceste măsuri, coroborate cu alte multe 8 a fost
dezavuată cea care, în momentele cruciale pentru români, a fost o neobosită militantă
susţinând cauza României, a fost un demn exemplu.
Azi se impune ca act reparator să se procedeze la depistarea eventualelor lucrări
salvate de furia distructivă, la identificarea unor machete sau miniaturi care să permită
reconstituirea creaţilor artiştilor ce i-au fost contemporani. Prezenţa în pinacoteci a
unor asemenea piese va contribui la cunoaşterea operelor plasticienilor respectivi, a
fizionomiei persoanei evocate, constituindu-se totodată un îndreptar util pentru artiştii
noilor generaţii care, prin ceea ce le este caracteristic, vor putea realiza noi lucrări
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pentru ca să integreze în patrimoniu naţional artistic personalitatea reginei Maria.
Împlinirea, în anul 2000, a 1 25 de ani de la naşterea celei evocate mai sus ar
putea declanşa asemenea acţiuni, inclusiv publicarea unui album cu reproduceri ale
lucrărilor de artă plastică ce i-au fost dedicate.
Summary

The personality of the princess car (who afterwards became Queen Mary) drew
the attention of the artists of the time. They dedicated to her many works of art that
were located in public places arid institutions. Unfortunately they were removed after
1 947, most of them were destroyed and the metal ones were melted and used for
building and endowing the public forums with the new socialist art.
As the Romanian society has evolved, it is now required that we start creating
new works of art that will use our predecessors' achievements as source of inspiration.
Therefore identifying the pictures will allow the elaboration of a volume that will
stand both as a testimony for a past epoch, as well as source of documents this way ali
our new generations that will build the future monuments will have a precious tool at
their disposal.
NOTE:
l . Maria, regina României, Gânduri şi icoane din vremea războiului, noiembrie
1 9 1 8, Iaşi, p. 1 90- 1 9 1
2. Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1 940,
p. 524.
3. Societatea "Tinerimea Artistică" a fost, de la înfiinţare, sub înaltul patronaj al
principesei Maria iar după 1 9 14 al reginei Maria.
4. Lucian Predescu. op. cit., p. 524
5 . Prezente în docuinentele păstrate în arhive ş i în presa timpului.
6. Medalie bătută în bronz. <1> 50 mm. Pe avers: principesa Maria şi principele
Ferdinand privind spre dreapta: principele în uniforma militară a armatei
române; în exergă textul: "FERDINAND PRINCIPE MOŞTENITOR ŞI
MARIA PRINCIPESĂ DE MAREA B RITANIE ŞI IRLANDNA", marginea
este perlată. Pe revers: o compoziţie cu un înger ţinând o coroană regală
deasupra a două scuturi, primul conţinând simbolurile României, iar cel de al
doilea pe cele ale Marii Britanii şi Irlandei; o eşarfă suprapune orizontal
scuturile având înscrise datele: 29 DECEMBRIE 1 892 / 1 0 IANUARIE 1 893 ;
o ghirlandă florală suprapune vertical scuturile: alături o faclă, o ramură de
măslin şi una de laur; exerga perlată.
7. Catalogul Expoziţiei artiştilor în viaţă 1 899.
8. Integrat în noul edificiu al ministerului proiectat de arh. Petre Antonescu.
9. Adrian Silvan Ionescu, Sculptorii Storck, Bucureşti, 1 992, p. 1 6 menţionează
în colecţia Muzeului "Frederic şi Cecilia - Cruţescu Storck" prezenţa unui
bust turnat în gips, semnal şi datat lateral dreapta jos "FREDERIC STORCK
19 1 2" Este definit ca Regina Maria" de fapt principesa Maria. Fotografia
"
relevă că este o hermă.
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10. Catalogul societăţii "Tinerimea Artistică" 1 9 1 3, B ucureşti, poziţia 294,
fotografie
1 1 . Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti, fondul Ateneul Român,
dosar 3/1 9 14. f. 38 cererea prin care solicita spaţiu de expunere 1 5 zile pentru
busturile principele Ferdinand şi principesa Maria. Autoarea făcea menţiunea
că au fost expuse la Salonul Oficial 1 9 1 4 şi se aflau în pinacoteca Ateneului
Român. În rezoluţia din 27 octombrie se aproba cererea urmând ca solicitanta
să achite suma de 25 de lei.
12. Catalogul a 1 6-a expoziţie a societăţii "Tinerimea Artistică" 1 9 1 6, Bucureşti,
poziţia 396, lucrare evaluată la suma de 2000 de lei; Virgiliu Z. Teodorescu,
Contribuţii documentare la definirea . participării sculptorului Dumitru
Măţăuanu la opera de cinstire a Eroilor Neamulu, în "Arhiva Românească",
anul CL VI (serie nouă), tom II, fasc. l / 1 996, Bucureşti, p. 229-238
1 3 . Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Suceava, fond Prefectura Judeţului
Siret, dosar 76/ 1 920 Apelul din 23 octombrie 1 920.
14. Arhivele Naţionale - Direcţia Arhivelor Istorice Centrale (A.N.- D.A. 1. C.),
fond Ministerul Cultelor şi Artelor Departamentul Artelor (M.C.A.-D.A.), inv.
8 1 9, dosar 68/ 1 937, f. 1 99; Universul", anul 55, nr. 20 1 , din 27 iulie 1 938,
"
Bucureşti, p. 1 0; ibidem, anul 55, nr. 202 din 28 iulie 1 938, p. 1 0, fotografie;
A.N.-D.A.I.C., colecţia Ioan Puşcaş, carte poştală ilustrată realizată de firma
"Biharia Oradea Mare"; Aurel Trifon, Monografia almanah al Crişanei,
Oradea, 1 936, p. 1 88: Mihail Kara (semnalăm şi varianta Karra) autorul
monumentului Ferdinand I
statuia ecvestră din Oradea, bibliografie la
Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicale regelui Ferdinand I;
placheta bătută în bronz Q> 350 mm. "REGELE ROMÂNILOR. SINAIA
1 920", capul regelui Ferdinand privind spre dreapta, semnătura autorului:
"KARA": placheta bătută în bronz Q> 330 mm. (? !);"REGINA ROMÂNILOR.
SINAIA 1 920", capul reginei privind spre stânga, semnătura autorului:
"KARA" ambele plachele sunt păstrate în colecţia Muzeului Unirii din Alba
Iulia, vezi Valer Moga, Constantin 1. Stan. Încoronarea regelui Ferdinand 1 la
Alba Iulia. Jubileul de 70 de ani al catedralei Încoronării 15 octombrie 1 92215 octombrie 1 992, în "Îndrumător pastoral", voi XV, editat de Episcopia
Ortodoxă Română Alba lulia, 1 992, p. 1 9 ; medalionui "Încoronarea
Suveranilor", 1 922, A.N.-D.A.I.C., fond M.C.A.-D.A .. inv. 8 1 9. dosar
1 03/ 1 94 1 , f. 1 8.
1 5 . A.N.-D.A.I.C., fond Sindicatul Artelor Frumoase (S.A.F.), dosar 8.
1 6. Valer Moga, Constantin 1. Stan, op. cit., p. 1 9 ; medalie bronz Q> 45 mm.; avers,
regina Maria şi regele Ferdinand 1 privind spre dreapta, regele în uniformă de
mareşa! cu decoraţiile pe piept, inclusiv Ordinul Militar Mihai Viteazul,
regina cu o diademă pe cap, sunt încadraţi de două ramuri de laur, textul în
exergă încadrat de o torsadă "FERDINAND. REGELE. ROMÂNIEI. ŞI.
MARIA. REGINA": revers, compoziţia îl redă pe regele Ferdinand 1 în ţinută
de campanie cu bastonu 1 de mareşa! însoţit de suită, pătrunde în Alba Iulia
fiind întâmpinat cu o coroană de lauri; fundalul este constituit de catedrala
Încoronării;
în
exergă
o
torsadă
încadrează
textui:
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ÎNTÂIUL.REGE.AL.TUTUROR.ROMÂNILOR. ÎNCORONÂNDU-SA. LA.
ALBA.IULIA.ÎN . 1 5.X. 1 922, menţionăm ca o excepţie faptul că acest text este
scris înspre afară; semnătura autorului este plasată pe revers în dreptul
cuvântului întâiul "C. KIRCULESCU"
1 7 . Va1 er Moga, Constantin 1. Stan, op. cit., p. 8- 14.
1 8. Virgiliu Z. Teodorescu. Arcul de Triumf, Editura Militară, Bucureşti 1 995;
idem, Arcul de Triumf din Bucureşti. simbol naţional al cinstirii
Înfăptuitorilor Unirii", în "Apvlvm", voi XXVII-XXX, Alba Iulia, MCMXC
MCMXCIII, p. 585-598; Valer Moga, Constantin 1. Stan, op. cit., p. 1 5 - 1 6.
1 9. Că nu s-a preconizat ca piesele să reziste ani de zile o demonstrează
concludent situaţia unor lucrări în stucatură cu caracter defiuitiv care rezistă
aproape de un secol în condiţiile Bucureştiului. Amintim în acest sens
lucrările de artă plastică de la grădina cinematogrăfului "Capitol"
20. Monedă bronz <!> 30 mm.; Av. În exergă "MINISTERUL APĂRARII
NATIONALE", în centru "20 LEI CONTRIBUTIE PENTRU ARCUL DE
TRIUMF"; Rv. În centru un arc de triumf cu � singură deschidere; patru
coloane încadrează medalioanele regale; orizontal sunt înscrise cuvintele
GLORIE EROILOR"; sub arc. în dreapta, semnătura gravorului
"
"HAFFLER"
2 1 . Iniţial s-a preconizat îndepărtarea acestui simbol care făcea referinţă la
"imperialismul" regimului "burghezomoşieresc"
22. Nu s-au protejat părţile de jos - soclu - bucăţile de piatră spartă, în cădere, au
provocat deteriorarea părţilor reliefate. Piesele metalice ar trebui retrase
pentru a fi inc l u se în patrimoniul viitorului muzeu
23. Catalogul expoziţiei artiştilor Sculptori 1 928, Bucureşti, poziţia 8 1 . Pentru
preconizatele manifestări din anul 1 928 la sărbătorirea a 1 O ani de la
înfăptuirea Unirii a fost realizată o medalie cu toartă turnată în bronz <!> 30
mm., în centru regina Maria privind spre dreapta. Poartă pe cap o diademă şi
un voal ce cade pe spate. Fundalul este sugerat prin conturul unor înălţimi de
relief, şapte turnuri de .cetate, un pod, spice de grâu, toate dominate de razele
soarelui, în exergă este textul " 1 9 1 8 UNIREA 1 928" Toarta este ornată cu
două ramuri de laur. Lucrarea nu este semnată. Semnalăm o eventuală siglă
"D" la piciorul podului dreapta.
24. Exemplificăm cu monumentul Eroilor din comuna Proviţa de Sus, jud.
Prahova, artistul a realizat panouri cu portretele regelui Ferdinand I şi reginei
Maria pe care le-a plasat pe părţile laterale ale soclului.
25 . Catalogul Salonului Oficial 1 93 1 , Bucureşti, p. 35, poziţia 286.
26. Virgiliu Z. Teodorescu, Monografia sculptorul Mihai Onofrei, manuscris.
27. Catalogul Salonului Oficial 1 936, Bucureşti, p. 35, poziţia 343 fotografie.
28. "Universul", cup post 1 mai 1 938, text şi fotografie; "Calendarul Universul
1 94 1 ", Bucureşti, p. 1 02.
29. A.N.-D.A.I.C.)I. fond S .O.N.F.R.. dosar 1 938.
30. Lucian Predescu. op. cit., p. 524; "Calendarul Universul 1 939", Bucureşti, p.
285 ; 1. Petrovoci, Monumente solemne, ediţie întregită, Editura Casa
Şcoalelor, Bucureşti, 1 943, p. 93-94 textul cuvântării rostit în plenul
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Academiei Române la 1 6 septembrie 1 9� X .
··uni versul " . anul 55. Bucureşti, nr. 2 5 2 .
A.N.-D.A .I .C.. fond M .C.A.-D.A . dosar 1 0.1/ 1 9.1lJ. f. 1 95 .
Ibidem. dosar 90/ l lJ-1-0, f. 3 1 . 3 � .
Catalogul expoziţiei societăţii Ti nl'ri mea A rt i s t i c�! 1 942" Bucureşti, poztţta
235 ; pentru anistul sculptor a fost o prt·ocu pare constantă. amintim că în
perioada premergătoare lncoronării Suverani lor a realizat busturile acestora
care au fost turnate în bronz. intrând în patrimoniul oraşului Alba Iulia, vezi
V aler Moga. Constantin 1. Stan. op. cit. p. 20.
..Almanahul Universul 1 945" Bucureşti. p. 1 62 : Maria, regina României,
Ţara mea. partea I-a. traducere de N . Iorga, I mpri meria Statului. Iaşi 1 9 1 7, p.
5 8-59. referinţă la Regimentul de Roşiori la care fu s e sl' făcută colonel onorific
de regele Carol 1. calitate în care a participat la marşuri. manevre
manifestându-şi satisfacţia de a ti trăit in mijlocul ostaşilor acestei unităţi.
Redăm de la p. 60 următoarele aprecil'ri: "Nu-mi erau dragi ostaşii miei numai
în zilele de parăzi şi steaguri desfăşurate-n vânt, în zilele când îmi umpleam
inima de mândrie şi plăcere. ci şi în zilele de intuneric şi de grea încercare,
dnd aripa morţei flutura asupra lor şi când şi cei mai viteji ştiau ce este
jertfa. " La serbările încoronării din 1 5 octombrie 1 922 de la Alba Iulia regina
Maria. în uniformă de colonel a defi l at în fruntea coloanei Regimentului 4
Roşiori, vezi Valer Moga, Constantin 1 . Stan. op. cit. p. 32; medalie cu toartă
''Regimental 4 Roşiori Regina Maria". tombac 1,) 20 mm .. având pe avers
coroana regală şi cifra ··M·· şi textul aminti! anterior. i ar pe revers, în exergă
textul "Recunoştinţă Eroilor J l) 1 6- 1 9 1 9" iar în centru redat monumentul.
Documentele timpului reflectă aceste pn:lK'Upflri . fie că sunt apeluri pentru
strângerea de fonduri . fie că sunt demersuri pentru obţinerea aprobărilor
necesare, corespondenţa cu realizatori i. Toate ilustrează preocupările
comitetelor de iniţiativă de a integra în localităţile respective semnificative
monumente. vezi A.N.-D.AJ.C., D.M.B.. D.J. în fonduri ca M.C.A.-D.A..
Muzeul Alexandru Saint Georges, Ministerul Instrucţiunii, Casa Regală,
primării . prefecturi ş.a.
Din primele luni ale anului 1 948 au fost transmise directive în acest sens de
către Ministerul Afacerilor Interne dispunându-se retragerea şi predarea
pieselor la eşaloanele superioare.
Anii '50 au fost perioada în care s-a desfăşurat o campanie de "lămurire" a
opiniei publice despre rolul nefast al monarhiei. La această "operă" au fost
antrenaţi gazetarii dar şi istoricii, mai ales alogeni. S-a mers până acolo încât
s-a spus că în perioada războiului regina Maria a fost implicată în acte de
trădare. Totul era conceput pentru a dezavua monarhia, a înlătura în rândurile
celor în vârstă cele deja de ei trăite şi deci cunoscute, dar mai ales de a servi la
modelarea noilor generaţii, a "omului nou" dorit să fie creat prin educarea în
acest spirit.
.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL VASLUIAN ÎNTE ANII 1918-1948
Cătălin Şelaru
Pentru a înţelege mai bine rolul acordat învăţământului de către autorităţile
vasluiene cele mai autorizate, permite-ţi-mi să redau cuvintele fostului prefect de
Vaslui. domnul Gheorghe Răşcanu.
''Şcoala are marea menire de a da poporului cultura, pentru a face din el
elemente conştiente de drepturile şi datoriile lui. de a introduce moralitate, de a făuri şi
oţeli caractere, şi de a face, ca şi ţara noastră să se poată enumera printre statele
civilizate
şcoala are nobila menire să împrăştie cultura în păturile largi ale
poporului făcându-1 conştient de drepturile şi datoriile sale. A rămânea în urmă
înseamnă să ne periclităm însuşi existenţa noastră naţională." 1
Pentru judeţul Vaslui, învăţământul constituie un domeniu cu o îndelungată şi o
bogată tradiţie. Astfel în prima jumătate a sec. XIX, în judeţ funcţionau şcoli
bisericeşti conduse de dascăli. unde se predau exclusiv materii bisericeşti, psaltirea,
ceaslovul. cele opt glasuri ale cânturilor bisericeşti, etc. Scrierea era neglijată,
neacordându-i-se o importanţă deosebită, dascălii fiind plătiţi de părinţii elevilor.
Menţionez în acest sens " Şcoala de la Schi tu Rafaila" , înfiinţată în jurul anului 1 800
de călugării schitului, şi şcoala din Cozmeşti înfiinţată în anul 1 8 1 5 de către dascălul
Gheorghe Atudorei . Aceste şcoli au funcţionat până în anul 1 84 1 .
Anul 1 842 marchează un moment i mportant în dezvoltarea învăţământului
românesc. Este data la care şcolile vor fi subvenţionate de stat. Ca urmare şi în judeţul
Vaslui începe să crească numărul instituţiilor de învăţământ. În anul 1 84 1 după unii
cercetători, în 1 842 daca ar fi să ne luăm după sărbătorirea centenarului şcolii apare
prima şcoală din oraşul Vaslui (Şcoala Primară Nr. 1 Băieţi), în 1 857 apare Şcoala
Primară Nr. 1 de Fete, în 1 886 apare Şcoala Primară Nr.2 băieţi, în 1 889 Şcoala
Primară Nr.2 Fete, la acestea adăugându-se un număr important de şcoli rurale.
Potrivit primei constituţii a României, constituţia din 1 866, se prevedea dreptul
la învăţătură pentru toate categoriile sociale. Articolul 23 din constituţie se referă
exclusiv la învăţământ. El prevedea următoarele:
"Învăţământul este liber.
Libertatea învăţământului este garantată întrucât exerciţiul ei nu ar atinge
bunele moravuri sau ordinea publică.
Represiunea delictelor este reglată numai prin lege.
Se vor înfiinţa treptat şcoli primare în toate comunele României.
Î nvăţătura în şcolile statului se dă fără plată.
Învăţătura primară va ti obligatorie pentru tinerii Români, pretutindeni unde se
vor atla instituite şcoli primare.
O lege specială va regla tot ce priveşte învăţământul public."2
Î n 1 896 funcţionau în judeţul Vaslui, în cadrul învăţământului particular
următoarele şcoli : Şcoala israelită " Assey-Tow" cu 4 profesori la 1 60 de elevi ;
Şcoala israelită de fete " Cultura", cu 3 profesori la 37 elevi; 3 azile confesionale cu 3
profesori la 33 elevi şi u grădiniţă de copii condusa de Mihai Carpis la 33 de elevi.
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În privinţa învăţământului primar în anul şcolar 1 903- 1 904 au funcţionat în
acest judeţ un număr de 89 de şcoli din care 4 urbane , două de băieţi, două de fete şi
85 şcoli rurale mixte. Din cele 85 şcoli rurale mixte, 56 sunt complecte şi 29 cătunale.
Şcolile urbane au fost conduse de un personal didactic în număr de 5 institutori şi 9
institutoare, toţi având titlu definitiv, în timp ce şcolile rurale au fost conduse de un
personal didactic compus din 78 de învăţători şi 1 6 învăţătoare, în total 94, din care
56 titulari şi 3 8 suplinitori.
Şcolile urbane au fost frecventate în acel an şcolar de 376 băieţi şi 275 fete. La
examen s-au prezentat 220 elevi şi 1 67 eleve, numărul repetenţilor de la şcoala de
băieţi a atins cifra de 20% , iar acela de fete de 24,03%. 3
Şcolile rurale din acest judeţ au fost frecventate în cursul anului şcolar 1 9031 904 de 6782 elevi din care 5676 regulat şi 1 1 06 neregulat. În total au promovat
clasele. la sfârşitul anului şcolar, un număr de 4757 elevi, din care 3465 băieţi şi 1 292
fete.�
În privinţa învăţământului secundar, în judeţul Vaslui exista o singură instituţie
de învăţământ Gimnaziul " Mihail Kogălniceanu" , care a funcţionat în anul şcolar
1 903- 1 904, cu 3 clase. 5
Ca şcoli profesionale existau în judeţul Vaslui o şcoală profesională de fete, iar
îh târguşorul Negreşti o şcoală inferioară de meserii, care era subvenţionată de la
judeţ.
Primul război mondial a provocat o criză în sistemul de învăţământ al
României . Pornind de la distrugerea clădirilor şcolare, lipsa de fonduri alocate şcolilor
şi terminând cu mobilizarea învăţătorilor, aceste aspecte ale vieţii publice au avut o
serie de consecinţe nefaste şi asupra învăţământului vasluian.
Cu toate acestea, Pacea duce la creşterea numărului de şcolari şi, ca urmare, a
numărului de învăţători. S-au păstrat puţine documente care să ne edifice asupra
activităţii cadrelor didactice până în anul 1 927. Cele mai multe dintre ele se referă la
statul de plată a cadrelor didactice. Statul pentru achitarea salariului membrilor
corpului didactic din judeţul Vaslui, pe luna iulie în anul şcolar 1 9 1 8- 1 9 1 9, indica un
număr de 1 66 cadre didactice cu diferite grade. Sfârşitul războiului duce la creşterea
numărului elevilor şi implicit a profesorilor, numărul acestora ajungând la începutul
anului şcolar 1 9 1 9- 1 920 la 246 învăţători. Conform statului de plată, în decembrie
1 92 1 erau în judeţul Vaslui 275 învăţători. Statutul personalului didactic primar urban
din Vaslui pe luna noiembrie 1 92 1 număra 23 de cadre. La şcolile de adulţi şi
complementare din Vaslui pe luna noiembrie 1 92 1 existau
- 5 învăţători la Şcoala de adulţi ;
- 4 învăţători la Şcoala complementară;
- 5 învăţători la Şcoala de adulte.
Trebuie remarcat că procesul de învăţământ în judeţ s-a desfăşurat în condiţii
bune. Calificativele acordate de revizorii şcolari, în luna martie 1 922, au scos în
evidenţă rezultatele bune ale dascălilor vasluieni, inspecţiile fiind făcute la 54 de şcoli
de pe teritoriu judeţului Vaslui.
În iunie 1 922 numărul cadrelor didactice scade la 266, din care titulari 1 1 9 (96
bărbaţi şi 23 femei). Ca suplinitori 144 (73 bărbaţi şi 7 1 femei). Alături de aceştia mai
erau trei ajutoare 2 bărbaţi şi o femeie.
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Personalul didactic primar urban din Vaslui era, pe luna martie de 34 cadre.
Numărul acestora creşte pe luna septembrie 1 923 la 36 de cadre repartizate astfel:
- 9 cadre la Şcoala nr. 1 de Băieţi,
I l cadre la Şcoala nr.2 de Băieţi,
- 9 cadre la Şcoala nr. 1 de Fete,
- 5 cadre la Şcoala nr.2 de Fete,
- 2 grădiniţe de copii cu câte un cadru fie�are.
Pe anul 1 924, personalul didactic urban din Vaslui era, în luna iunie de 33
cadre.
Datorită distrugerilor războiului, Şcoala Normală "Ştefan cel Mare
a
funcţionat de la 1 septembrie 1 9 1 9 în localul Şcolii Nr. l Fete (în schimbul de după
amiază), apoi de la 1 septembrie 1 920 la liceul "Mihail Kogălniceanu. " Î n decembrie
mai ocupa partea dreapta a localului fostului gimnaziu. Abia în 1 923 a început
construcţia la clădirea noii şcoli, pentru care Ministerul Instrucţiunii a dat 2.500.000
lei şi 1 .300.000 lei au fost subvenţii particulare, clădirea fiind dată în folosinţă în anul
1 926.
Perioada de după primul război mondial a fost perioada, care a stat sub semnul
celui mai important act legislativ al edificiului politic şi instituţional al României
Constituţia din 1 923. Articolul 24 din constituţie prevedea:
"Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întrucât
nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice.
Î nvăţământul primar este obligator. În şcolile Statului acest învăţământ se va da
gratuit.
Statul, judeţele şi comunele vor da ajutor şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace,
în toate �radele învăţământului, în măsura şi modalităţile prevăzute de lege. "6
In acest context legislaţia privitoare la învăţământ statua existenţa atât a
şcolilor publice ce aparţineau statului, cât şi a celor particulare autorizate de stat.
Este cazul legii pentru învăţământul primar al Statului şi învăţământul normal
primar, promulgată prin decret regal la 24 iulie 1 924. Potrivit acesteia învăţământul
primar având durata de 7 ani, era unitar pe întreg cuprinsul ţării, obligatoriu pentru
copii tuturor cetăţenilor români şi gratuit în şcolile aparţinând statului. O mare
însemnătate era atribuită frecvenţei elevilor la cursuri, pentru absenţe nemotivate fiind
prevăzute amenzi aplicate de delegaţiile comitetelor şcolare şi chiar închisoare în caz
de rea voinţă a părinţilor în a-şi trimite copii la şcoli. Şcolile normale asigurau
pregătirea personalului didactic din învăţământul primar.
Învăţământul secundar cuprindea două cicluri succesive: ciclu inferior
(gimnaziul ) având durata de trei ani şi cicu superior (liceul) cu durata de patru ani. 7
Pentru învăţământul vasluian perioada 1 9 1 8- 1 939 este caracterizată printr-o
accentuată instabilitate pe fondul creşterii populaţiei şcolare şi a numărului de şcoli în
special pe baza fluxului de copii din satele învecinate.
În 1 923, în fostul judeţ Vaslui erau în total 1 8 1 de şcoli primare rurale şi 1
şcoală de fete la Zăpodeni, în oraş erau două şcoli primare de băieţi cu 1 4 posturi, alte
două de fete cu 1 2 posturi, două grădiniţe de copii cu câte un post, iar în cadrul
învăţământului secundar funcţionau: un gimnaziu; o şcoală normală; o şcoală
profesională şi o şcoală particulară a "Societăţii ortodoxe a femeilor române" ; o şcoală
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de meserii în total I l unităţi de învăţământ. Şcolile de adulţi aveau un număr de 205
elevi.
Din 22. 1 64 recenzaţi de vârstă şcolară erau înscrişi în tot judeţul l 5.744 elevi,
rămaşi în afară 7 .29 1 copii. În oraşul Vaslui, din 2096 recenzaţi erau înscrişi în şcoli
1 .225, rămânând în afară 422 băieţi şi 449 de fete.
Cifra totală a celor din gimnaziul "Cogălniceanu" era în anul şcolar 1 92 1 1 922 de 1 42 elevi. clasele 1 - VIII, dar abia 5 erau absolvenţi de gimnaziu. La Şcoala
Normală erau înscrişi 203 elevi. În 1 925 se ajunge la 350 înscrişi cu 7 clase bugetare
şi una extrabugetară. În anul 1 930- 1 93 1 erau înscrişi 267 elevi ai statului la care se
adăugau 1 46 elevi particulari.
În ceea ce priveşte învăţământul particular, la 1 0 martie 1 926 a fost emis
Regulamentul pentru punerea în aplicare a legii referitoare la acest tip de învăţământ.
Funcţionarea şcolilor particulare era condiţionată de existenţa în medie a cel puţin 1 O
elevi pentru fiecare clasa, minimum 20 de elevi pe şcoală în cazul învăţământului
.
X
pnmar.
Fiecare an şcolar se finaliza cu un examen. Printr-un proces verbal încheiat la
7 iunie 1926, membrii corpului didactic primar din oraşul Vaslui au hotărât ca
examenul elevilor pregătiţi prin şcoli particulare să se susţină în fiecare şcoală cu
întreg corpul său didactic. conform regulamentului şi cu numărul de elevi înscrişi.
Dacă numărul elevilor era prea mare, examenul se putea susţine şi la mai multe şcoli
simultan. Totodată s-a hotărât ca sumele rezultate din taxele stabilite să se împartă
anual fiecărui membru al corpului didactic, indiferent dacă a fost sau nu membru al
comisiei de examinare, acest procedeu asigurând un plus de calitate şi o mai strânsă
solidaritate între membrii corpului didactic. 9
Conform situaţiei înaintate, Revizoratului şcolar în anul 1 926, 4 1 elevi din
oraşul Vaslui au solicitat susţinerea examenului particular pentru diferite clase. 1 0
În urma promovării examenului, elevii primeau un "certificat de clasă" , unde
se menţiona clasa absolvită, anul şcolar precum şi notele obţinute la obiectele de
studiu.
Ca o modalitate de desfăşurare a învăţământului particular era statuată şi
pregătirea elevilor în familie. Făceau excepţie de la această modalitate, învăţământul
normal. profesional, al fetelor şi băieţilor. precum şi cel agricol. Elevii pregătiţi în
familie erau examinaţi la sfârşitul fiecărui an şcolar, de către o comisie numită la
propunerea revizorului şcolar, comisie care stabilea obiectele pentru proba scrisă în
el fisele I II şi IV. la limba română şi la aritmetică. Pentru clasele 1 şi II, examinarea era
orală.
Î n ceea ce priveşte învăţământul particular direcţia de profil din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale solicită inspectoratelor şcolare judeţene situaţii
anuale ale şcolilor particulare din judeţul respectiv. Aceste situaţii se refereau la
activitatea şcolii însoţită de un tabel al personalului didactic ce activa în şcoala
respectivă. 1 1 Dint-o astfel de adresă însărcinată ministerului, de către Inspectoratul
Şwlar al Judeţului Vaslui rezultă că: "în anul şcolar 1 940, în judeţ singura şcoală
particulară era Şcoala" Assey-Tow " , înfiinţată în 1 90 1 , aparţinând Comunităţii
2
Evreilor din Vaslui, şcolă ce a funcţionat fără întrerupere până în anul 1 948. 1
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Organizarea şi desfăşurarea învăţământului secundar a suferit o serie de
modificări prin amendamentele aduse de legea din 22 iulie 1 93 1 . Astfel învăţământul
secundar îşi menţine împărţirea în cele două trepte de învăţământ (gimnaziul şi liceul),
dar durata gimnaziului se prelungeşte de la trei la patru ani. 14
Toate aceste schimbări duc în timp la o dezvoltare a învăţământului vasluian.
Comparativ cu anul şcolar 1 9 1 8- 1 9 1 9, numărul copiilor înscrişi la şcoli creşte. Potrivit
anuarului Şcolii Profesionale de Fete "Gheorghe şi Smaranda Mircea ",din Vaslui,
numărul elevilor se triplează în anul şcolar 1 923- 1 924, faţă de anul şcolar 1 9 1 8- 1 9 1 9,
ajungând de la 52 de eleve la 1 49. 1 4
Recensământul din 1 930 n e arată exact numărul ştiutorilor de carte din judeţul
Vaslui. Ca procentaj al celor care ştiau carte, pe ţară, judeţul Vaslui se situa la
jumătatea listei, cu un procent de 50,3%. Numărul ştiutorilor de carte era de 53 .256
locuitori, dintr-un procent de 1 06. 8 1 3 locuitori. Cel mai mare procent al ştiutorilor de
carte din judeţ era înregistrat în oraşul Vaslui (69,2%), cu 8 .680 locuitori ştiutori de
carte, iar cel mai slab s-a înregistrat în satul Secături cu un procent de 9,3%, din 1 62
de locuitori doar 1 5 ştiau carte. 1 5
Deşi se fac progrese în ceea ce priveşte învăţământul, nu toate treptele de
învăţământ se bucură de succesul dorit de autorităţi. Din tabelele făcute cu ocazia
recensământului populaţiei în 1 930, se remarca numărul mic al celor ce urmau prima
treaptă a învăţământului, şi anume grădiniţa. Numărul acestora era pe total judeţ
Vaslui. de 6 1 4 copii.
Instrucţia primară se bucura de cel mai mare număr de elevi 47.4 1 3 . După
învăţământul primar se remarca o scădere a numărului de elevi, de la o treaptă la alta.
Pentru instrucţia secundară numărul elevilor scade vertiginos ajungând la cifre mici cu
tot efortul depus de autorităţi de a încuraja acest nivel de învăţământ (3. 1 04) . Aceeaşi
situaţie o arată cifrele privind numărul celor care urmează cursurile profesionale de
1 648.

