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CU\' ANT INAINTE
Continuăm.

inerente încă începutului, să publicăm
Anuarul Arhi\'elor Naţionale Bacău ACTA BACOVJENSJA numărul II.
dorind să punem în valoare aspecte mai puţin cunoscute sau tratate din
istoria românilor, cu accent pc fenomene locale şi, de asemenea, să
prezentăm anumite aspecte din experienţa profesională a arhiviştilor noştri,
precum şi probleme actuale ale arhivisticii din alte ţări. care pot duce la
perfecţionarea acti\'ităţii Arhivelor Naţionale.
În numărul de faţă al Anuarului un spaţiu important este dedicat
personalităţii profesorului Dumitru Mărtinaş. autorul lucrării Originea
ceangâilor din }vfohlm·a. omul care şi-a dedicat o bună parte din viaţă
cercetării originii şi identităţii populaţiei din rândul căreia s-a ridicat,
încercând să dea cele mai pertinente răspunsuri, de la a cărui naştere s-au
împlinit anul acesta 11 O ani şi populaţiei romano-catolice din Moldova,
încercând să dăm, pe baze documentate ştiinţific, răspunsuri la diferite teorii
care de care mai fanteziste şi fundamentate pe neadevăruri ori pe adevăruri
spuse trunchiat. Ne propunem să abordăm problematica romano-catolicilor
din Moldova obiectiv. sine ira et studio.
Articolele şi studiile din Anuar care au ca tematică cele două
probleme (D. Mărtinaş şi romano-catolicii), grupate distinct în prima parte,
sunt o parte din comunicările care se vor prezenta la Sesiunea anuală a
Arhivelor Naţionale Bacău. care se organizează în colaborare cu Asociaţia
romano-catolicilor .. Dumitru Mărtinaş" Bacău. aceasta fiind momentul
principal al manifestărilor desfăşurate pc parcursul a trei zile: 19 octombrie
2007- Liceul Alexandru Papiu llarian Tg. Mureş (Evocarea personalităţii
profesorului Dumitru Mărtinaş), 20 octombrie - Arhivele Naţionale Bacău
şi Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu" Bacău şi 21 octombrie Butea, locul naşterii lui Dumitru Mărtinaş.
A doua pai1e a Anuamlui conţine câteva studii de istorie locală şi a
Moldovei, fiind, în cea mai mare parte, rodul cercetărilor în Arhivele
Naţionale, iar în ultima pa11e sunt a11icole de arhivistică, inclusiv de evocare
a unor arhivişti care fac cinste profesiei căreia s-au dedicat şi sunt exemple
pentru generaţii şi generaţii de truditorii în slujba Mâriei Sale Doc11me11t11/.
Semnalele primite după apariţia primului număr al A1111amlui
_,/rhi1·e/or Na(ionale Bacâu ne dau speranţa acesta va aduce o contribuţie la
cunoaşterea unor izvoare istorice, iar în paginile sale vor îşi vor găsi locul
confruntflri de idei pc tăr<îm arhivistic, publicaţia fiind deschisă tuturor celor
care sunt interesaţi să însereze în paginile ci parte din rezultatele cercetărilor
istorice ori experienţei arhi\·istice.
Prof Vilică MUNTEANU
Directorul Arhivelor Naţionale Bacău
cu

dificultăţile
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DUMITRU MARTINAŞ
ROMANO-CATOLICII DIN MOLDOVA
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ÎN CAUTAREA ADEVARULlJI
„

lor adei·âr11/ \'el \'a/'ace /iheri'' (111 8,32)