Numărul celor care urmează facultatea este foarte mic, 372 studenţi, iar cei ce
urmează alte şcoli superioare sunt şi mai puţini, 1 05 .
Potrivit datelor recensământului din 1 930, s e remarcă o diferenţă majoră între
sat şi oraş, situaţie COf!lparabilă cu cea din zilele noastre. Ştiinţa de carte în mediul
rural se ridica la cifra de 44.576 locuitori (47,8%), în timp ce în mediul urban numărul
ştiutorilor de carte era de 8 .680 locuitori (69,2%). Din tabelul privind "Distribuţia
procentuală a ştiutorilor de carte după gradul de instrucţie pe provincii, judeţe şi medii
în 1 930", rezultă o mare diferenţă între mediul urban şi cel rural.
Surprinzător, dar nu neaşteptat, este gradul mare al celor din mediul rural, faţă
de mediul urban în ceea ce priveşte numărul elevilor, care urmau şcoala primară,
93, 1 % faţă de 68,4% . Î n schimb la celelalte trepte ale învăţământului conduce detaşat
oraşul.
Diferenţa în privinţa învăţământului se face simţită şi între femeie şi bărbat.
Exista în acea perioadă, există şi astăzi la unii, concepţia că femeia nu are de ce să
înveţe. Rolul ei era de a fi supusă bărbatului, de a face mâncare, să aibă grijă de
animale în lipsa bărbatului, de a creşte copii. Femeia nu era trimisă să studieze, chiar
dacă învăţământul era, în şcolile statului, gratuit şi obligatoriu. Datorită acestei
concepţii eronate, numărul femeilor ştiutoare de carte este foarte mic. Populaţia
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masculină cunoscătoare de carte din judeţul Vaslui este de 65,7% în timp ce
procentul femeilor ştiutoare de carte din judeţ este de 35,2%. Numărul bărbaţilor
ştiutori de carte era de 34.430, iar cel al femeilor era de 1 8.826 cu puţin peste jumătate
din numărul bărbaţilor.
În perioada interbelică se reuşeşte ca numărul femeilor care urmează o
instituţie de învăţământ să crească din ce în ce mai mult, iar concepţia "locul femeii
este la cratiţă" să se reducă, femeia reuşind să se integreze bine în procesul de
învăţământ.
Cu toate acestea, deşi se remarcă o creştere semnificativă a numărului de
elevi. 4Y.7% din populaţie era analfabetă.
Activitatea culturală se amplifica odată cu sfârşitul războiului. Apar o serie de
ziare locale, cum ar fi : "Democratul"( l 9 1 1 - 1 937), ziarul organizaţiei locale a
Partidului Naţional Liberal; "Vasluiul"( l 9 14) ziarul organizaţiei locale a Partidului
Conservator; "Propaganda" ;"Poporul" ;"Vocea Vasluiului"; "Cultura"; "Vlăstarul'';
··îm :lţătorimea Vasluiană". etc.
Momentele acestei treziri spirituale pot fi considerate şi vizitele prin partea
locului ale unor personalităţi ca: Petre Andrei ( 1 932, 1 933 ), Constantin Angelescu (
Ministrul Educaţiei Naţionale), Mihai Negură (Ministrul Cooperaţiei, 1 936),
Episcopul de Huşi Nifrom (septembrie 1 936), praf. univ. Nicolae Georgescu-Tistru,
etc.

Toate acestea conduc la o înviorare mai accentuată a culturii şi
învăţământului. Astfel în luna noiembrie 1 933 judeţul şi oraşul Vaslui avea un efectiv
de 4 1 2 învăţători. Î n noiembrie 1 934 numărul cadrelor didactice creşte la 508
învăţători. Cu toate acestea numărul mare de copii "impune numirea a încă 1 50
învăţător(, avea să declare prefectul de Vaslui. dl. Gheorghe Răşcanu. 1 6
În noiembrie 1 933 existau în judeţul Vaslui un număr de 205 şcoli, numărul
acestora ajungând după un an la 23 1 . Faţă de anul 1 932 când numărul şcolilor s-a
diminuat ajungând de la 1 88 la 1 75, acest fapt este o adevărată izbândă. A contribuit la
aceasta şi sfârşitul crizei economice din România începută în 1 929 şi încheiată în
1 93 3 .

De aceea comparativ cu anii trecuţi frecvenţa la cursuri în anul 1 933 a fost în
creştere. de 1 0.975 copii din cei 20. 1 55 înscrişi. Î n luna noiembrie 1 934 a fost o
frecvenţă de 24.786 copii din 30.870 înscrişi, ceea ce reprezintă o frecvenţă de 80% pe
judeţ.
Dacă în 1 933 funcţionau în judeţ doar 8 cursuri complementare, în aceeaşi
perioadă a anului următor, cursuri complementare au luat fiinţă la toate şcolile cu mai
mult de două posturi, adică la 1 57 de şcoli. Odată cu aceste cursuri s-au înfiinţat şi 1 3
ateliere cu maiştri plătiţi de Stat. În noiembrie 1 934 funcţionau în judeţ 1 50 de cursuri
pentru adulţi cu 5.000 de elevi.
În noiembrie 1 934 apare o nouă programă, care preciza, că profesorul poate şi
trebuie să adapteze prevederile acesteia (obligatoriu fiind numai unele capitole
pri ncipale) după natura şi numărul elevilor, după regiunea şcolii.
Principiile după care a fost alcătuită programa din 1 934 apare ca o veritabilă
emanaţie colectivă, deoarece, cu un an înainte se suprapuseseră spre discuţie în
consiliile profesorale din şcoli, cerându-li-se părerile.
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Pentru evitarea supraîncărcării elevilor se impunea selectarea materialului de
predat în clasă atât sub raport calitativ cât şi sub raport cantitativ. Calitatea
informaţiilor implica mai ales contribuţia la plămădirea aptitudinilor sufleteşti şi
trupeşti şi realizarea personalităţii elevului. Se considera că acest fel de organizare a
şcolii secundare, pe opt ani, poate asigura deopotrivă cunoştinţele de cultură generală,
cât şi prelucrarea şi aplicarea lor de către elevi .
Urmărindu-se stabilirea unui echilibru cât mai raţional între partea umană şi
cea reală în toate clasele, se ajungea în clasa a-VIII-a, la o bifurcare în sensul
despărţirii în ramurile literară şi ştiinţifică spre a asigura manifestarea elevilor după
înclinările lor. Programa sublinia necesitatea aplicaţiilor cât mai variate pentru
introducerea elevului în cunoştinţa cât mai exactă a realităţii, în care va trăi şi va
activa. Legarea învăţământului de realitatea muncii devenise de pe atunci o necesitate,
care însă nu putea fi pusă prea bine în practică. doar printr-o oră de lucru manual la
băieţi şi alta de gospodărie la fete, care trebuiau să presteze şi alte două ore de lucru la
mână.
Principiul gradaţiei cunoştinţelor după puterea de înţelegere a elevilor (de fapt
al accesibilităţii), corelarea materiilor şi grija alcătuirii orarului numai în raport de
interesele pedagogice, iată alte probleme dezbătute în partea întâi a programei
minimale, care lasă profesorului libertatea să-şi împartă materia analitic pe lecţii şi
ore_ şi să-şi mlădieze învăţământul după loc şi oameni, căutându-1 să-I facă cât se
poate mai viu şi mai concret, prin lecţiile practice şi aplicate.
Ceea ce prevedea programa se constituia în cerinţe minime care asigurau însă
o necesară unitate a învăţământului în toată complexitatea sa_
În ceea ce priveşte organizarea generală a predării şi metodologiei didactice,
se atrăgea atenţia asupra unor probleme cum ar fi: judicioasa repartizare a materiei
(prin întocmirea planului analitic dezvoltat) şi coordonarea planurilor analitice
întocmite pentru diferite materii; necesitatea unei educaţii naţionale şi folosirea unor
metode principal active; apropierea învăţământului de realitatea vieţii şi a muncii în
vederea atingerii scopului educativ; folosirea cât mai largă a mijloacelor moderne ale
timpului (emisiunile radiofonice, gramofonul, filmul, fotografia). Se atrăgea totodată
atenţia rolului lucrărilor de acasă şi în clasă, cât şi a importanţei bibliotecii, al cărui
fond trebuia cunoscut şi recomandat de toţi profesorii. La aniversarea a 1 00 de ani de
învăţământ vasluian, Şcoala Primară Nr. l de Băieţi, din Vaslui primeşte o importantă
donaţie de carte din partea fostului elev George G. Mironescu.
Efectul aplicării programei din 1 934 a fost vizibil destul de repede. Creşte
nivelul predării obiectelor şi atmosfera din clasă devine prielnică pentru învăţat.
Aceasta a condus la acel avânt recunoscut al învăţământului din 1 938, iar pentru
majoritatea corpului profesoral a însemnat o confirmare a muncii depuse de-a lungul
veacurilor.
Pentru întreţinerea materială a şcolilor s-au depus eforturi, să se verse
Comitetelor Şcolare 14% din veniturile ordinare şi 113 din fondul cârciumilor. Astfel
au fost alocaţi în anul 1 93 3 , în judeţul Vaslui -, pentru reparatul şcolilor de sfintele
sărbători de Paşti suma de 90.000 lei, iar pentru reparaţii de deschidere suma de
1 00.000 lei_ Pentru terminarea localuri lor de şcoală s-au acordat în anul financiar
-
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1 933- 1 934 suma de 1 .000.000 lei trimişi de Ministerul Instrucţiunii şi 600.000 lei din
fondurile judeţului.
Relansarea economică a României duce şi la creşterea bugetului alocat
învăţământului. Între 1 933 şi 1 939 s-au construit şi reparat în judeţ un număr
important de şcoli. Numai din fondul alocat de către Ministerul Instrucţiunii au fost
reparate şi terminate lucrările la un număr de 72 de şcoli din judeţul Vaslui, printre
care s-au aflat şi şcolile: Zăpodeni (80.000 lei); Pungeşti (80.000 lei); Pribeşti (36.000
lei): Coropceni (50.000 lei); Recea (30.000 lei); Bacu (30.000 lei); Gârbeşti (28.000
lei): Toporăşti ( 1 5 .000 lei): Buhăeşti (8.000 lei); Micleşti (5.000 lei); Ursoaia (3 .000
lei ). etc. 1 7
Î n anul 1 935 se alocă d e către prefectura Vaslui fonduri pentru reparaţii către
şcolile din satele Fedeşti ( 1 0.000 lei), Muntenii de Sus (50.000 lei), Micleşti(5 .000
lei ). Lipovăţ (5.000 lei), Mânjeşti, Valea Rea. 18

Anul 1 936, Ministerul Instrucţiunii Publice acordă pentru repararea localurilor
de şcoală suma de 200.000 lei. Cu această sumă au fost reparate un număr de 24 de
şcoli. cu sume ce au variat între 20.000 şi 2.000 de lei pe şcoală. S-au executat lucrări
de reparaţie la şcolile: Zăpodeni Nr.2 şi Nr.3, Albeşti, Sasova, Chilia, Carbesti,
Hârşova-Fundătura, etc.
Pentru construirea unui local de şcoală supra primară, cu internat, în comuna
Siliştea s-a alocat suma de 1 .580.000 lei, în anul 1 936, clădirea fiind terminată în anul
1 939?'
Pentru anul financiar 1 937- 1 938, Prefectura Judeţului Vaslui, aloca un fond de
1 70.000 lei pentru reparaţii şi construcţii de şcoli rurale, chirii, combustibil şi cantine
şcolare. La această sumă se mai adăuga subvenţia de 20.000 lei, acordată comitetului
şcolar judeţean şi alte 20.000 lei ajutoare comitetelor şcolare secundare.
Constituţia din 1 938 nu schimbă prea mult, datele referitoare la învăţământ,
faţă de Constituţia din 1 923. Potrivit articolului 10 din această constituţie, se
recunoştea românilor libertatea învăţământului. Articolul 2 1 precizează:
" Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin legi speciale şi întrucât
nu va ti contrar bunelor moravuri, ordinei publice şi intereselor de Stat.
Învăţământul primar este obligator. În şcolile statului acest învăţământ va fi
gratuit.''21
Începând cu anul 1 939, bugetul alocat învăţământului scade, dar judeţul
Vaslui se bucură în continuare de investiţii în construcţii de şcoli rurale.
Prin contractul dintre Rezidenţa Regală a Ţinutului Prut din Iaşi, reprezentată
prin D-1 Traian lonaşcu, Rezident Regal şi Romeo Profir antreprenor, cel din urmă se
obliga la ridicarea a şapte localuri de şcoli supra primare cu internate în valoare de
H.960.000 lei. 22 Tot în 1 939 este data la care s-au început lucrările de construcţie la
şcoala pri mară cu două clase în satul Glodenii Gândului, comuna Tibăneşti jud. Vaslui,
proiect în valoare de 498.000 lei. 23 În acelaşi an au început cons �cţiile şi la proiectul
în valoare de 52.000 lei, pentru construcţia unei case şi a unui cuptor de pâine la
şcoala de gospodărie rurală " Procopie Florescu" , din comuna Tauteşti.
La 27 mai 1 939 a fost emisă o nouă lege pentru organizarea şi funcţionarea
învăţământullii primar şi normal, data la care revizoratele şcolare şi-au schimbat
denumirea în inspectorate şcolare judeţene. 24
�
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Între prevederile acestei legi semnalăm posibilitatea colaborării Ministerului
Educaţiei Naţionale cu Serviciul Social în scopul înfiinţării unor cursuri speciale
destinate absolvenţilor şcolilor primare, pentru dezvoltarea spiritului practic
gospodăresc. Se instituie astfel ciclul primar superior, cu un caracter practic, având
protil agricol gospodăresc, industrial sau comercial.25 La începutul anului 1 940 astfel
de cursuri se desfăşurau în 1 03 şcoli de pe cuprinsul judeţului Vaslui. Tot în sprijinul
pregătirii practice a elevilor, în acelaşi an îşi desfăşurau activitatea 17 ateliere practice,
din care două .în oraşul Vaslui. În comunele Deleni, Pungeşti, Tansa şi Zăpodeni,
existau ateliere profilate pe practica agricolă şi pomicultura, fiind conduse de
. 'Il
agronomi . Un capitol al legii învăţământului primar şi normal, din 1 939, reglementează
controlul efectuat în şcoli. Personalul cu atribuţii de control al activităţii din şcoli avea
în componenţă: subinspectori şcolari, inspectori şcolari judeţeni , inspectori de ţinut şi
inspectori generali, fiecare categorie având arii de competenţă specifice. În condiţiile
reglementărilor legale, contolul activităţii în clasă, a învăţătorilor, frecvenţa elevilor, al
modului în care sunt alcătuite fişele acestora revene în atribuţiunile subinspectorilor
şcol ari .

Inspectorii şcolari judeţeni puteau fi delegaţi să efectueze inspecţii speciale, în
scopul acordării gradelor didactice II şi 1 .

Inspectorii d e ţinut aveau sarcina îndrumării ş i controlului şcolilor din ţinutul
respectiv precum şi efectuarea anchetelor ordonate de autorităţile şcolare superioare.
Controlul administraţiei şcolare din ţinut (directori de şcoli, inspectorate judeţene)
erau de competenta inspectorilor generali . 27
Odată cu începerea celui de-al doilea război mondial, învăţământul românesc
se face din ce în ce mai greu. Condiţiile grele din timpul războiului s-au răsfrânt
negativ asupra învăţământului vasluian cu întreaga sa serie de consecinţe; pornind de
la lipsa de combustibil şi alimentelor până la mobilizarea învăţătorilor în unităţi
militare. Nevoia de oameni calificaţi duce la creşterea numărului de elevi, care termină
clasele, prin scăderea calităţii procesului de învăţământ. La acestea se adaugă şi
efectele cutremurului din noiembrie 1 940, când numeroase clădiri şcolare au fost
avariate. Dintr-un raport al serviciului financiar Vaslui, aflăm că:
"Domnul mareşa! Ion Antonescu conducătorul Statului a binevoit să acorde un
fond însemnat acestui judeţ pentru construirea sau repararea de, Şcoli sau B iserici, în
special acelora care au suferit în urma cutremurului din anul 1 940 ?8 Ajutorul acordat
de Mareşa! era condiţionat de obligaţiunea locuitorilor satelor de a contribui şi ei, "cu
obolul şi munca lor la lucrările ce sunt a se face la Şcoli şi Biserici. "29
S-au stabilit reparaţii pentru un număr de 1 0 de şcoli:
1 . Şcoala din satul Costeşti, comuna Costeşti
2. Şcoala din satul Chetreşti, comuna Deteşti
3. Şcoala din satul Mănăstirea, comuna Hârşova
4. Şcoala din satul Hârşovani, comuna Ivăneşti
5.
6.
7.
8.