Onorat auditoriu,
Sunt îndreptăţit să exprim în numele meu şi al tuturor catolicilor din
Moldova, mai ales al celor din ţinutul Bacăului şi al Romanului, un gând de
preţuire şi recunoştinţă faţă de toţi cei care au luat iniţiativa organizării unui
astfel de simpozion dedicat lui Dumitru Mă11inaş şi populaţiei catolice din
Moldova.
Este o iniţiativă destinată descifrării originii şi identitf1ţii unei
comunităţi prezentă de sute de ani pe meleagurile Moldovei şi care n-a avut
parte în trecutul mai îndepărtat sau mai recent decât de greutăţi şi obstacole
în calea afinnării propriilor convingeri şi a propriei culturi.
Aceşti creştini romano-catolici au dorit şi doresc să-şi exprime
propria trăire şi să se prezinte cu propriile aspiraţii.
Păstrez convingerea că o asemenea iniţiativă va duce la aflarea şi
confinnarea adevărului, un lucru absolut necesar pentru stabilirea liniştii, nu
numai pentru membrii acestei comunităţi, ci şi pentru cei care au avut sau au
alte păreri despre catolicii din Moldova.
Trebuie să subliniez că membrii acestei comunităţi au fost şi sunt
liniştiţi, paşnici, şi că, dacă au avut uneori de suferit, au făcut-o în tăcere,
continuându-şi eforturile lor de a fi alături de ceilalţi locuitori, pă11aşi la
binele poporului întreg, oferind chiar exemple de eroism. Despre ele ne
vorbesc cronicile, ne vorbeşte cu autoritate marele şi vrednicul
Kogălniceanu, care face, ca nimeni altul, în adunarea legislativf1 a
Principatului Moldovei, la 18 noiembrie 1857, apologia contribuţiei acestor
credincioşi catolici ,,la consolidarea naţiei noastre''.
Iată cum îi prezintă pe locuitorii acestor sate, care fac obiectul
studiilor profesorului Dumitru Mă11inaş, un alt vrednic urmaş al clăcaşilor
din Săbăoani (la care făcea referinţă Mihail Kogălniceanu), episcopul Mihai
Robu, cel dintâi ridicat la acest rang.
„Pe plaiurile frumoase ale Moldovei, mai ales în Judeţele Roman şi
Bacău trăieşte de veacuri o populaţie rom<1nească de religie creşti11f1 catolică,
cc a stat totdeauna în termeni buni şi de înţelegere cu populaţia creştină
ortodoxă, în mijlocul cflreia sunt stabiliţi, socotindu-se fraţi de s<1ngc în timp
de pace şi în timp de război".
,,Credincioşii mei au fost şi sunt cetăţeni paşnici şi-şi împlinesc datoriile Im
cf1tre ţară, la fel ca fraţii lor 011odocşi: dau biruri. plf1tesc impozite, fac armata.
ascultă de superiorii lor, fac toate angaralele la care sunt supuşi şi ceilalţi fii ai
ţf1rii; „.sute şi mii de soldaţi au luptat în 1916 şi luptf1 şi azi cu însufleţire
pentru integritatea şi mflrirea ţării fărf1 sf1 se dea înapoi de la jcrt fa supremf1 a
9
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vieţii

pc toate câmpurile de bătaie. - mulţi soldaţi catolici au dat dovadă de
eroism extraordinar şi au fost decoraţi. Toţi se simt rom{mi şi sunt mc"rndri a
fi români. şi-i doare inima că sunt consideraţi străini sau unguri numai
pentru că sunt catolici„.
El continuă în memoriul său adresat mareşalului Antonescu astfel:
„Dacă m-am adresat dv .. am făcut-o pentru a-mi împlini o datorie sfântă faţă
de păstoriţii mei şi pentru a lua apărarea lor, într-o cauză dreaptă, fiindcă nu
este nimeni altul care să o facă. Am făcut-o cu deplina convingere că
dumneavoastră veţi înţelege situaţiunea în care ne aflăm noi. toţi românii
catolici moldoveni. şi veţi bine\·oi a pune capăt acestei situaţiuni şi a reda
pacea şi seninătatea sufletească de odinioară. celor peste I 00.000 (una sută
mii) români catolici moldoveni, considerându-i şi pc dânşii ca adevăraţi fii
ai ţării româneşti şi dându-le putinţa de a se dedica cu tot sufletul la munca
pentru binele obştesc, fără frica de a fi alungaţi peste hotarele ţării, ca
străini. ori ca periculoşi, ori ca nesimpatizanţi, numai pentru că sunt creştini
catolici''. (Memoriul către domnul mareşal Ion Antonescu, 6 martie 1943).
Onorată asistenţă, stimaţi

oameni de ştiinţă şi de cultură,
Am început intervenţia şi salutul meu cu un cuvânt biblic „Adevărul
vă va face liberi'', cuvânt ce apaqine tezaurului evanghelic proclamat de
Domnul nostru Isus Cristos. Chiar dacă aceste cuvinte au referinţă directă la
cuvântul lui Dumnezeu. ele trebuie să fie nonnă în orice situaţie şi în orice
domeniu. Cine ajunge la cunoaşterea adevărului este liniştit, nu mai este
sclavul îndoielii şi ca atare rămâne liber. În lumina acestui cuvânt şi în acest
cadru doresc să subliniez câteva gânduri:
Mă bucur să vă spun că spre acest lucru au năzuit şi năzuiesc
credincioşii catolici, atunci când se preocupă de originea lor, de limba şi
credinţa lor, să urmeze adevărul, să lucreze însoţiţi de el. Am putea spune că
~i îl simt. îl trăiesc, îl urmează şi acest lucru îi îmbucură.
Incurcăturilc vin de la cei din afară, care îi tulbură, îi taxează că sunt străini,
că sunt altceva decât ceea ce simt. Mulţi nu dau atenţie la aceste acuze,
afirmaţii. speculaţii şi îşi caută liniştiţi de viaţa lor. Alţii, în schimb, se agită.
suferă. se revoltă şi caută s[t-şi cunoască şi mai profund trecutul, să-şi
analizc~e simţămintele şi să-şi preţuiască cultura.
ln această zbuciumată situaţie, liderii bisericeşti care au lucrat sau
care s-au ridicat din mijlocul acestei comunităţi s-au simţit obligaţi s[t
studieze. să cerceteze pentru a cunoaşte adevărul. Amintesc aici pe câţiva
din s{mul acestor creştini catolici: pr. Ion Fercnţ, pr. Iosif P.M. Pal. pr. Ion
Mrirtinaş, pr. Iosif Gabor, profesorul Dumitru Mărtinaş - cel pc care-l
omagiem astăzi etc. Lui îi dator{un o marc contribuţie pentru cunoaşterea
originii şi identităţii catolicilor din Moldova şi el reprezintă vocea autentică
10
https://biblioteca-digitala.ro

nu numai a butenilor, ci şi a celorlalţi locuitori din ţinutul Romanului şi din
.
nnpreJunm1.
Grija şi responsabilitatea noastră - a mea ca episcop şi a
colaboratorilor mei - este foarte mare. Nu putem să ne desprindem de
sentimentul bunilor şi străbunilor noştri părinţi, a cercetătorilor din sânul
comunităţilor noastre, nu putem să rămânem pasivi, şi afinnăm cu tărie şi
curaj ceea ce au simţit şi simt catolicii din satele noastre din zona Bacăului
şi a Romanului. Ei se simt pământeni ai acestor locuri, chiar dacă mulţi au
venit de peste munţi şi au adus de unde au venit graiul lor specific şi ceea ce
au deprins acolo; ei se simt legaţi de aceste meleaguri, le iubesc şi le
preţuiesc ca şi meleaguri natale, ei vorbesc cu toţi cei din jur limba locului,
limba română, şi sunt mândri să spună că sunt români alături de ceilalţi. Ei
se simt fii ai acestui popor şi nu doresc altceva decât să li se recunoască
sentimentele lor, dreptul lor, şi să fie ascultaţi. Nu cer privilegii, nu vor să se
ridice peste alţii; ei vor să fie paşnici şi să fie recunoscuţi ca şi ceilalţi fraţi
ai lor, chiar dacă sunt catolici şi pentru asta au suferit şi suferă şi azi.
Respect şi preţuiesc pe toţi cei care păstrează tradiţiile, graiul şi
obiceiurile pe care le au creştinii catolici din Moldova, pe care le cultivă şi
cu care împodobesc zestrea creştină şi culturală a celor ce vieţuiesc de
veacuri pe aceste meleaguri.
Le mulţumesc tuturor acelor care, într-un fel sau altul, se apleacă cu
interes ştiinţific spre această comunitate şi sunt animaţi de un singur interes:
cunoaşterea, afinnarea şi confinnarea adevărului.
Mă bucur să ştiu că în vederea unui dialog loial şi fructuos,
credincioşii catolici s-au constituit într-o asociaţie culturală cu denumirea
Asociaţia „Dumitru Mărtinaş" şi sper să-i reprezinte cu cinste şi
responsabilitate pe toţi, în dialog cu celelalte foruri, asociaţii şi parteneri.
Aduc împreună cu toţi creştinii catolici din Moldova un respectuos
omagiu venerabilului şi vrednicului profesor Dumitru Mărtinaş, de la a cărui
moarte s-au împlinit anul acesta 11 O ani şi îndrept spre ceruri rugăciuni
fierbinţi pentru odihna şi răsplata veşnică a sufletului său.
Vă rog să-mi permiteţi să vă mulţumesc tuturor şi să implor
binecuvântarea lui Dumnezeu în munca pc care o depuneţi în favoarea
adevărului atât în cadrul acestui simpozion omagial, cât şi în orice lucrare şi
cercetare veţi întreprinde.
Dacă vom cunoaşte adevf1rul, el ne va face liberi ( cf. ln 8,32 ).

'