Şcoala din satul Chilia, comuna lvăneşti

Şcoala din satul Valea Caselor, comuna Lipova
Şcoala din satul Poeneşti, comuna Poeneşti
Şcoala din satul Porcăreţ, comuna Pungeşti
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9. Şcoala din satul Buda, comuna Rafaila
1 0. Şcoala din Hârşova-Mănăstire .
Cutremurul din 1 940 a afectat şi clădirea Şcolii Primare de Băieţi Nr. 1 , din
Vaslui . Dintr-o notă din 1 94 1 , adresată de către primăria Vaslui, aflăm că: "acum
clădirea şcolii fiind zbruncinată de cutremurul din Noembrie 1 940, Primăria Vaslui
proectează să construiască un nou local care va fi, sperăm noi o podoabă a oraşului . " 30
Pentru acoperirea cheltuielilor necesare clădirilor publice afectate de cutremur
urmau să se utilizeze fonduri alocate prin bugete, iar acolo unde acestea erau
insuticiente să se apeleze la Ministerul Culturii Naţionale şi la Ministerul Lucrărilor
Publice. unde s-a deschis un credit extraordinar de 75.000.000 lei. 3 1
În anul 1 942, datorită şi distrugerilor provocate de război Uudeţul Vaslui aflat
la graniţă directă cu Uniunea Sovietica), s-au cheltuit pentru repararea şcolilor primare
şi secundare din judeţ suma de 1 .300.000 lei. 32
La începutul anului 1 943 situaţia statistică a şcolilor existente pe teritoriul
judeţului Vaslui - situaţie întocmită de către inspectoratul şcolar judeţean menţiona 43 şcoli de zid, din care 1 6 şcoli cu o sala de clasă, 1 5 şcoli cu două săli de clasă, 6
şcoli cu trei săli de clasă, 5 şcoli cu patru săli de clasa şi 1 şcoală cu cinci săli de clasă.
La acestea se adăugau 1 1 8 şcoli de vălătuci din care 5 1 şcoli cu o sală, 56 şcoli cu
două săli. 5 şcoli cu trei săli şi 6 şcoli cu patru săli de clasă. Spaţiul destinat
învăţământului era completat cu un număr de 32 şcoli închiriate. Unele dintre ele
dispuneau de locuinţă pentru director.
La începutul anului 1 943, în judeţul Vaslui îşi desfăşurau activitatea 532 de
învăţători. având diferite grade didactice (1, II , definitivat). În afară de aceştia sunt
menţionaţi învăţători provizorii, cu încredere şi cei suplinitori. Numărul elevilor care
urmau cursurile din judeţ era însă unul destul de ridicat potrivit recensământului şcolar
din 1 942. numărul lor ajungând la 23 .525 elevi înscrişi. Era un număr ridicat dacă
ţinem cont de faptul că România participa în condiţii grele la cel de-al doilea război
mondial.
Distrugerile provocate de război, pe teritoriul judeţului Vaslui au fost
însemnate. Astfel s-a dispus în anul 1 943 acordarea unor sume mari pentru construcţia
şi repararea de şcoli primare şi biserici din judeţ. Centrul construcţiunei şi reparaţiuni
de şcoli primare şi biserici ''Fond Mareşa! Antonescu" şi Ministerul Afacerilor Interne,
acorda judeţului Vaslui o sumă majoră de 20.500.000 lei.
Condiţiile pentru desfăşurarea cu succes a procesului de învăţământ se
desfăşoară mai greu, odată cu apropierea frontului de ţară. Pentru a înţelege mai bine
condiţiile de învăţământ, din judeţul Vaslui voi reda mai jos programul unor zile de
lucru în şcoală:
Programul zilei de 1 3 februarie 1 944
Începe la ora I l jumătate - 1 2, cu:
Sfinţirea apei la şcoală şi cuvântarea preotului Constantin Chiriac privitor la
deschiderea cursurilor. La ora 14 are loc deschiderea şezătorii prezentată de Dl.
Constantin Alexandru. Programul şezătorii va fi executat de elevii şcoalei, extraşcolari
în colaborare cu asistenţa.
Primul subiect: Condiţiuni ce trebuiesc respectate la întemeierea unei locuinţe
Î
de Dl. nvăţător C. Alexandru.
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Al doilea subiect: Igiena locuinţei şi igiena corporală de D-na Medic Nina
Pnitavenca.
Cuvântul de închidere a şezătorii şi luarea de hotărâri pentru demonstraţia
practică ce va avea loc în ziua de Miercuri 1 6 februarie a.c. de Preot Constantin
Chiriac. La final se face apelul.
Programul zilei de 1 6 februarie 1 944
Ora 14. Şedinta practică de lucru. Vizitarea gospodăriilor: Nica Iacob, Ion
Th. Apetroaiei, Zoiţa Apoitoriu şi Ilie Gavril.
Ora 1 6. Şezătoare de lucru în atelierul şcolii. Absolvenţii şcolii Făureşti
conduc împletitul coşurilor şi facerea rogojinilor. 3 3
Deşi procesul de învăţământ nu pare la prima vedere să fie foarte afectat,
apropierea războiului de graniţele judeţului Vaslui, duce la distrugerea unor instituţii
de învăţământ, cât şi la la suspendarea cursurilor.
Anul 1 944 a adus distrugeri majore în judeţul Vaslui. Luptele ce s-au dat în
acest judeţ au făcut ca şi învăţământul vasluian să aibă mult de suferit O notă către
Prefectura Judeţului Vaslui ne informează că în ziua de 23 august 1 944, incendiul a
distrus şcoala primară din comuna Tg. Negreşti . O altă clădire care a suferit de pe
urma războiului a fost şi clădirea liceului "Mihail Kogălniceanu" .
Războiul face ca între 27-30 noiembrie să se ţină examenele de corigenţă şi
admitere în cadrul Liceului "Mihail Kogălniceanu " Abia târziu la 1 decembrie 1 944
se poate intra la lecţii în clădirea liceului ortodox de fete şi abia la 4 martie 1 947 se
poate intra în clădirea veche.34
Terminarea celui de-al doilea război mondial lăsa pe seama învăţământului
vasluian mari probleme nerezolvate. Un număr mare de şcoli sunt distruse, lipsa de
bani pentru încălzire şi lipsa de cadre îşi pun şi ele accentul asupra procesului de
învăţământ. În anul 1 945 s-au alocat pentru judeţul Vaslui pentru întreţinerea,
repararea şi continuarea lucrărilor de construcţie a şcolilor primare şi repararea
bisericilor din comunele rurale suma de 8.000.000 lei. A luat fiinţă, astfel, în satul
Măcreţi, cu Deciziunea Onor Minister Ed. Naţionale Nr. 2 8 1 477/9.X. 1945, o nouă
şcoală primară.
Cu toate aceste greutăţi, învăţământul continuă să funcţioneze cu bine în
judeţul Vaslui. Pentru a întări cele spuse de mine, vă prezint mai jos planul de
învăţământ al anului şcolar 1 945 - 1 946. 3 5
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Schimbarea regimului politic, intervenită după al doilea război mondial a
determinat o accentuare a procesului de ideologizare a învăţământului, corespunzător
orientărilor politice specifice perioadei. Dincolo de acest aspect remarcăm
preocuparea pentru învăţarea neştiutorilor de carte.
În acest scop s-au organizat "Şcolile de adulţi " (pentru înlăturarea neştiinţei de
carte), în cadrul întreprinderilor organizate sindical, în instituţii de stat şi particulare
precum şi în şcoli primare din mediul rural. Sarcina organizării acestor şcoli revenea
Consiliului Sindical Judeţean Vaslui şi al comitetelor de întreprindere, iar în mediul
rural obligaţia revenea directorului şcolii primare din localitate. Consecinţa directă a
acestor şcoli o constituie înfiinţarea a 47 de şcoli de alfabetizare în judeţul Vaslui,
unde figurau înscrişi 1 9 1 3 elevi împărţiţi în trei cicluri de învăţământ.36
Din nota informati vă nr. 1 733, din 1 6 ianuarie 1946 a postului de jandarmi
Soleşti către Inspectoratul Jandarmi Vaslui ne aduce la cunoştinţă că: " atât din partea
femeilor, cât şi din partea bărbaţilor, că această ştire (ştire referitoare la alfabetizarea
neştiutorilor de carte între 1 2 şi 40 de ani) nu au primit nici cu o bucurie ba din contra
sunt nemulţumiri spunând că sunt necăjiţi şi socot că este o povară pentru ei. "37
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Din 1 946, la indicaţiile celor de Ia putere începe epurarea fondului de carte. Şi
în bibliotetice şcolilor din judeţul Vaslui, ca şi peste tot în ţară s-a trecut Ia distrugerea
fondului de carte, neţinându-se cont de valoarea cărţilor.
Î ntre zilele de 2 şi 4 februarie 1 946, inspectoratul şcolar al regiunii şcolare Iaşi
vizitează şcolile din Huşi şi 7 şcoli din Vaslui, fiind mulţumit de desfăşurarea
procesului de învăţare.
Pe exerciţiul financiar 1 946 - 1 947 s-au prevăzut în bugetul Comitetului Şcolar
Judeţean Vaslui, ca subvenţie din partea Prefecturii suma de 1 .500.000 lei. 38
Cu toate aceste greutăţi, lăsând deoparte părţile negative ale ideologiei
comuniste, în privinţa învăţământului trebuie remarcat faptul, că au participat intens Ia
procesul de alfabetizare a unui important număr de oameni.
Şcoala vasluiană s-a străduit să pregătească elemente folositoare nu numai
zonei ci întregii ţări. Înrădăcinarea sentimentului de ţară nu s-a realizat numai prin
obiectivele care urmăresc direct cunoaşterea limbii şi literaturii naţionale, a istoriei şi
geografiei, ci şi prin transmiterea unui fond sufletesc susţinut de căldura intimă a
personalităţii fiecăruia. Acţiunile să le zicem complementare, din cadrul activităţii
şcolare obşteşti şi extra şcolare au înfrumuseţat, vitalizând instrucţia, în sensul ei cel
mai larg şi au format o educaţie necesară unor oameni, dintr-o altă parte a ţării care să
înfrunte istoria.

L 'enseignement de Vaslui
Pour le departament de Vaslui l'enseignement constitue un domaine avec une
Iongue et riche tradition. Ainsi dans Ia premiere moitie du XIXeme siecle il y a eu des
ewles ecclesiastiques sous la direction des chantres ayant des matieres religieuses.
Pour 1' enseignement de Vaslui la periode entre 1 9 1 8- 1 948 se caracterise par
une instabilite accentuee sur le fond de l' accroissement de la population scolaire et du
nombre d'ecoles en special conformement au flux d' enfants appartenant aux villages
limitrophes.

NOTE :
l . Direcţia Generală a Arhivele Statului Filiala Vaslui, Un an de activitate.
Situaţia Judeţului Vaslui de la 1 5 noiembrie 1 933- 1 decembrie1 934. Expunerea făcută
de D-1. Gh. Răşcanu Prefectul judeţului în şedinţa Consiliului Judeţean de la 1
decembrie 1 934, tipografia Noua Chiriac-Vaslui ( 1 934), pag. 1 02 ;
2. Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Constituţiile României, Editura Autonoma
.. Monitorul Oficial " , Bucureşti. I 995, pag. 35 şi urm;
3. Direcţia Generală a Arhivele Statului Filiala Vaslui, Expunerea Situaţiei
Judeţului Vaslui prezentată Consiliului Judeţean în sesiunea extraordinară de la 1 5
octombrie 1 904, Editura Tipografia şi Iegătoria de cărţi Constantin D . Lupascu,
( 1 904), pag. 9;
4. Ibidem, pag. l O;
5. Ibidem, pag. l 6;
6. Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, op. cit., pag. 67;
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7. Constantin Hamangiu, Codul general al României, voi. XV -XVI, pag. 1 064;
8. Ibidem, pag. 59:
9. Direcţia Generală a Arhivele Statului FilialaVaslui, fond Inspectoratul şcolar
al judelului Vaslui. dosar 3/ 1 926, fila 1 :
1 0. Ibidem, fila 3:
I l . Direcţia Generală a Arhivele Statului Filiala Vaslui, fond Inspectoratul
şcolar al judeţului Vaslui, dosar 6/1 939 file 85-86
1 2 . Ibidem, fila 84;
1 3 . Constantin Hamangiu, op_ cit., pag. 622
1 4 . Direcţia Generală a Arhivele Statului FilialaVaslui, Anuarul Şcoalei
Profesionale de Fete "Gheorghe şi Maria Mircea" , din Vaslui pe anul şcolar 1 9 1 81 9 1 9:

1 5 . Sabin Mănuilă, Recensământul general al Populaţiei României din 29 dec.
1930. voi. III Editura Institutul Central de Statistică, Bucureşti, pag. 524, 526;
1 6. Direcţia Generală a Arhivele Statului FilialaVaslui. Un an de activitate_ . . ,
pag. 63 :
1 7 . Ibidem, pag. 67 şi urm.
1 g_ Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui, dosar 8. fila 6:
1 9. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui. dosar 14/1 936, fila 1 2 şi urm. ;
20. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond prefectura
Judeţului Vaslui. dosar 34/ 1939, file: 1 , 6, 7. 8, 9, 1 0. 25. 29, 30, 3 1 , 32, 33, 34;
2 1 . Ioan Muraru ,Gheorghe Iancu, op. cit., pag. 90, 93;
22. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui. dosar 34/ 1 939. fila 37 şi urm.:
23. Ibidem, dosar 30/1 939. fila 28;
24. Constantin Hamangiu, op. cit., voi. XXVII, pag. 1 626;
25 . Ibidem, pag. 1 629;
26. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vaslui, dosar 811 939, fila 1 67 ;
2 7 . Constantin Hamangiu, op. cit., voi.XXVII, pag. 1 639 ş i unn.;
28. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judelului Vaslui, dosar 5911 943, fila 2 şi urm. ;
29. Ibidem, fila 1 ;
30. G.G. Mironescu, Un centenar cultural la Vaslui, Editura B ucovina,
Bucureşti, 1 942, pag. 7:
3 1 . Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui, dosar 23/ 1 94 1 ;
32. Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui, dosar 7 1/ 1 942, fila 2;
3 3 . Direcţia Generală a Arhivelor Statului Filiala Vaslui, fond Prefectura
Judeţului Vaslui, dosar 4911 944, fila 1 ;
34. Dumitru V. Marin. Cornel ia C . Alexandru, Liceul "Mihail
Kogălniceanu"centenar 1 890- 1 990, Vaslui, Editura Tipografia Vaslui, pag. 1 6;
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36. Direcţia Generală a Arhivelelor Statului Vaslui, fond Inspectoratul Şcolar
Vaslui. dosar 1 0/ 1 947;
37. Arhivele Statului Vaslui, fond Prefectura Judeţului Vaslui, dosar 64/1 946,
fi la5 :
38. Ibidem, fila 349.
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CREATORUL GHEORGHE VRĂNCEANU ÎN
CONTEMPORANEITATE
Alecsandru Simion
Este o misiune foarte dificilă să vorbeşti despre un act de creaţie, şi mai ales
despre cel care îl înfăptuieşte, întrucât eşti urmărit de teama că ai putea spune, fie prea
mulL intrând în categoria celor care exagerează, fie prea puţin, situându-te în
categoria celor care minimalizează acest act şi implicit pe creatorul său. Creaţia este o
a<.:tivitate prin care se i nstituie într-o formă de existenţă fizică sau mentală - conştientă
<.:eva <.:e nu a existat până în acel moment. Creaţia dă celor care o practică o aură
aparte. indiferent de domeniul de creaţie, iar creatorii au fost din totdeauna o categorie
de oameni rupţi de activitatea practică de zi cu zi. în general fără aplicaţie spre partea
materială a lucrurilor. deşi sunt şi ei - oameni.
Personalitatea puternică a Academicianului Gheorghe Yrănceanu, mărginită
numai la două dintre multiplele ei laturi, cea de pedagog strălucit şi cea de creator de
elită în domeniul geometriei, a produs o rezonanţă intensă în rândurile tinerelor cadre
didactice. a studenţilor. doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici din preajmă şi de
pretutindeni. contemporani cu marele savant. Aproape toate evenimentele specifice,
începând cu apariţiile de manuale de geometrie elementară, geometrie diferenţială şi
proiectivă. cursuri universitare, monografii de specialitate, continuând cu
manifestările ştiinţifice şi simpozioanele naţionale de matematică şi încheind cu
<.:ongresele şi conferinţele mondiale din domeniile matematicii sau mecanicii purtau
amprenta Academicianului, chiar dacă nu totdeauna prin prezenţa sa fizică dar sigur
prin prezenţa sa spirituală. Academicianul Gheorghe Yrănceanu a încurajat. sprijinit şi
orientat colaboratorii săi în direcţia abordării unor cercetări interesante, de
perspectivă, să editeze sau să publice rezultatele cercetărilor proprii, să conceapă
cursuri utile studenţilor şi să atragă tinerii spre domeniul atât de modern dar în acelaşi
timp dificil. al geometriei diferenţiale.
Ca student la Institutul Politehnic, între anii 1 963-68 am căutat să intru, atât
cât c:ra posibil, pe făgaşul studiului geometriei analitice şi în special a aplicaţiilor
acesteia în mecanică şi în analiza câmpurilor. Am simţit o oarecare dificultate în
asimilarea rapidă a unor cunoştinţe absolut necesare, din cărţile marelui geometru care erau dedicate studenţilor de la matematică, de aceea am recurs la studiul
manualului de Geometrie analitică şi diferenţială, Ed. Did. şi Pedagogică Bucureşti,
1 965. elaborat de un colectiv de autori : Elena Murgulescu, Sofia Flexi, O. Kreindler,
O. Sacter, M. Tîmoveanu, curs prefaţat de Academicianul Gheorghe Yrănceanu. După
câteva fraze introductive, Academicianul remarcă următoarele:
.. Dezvoltarea calculului diferenţiat şi integral a condus la dezvoltarea
geometriei diferenţiale. Pe măsură ce au progresat acele ramuri ale matematicii care
sunt legate de calculul algebric, cum sunt: algebra, analiza, logica matematică etc., s-a
<.:ăutat să se ţină seama de aceste progrese şi în cărţile ce expun materia geometriei
analitice şi diferenţiale. Desigur, este însă de dorit să nu se piardă din vedere că
scopul principal al unor asemenea cărţi nu este calculul algebric, ci geometria.
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Cartea de faţă, scrisă de un colectiv de profesori cu multă experienţă, vine să
se adauge la multe alte cărţi de geometrie analitică şi diferenţială apărute în ultimii 10
ani în ţara noastră. Cititorul va remarca că în această carte se utilizează mai mult decât
în alte cărţi de geometrie analitică şi diferenţială unele noţiuni noi, cum sunt acelea
referitoare la teoria mulţimilor, teoria structurilor, logica matematică etc., noţiuni care
sunt menite să uşureze înţelegerea unor probleme geometrice şi să situeze aceste
probleme într-un cadru cât mai general, fără a pierde însă din vedere intuiţia
geometrică.· ·
De asemenea, cartea prezintă cercetările geometrice în ţara noastră. Dintre
acestea voi sublinia în mod deosebit referirile la opera Academicianului Gheorghe
Vrănceanu elaborată până la mijlocul deceniului al şaptelea al secolului al XX-lea.
Cercetările privind noţiunea de conexiune a lui LEVI-CIVITA într-un spaţiu
riemannian au fost continuate în ţara noastră de unii dintre elevii lui Al. Myller,
deveniţi ulterior savanţi, cum sunt: O. Mayer, Gh. Vrănceanu şi alţii.
În Bucureşti, la Institutul de matematică al Academiei, precum şi la catedra de
Geometrie şi topologie a Universităţii lucrează un colectiv de cercetători sub
conducerea Academicianului Gheorghe Vrănceanu, profesorul fiind şeful catedrei de
geometrie de la 1 noiembrie 1 939. Activitatea sa ştiinţifică cuprinde aproape toate
ramurile geometriei diferenţiale moderne, abordând probleme de importanţă majoră.
Primele sale lucrări ştiinţifice. în domeniul analizei şi mecanicii, au constituit punctul
de plecare al unor teorii geometrice importante, care i-au făcut cunoscut numele în
întreaga lume, contribuind la creşterea prestigiului ţării noastre în domeniul ştiinţei.
Prima lucrare de geometrie. publicată în 1 926, "Sur les espaces
nonholonomes" defineşte spaţiile neolonome şi stă la temelia studiului sistematic al
spaţiilor neolonome Xnm şi aplicaţiile lor la probleme de stabilitate, probleme de
analiză, spaţii cu conexiune. Una din aplicaţiile la fizică o constituie o teorie unitară
relativistă a câmpului gravific şi electromagnetic, expusă în lucrarea "Une theorie
unitaire nonholonome des champs physiques", publicată în 1 936, în care se propune
ca model geometric al universului un spaţiu-timp neolonom V5 4
Î n lucrările de geometrie diferenţială specializată, Academicianul Gheorghe
Vrănceanu s-a ocupat cu studiul unei clase speciale de spaţii cu conexiune afină Spaţiile Kagan. De asemenea, plecând de la unele rezultate ale geometrului Egorov, s
a ocupat cu clasificarea spaţiilor cu conexiune după grupurile lor de mişcări şi cu
determinarea numărului maxim de parametri ce îl poate avea grupul de automorfism
al unui spaţiu cu conexiune.
In domeniul geometriei diferenţiale globale, cercetările Academicianului
Gheorghe Vrănceanu se referă la problema echivalenţei în mare a unui spaţiu local
euclidian cu spaţiul euclidian şi la proprietăţile globale ale curbelor autoparalele ale
unui spaţiu A 11 •
Printre rezultatele publicate în ultimii ani se găseşte şi cel referitor la
reducerea la o formă canonică simultană a două forme pătratice, dintre care una nu
este definită, problemă având numeroase aplicaţii în geometrie şi teoria relativităţii,
unde apar tensori de ordinul al doilea nedefiniţi. Punctul de vedere care domină
aproape toate lucrările de geometrie ale Academicianului Gheorghe Vrănceanu este
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acela al lui Felix Klein, care consideră orice geometrie ca teorie a invarianţilor unui
grup de transformări.
Dacă geometria diferenţială clasică a adoptat acest punct de vedere prin
lucrările lui Darboux, Cartan, Fubini ş.a. iar în ţara noastră prin lucrările lui Ţiţeica,
Pantazi şi ale şcolii de geometrie de la laşi (Myller, Mayer ş.a.), atunci lucrările lui
Cartan. Schouten şi mai ales cele din ţara noastră ale Academicianului Gheorghe
Vrănceanu au contribuit la extinderea Programului de la Erlangen (Felix Klein).
Academicianul Gheorghe Vrănceanu reuşeşte ca prin ideile sale să unifice toate
spa�iile studiate de geometria diferenţială modernă.
Preocupările ştiinţifice ale profesorului Gheorghe Yrănceanu s-au îmbinat
armonios cu cele didactice. Astfel, Cursul de geometrie analitică şi proiectivă publicat
în 1 945 . bazat în special pe teoria invarianţilor grupurilor de transformări, pe linia
Programului de la Erlangen, poate fi considerat şi ca o creaţie ştiinţifică prin modul de
prezentare. Lecţiile de geometrie diferenţială (3 volume) ale Academicianului
Gheorghe Yrănceanu constituie un studiu sistematic, unitar, al problemelor centrale
ale geometriei diferenţiale, cuprinzând foarte multe din rezultatele obţinute de autor_
Această intensă activitate a Academicianului Gheorghe Yrănceanu a atras atenţia şi a
orientat preocupările multor matematicieni contemporani din ţară şi din străinătate,
începând din anii 1 950, ideile Academicianului Gheorghe Vrănceanu au început să
marcheze un curent în ţara noastră, creându-se o şcoală geometrică de prestigiu în