Cu respect

şi

binecuvântare,

~
_11/,

"·

i/o/

1

.1

-r vf'0'Î; .w11c~· ;:,_,

~

t Petru Cil lERGl lEL,
episcop de
Bacău,

20 octombrie 2007
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laşi

PROFESORUL DUMITRU M.ĂRTINAŞ
Ing. Gheorghe BEJAN
Profesorul Dumitru Mărtinaş s-a născut în ziua de 11 mai 1897 în
satul Butea din judeţul Iaşi într-o familie de ţărani catolici. Încă din copilărie
manifestă o evidentă dorinţă de a cunoaşte tot mai mult, de a învăţa foa11e
bine, chiar dacă viaţa la ţară nu era în acele vremuri grele tocmai propice
pentru aplecarea spre învăţătură a unui copil trăitor într-un sat.
Cu toate acestea. copilul şi mai târziu adolescentul Dumitru Mărtinaş
reuşeşte printr-un efort demn de remarcat să urmeze cursurile seminarului
„Sfântul Iosif' din Iaşi şi pe cele ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza"
din Iaşi, studiind cu pasiune limba şi literatura română, limba latină şi
filozofia. Eforturile pc tărâmul învăţăturii îi vor fi încununate prin licenţa în
filologie din anul 1920, care îi va deschide calea unei remarcabile cariere
didactice, devenind profesor de limba şi literatura română, cu specialitatea
secundară de limba latină.
Primul război mondial nu l-a lăsat indiferent nici pe profesorul
Mărtinaş care va lupta. ca mulţi alţi tineri dascăli din vremea aceea, pe front,
dedicându-se cauzei naţionale, dovedind prin toată atitudinea sa un
patriotism deosebit.
După tenninarea studiilor universitare, în anii de după război va fi
nevoit să predea în câteva oraşe din ţară. Astfel, începând de la 12
octombrie 1921 şi-a desfăşurat activitatea la Liceul Gennan şi Şcoala
Nonnală din Cernăuţi, la Liceul Gennan din Trontino, judeţul Cetatea Albă,
la Şcoala Medie nr. 2 din Arad, la Liceul "Principele Nicolae" din
Sighişoara, iar din l septembrie 1925 la Liceul "Alexandru Papiu Ilarian"
din Târgu Mureş. unde va activa în trei etape: 1925-1940; 1945-1948 şi
1955-1958. În acest ultim loc va fi de altfel şi director în intervalul 19341936.
„Nevoile profesionale m-au purtat prin Bucovina, Basarabia, prin
Transilvania, pc la Arad, Sighişoara, Târgu-Mureş. Pretutindeni ţăranii
români seamănă cu cei de la Butea. Toamna, copiii de la Daneş sau de la
Voiniccni, Râciu şi din alte sate veneau la şcoală ghemuiţi în căruţa cu fân,
pc salteaua de paic (pentru internat), speriaţi, nedumeriţi, întovărăşiţi de
părinţii lor, ţărani apăsaţi de toate umilinţele şi nevoile vieţii lor amărâte, cu
gf111dul de a pregăti copiilor un drum mai lesnicios, o viaţf1 mai omenească.
Mărturisesc că toţi aceşti copii îmi inspirau o profundă simpatic, căci îmi
aduceau aminte de mine, de copilul care odinioară, în 1907, ghemuit într-o
căruţă cu fân, alături de tata, intram în Iaşi pe uliţa Păcurarilor, speriat de
larma oraşului şi a tramvaielor. De aceea i-am iubit pe aceşti băieţaşi, i-am
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ocrotit, i-am încurajat şi ajutat, după puteri, m tot cursul carierei mele" ,
spunea cu nostalgie profesorul.
În perioada activităţii sale didactice profesorul Dumitru Mărtinaş a
avut acel har deosebit de a se apropia de sufletul elevilor săi scrutându-le
interiorul fragil, inimile tinere, într-o asemenea măsură încât amintirea lui va
rămâne peste ani neştearsă în memoria foştilor săi elevi.
Unii dintre ei au ajuns personalităţi de marcă în diverse domenii de
activitate: prof univ. dr. Ioan Ciobanu (biolog şi geograf), dr. Ovidiu
Papadima (istoric al literaturii române), dr. Emil Cernea (jurist), profesor
universitar, Septimiu Bucur (eseist), prof un iv. dr. doc. J. Spielmann.
Fiecare dintre ei păstrează amintiri deosebite despre profesorul Dumitru
Mărtinaş, cel care le-a călăuzit primii paşi pe tărâmul cunoaşterii. Îl numesc
"deopotrivă părinte sufletesc, exemplu de unnat în viaţă, pedagog care le-a
2
deschis orizonturi noi" . "Ca fost elev al profesorului Dumitru Mărtinaş
( 1946-1948), pot să spun că orele de limba şi literatura română cu dânsul
erau o binecuvântare pentru noi elevii şcolii ... Prin erudiţia şi stilul propriu,
profesorul Mărtinaş a captivat, a entuziasmat generaţii de elevi insuflându-le
dragostea pentru literatură. A fost un părinte sufletesc şi un exemplu de
3
unnat în viaţă" , mărturisea dr. Ioan Ciobanu. "Îi datorez dragostea pentru
4
literatura română" , confinna dr. Ovidiu Papadima.
Un admirabil p011ret intelectual şi moral în acelaşi timp l-a creionat
într-un articol publicat în revista "Viaţa" de la Târgu Mureş, fostul sf1u elev,
prof. dr. doc. J. Spielmann. Nu putem să nu reluăm în acest context câteva
pasaje din acest material, o adevărată mă11urisire de credinţă şi iubire a unui
elev pentru dascălul său ca model de viaţă. Iată ce spunea fostul elev
Spielmann: "Dumitru Mărtinaş ... a reprezentat pentru generaţii de liceeni,
printre care şi pentru cei din promoţia mea, întruchiparea pedagogului
desăvârşit şi o ilustrare vie a idealului de perfecţiune cehovian: La 0111, 101ul
trebuie sâ fie fi·umos. şi faţa ... şi sufletu/ şi gândurile ... Orele profesorului
Mărtinaş reprezentau o adevărată oază, un refugiu, lecţiile sale erau o
pledoarie caldă pentru toleranţa naţională şi umanism. Dintre toţi profesorii
mei, de el m-am simţit cel mai puternic ataşat; exemplul sftu am căutat să-l
unnez, mai târziu, în munca mea didactico-educativă ... Dumitru Mărtinaş a
fost un pedagog modern, un animator competent al primelor clanuri ale
elevilor săi, adolescenţii. Cine ar putea oare uita inegalabilele sale orc de
limba şi literatura română, psihologie, sociologie, filosofie, orcic sale de
1

Dorin Borda. fiam~ (ih. Opriş, Traian BosoancC1. /)asnili .\f11J"q('//i. I. Casa de cd11ur:1
2006. p. 169
: Cf. Du1rn1ru Mar1111a~. Originea u·m1gâilor din .\/o/dorn. cdi\1a a 11-a. BacC1u. hlilura
„Symbol"·. 1998. p. 204
'cr. Siifi/"(/, nula I. p. 170
I

cr

„Mureş".

~ lhidc111
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dirigenţie,

palpitante şi insolite. Cine ar putea uita vocea caldă şi calmă a
profesorului, memorabilele sale poronte::.e - tot atâtea invitaţii la meditaţie
asupra nedreptăţii sociale; îndemnul său continuu de a ne exprima părerea
liber, chiar cu riscul de a-l contrazice; insistenţa sa să conducem un jurnal
personal, pentru o mai bună autocunoaştere; sfatul său imperativ de a ne
cizela stilul ... repetata invocare a aforismului lui Horaţiu Cmpe diem,
chemare pătimaşă pentru a folosi util şi frumos orele, zilele unicei,
irepetabilei noastre vieţi; pledoaria sa pentru modestie, onestitate şi adevăr
... Ceea ce vestejea, stigmatiza profesorul Mărtinaş era absenţa curio::.itâţii

intelectuale şi suficienţa simplistâ, care dă naştere mediocritâţii
pretenf ioase, ceea ce proslăvea era patriotismul adevărat, dăruirea pasionată
pentru propriul popor şi respectul faţă de toţi fiii patriei comune ... A simţit
din plin ataşamentul foştilor săi elevi, care l-au iubit şi l-au stimat, pentru
care, în ciuda deceniilor de viaţă ce au trecut a rămas o prezenţă, o
.
„„]
permanenţa vie . . .
.
Dar şi amintirile profesorului Mărtinaş din vremea activităţii sale
didactice sunt memorabile. Iată ce spunea el în 1976: ''Dacă păstrez amintiri
frumoase de la Târgu Mureş, acestea sunt mai puţin amintiri din cancelaria
profesorală, ci mai multe amintiri frumoase păstrez din clasă, de la elevii
mei ... Cu ei totdeauna m-am împăcat, totdeauna am avut o mare afecţiune
2
şi atracţie faţă de ei ... "' .
După ce s-a pensionat, profesorul Dumitru Mă1iinaş se va stabili la
Buzău, unde la 3 februarie 1979 se va sfârşi din viaţă. Chiar şi "în anii săi de
pensionar, pe care i-a trăit la Buzău, a continuat să fie profesorul, dascălul
ataşat cu trup şi suflet de foştii săi elevi
evocând cu nostalgie (adresânduse acestora într-un mesaj din 1974 n.n.) acele clipe unice de comuniune
su/leteascâ pe care mi le-aţi dâruit odinioarâ la orele de clasâ şi care 1111 se
vor mai Întoarce niciodatâ transmiţându-ne totodată experienţa sa personală
în arta de a Îmhâtrâni cu demnitate">.
Opera sa ştiinţifică cuprinde eseuri pedagogice, studii şi articole,
alături de un temeinic studiu filologic, intitulat „Contribuţii la problema
originii româneşti a ceangăilor din Moldova'' la care a lucrat toată viaţa şi
care a văzut lumina tiparului cu titlul „Originea ceangăilor din Moldova "
abia în anul 1985, la câţiva ani după trecerea lui în eternitate.
Referindu-se la autor şi la cercetarea acestuia, unul dintre editorii
manuscrisului, anume profesorul Ion Coja menţiona la un moment dat
creionând un sugestiv profil moral şi intelectual al profesorului Mărtinaş:
··un om cinstit şi erudit, un om de o conduită profesională ff1ră reproş, un om
drept, cu un desăvârşit simţ moral. Puţine lucrări ştiinţifice îngăduie
„.

( T re\ ista .. Vorrn". XL nr. 7. iulie. T;irgu-Mure~. p. 14
: lhidc111
' lh1dc111
1
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cititorului să-1 facă un portret autorului. Această lucrare a lui Mărtinaş,
ridicându-se împotriva unor teze unanim acceptate, ridicându-se cu
amărăciunea şi obida celui ce se vede neînţeles chiar de ai săi, demontând
metodic - sine ira et studio - monumentul neadevărului, scornit deseori din
rea-credinţă mai mult decât din neştiinţă ... această lucrare mf1 apropie cel
mai mult de omul ce o scrisese, o scrisese ca o destăinuire. deşi tăinuirea era
a altora, în pofida unui adevăr care pentru autor se afla la lumina zilei, uşor
de cunoscut de cine s-ar fi ostenit, înainte de orice, să-i întrebe pe ceangăii
înşişi ce sunt. Autorul, el însuşi ceangău ... scrie pentru a apăra un drept cc
se află deasupra oricăror interese politice: dreptul moral de a-ţi cunoaşte şi
asuma propria identitate. Nu ţine Dumitru Mărtinaş să facă pe placul
nimănui afirmându-şi originea românească. Ci face numai pe placul
conştiinţei sale, angajată într-o febrilă căutare a adevărului. Şi-şi asumă în
cele din unnă o identitate etnică românească numai în măsura în care o
consideră conformă cu adevărul. Căci adevărul a fost interesul de care
1
Dumitru Mărtinaş s-a simţit animat în cercetările sale" •
Subiectul originii „ceangăilor" l-a frământat pe profesorul Dumitru
Mărtinaş toată viaţa, culegând în acest sens infonnaţii de pe teren, vorbind
cu oamenii, ascultându-le graiul, consultând în acelaşi timp un bogat
material bibliografic. Concluziile sale converg către afirmarea fără echivoc a
originii româneşti a „ceangăilor" din Moldova.