jurul ac�stora.

Lucrările Academicianului Gheorghe Vrănceanu şi mai ales cele 3 volume de
Lecţii de geometrie diferenţială au constituit lucrări de referinţă şi pentru cercetători
care au lucrat în domenii conexe, cum ar fi Teoria sistemelor , Electroenergetică,
Mecanică. Un îndrăgostit de Geometrie, profesorul Traian Giosan, de la catedra de
Electroenergetică a Institutului Politehnic din laşi s-a ocupat, împreună cu alte cadre
mai tinere-ingineri, de unele interpretări geometrice ale funcţionării sistemelor
electromecanice de conversie a energiei . Au fost chiar publicate pe la anii 1980-82 şi
unele lucrări în această direcţie, dintre care una se intitula Geodezicele maşinii
sincrone. Citez din rezumatul acestei lucrări "Producerea şi distribuţia energiei
electrice. atunci când se referă la maşina sincronă presupune o modelare matematică a
maşinii sincrone, aceasta fiind un sistem cu parametri variabili şi dependenţi de natura
curenţilor reţelei electrice. Se separă tot ce este disipativ în maşină şi reţea faţă de ce
este conservativ şi se aplică o tehnică pentru compensări, de tip Lagrange. Maşina
sincronă are mari posibilităţi de adaptare a reactanţei sale interne, faţă de reactanţa
reţelei, cu scopul realizării transferului maxim de energie. Regulatoarele automate
efectuează operaţia de adaptare modificând reactanţa internă a maşinii, ceea ce din
punctul de vedere al maşinii este echivalentă cu funcţionarea acesteia pe o geodezică,
adică trecerea de la un punct de funcţionare la altul se face pe drumul cel mai scurt. "
Nu pot încheia aceste rânduri fără a reda frumoasele cuvinte pe care le-a folosit
Academicianul Radu Miron în finalul unui articol dedicat marelui matematician:
"Geometria varietăţilor neolonome Yrănceanu este una din cele mai
prestigioase creaţii ştiinţifice româneşti .
Geometria neolonomă descoperită de Gheorghe Yrănceanu la laşi a pătruns
adânc în conştiinţa matematicienilor din Seminarul Matematic AL Myller şi Institutul
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de Matematică Octav M ayer. A rezultat o contribuţie ieşeană extrem de importantă la
realizarea acestei geometrii, care a avut drept corolar elaborarea la Iaşi a geometriilor
Lagrange şi Hamilton. Bazate pe cercetările efectuate de Al. Myller, O. Mayer, Gh.
Vrănceanu, M . Haimovici, Gr. Moisil, D. Mangeron şi Şt. Procopiu, aceste geometrii
noi nu puteau fi construite fără noţiunea de varietate neolonomă.
La Centenarul naşterii Academicianului Gheorghe Vrănceanu, imaginea
geometrului a rămas vie. Ea poate fi asimilată cu cea a meşterului fântânar dintr-o
binecunoscută poezie a lui Lucian Blaga, expresiv redată în primul şi ultimul vers:
Sapă frate. sapă. sapă/ .. ./pană dai de stele-n apă/. Gheorghe Vrănceanu a săpat adânc
în terenul dur al Geometriei diferenţiale, descoperind stelele spaţiilor care îi poartă
numele. Realizând o operă monumentală, durabilă, închinată poporului român,
numele său rămâne încrustat temeinic în galeria de aur a marilor săi creatori. "
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PUBLICA ŢII ALE EXILULUI ROMÂ NESC POSTBELIC AFLATE ÎN
PATRIMONIUL MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Florin Georgescu

După încheierea celui de al doilea război mondial şi în condiţiile instaurării
treptate a dictaturii partidului unic cu sprijin sovietic, respectiv Partidul Comunist
Român. membrii familiei regale, o serie de personalităţi politice proeminente
provenind din Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal, independenţi care
erau în dezacord cu măsurile adoptate de autorităţile comuniste din România şi
diplomaţi, au luat calea exilului refugiindu-se în diferite ţări ale lumii, din Marea
Britanie până în Australia şi din Elveţia până în Statele Unite ale Americii şi Canda
precum şi în ţările Americii de Sud.
Înrăutăţirea situaţiei din România după 23 august 1 944 şi prezenţa Armatei
Roşii ca forţă de ocupaţie, a creat premisele de a se instaura în ţara noastră
comunismul de tip sovietic caracterizat prin lipsuri şi abuzuri din partea comuniştilor
în drumul lor spre obţinerea puterii absolute.
Ca urmare. legal dar mai ales ilegal, a început o emigrare de proporţii.
Traversând Ungaria sau Iugoslavia pe jos, călătorind cu camioane ruseşti, contra plată,
până la Praga şi mai departe, cu vapoare de la Constanţa sau chiar cu bărci, spre
Turcia şi Grecia, cu avioane de pasageri obligate să-şi schimbe destinaţia, cu avioane
militare. ascunşi în vagoane de marfă sau de călători şi prin multe alte feluri de plecări
ilegale. românii au ales, în vremea aceea, calea exilului.
Aceste personalităţi având diferite opţiuni politice au dorit să facă cunoscută
opiniei publice internaţionale situaţia existentă în România, contribuind la organizarea
unei mişcări externe de opoziţie faţă de instaurarea regimului comunist în ţară cu
sprijinul Uniunii Sovietice.
Informarea opiniei publice internaţionale s-a realizat prin mijloace audio
v izuale. pe lângă emisiunile radiofonice care se desfăşurau la cunoscute posturi de
radio europene şi extraeuropene, existând o serie întreagă de ziare, în majoritate în
limba română, realizate şi coordonate de la începutul anilor 50 de acdte personalităţi
ale exilului românesc postbelic.
Dintre aceste numeroase publicaţii o parte se află în patrimoniul Muzeului
Naţional de Istorie a României şi acoperă întregul mapamond şi anume continentul
european. spaţiul nord şi sud-american, Australia şi Orientul Mijlociu.
Cel mai bine reprezentat continent în privinţa publicaţiilor româneşti ale
exilului postbelic a fost Europa.
Din Grecia şi până în Franţa reprezentanţii exilului românesc postbelic au
încercat să prezinte opiniei publice şi autorităţilor din statele europene democratice
situa�ia României şi a poporului român în condiţiile instaurării regimului comunist.
Articolele publicate în presa română liberă din afara graniţelor ţării prezentau
o serie de aspecte din istoria trecută şi din acele momente de cumpănă prin care trecea
poporul român. Totodată aceste publicaţii prezentau comunităţilor româneşti din exil
informaţii despre evoluţia relaţiilor intenaţionale după încheierea celui de al doilea
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război mondial.
Publicaţii ale românilor răspândiţi în Europa democratică existau şi în spaţiul
balcanic, mai precis în Grecia, una dintre aceste publicaţii, realizată în limba română
dar şi în limba greacă, fiind "Vocea Libertăţii" care apărea la Atena şi care, aşa cum
reiese de pe prima pagină, se considera organ al refugiaţilor din România.
Numărul 1 07 din 1 decembrie 1 962 al ziarului conţine o serie de articole care
tratează diferite teme ale istoriei românilor, între acestea evidenţiindu-se articolul
semnat de Andrei Păuna şi intitulat "Aniversarea alipirei Transilvaniei". Articolul
readuce în memorie personalităţi politice ale românilor care au contribuit la înfăptuirea
actului de la 1 Decembrie 1 9 1 8, printre aceştia autorul amintindu-i pe Iuliu Maniu,
Ghiţă Pop. Ion Flueraş, Iosif Jumanca şi pe Eftimie Gherman.
Referindu-se la acest moment al aniversării unirii Transilvaniei cu România şi
la personalităţile care şi-au adus contribuţia la înfăptuirea României Mari, cu referire
specială la Iuliu Maniu, autorul afirma:" Aniversarea alipirii Transilvaniei de România
se sărbătoreşte astăzi în exil, în durere şi amintiri. În ţară diferiţi agenţi ai Moscovei
care-i conduc destinele se feresc de asemenea aniversări cu iz de libertate. Preferă 7
Noiembrie sau luna prieteniei româna-sovietice. Şi apoi Transilvania înseamnă Iuliu
Maniu, care dacă în viaţă fiind a putut fi ucis, acum trăind în conştiinţa fiecărui român
veşnic ca şi românul. . t
Menţionarea unui fragment dintr-un articol dedicat aniversării unirii
Transilvaniei cu România vine să reamintească contribuţia unor mari oameni politici
la realizarea României întregite, încadrându-se astfel şi în tematica acestei sesiuni de
comunicări .
. Publicaţia mai prezintă şi alte teme referitoare la situaţia României şi a
statelor lumii, aflate sub controlul Uniunii Sovietice precum şi raporturile în diferite
domenii între cele două mari blocuri politica-militare şi economice dominate de
Statele Unite şi U.R.S.S . .
Exilul românesc a fost reprezentat şi într-o altă ţară din sudul Europei, Italia,
unde românii aveau o publicaţie în limba română şi italiană, intitulată "România" şi
care apărea la Roma, în patrimoniul muzeului nostru aflându-se numărul 3 din martie
1 954.
Acest număr al ziarului, în cele patru pagini ale sale, tratează raporturile
economice ale ţărilor democratice occidentale cu statele est-europene şi face o
radiografie a vieţii cotidiene din România în timpul regimului de "democraţie
populară", prezentând situaţia dificilă a ţării sub toate aspectele: economic, social,
politic, şi cultural.
Pe ultima pagină, în articolul "Zile de glorie", se face referire la evoluţia
istorică a Basarabiei până în momentul unirii cu România la 27 Martie/9 Aprilie 1 9 1 8,
amintindu-se că pe 27 martie 1 954 se împlineau 36 de ani de la reintregirea Moldovei.
Comunitatea românească din afara graniţelor ţării a fost reprezentată şi în
nordul continentului european, mai precis în spaţiul germanie democratic şi în Franţa.
Î n ceea ce priveşte evoluţia românilor din Republica Federală Germania, aceştia au
contribuit la înfiinţarea unor publicaţii cu caracter religios şi politic, astfel de
publicaţii intrând împreună cu alte mijloace de presă ale comunităţilor româneşti din
statele democratice ale lumii în patrimoniul Muzeului Naţional prin amabilitatea
.
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domnului Aurel Sergiu Marinescu, reprezentant al românilor din Statele Unite ale
Americii.
Referitor la publicaţiile cu tematică religioasă, românii din Germania
occidentală au întemeiat revista "Îndreptar", foaie pentru gând şi faptă creştinească,
cum este prezentată pe prima pagină, instituţia noastră muzeală beneficiind de
numărul 8 din iulie 1 95 1 .
Pe lângă temele religioase, revista ''Î ndreptar" prezintă şi aspecte ale vieţii
românilor din ţară dar şi acţiuni, în special culturale, desfăşurate de personalităţi de
seamă. aceste acţiuni constând în publicarea de cărţi, participarea la diferite conferinţe.
În acest sens revista aminteşte despre participarea lui Mircea Eliade la conferinţe pe
teme filozotice, un exemplu fiind cea de la Ascona din 20 - 2 1 august 1 95 1 . Totodată
publicaţia tipărită în Germania occidentală conţine o rubrică care prezintă activitatea
publicistică a românilor din exil prin trecerea în revistă a ziarelor coordonate de
aceştia: "Cuget românesc", apărut la Buenos Aires din 195 1 , "Monitorul", publicaţie a
Comitetului Naţional Român, "Românul", "Mesagerul", apărut la Paris în 1 95 1 ,
"Libertatea", reprezentând comunitatea românilor din Spania şi fiind tipărit la Madrid
în 1 95 1 . "Cronica românească" şi "Caiete de mărturisire ortodoxă", revistă apărută tot
în 1 95 1 la Hamilton în Canada.
O altă publicaţie a românilor refugiaţi în R.F.G. şi care apărea la MUnchen,
era �i "Cuvântul în exil", avându-1 ca director pe George Racoviceanu. Publicaţia a
reprezentat o tribună de unde se adresau o serie de personalităţi culturale ale emigraţiei
româneşti. o dovadă în acest sens fiind şi articolele din numărul 5 din octombrie 1 962
semnate de Yintilă Horia şi Virgil Ierunca.
Exilul românesc din Germania apuseană mai era reprezentat şi de revista
"Fapta. Foaie de luptă românească pentru ziua de azi şi de mâine", avându-1 ca editor
pe Mihai Fotin Enescu iar ca redactor pe Horia Stamatu. Publicaţia, ca şi celelalte
amintite anterior, face o analiză critică a situaţiei din România începând cu anul 1 944
şi până în 1 964, această analiză, semnată de Mihai Fotin Enescu şi intitulată "R.P.R. şi
România. După douăzeci de ani", reprezentând unul din principalele puncte prezentate
în cele 1 6 pagini ale numărului 1 7 din septembrie 1 964 al acestei reviste.
Una dintre cele mai importante publicaţii ale românilor liberi din Republica
Federală Germania dar care se difuza şi în alte state democratice europene, a fost
"Curentul" al cărui fondator a fost Pamfil Şeicaru, ziarul apărând în sudul Germaniei
federale. la MUnchen.
Referitor la această publicaţie care este reprezentată în patrimoniul muzeului
nostru prin numărul 5968 din iulie-august 1 9 84, se poate spune că, prin temele istorice
şi politice dezbătute, prin articolele scrise de personalităţi româneşti importante ale
exilului său referitoare la astfel de personalităţi, între acestea distingându-se însuşi
fondatorul ziarului, Pamfil Şeicaru, publicaţia reprezintă unul din cele mai importante
mijloace de presă ale comunităţilor românilor din afara ţării.
În cadrul temelor abordate în numărul 5968 al ziarului se distinge un articol pe
trei pagini care prezintă situaţia unui ofiţer al armatei române care a fost nevoit să
părăsească România ca şi alţi ofiţeri superiori români. Amintirile căpitanului
Alexandru Cristescu, relatate lui Parnfil Şeicaru, evidenţiază drama acestui om.
Invalid de război, denunţat, pe nedrept, ca "nazista-fascist" deoarece a
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part icipat l a luptele contra Armatei Roşii până dincolo d e Nistru, căpitanul Alexandru

Cristescu a fost primul ofiţer român luat prizonier de sovietici în vara anului 1 940 în
urma ulti matumului Uniunii Sovi etice ca trupele române să se retragă din nordul
B ucovinei, Basarabia şi Ţinutul Herţei_

U lterior, după încheierea războiului, a reuşit să părăsească ţara, ajungănd l a
Paris unde. deşi n u avea braţul drept p e care-I pierduse p e frontul rus, a fost angajat ca
zugrav. Pentru acest otiţer al armatei române prezenţa românilor în exil era percepută
doar "pentru a continua o vehementă protestare împotriva robirii patriei, o continuare
a luptei contra năvălitorilor.''2
Exilul

românesc din

Franţa a contribuit l a informarea opiniei

publice

europene şi internaţionale cu ajutorul câtorva publ icaţii, în patri moniul muzeului
bw.:ureştean intrând numărul

1 02

31

din

ianuarie 1 95 7 al revistei bili ngve franca

română având titlul " Le Counier Roumain" avându-1 ca director pe Constantin
Arsene. preşedinte al Centrului S indical al Jurnaliştilor şi Publicişti lor Români
Democraţi Refugiaţi . În acest număr apar o serie de anicole semnate printre alţii de
acelaşi Pamtil Şeicaru care face o analiză a contextului internaţional şi 'a situaţiei tării
noastre în acest context.
Totodată redacţia acestei publicaţii apărută la Paris aduce, în ediţia în li mba

rnmână. un ultim omagiu celui care a fost ministrul de extene al României înainte de

al doilea război mondial, anume Grigore Gafencu. evocând personalitatea şi real izările
marelui om politic român.

Trecând Atlanticul se poate atirma că românii refugiaţi pe continentul nord
american

după

instaurarea

regimului

de

dictatură

comunistă

în

ţară,

au

fost

reprezentaţi din punct de vedere mediatic de un număr important de ziare şi reviste, în
patri moniul M uzeului Naţional de Istorie a României aj ungând o serie de publicaţii
aparţinând comunităţilor româneşti din această parte a lumii.

O

i mportantă revistă a românilor din Statele Unite ale Americii a fost

··cronica românească". editată de Centrul de Cercetări şi Informaţii al Comitetului
Naţional pentru o Europă Liberă. Revista, reprezentată în patrimoniul Muzeului
N a ! i unal de I storie a României de numărul I l din noiembrie

1 2 din noiembrie-decembrie 1 955, apărea la New York.

1 95 1

şi de numerele

1 1-

Articolele apărute în cele două numere ale revistei prezentau informaţii şi
studii referitoare la situaţia externă a lumii dar şi la evoluţia României în primii ani ai
deceni ului şase al secolului al XX-lea sub diferite aspecte: educaţie, economie,
cultură.

societate

şi

viaţă

politică.

Concluzia acestor studi i era că autorităţile

comuniste exercitau un control total asupra societăţi i româneşti.

O

altă publicaţie a românilor din Statele Unite ale Americii a fost "România",

ziar apărut la New
exemplare: numărul

York, muzeului fi indu-i donate cinci numere în mai multe

86

din martie-apri lie

numărul 1 1 1 din iunie-iul ie-august
1 1 -J.

d i n decembrie 1 97 1 .

1 970,

1 966,

numărul

numărul

1 12

87

din mai - iunie

din decembrie

1 970

1 966,

şi numărul

Ca şi rev ista "Cronica românească", ziarul "România" conţine informaţii şi

coment ari i cu pri vire la starea românilor din exil, şi a românilor oprimaţi din ţară.

Totodată sunt prezentate ştiri despre raporturile existente între marile puteri ale lumii,
respecti v Uniunea Sovietică şi Statele U nite.
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Î n cadrul comunităţii româneşti din America funcţiona şi Asociaţia Românilor
Catolici din America care avea o publicaţie proprie în limba română şi în limba
..
engleză_ - ·unirea şi l:are apărea la Cleveland, Ohio, numărul 3 din martie 1 968 şi
numărul 5 din mai 1972, tiind donate instituţiei muzeale bucureştene. Numărul din
martie 1 968 este dedicat integral memoriei parohului bisericii Preasfânta Treime din
Cleveland. George Babuţiu, acesta trecând la cele veşnice în februarie 1 968.
Publicaţia avea un caracter religios, cuprinzând aspecte din viaţa comunităţilor
creştine. atât catolice cât şi ortodoxe din exil dar şi din ţară.
Alături de românii catolici şi cei ortodocşi dispuneau de o revistă proprie, în
română şi engleză, "Solia", publicată de Episcopia Ortodoxă Română din America şi
care apărea la Detroit, Michigan, fiecare din cele trei numere intrate în patrimoniul
Muzeului Naţional de Istorie a României, respectiv numerele 6 din iunie 1 975, 7 din
iulie 1 975 şi 8 din august 1 975 şi cuprinzând 23 de pagini, tratau în special teme cu
subit!ct religios.
În cadrul presei româneşti din Statele Unite se distingea şi revista "Exilul
Solidar" , publicaţie de luptă anticomunistă din exilul românesc, cum era prezentată pe
pri ma pagină, din colecţia sa intrănd în patrimoniul muzeului bucureştean numărul 3
din iunie 1 975. Apărând la New York şi avându-1 ca proprietar şi redactor pe Petru
Mihail. această revistă prezintă în cele 1 6 pagini aspecte ale situaţiei din România din
a doua jumătate a secolului al XX-lea.
Un alt ziar apărut în America era şi "Lupta", avându-1 ca director pe Mihai
Korne. Tematica ziarului, ca şi la alte publicaţii ale exilului românesc postbelic, se
referă la situaţia românilor din ţară în anul 1 985, cele trei numere de care dispune
Muzeul Naţional de Istorie a Românie fiind din 1 5 aprilie, 1 5 mai şi 1 iunie 1 985,
perioadă în care criza regimului comunist se accentuase, anunţând sfârşitul acestuia în
decembrie 1 989.
O ultimă publicaţie a românilor din America şi de care beneficiază muzeul
nostru este ''Buletinul Casa Română", reprezentată de numărul 3 din septembrie 1 988,
apărând trimestrial la Oakland, California şi avându-1 ca redactor pe Ilie Smultea iar ca
redactor literar pe Nicolae Novac.
Temele principale abordate în cele 87 de pagini aveau un caracter cultural şi
politic, prezentând articole şi poezii dedicate, printre altele, şi Basarabiei aflată sub
ol:upaţie sovietică, exemplificând prin articolul semnat de S. Gârleanu şi intitulat
"Biata limbă moldovenească", autorul încercând să prezinte modificările la care a fost
supusă limba română de peste Prut de către autorităţile ţariste şi apoi sovietice cu
scopul pierderii identităţii naţionale a românilor din Basarabia. Un alt exemplu este
poezia Alexandrinei Isac, intitulată "De la Prut la Nistru" , titlul fiind sugestiv pentru
ceea ce încerca să transmită poeta, anume situaţia românilor din acea zonă în timpul
ocupaţiei sovietice.
Şi românii din Canada dispuneau de o publicaţie proprie, respectiv "Buletinul
Asociaţiei Române din Canada", apărută la Montreal. În cele 34 de pagini ale
numărului 8 din iunie 1 959 sunt prezentate, ca şi în publicaţia precedentă, teme
cultural-politice referitoare la manifestările de acest gen ale românilor din Canada.
Dacă pe continentul nord-american comunitatea românească a fost
reprezentată de un număr foarte mare de publicaţii, în America de Sud românii au
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tipărit o serie de reviste ş i ziare prin care îşi propuneau să aducă l a cunoştinţa opiniei
publice internaţionale situaţia popoarelor dominate de Uniunea Sovietică în diferite
zone ale lumii, inclusiv în zona Americii Centrale şi a Americii de Sud.
O revistă cu tematică culturală şi de artă a fost "Cetatea Luminii", apărută la
Sao Paulo. în numerele 2-3 din iunie-decembrie 1 957 domeniul cultural-artistic
deţinând o pondere importantă dar existând şi articole cu tematică politică, un
exemplu fiind articolul lui Nicolae Iancu-Păltinişeanu, intitulat "Democraţiile
occidentale în faţa primejdiei comuniste" şi în care face referiri la aşa-numitul "război
rece " între statele occidentale şi Uniunea Sovietică.
Organ al românilor liberi din America Latină. ''El Rumano", a apărut în 1 960
la Caracas, Muzeul Naţional de Istorie a României dispunând de numărul 3 din aprilie
1 96 1 în care sunt tratate în special aspecte ale raporturilor internaţionale în condiţiile
confruntărilor indirecte dintre cele două mari puteri, Statele Unite ale Americii şi
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, care încercau să-şi extindă influenţa în
diferite părţi ale lumii: Cuba, Congo, Vietnam.
O altă comunitate românească din exil care s-a evidenţiat prin tipărirea unor
publicaţii proprii a fost cea din Australia.
Încercarea de a face cunoscută autorităţilor şi opiniei publice australiene
situaţia poporului român şi dificultăţile prin care trecea acesta, s-a concretizat în
apariţia la Melboume a revistei intitulate "Buletin de Informaţii " şi care aparţinea
Asociaţiei Românilor din Australia. În cele 1 2 numere intrate în patrimoniul instituţiei
muzeale naţionale din Bucureşti şi reprezentând perioada septembrie 1 966 iunie
1 969, fiind tipărite în limbile română şi engleză, sunt tratate probleme de ordin istoric
şi politic începând de la 1 859 până în 1 969.
Pe lângă ştirile din ţară, prezentate în fiecare număr, apar şi articole dedicate
înfăptuirii României Mari. câteva dintre acestea putând fi menţionate deoarece se
înscriu şi în tematica acestei sesiuni de comunicări. Astfel în numerele 1 şi 2 din
ianuarie-februarie 1 967 apar citate ale unor istorici, un exemplu fiind cel preluat din
"Istoria Românilor din Dacia Traiană" a lui A.D. Xenopol şi intitulat "Unirea
Principatelor" Numerele 3 şi 4 din martie-aprilie 1 967 prezintă o serie de documente
ale momentului Unirii Basarabiei cu România pe 27 martie/9 aprilie 1 9 1 8: Actul
·
unirii votat de Sfatul Ţării şi Actul de Î ntregire semnat de Regele Ferdinand 1, de
preşedintele Consiliului de Miniştri, Alexandru Marghiloman şi de ministrul justiţiei,
D. Dobrescu.
Totodată în numerele 3 şi 4 din martie-aprilie 1 969 a apărut un articol, semnat
de profesorul Basil Lapadat Marcu, referitor la crearea României Î ntregire şi intitulat
"Transilvania şi România Mare. Epopeea Luptei de Unitate Naţională. 1 9 1 6 - 1 9 1 8."
Românii din Australia au tratat în această revistă şi alte teme privitoare la
raporturile internaţionale, la starea popoarelor aflate în spatele "cortinei de fier" dar au
prezentat şi modul de viaţă preocupările românilor obligaţi să-şi părăsească ţara după
al doilea război mondial pentru a trăi liber şi a beneficia de un trai decent. Aceste
teme, datorită importanţei lor, ar putea fi abordate în cadrul unor comunicări şi lucrări
separate care să încerce să se încadreze într-o anumită limită de timp.
Comunitatea românească din exil a fost reprezentată şi în Orientul Apropiat,
în special în Israel.
-
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O primă publicaţie apărută în Orientul Apropiat şi care completează
patrimoniul muzeului bucureştean este "Rezistenţa" , buletin al românilor liberi din
Orient, cum se autocaracteriza, aceasta conţinând articole cu tematică politică care
reflectau situaţia poporului român, revista propunându-şi combaterea regimului
comunist aşa cum reiese şi din articolul "Regele Carol II " scris de P. Basarab în
numărul din iunie 1 957 al publicaţiei: "De la începutul apariţiei acestei publicaţii, am
trasat programul având ca unicul SC(_?p combaterea comunismului. Noi nu facem şi nu
aparţinem niciunui partid politic. In coloanele revistei noastre găsesc toţi cei ce
combat şi au combătut comunismul, fie ei : Maniu, Antonescu, Brătianu, Codreanu,
Rădescu, l. G. Duca etc. În portretele acestora nu comentăm acţiunile lor politice de
panid ci numai lupta lor anticomunistă şi înfăptuirile pe plan constructiv şi cultural.'.J
Românii din Israel au tipărit din 1 959 revista culturală "Pagini Literare" ,
publicaţie lunară editată de Asociaţia Culturală "Eliezer Steinbarg" la Tel Aviv. Cele
trei numere aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României, respectiv
numărul l /decembrie 1 959, numărul 2/ianuarie 1 960 şi numărul 4/martie 1 960, conţin
articole cu tematică culturală, scopul acestei reviste, aşa cum reiese din articolul
··Către cititori " , apărut în primul număr al publicaţiei, fiind acela de popularizare a
creaţiilor culturale ale evreilor din România: "Pagini Literare" îşi ia drept sarcină de
căpetenie să prezinte şi să popularizeze opere culturale ale evreilor originari din
România, ocupându-se paralel de toate aspectele multiple şi variate ale vieţii literare şi
artistice din ţară, fără a neglija bogatul tezaur al clasicilor evrei de pretutindeni.
"Pagini Literare" va aduce la lumină creaţiile spirituale ale unei populaţiuni de
veche tradiţie culturală şi artistică oferindu-le drept danie societăţii israeliene. "Pagini
Literare" care va apărea în ivrit, idiş şi tomână va perpetua astfel trecutul bogat în
realizări al iudaismului român, îndeplinind deopotrivă o operă cu adevărat caracter
naţional."4
O altă publicaţie culturală este şi "Caiet pentru Literatură şi Istoriografie" ,
revistă apărută la Ierusalim sub coordonarea Cenaclului Literar "Menora" , în paginile
numărului 26/iulie-septembrie 1 969 o pondere importantă având-o creaţiile poetice.
În cei aproape 50 de ani de regim comunist, românii stabiliţi în afara graniţelor ţării au
încercat şi uneori au reuşit să aducă la cunoştiinţa opiniei publice din lumea liberă
situaţia poporului român, aflat sub influenţa Uniunii Sovietice, ca şi celelalte naţiuni
est-europene care au sperat foarte mulţi ani după încheierea celei de-a doua
conflagraţii mondiale că marile puteri occidentale vor acţiona pentru eliberarea acestei
părţi a lumii de sub dominaţia sovietică.
Publications de l'exil roumain d'apres la Seconde Guerre Mondiale, qui
existent dans le patrimoine du Musee National d'Histoire de la Roumanie
- resume -

Apres la Seconde Guerre Mondiale et l' instauration graduelle de la dictature
du Parti Communiste Roumain, la familie regale, les representants du Parti National
Paysan et du Parti National Liberal, ont parti dans !'exil.
Ces representants ont informe par les journaux et par l' emission
radiophonique l' opinion publique europeenne, americaine et mondiale sur la situati an
de Ia Roumanie et du peuple roumain apres 1 945 quand le Parti Communiste a
instaure la dictature avec J ' assistance de l' Union Sovietique.
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NOTE:
1.
2.
3.

4.

"Vocea Libertăţii " , numărul. 1 07/1 Decembrie 1 962, p. 1 .
"Curentul", numărul 5968 /iulie-august 1 984, p. 1 .
"Rezistenţa", iunie 1 957, p. 1 2.
''Pagini Literare",numărul 1 /decembrie 1 959, p. 2.

Bibliografie:
1.

2.
3.
-l.

5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
I l.
1 2.
1 3.
1 4.
15.
1 6.
1 7.

1 8.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

"Îndreptar" , numărul 8/iulie 1 95 1 .
··cronica românească", New York, numărul I l/noiembrie 1 95 1 .
"Romania" , Roma, numărul 3/martie 1 954.
"Cronica românească",New York, numerele I l - 1 2/noiembrie-decembrie 1 955.
''Le Courrier Roumain", numărul 1 02/3 1 ianuarie 1 957.
''Rezistenţa", iunie 1 957.
"Cetatea Luminii", Sao Paulo, numerele 2-3/iunie-decembrie
Rev i sta

1 95 7 .