I

cr. .\llfJ/'O, nota

I, p. 170-171
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DUMITRU MARTINAŞ ŞI SISTEMATICA
ARGUMENTAŢIEI LINGVISTICE
Dr. Ioan DĂNILĂ

I. Preliminarii târgumureşene
În zilele de 22 şi 23 septembrie 2005. Universitatea „Petru Maior" din
Târgu-Mureş organiza. prin Facultatea de Ştiinţe şi Litere, ediţia I a
Conferinţei Internaţionale ..Integrarea europeană - între tradiţie şi
modernitate". Sub sigla I ETM I, şi-au dat întâlnire cercetători, cadre
didactice universitare, istorici, matematicieni şi infonnaticieni, care în
şapte secţiuni au tratat o problematică vastă şi complexă, de mare
actualitate în condiţiile în care manifestarea prefaţa integrarea României
în Uniunea Europeană. Secţiunea „Limba română", prezidată de prof.
univ. dr. Alexandru Niculescu, de la Universitatea din Udine (Italia), a
beneficiat de înscrierea a 15 lucrări, care fie au aprofundat teorii
lingvistice noi, fie au propus puncte de vedere originale în privinţa
destinului unor comunităţi lingvistice insulare. Din prima categorie a
reţinut atenţia comunicarea unui coautor al recent apărutei Gramatici a
Academiei (conf. univ. dr. Mihaela Gheorghe. de la Universitatea
„Transilvania" din Braşov). iar din a doua. discuţia privind „Minorităţile
linl!vistice în R01mînia astăzi" (lect. univ. dr. Aida Todi, de la
Universitatea „Ovidius" Constanţa) ş1, în special, conferinţa
moderatorului despre „Integrare europeană vs. izolare în limba şi cultura
europeana .
Alexandru
Niculescu
a
susţinut
şi
argumentat
compatibilităţile - atâtea câte există între Orient şi Occident.
Întâmplarea a făcut ca în anul desfăşurării simpozionului să apară în
judeţele cu populaţie maghiară şi în satele ceangăieşti din Moldova o
carte, în două volume. cu titlul „Cunoaşterea naţiunii maghiare",
distribuită gratuit elevilor şi editată cu cheltuiala unei fundaţii
guvernamentale şi nonguvernamentale din Ungaria. Sunt vehiculate, în
lucrarea respectivă, cifre care nu corespund realităţii 1 şi afirmaţii care
contravin adevărului istoric~.

1

E 'orba de 110-90.000 de locu1ton care ar vorbi graiul ceang:uesc. c<ind de fapt ultimul
cunsem1H:<V<-1 o d1spropor\1e una~:1 fo\:1 de cirra acredilal<-1 de Fundaţia . .lliye~„.
( [11 1977. rece11zo111 au co11se1nna1. în toat:1 l\luldm a. ad1c:1 în opt JUde\e. pre;:en\a a 5. 770
de locu1tor1 care s-au declarat de naţionali tale 111aghiar:1.)
' Sub 11tlul „Cartea care h;.mtu1e \ara". gazeta „Obsenalor de Bac:1u" (nr 26. din
O.l O-t 200(l. p. 9) puhl1c:1 o prnn:1 parte a unei dezbateri pm ind lipsa de \cridicitate a
mforma\Ilor incluse în cele dou:1 \olumc ale lucr:1rn .. Cunoa~terea na\iun11 maghiare". „o
1111st1lican: cu bun;-1 ~t11nt;-1 a ade\ ,-1rulu1 care S:1 strice imaginea cxtcrn:1 a Rom<iniei" (Dan
l\11nd111g1u ).
r~cens;-1m;in1