''Rezistenţa" , numerele 1 3- 14/noiembrie-decembrie 1 958.
''Buletinul Asociaţiei Române din Canada", Montreal, numărul
8/iunie 1 959.
''Pagini Literare" , numărul 1 /decembrie 1 959.
"Pagini Literare". numărul 2/ianuarie 1 960.
··Pagini Literare", numărul 4/ martie 1 960.
"El Rumano", Caracas, numărul 3/aprilie 1 96 1 .
"Cuvântul în exil", Mi.inchen, numărul 5/octombrie 1 962.
"Vocea Libertăţii", Atena, numărul 1 0711 Decembrie 1 962.
"Fapta. Foaie de luptă românească pentru ziua de azi şi de mâine", numărul
1 7/septembrie 1 964.
" România", New York, numărul 86/martie-aprilie 1 966.
"România", New York, numărul 87/mai- iunie 1 966.
"Buletin de Informaţii", Melboume, numerele 9- 1 0/septembrie-octombrie 1 966.
''Buletin de Informaţii", Melbourne, numerele 1- 2/ianuarie-februarie 1 967.
''Buletin de Informaţii" Melboume, numerele 3- 4/martie-aprilie 1 967.
"Buletin de Informaţii". Melbourne, numerele 1 - 2/ianuari-februarie 1 968.
"Unirea" , Cleveland, Ohio, numărul 3/martie 1 968.
"Buletin de Informaţii " , Melbourne, numerele 5- 6/mai-iunie1 968.
''Buletin de Informaţii " , Melboume, numerele 3-4/martie-aprilie 1 969.
"Buletin de Informaţii", Melboume, numerele 5- 6/mai-iunie1 969.
"Caiet pentru Literatură şi Istoriografie", Ierusalim, numărul 26/iulie-septembrie
1 969
"România", New York, numărul 1 1 1/iunie-iulie-august 1 970.
"România", New York, numărul 1 1 2/decembrie 1 970.
"România", New York, numărul 1 1 4/decembrie 1 97 1 .
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE tdERIDIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

3 1 . · · Unirea··. Cleveland, Ohio, numărul 5/mai 1 972.
32. "Exilul Solidar" , New York, numărul 3 1/iunie 1 975.
3 3 . "Solia" , Detroit. Michigan. numărul 6/iunie 1 975.
34. "Solia". Detroit, Michigan, numărul 7/iulie 1 975.
35. "Solia", Detroit, Michigan. numărul 8/august 1 975.
36. "Curentul", MUnchen, numărul 5968/iulie-august 1 984.
37. "Lupta" , Providence, Statele Unite ale Americii, numărul 35/ l 5 aprilie 1 985.
3 8 . "Lupta", Providence. Statele Unite ale Americii, numărul 37/ 1 5 mai 1 985.
39. ''Lupta" , Providence. Statele Unite ale Americii, numărul 38/ 1 iunie 1 985.
40. ''Buletinul Casa Română" , Oakland, Califrnia, numărul 3/septembrie 1 988.
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CONTRIBUŢIA LUI IOAN C. AGARICI LA DEZVOLTAREA
ÎNVĂŢĂMÂ NTULUI AGRICOL ÎN JUDEŢUL VASLUI
Ştefan Ciudin
La sfârşitul secolului XIX, în România ţară eminamente agricolă" lucrarea
"
pământului se făcea rudimentar, după metode tradiţionale. Î n urma reformai agrare din
august 1 864. din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în vechiul judeţ Vaslui au
fost împroprietăriţi cu pământ din domeniile statului şi proprietăţi particulare
moşiereşti 1 1 .888 de ţărani, ceea ce însemna cam 7 h la suta din numărul total de
locuitori ai judeţului la acea vreme. Agricultura era singura ramură economică mai
importantă urmată de o mică producţie de tip manufacturier. Lucrat necorespunzător,
pământul nu dădea nici jumătate, în comparaţie cu producţiile ce le obţineau unele ţări
din Europa.
Lipsiţi de mijloace de muncă mulţi dintre ţăranii împroprietăriţi la 1 864 îşi
vând pământul marilor moşieri. O bază materială mai temeinică a agriculturii nu
exista.
Trebuiau părăsite metodele învechite în agricultură şi aplicate metode noi
bazate pe cercetări ştiinţifice. Se impunea practicarea unei agriculturi moderne
raţionale civilizate. Dar nici învăţământul agricol, cu toate insistenţele marelui
agronom moldovean Ion Ionescu de la Brad, profesor de agricultură la Academia
Mihai leană din laşi. nu satisfăcea cerinţele.
Faţă de situaţia aceasta care persistă până la începutul secolului al XX-lea în
1 893 este adoptată legea învăţământului profesional din România care prevedea
cre:tre:-� unei baze mai temeinice învăţământului agricol românesc prin înfiinţarea de
ferme model şi şcoli agricole cu scopul de a învăţa pe elevii fii de ţărani absolvenţi ai
cursului primar, însuşirea cunoştinţelor agricole, teoretice şi practice, creşterea raselor
de animale, precum şi unele meserii în atelierele de lemnărie şi fierărie.
În acest scop, în anul 1 899 ia fiinţă, "Şcoala inferioară de agricultură Ioan
C. Agarici" din Moara Grecilor - Vaslui.
Şcoala aceasta cu regim de internat, s-a întreţinut din fondurile lăsate
Academiei Române de regretatul Ioan C. Agarici, care şi-a dăruit moşia sa Academiei
cu expresa dorinţă de a se înfiinţa o şcoală practică de agricultură, care să-i poarte
numele, unde fiii sătenilor noştri să capete gratuit cunoştinţele teoretice şi practice ce
se cer unui bun gospodar agricultor.
În continuare socot c ă nu este lipsit de interes de a cunoaşte câteva date
biografice cu privire la personalitatea lui Ioan C. Agarici şi legătura cu înaintaşii săi
răzeşi trăitori în Popeştii Vasluiului, localitate făcând parte din trupul Micleştilor.
Ioan Agarici s-a născut în anul 1 825 în Valea lui Bosie din comuna Stroieşti,
jud. Fălciu (actualmente Vaslui). Părinţii săi Constantin Agarici şi Ecaterina, născută
Gherghel. tot vasluieni sunt înmormântaţi la bisericuţa din satul Popeşti, comuna
M icleşti, făcută de ei, unde erau proprietari, ştire aflată în testamentul lui Agarici,
unde pomeneşte cu pietate, atât de părinţi, precum şi urmaşi.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MULDAVIAE MERIDIONALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

922

Rămânând de mic orfan, a fost crescut de sora sa mai mare Maria, care
căsătorindu-se cu Ioan Strai din Pănceşti jud. Roman, s-au mutat în acest judeţ.
Ioan Agarici devenind major s-a aşezat în oraşul Roman intrând în relaţii cu
tineretul de atunci. Ca avere a intrat în lume cu un capital de 500 galbeni. În 1 858 a
fost numit membru de şedinţă la Tribunalul din Roman, În anul 1 864, când s-a
introdus noua lege comunală, Ioan Agarici, a fost ales primar al urbei Roman: a fost
dar cel dintâi primar al acestui oraş. În anul 1 867 a fost ales deputat, făcând parte din
Adunarea Naţionala până în anul 1 879, apoi în Camera de Revizuire din 1 879, 1 883.
Tot timpul a fost liberal, iar în cameră unul din membrii marcanţi ulterior fiind ales în
demnitatea de vice-preşedinte al Camerei sub 1. C. Brătianu.
Dotat de la natură cu o inteligenţă deosebită, era la curent cu toate problemele
mari politice şi economice la ordinea zilei şi se ocupa de dânsele cu multa osârdie.
În lupta politică pentru Unire Ioan Agarici a fost unul din tinerii inimoşi, care
au luptat din răsputeri pentru acest mare act naţional, conlucrând dimpreună cu
secretarul general al Academiei O. Sturza.
Ioan Agarici a murit subit de o boala de inimă, cu un an mai târziu după
moartea fiului său Constantin, în braţele prietenilor săi la 27 septembrie 1 895.
În testamentul sau se fac următoarele menţiuni: Fiindcă părintele meu
"
Costache era originar din judeţul Vaslui unde a şi răposat şi împreună cu maica mea
născută Gherghel sunt înmormântaţi la bisericuţa din Popeşti, comuna Micleşti la
moşia mea de la Moara Grecilor şi Muntenii de Sus judeţul Vaslui în toată întinderea
ei. aproximativ 1 600 fălci, cu toate acaretele şi îmbunătăţirile după actul de cumpărare
de la răposatul Bastachi întărit de Tribunalul Vaslui, Academiei Române, în
următoarele condiţii:
din veniturile anuale ale moşiei se vor plăti întâi anuităţile şi
a)
procentele la Prima Societate de credit funciar rural din Bucureşti
până la amortizarea sumei de 200.000 lei, ce au mai rămas de plată
din suma cu care moşia era grevată, când am cumpărat-o de la
Bastachi.
O
pensie vi agera de 1 00 franci pe an, plătită în doua termine, la
b)
fiecare şase luni, servitoarei mele Verona Mihoc.
Cu tot celalalt venit cât se va realiza de pe moşie şi cât se va mări după
amortizarea datoriei de la Credit precum şi din exploatarea pădurii de pe moşie în
suprafaţă de 1 00 fălci şi care nu se va desfiinţa niciodată, făcându-se, exploatarea după
legea silvică a Statului . Academia Româna va înfiinţa o şcoală în casele mele din
Moara Grecilor. servind pentru aceasta şi toate atenansele şi grădinile din îngrăditura
actuală. Şcoala va purta numirea de Şcoala Ioan Costache Agarici din Moara
Grecilor.
Academia Româna este obligată ca şcoala să o înfiinţeze după sistemul
şcolilor profesionale cu internat, având un program cât se va putea mai practic
predându-se şi din meşteşugurile cele de primă necesitate pentru agricultură. Pentru
aceasta se va pune la dispoziţia şcolii 20 hectare pământ cel mai apropiat de şcoală,
ulterior suprafaţa terenului de cultură s-a mărit cu 50 ha, produsul acestui pământ se
trece tot în veniturile şcolii .
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Academia mai este obligată să dea premii anuale pentru suma de 500 lei.
Izvoarele ce sunt la deal de casă şi dau în valea viei, se vor capta şi se vor aduce în
ograda şcolii, unde se va face o cişmea şi o mică baie pentru elevi.
Acesta este testamentul meu, făcut cu buna mea voinţă şi liber consimţământ
scris, datat şi subscris cu mâna mea proprie"
Făcut în oraşul Roman la 1 6 Septembrie 1 895.
Comisia Academică în şedinţele din l aprilie 1 898, 8 şi 14 aprilie 1 899, a
întocmit Regulamentul şi programul şcolii.
Regulamentul la art.l se referă la înfiinţarea şcolii şi denumirea ei.
Art.2. Internatul agricol şi copii lui.
Art.3. Mijloacele pentru atingerea scopului înfiinţării şcolii cu internat: a)
învăţământ teoretic: b) învăţământ practic; c) cunoaşterea meşteşugurilor (meserii
necesare agriculturii); d) excursii pentru cunoaşterea plantelor. animalelor folositoare
şi vătămătoare, a exploatărilor agricole, cunoaşterea fermelor - model din judeţ.
Art.4. Stabilirea duratei învăţământului de 3 ani cu specificarea materiilor ce
se vor preda în anul l, II şi III, după cum urmează: În anul 1 se va preda: Aritmetica cu
Geometrie şi cu noţiuni de agrimensură Vara exerciţii în teren, Limba română şi
stilistica. Istoria naturală (Zoologia, Petrografia şi Botanica), Agrologia, Geografia
economica a României şi a statelor principale din Europa. Anul II Limba Română şi
corespondentele: Cultura specială a plantelor, Zootehnia generala a vitelor, bovinelor,
cailor şi porcilor, Fizica cu meteorologia: noţiuni de Chimie agricolă, Desenul cu
noţiuni de mecanică (maşini agricole şi construcţii rurale) Horticultura cu Silvicultura
şi Agricultura. Istoria patriei din punct de vedere cultural şi economic.
La 1 1 august 1 899 Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor răspunde la adresa
Academiei nr. 1 445 din 1 7 iulie acelaşi an înaintând totodată şi Autorizarea
ministerială nr. 49.458 din 1 1 august 1 899, prin care face cunoscut deschiderea şi
funcţionarea şcolii profesionale practice de agricultură cu internat conform
testamentului Agarici şi regulamentul de funcţionare, semnătura pentru ministru Dr.
Puscaşiu.
Cursurile şcolii s-au deschis la 1 Septembrie 1 899 în cadrul şi sub controlul
Academiei - iar ministerul Agriculturii însărcinat să exercite control didactic.
În limita resurselor bugetare Şcoala practică de agricultură 1. C. Agarici a
funcţionat cu 3o elevi, fii de ţărani, admişi prin concurs.
Această şcoală a funcţionat timp de 66 ani în perioada 1 899- 1 945 deci până la
etatizare. În acest timp terenul afectat scolii de aproximativ 50 ha. se lucra cu elevii
care primeau în schimb întreţinerea şi educaţia gratuit.
În locul şcolilor de agricultură desfiinţate le-au luat locul - Liceele agricole.
Şcoala despre oare am vorbit mulţi ani a fost condusă de eminentul inginer
agronom Gh. Cotea având rezultate apreciabile. La expoziţia regională ţinută în luna
septembrie 1 901 în oraşul Vaslui. Şcoala 1. C. Agarici a primit medalia de aur pentru
produsele agricole, de grădinărie de sericicultură şi ateliere; iar pentru animale (cai,
boi. oi şi porci), medalie de argint.
A. S. Regală Principele Carol, vizitând aceasta şcoală în ziua de 14 iunie 1 9 1 5
şi-a lăsat autograful în condica de vizitatori, exprimându-şi înalta sa satisfacţie asupta
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modului de organizare a acestei instituţii, care merita să fie vizitată de toţi cei
i nteresaţi.

încheiere se poate spune aşadar, că Ioan C. Agarici rămâne o conştiinţă a
epocii. iar ceea ce a făcut pentru învăţământul agricol reprezintă un autentic document
dt: s i mţire umanitară.
În

I. C. Agarici

NOTE:

1. Gh. Apostol. "Î nceputurile agriculturii moderne în judeţul Vaslui",
ziarul ..Vremea noua", nr. l 898 din 6.04. 1 974, p.3.
2. Academia Română,
Şcoala practică de agricultură ,.Ioan Costache
Agarici" din Moara Grecilor. judeţul Vaslui, Bucuresti, 1902, p.3-20.
3. Mortun, O şcoală de agricultura model, articol din revista ,.Albina",
Bucuresti, 1 9 1 5 . p. 1 788- 1 789.
4. N. Iorga, Agarici, o familie de răzeşi fălcieni şi vasluieni, p.3-4.
5. Gh. Sion. Amintiri despre oameni, locuri şi întâmpBlri contemporane,
articol din revista Din scrierile lui Gh. Sion" de Ştefan Meteş, voi. II, Sibiu, 1 943,
"
p.

61.
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IMAGINEA ŞI PERSONALITATEA LUI VALENTIN SILVESTRU
CONTURATE DE OBIECTELE DIN COLECŢIA SA
Maria Martinescu

Începând cu anul 2002, muzeul vasluian devine proprietarul unei
importante colecţii. Este vorba de colecţia Valentin Silvestru, donată muzeului de
soţia sa, Brînduşa Silvestru.
Pentru a înţelege valoarea acestei colecţii voi prezenta pe scurt personalitatea
şi activitatea lui Valentin Silvestru. S-a născut la 20 octombrie 1924, la Vaslui.
Copilăria, şcoala primară şi adolescenţa şi le-a petrecut în comuna Scânteia, care
aparţinea de judeţul Vaslui, azi aparţine j udeţului laşi. În 1942 termină Liceul Naţional
din laşi şi urmează cursurile Facultăţii de litere şi filozofie a Universităţii din
Bucureşti. La universitate a avut ca profesori pe George Călinescu (istoria literaturii
rumâne) şi pe Tudor Vianu (estetică). În 1 948 obţine licenţa la Universitatea din
Bucureşti.
Debutul literar are loc în 1 940 ca autor satiric în revista "Mitică" a lui Tudor
Muşatescu. În calitate de critic teatral debutează în 1943 cu un medalion Ibsen în
ziarul "Ecoul " , condus de Miron Radu Paraschivescu, iar ca dramaturg debutează cu
comedia "Cearta" în 1949, piesă rămasă în manuscris.
Ca ziarist a lucrat reporter la ziarele: "Victoria"( l 944- 1945) şi "România
"
liberă ( I 945- 1 946); a fost redactor la "Rampa"( l 946- 1 947) şi "Flacăra"( l 948- 1 950);
director artistic la studioul cinematografic Bucureşti ( 1 950- 1 95 1 ); redactor şef la
" Probleme de cinematografie" ( 1 95 1 - 1 953); şef de secţie la "Contemporanul " pînă în
1 969 , apoi şef de secţie de artă la revista "România literară"
Valentin Silvestru a fost conferenţiar universitar şi apoi profesor la cea dintîi
catedră de teatrologie şi filmologie la Institutul de artă teatrală şi cinematografică " Ion
Luca Caragiale", din Bucureşti, unde a funcţionat pînă în 1 956. În perioada 1 940- 1 949
a fost secretarul literar al "Teatrului armatei " ; iar în perioada 1 95 1 - 1 956 a fost director
artistic al studioului cinematografic Bucureşti.
Prozator, dramaturg, eseist, ziarist, critic de teatru, Valentin Silvestru a obţinut
numeroase premii: " Premiul Ministerului Învăţămîntului şi Culturii " în 1 959; premiul
"Vasile Alecsandri " pentru dramaturgia destinată teatrului de păpuşi în 1 96 1 ; premiul
Academiei în 1976, premiul A .T.M. in 1 980; premiul "Uniunii Scriitorilor" în 1 982
pentru volumul Elemente de caragialeologie, iar în 1 993 a primit premiul UNITER.
Valentin Silvestru a fost membru al Asociaţiei internaţionale a criticilor de
teatru, unde, a fost în cîteva rînduri în organismul de conducere, a fost şeful secţiei de
dramaturgie a Uniunii Scriitorilor; preşedinte al Asociaţiei Umoriştilor din România,
"Fundaţia Teatru XXI " A publicat cîteva nuvele {Trenul regal, Într-o noapte
înstelată), schiţe satirice şi umoristice uşoare (Bordeiul de la Poarta Albă, Jurnalul cu
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file violete, Tufă de Veneţia, De ce rîdeau gepizii, Zîna castraveţilor). Manuscrisele
acestor lucrări sînt prezente în donaţia Silvestru.
Valentin Silvestru a scris şi piese pentru teatrul de păpuşii (Necazuri le lui

Şurubd.

Întoarcerea zînei minuni lor pe pămînt, Suferinţele Haralambinei, Cele trei

neveste ale lui Don Cristobal, Hercule în căutarea merelor de aur) şi activitatea
teatrului de păpuşi este prezentă în donaţie prin: manuscrise, fotografii din timpul
spectacolelor şi un număr mare de articole publicate în ziarele vremii. Piesele pentru
teatru de păpuşi au fost reprezentate în 1 8 teatre din România şi în altele din

străinătate:

Uniunea Sovietică, Belgia, Polonia, Franţa, Spania, Turcia,

S . U.A.,

Norvegia, Danemarca, India, Elveţia, Iugoslavia, Siria, Liban, Iordania, Pakistan).
Activitatea de ziarist este prezentă în donaţie printr-un număr mare de ziare
( româneşti şi străine) şi articole despre literatură, teatru, satiră şi umor, scrise de
Valentin Si lvestru.
A fost preşedintele "Cenaclului umoriştilor" al Asociaţiei scriitorilor din
Bucureşti şi s-a ocupat în mod special de promovarea literaturii satirice şi umoristice,
dovadă numărul mare al lucrărilor de acest gen prezente în donaţie. Amintim
materialele prezentate la emisiunea radiofonică "Poşta veselă", cele de la Gala
umoriştilor din România şi de la Festivalul Naţional al Umorului "Constantin Tănase",
de la Vaslui. De la ediţia a-1 1-a pînă la ediţia a-VI-a festivalului vasluian, Valentin
Silvestru a fost preşedintele juriului. Activitatea festivalului de umor "Constantin
Tănase" de la Vaslui este prezentă în donaţie prin: lucrări de caricatură (amintim
portretul lui Silvestru făcut de celebrul caricaturist Popa"S), programe ale festivalului,
lucrări de satiră şi umor, fotografii din timpul spectacolelor.
În afară de

obiectele

amintite,

colecţia

Valentin

Silvestru

cuprinde

şi

interesante obiecte de mobilier: o canapea, două fotolii, birou, scaun pentru birou,
măsuţă, taburet şi un corp de bibliotecă cu un număr mare de cărţi (literatură, critică,
publicistică, filozofie, politică). Cu o semnificaţie aparte sunt cărţile cu autograf.
Autografele reprezintă o lume misterioasă, codificată. Este, de fapt, nu o lume văzută
obişnuit în jurnale, în proza sau poezie, ci sînt fraze de duh sau de o intimitate
provenită dintr-o clipă de inspiraţie. Paul Everac în autograful de pe volumul de teatru
"Viaţa lumi i", se adresează criticului Valentin Silvestru " coleg de strădanii, nu odată
di vergente, pentru un teatru mai bun; propăvăduitor fervent, dar nu şi fanatic, de idei
teatrale truculente, poate nu totdeauna ratificabile, plus aceste piese ale unei epoci şi
vîrste de sinteze"

Poetul Geo Dumitrescu în autograful de pe volumul de versuri

"J urnal de campanie", dedicat lui Valentin S ilvestru se întreabă "ce mai rămîne după
trecerea tancurilor şi pahidennelor, vechi şi noi , peste biata noastră cutie "craniană"
În concluzie, autografele cărţilor din colecţia Valentin Silvestru, reprezintă,
alături de întreaga donaţie, faptele şi spiritul marelui literat şi om de cultură.
Interesantul mobilier este însufleţit de prezenţa celor şase tablouri de pictură
naivă.
Pe lîngă aceste obiecte, ceea ce atrage şi conferă personalitate scriitorului în
relaţia sa cu timpul este corespondenţa personală care cuprinde un număr mare de
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scrisori şi cărţi poştale ilustrate. Corespondenţa cuprinde scrisori semnate de scriitori:
Mircea Radu lacoban, Octavian Paler, Paul Everac, Val Condurache, Dinu Sararu,
V iorel Cacoveanu; de actori, regizori, critici de teatru : Dina Cocea, Colea Răutu,
Victor Rebengiuc, Octavian Cotescu, Ion Caramitru, Liviu Ciulei, Dinu Cemătescu,
Bogdan U lmu, Ecaterina Oproiu.
Corespondenţa cuprinde şi scrisori de pe vremea cînd lucra ca şef al secţiei de
artă la ''România literară " ; de la părinţi, rude, prieteni şi soţie.
Pe lîngă obiectele prezentate donaţia cuprinde şi obiecte personale ale lui
Si lvestru: o haină din piele, cravată, ochelari, diplomat, suport pentru creioane.
Paralel cu activitatea de prozator, dramaturg, eseist, ziarist şi critic teatral,
Valentin Si lvestru a desfăşurat şi o rodnică muncă de traducător. A tradus teatru de
Lope de Vega, Cervantes, Hans Sachs, Prosper M erimee, Anatole France, Garcia
Lorca s.a. Menţionez că manuscrisele acestor traduceri se află acum în patrimoniul

muzeului vasluian.

Prin activitatea de publicist şi gazetar, Valentin Silvestru poate

ti

considerat

un mij locitor al atîtor expresi i de conştiinţă publicate în ziarele pe care le-a condus şi
la care - de-a lungul anilor - şi-au spus cuvîntul sute de colaboratori, mulţi dintre ei
prestigioşi oameni de cultură, scriitori şi artişti - iată o viaţă de om de cultură şi o
explicabilă atitudine de mediator între aceştia şi opinia publică Valentin Silvestru a
încetat din viaţă la

1 6 noiembrie 1 996,

într-un accident rutier din Bucureşti.

Bibliografie generală:
Dicţionar de literatură română contemporană, Bucureşti,

1977,

Editura Albatros.

Traian N icola, Valori spirituale vasluiene, bibliografii vol.II, Vaslui,
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CONFLICTE ŞI TENDINŢE ÎN MUZEOGRAFIA CONTEMPORANĂ
Ioan Opriş
Muzeografia contemporană reprezintă rezultatul unui lung şir de acumulări şi
experienţe. Î n cuprinsul ei regăsim un set de teze şi de practici valoroase, reieşite, pe
de o parte din evoluţia şi funcţiile primordiale ale muzeului, iar pe de altă parte din
anume procese politice şi economice, care i-au configurat acestuia personalitatea. Î n
prezent. cum bine se ştie, economia capitalistă tinde spre mondializare, iar ordinea
militară urmează şi ea un astfel de proces; diviziunea internaţională a muncii şi
societatea ci vilă se supun, aşijderea, legilor şi efectelor globalizării. Aceasta - tot mai
evident - priveşte patrimoniile naţionale în compunerea lor de limbă, istorie, arte,
tradiţii şi obiceiuri. Implicit, muzeul, institutiile de tezaurizare, cercetare, protejare şi
punere în valoare a componentelor active - mobile sau imobile - ale patrimoniilor
culturale naţionale, sunt atrase în acest demers. Cu alte cuvinte, muzeul dezvoltă o
evoluţie obiectivă - conceptuală şi ca acţiune - şi în strânsă legătură, chiar în relaţii
intercondiţionate, în şi prin globalizare.
Influenţele şi efectele acesteia sunt deja numeroase.
Muzeografia din România - reţeaua de muzee şi programele ei - s-a
desăvârşit şi şi-a specializat configuraţia, închegându-şi patrimoniul în a doua
jumătate a veacului al XX-lea. Ambele aspecte suprapun realităţi culturale specifice,
intelectualitatea din muzee probând capacităţi remarcabile de percepere prospectivă.
Ea a operat o constantă lucrare de salvare. Din judecarea respectivului traiect decurg
avantajele muzeografiei naţionale: un tezaur adunat rapid, care, incomplet cunoscut,
este salvat, dar pretinde sistematizări, reordonări şi reinterpretări. Acest tezaur a fost
etatizat şi, în consecinţă este tratat în principal ca proprietate de stat, nefiind asigurat
după legile capitaliste. Concomitent, valorile acestui patrimoniu şi organizările de
spaţii muzeale - cu puţine excepţii - suferă de unifonnizare ca prezentare �i sunt
incomplet protejate. Aspectele ultime aparţin acelor categorii care dezavantajează
muzeografia naţională.
Dacă socialismul naţionalist a contribuit la o reală dinamică muzeală, în
schimb diversităţile muzeografice au pierdut în faţa cerinţelor unificatoare de influenţă
sovietică, a abordărilor uniform educaţionale, de orientare ateist-ştiinţifică şi
caracterizate prin accente patriotarde. Î n prezent globalizarea pune în atenţia muzeelor
alte standarde şi cerinţe care pretind a fi tratate iarăşi uniform; acestea izvorăsc din
experienţe occidentale şi nord-atlantice. Din cuprinsul procesului de globalizare, cu
posibile consecinţe de uniformizare muzeală a ofertelor şi consumurilor specifice sunt
de extras standarde generale:
Spaţierea (incluzând arhitectura de muzeu) şi display-ul muzeal
Organizarea (inclusiv organigrama) funcţională a serviciilor muzeale ca servicii
publice; revizuirea şi redimensionarea ofertei;
Diversificarea tematică fără exclusivisme
Creşterea prezentării locale/regionale, a accesului democratic la actul muzeal
Înzestrări (inclusiv personal tehnic) şi dotări performante pentru serviciile publice
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

933

şi cele de conservare-protecţie muzeală.
Asemenea cerinţe de standardizare presupun tratarea lor diferenţiată, adecvată
şi nuanţată la realităţile proprii. Ne vom plasa, deci, în postura de acceptare a
globalizării, privită ca modernizare instituţională prin tehnologizarea rapidă şi
eficientă a muzeului. Dar conţinutul şi oferta muzeală vor rămâne determinate radical
de specificul tezaurului cultural (local, regional, naţional), singurul care conferă
personalitatea muzeografică.
Odată acceptate astfel de tendinţe, se cer identificate căile de rezolvare
logistică şi financiară, ele decurgând din studierea comparată a modelelor
megamuzeale. Într-un astfel de demers trebuie respectate anumite nuanţări, sistemul
patrimonial muzeal din România aparţinând euromuzeografiei. Or, o astfel de
configuraţie pretinde selectarea modelelor apropiate, fixarea unor ţinte posibil de atins.
Conflictele pe plan muzeografic - nu puţine şi încă insuficient aprofundate
-provocate de globalizare, au fost declanşate prin unele preluări mimetice şi
neselective datorate în principal mediei. Numeroase efecte nocive se pot recunoaşte
din meniurile agresive repetitive, care tind să introducă ritmuri nefireşti, străine,
cosmopolite şi contrare, adeseori, tradiţiilor şi specificului psihologiei naţionale.
Agresivitatea mediei - în primul rând a televiziunii - reiese şi din administrarea
uniformizată şi continuă a unor mesaje şi simboluri care decurg sau sunt determinate
de interese financiare şi comerciale. Acestea amenintă identităţile. Masificarea
comportamentală faţă de ofertă priveşte acceptul unor profiluri "culturale", adeseori
inferioare. lar alterităţile nedistilate suficient induc numeroase modele străine, lovind
cu putere în emblemele identitare. Instalarea şi perfecţionarea unor astfel de practici
tind spre industrii culturale, care produc serii mari de obiecte. Or, serializarea de masă
este nocivă pentru profilul cultural individual şi, mai ales, de grup. Ameninţarea pe
astfel de căi a culturii tradiţionale specifice este reală, iar consecinţele sunt dramatice,
operând asupra unor norme străvechi ca şi a purtătorilor acestora.
În faţa unor atari pericole - ajunse active în cultura română contemporană 
muzeului i se pot cere po l itici ofensive. Educaţia în/prin muzeu în asociere cu
sistemul de învăţământ - poate oferi muzeograme alternative care au darul de a
atenua şi corecta astfel de efecte inerente ale globalizarii.
Muzeul poate deveni, neîndoielnic, un spaţiu al solidarităţilor: politice,
sociale, economice şi culturale; dar şi al complementarităţii: educaţionale, de instrucţie
şi loisir. Prin intermediul său asocierile devin posibile şi sunt stimulate iar
parteneriatele- de simpatie, sprijin şi mecenat - decurg obiectiv.
Societatea românească are în muzeul deschis înnoirilor de structură şi
tehnologie, un partener de o covârşitoare însemnătate. Schimbările care îi incumbă
acestuia sunt însă deopotrivă condiţionale şi esenţiale: în planul informării publice şi
al unui raport activ cu publicul, în cel de formare a staff-ului propriu, al unui
management substanţial îmbunătăţit. Deşi ocupă o poziţie ingrată, fiind obligat să
(re)acţioneze în condiţii nefavorabile, muzeul rămâne o instituţie credibilă, capabilă să
salveze. orientând spre şi recomandând valorile perene.
Răspunderile specialistului de muzeu - morale şi materiale - pretind însă
cunoştinţe performante, devenind strategice. În măsură mai mare decât alţi
intelectuali, acesta şi-a sporit importanţa în colectarea selectivă riguroasă, prezervarea
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patrimoniului cultural într-o viziune şi tratare globală; rolul său a crescut în cercetarea
fundamentală, dar şi în susţinerea emblemelor iderrtitare simultană recomandată
valorilor culturale autentice.
Şi în muzeografie, de la eu - sine, de la narcisisme identitare la celălalt altul. insider - outsider este un drum dificil şi plin de riscuri. Muzeul trebuie însă să
şi- 1 asume. să-i parcurgă traseul, nu lipsit de sinuozităţi şi obstacole.
"'Omul planetar" - cel promovat abstinent în media este ameninţat să fie
dominat de angoase, derute şi automatisme. El poate fi foarte bine servit prin muzeu
în ceea ce priveşte cerinţele sale de adaptare, reconversii profesionale şi de mobilitate.
Preluând şi prelucrând tehnologiile informatice, ca şi metodologiile moderne de
utilizare a lor, muzeul şi muzeograful sunt acum - în faţa unor nesperate şanse de a
recupera rapid imaginea corectă asupra celei mai vechi instituţii culturale publice.
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MUZEUL
JUDEŢEAN "ŞTEFAN CEL MARE" VAS LUI oferă
posibilitatea vizitării şi cercetării colecţiilor sale din expoziţiile de bază,
structurate pe şase secţii:
- istorie veche şi arheologie;
- istorie medie;
- istorie modernă;
- personalităţi vasluiene;
- etnografie şi artă populară;
- artă
şi prin expoziţiile speciale organizate temporar în sala "ARTA", casele
memoriale din judeţ: Casa memorială "Emil Racoviţă", Muzeele săteşti
Cantemir, Tăcuta şi Vutcani, precum şi la principalele monumente istorice de
arhitectură şi artă: Curţile Domneşti Vaslui, Casa Elena Cuza, Soleşti, Casele
Mavrocordat şi Ghica; Statuia ecvestră Ştefan cel Mare, Podul Înalt ş.a.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS - Anuarul Muzeului judeţean
,.Ştefan cel Mare" Vaslui publică studii, comunicări, note, documente, recenzii
din domeniul arheologiei, istoriei, etnografiei, arhivisticii, muzeologiei.
Materialele

trimise

spre

publicare

vor

fi

dactilografiate

în

două

exemplare. la două rânduri cu trimiterile notate în continuare la sfârşitul
textului, la care se vor adăuga lista abrevierilor folosite.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine în exclusivitate
autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Tipar executat de Tipografia

ADC srl Vaslui
21
Tel/fax 0235 3 1 4572
Str. Donici, bl
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Biserica " Sf. Ioan Botezătorul " , Vaslui
Coperta IV - Episcopia " Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel " , Huşi
Coperta 1
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