16
https://biblioteca-digitala.ro

In chiar zilele desfăşurării simpozionului, presa târgumureşeană a
făcut cunoscut un fapt care se asociază cu relatarea privind apariţia cărţii
enunţate. Cel mai răspândit ziar al judeţului, „Cuvântul liber", prelucra, de
fapt, conţinutul unei emisiuni difuzate la Radio Târgu-Mureş şi dedicate
unei iniţiative aparent lăudabile. Parohia refonnată din Pădureni a oferit
unui număr de 32 de copii ceangăi din localităţile Cleja şi Buda o
minivacanţă, iar impresiile lor au fost comunicate „pe viu", în amintita
emisiune radiofonică. „Mai întâi, trebuie să apreciem felul neaoş românesc
de a vorbi al copiilor intervievaţi, care nu ştiu o boabă ungureşte şi care n-au
vreo unnă de accent străin în pronunţie" - notează semnatarul articolului.
„La şcoală, în comunitate, acasă (sub!. aut.), vorbesc româneşte; doar una
1
dintre fetiţe menţiona că bunicii mai cunosc maghiara" • Trecând peste
intenţia de prozelitism în serviciul cultului refonnat („clasa" de 32 de elevi
avea în program şi ore de religie), reţine atenţia - din punctul de vedere al
interesului lingvistic - incompatibilitatea idiomurilor maghiar (se învăţau
cântece în această limbă) şi românesc (graiul lor de acasă). Doctorandul
Alexandru Ciubîcă susţine această realitate prin actualizarea infonnaţiilor
cuprinse în monografia lui Dumitru Mărtinaş, „Originea ceangăilor din
Moldova" (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985), într-o
culegere de articole, cu titlul „Jocul periculos al falsificării istoriei'', apărut
un an mai târziu la aceeaşi editură, precum şi în ediţia din 15 februarie 1986
a revistei „Luceafărul", care publică o amplă dezbatere pe tema destinului
romano-catolicilor din Moldova. Concluzia sa este că „ceangăii nu sunt
altceva decât rezultatul acelei radieri a românilor transilvăneni dincolo de
Carpaţi, din simple motive economice (de ex., transhumanţa turmelor) sau,
mai adesea, în unna unor presiuni sociale, economice, naţionale şi
2
religioase" , „iar revendicarea acestora de către istoriografia maghiară [ ... ]
reprezintă încă una din contrafacerile de care istoria realităţii etnicolingvis_tică şi bunul-simţ se vor dezice! " 3 .
In acest context, lucrarea „Destinul unui idiom - graiul ceangăilor din
Moldova", prezentată la simpozionul „Integrarea europeană - între tradiţie
şi modernitate", a primit, fără voie, o semnificaţie specială. Autorul şi-a
propus „să evidenţieze particularităţile graiului ceangăilor din Moldova, pc
1

Prof. drd. Alexandru Ciubîc[1 . .Ji111eo Da11ao.1· ci dono fffrnfes "(„Alâ tc111 de greci. chiar
când aduc darnri" ). în „C:uv<întu I Iiber" ( T<îrgu-M ure~ ). an X V 11. nr. 188 (..+I 00 ). d111
23.09.2005. p. 8. Autorul articolului. care ocupf1 o înlreagf1 pagin;-1 de ziar. este prol'csor de
1slone la Colegiul Naţional „Al. Pap1u-llarian·· din 'Lirgu-Murcş. Am ţinui sfi-I cunost:
personal. în ziua de 23 sept.. şi sf1-1 împărtăşesc aprecierea pentru conţinutul arlicolulu1. dar
ş1 sf1-1 sugerez cf1 termenul „magh1arf1" este impropriu în cal.lll unor vorbitori care se înţeleg
cu maghiarii în proporţie de 20-30°,;,_ Sintagma adeC\atf1 este „!.!raiul ceangf11csc".
c !hide111
~
1

lhidc111 Este fraza de linal a art1colulu1. Semnul cxclamf1rn se cere pus în lcgf1tur;-1 cu
ironia degajatf1 de titlu
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de o pa11e, şi destinul acestuia în lumea contemporană, pe de altă parte.
Observaţiile, constatările, opiniile şi interpretările pe marginea acestui
subiect ţin seama de realitatea lingvistică şi cea socială din localităţile
anchetate şi se întemeiază pe un studiu dialectal adecvat, precum şi pe o
amplă bibliografie" 1 • Moderatorul secţiunii, prof. univ. dr. Alexandru
Niculescu, a stabilit că această lucrare şi cea prezentată de conf. univ. dr.
Mariana Zgardan, de la Universitatea Tehnică din Chişinău, au adus în
discuţie fenomenul bilingvismului, în ipoteze variate şi cu soluţionări
"
diferite-.

2.
Dumitru Mărtinaş - filologul
2.1. Opinii privind bilingvismul „românesc-unguresc"
Tennenul „bilingvism" a primit mai multe accepţii, în relaţie fie cu
aria de răspândire (pentru aceasta se vorbeşte de graiuri insulare), fie cu
componentele sale (pentru aceasta există sintagma „graiuri mixte"). Cel mai
adesea însă termenul este definit „în raport cu fazele procesuale
identificate" 3 . Concret, situaţia când un vorbitor se serveşte de două sisteme
lingvistice diferite succesiv şi nu simultan ilustrează bilingvismul acţionai.
Pe Dumitru Mărtinaş l-a preocupat „bilingvismul românescunguresc", devenit subcapitol în lucrarea sa fundamentală, „Originea
ceangăilor din Moldova". Citându-l pe Zold Petru, cel care foloseşte prima
oară tennenul „ceangăi", Mărtinaş desprinde din însemnările acestuia
unnătoarea frază referitoare la romano-catolicii din Moldova: „Toţi cunosc
4
şi vorbesc la fel româneşte şi ungureşte" . Este prima atestare a
bilingvismului populaţiei respective. Mai precis, „aceşti <<Unguri» vorbeau şi
5
româneşte" . Filolog subtil, Dumitru Mărtinaş a intuit energia de
Ioan Df111ilă, Desti1111/ 111111i idia111 - graiul ceangâiesc din Ma/dorn Rezumatul lucrării,
în \olumul tipărit de Editura Universităţi„Petru-Maior" Târgu-Mureş (ISBN 9737794-36-2 ).
~ Presa a remarcat aceeaşi polarizare a tematicii şi a consemnat evenimentul sub un titlu
adecvat. Din expunerea Manane1 Zgardan a reţinut cf1 „7 la sută din populaţie, adică ruşii,
impun punctul lor de vedere în Republica Moldo\'a, iar cei cc vorbesc româneşte sunt
îndemna!1 zi de zi sfi meargf1 în R01rninia dacf1 nu \or sfi foloseasd1 limba rusă". În urma
audiem celei de-a doua lucrftri. gazetarul a preluat concluzia autorului că „se impune o
cercetare mai atentă a sub1ectulu1 ş1 dinspre partea r01rn'inf1, nu doar dinspre colectivele de
cercetf1ton maghiari" (Florentin Deac. Li111ba ro111â11â - în dauâ ipostaze. dincolo sau
dincoace de Prnt, în „Cuvântul liber" [T<irgu-Mureş], anul XVII. nr. 190 [4102]. din 27
sept. 2005, p. 2)
1
Ioan Dfmdf1, Limha ronuînâ în graiul ceangâilor din Moldol'll, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogicf1 - R.A., 2005, p. 7
~ Veszely, lmets es Kov[1cs, Uta:z(isa Mold\'(/ Olahhonhan 1XOX, Maros-V as<\rhely, 1870
(Scnsoare a lui Petru Zold către episcopul lgnatiu Batthy[111i, din 11 ianuarie 1871 ), apuc.I O.
Mărtinaş, Originea ceangâilor din Mo/Jol'l/, Bacău, Editura „Symbol", 1998, p. 30
5
lhiJem
1

publicată
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comunicare a semiadverbului „şi'', chiar dacă „Gramatica limbii române
(ediţia din l 966, după care cu siguranţă a predat profesorul de limba şi
literatura română Dumitru Mărtinaş) nu-l înregistrează la subcapitolul
„adverbe provenite din alte părţi de vorbire"'. Şi totuşi, acestui fragment de
enunţ - „vorbeau şi româneşte" - i-a fost dedicată o teză de doctorat în anul
2004. Tacit, a fost actualizată
, forma verbală: în l 766 ceangăii vorbeau „la
fel româneşte şi ungureşte"-, iar la începutul secolului XXI se vorbeşte la
nivel de performanţă şi limba română.

2.2.Argumente de ordin fonetic
După o seamă de consideraţii preliminare, D. Mărtinaş aduce în discuţie
trei particularităţi fonetice ale graiului ceangăilor: africatizarea dentalelor,
rostirea siflantă şi, respectiv, conservarea lui l' (muiat). Primul fenomen se
concretizează în transfonnarea dentalelor t, d, muiate de vocalele palatale e,
i, în c, g, consoane africate sau semioclusive, ca în Banat şi o parte din
Transilvania 3 :
a) t + e , i > c
- la iniţială: te temi> Ci cemi
- în interior: mititel > m iCicel
ştiu> §Ciu
putem >pucem
poftim >pofCim
Cucuteni >Cucuceni
la finală: minte > minCi
sate > saCi
bucate > bucaCi
fete > feCi
carte > carCi
parte >parei
pârinte > pârinb
dreptate > dreptac~i
h1111âtate > bunătah
Gramatica limhii române. voi. L Ediţia a li-a revă;rutf1 ş1 adf1ugită. Tiraj nou.
Editura Academiei R.S.R., I 966. p. 30 I. Fionc a F1cşinescu. coordonatorul
capitolului „Adverbul", disculf1 doar situaţiile dnd adjectivul. substanli\'lll. pronumele ş1
numeralul îşi sclrnnbf1 valoarea morfologică, deşi se foloseşte de douf1 enunţuri cu adverbul
„ş1", provenit din conjuncţie: „Şi (sub I. ns.) alte pf1rţi de vorbire suni folosite adeseori cu
valoare adverbialf1, dezvoltând în aceaslf1 situaţie şi (subl. ns.) sensuri speciale" şi.
respectiv . .. Si (subl. ns.) numeralul feminin 11110 are valoare adverb1alf1" (p. 303). Relaţia
~intre cei doi ani citaţi, 1766 şi 1966, este o purf1 speculaţie
- Vezi nota 9
3
Cf. O. Mărlinaş, op.cit, pp. 71-72. Sistematizarea exemplelor şi corelarea cu varianta
literară ne aparţin
1

Cf.

***

Bucureşti.
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spare > spaci
b) d+e,i>g
la iniţială: Ardeal> Argal
Dealu lui Vodâ > Galu lu VodÎ
în interior: condei > congei
hordei > horgei
gÎndesc > gîngesc
În anchetele dialectale întreprinse de noi, am remarcat o diminuare
considerabilă a fenomenului, reperat doar în vorbirea unor vârstnici.
Al doilea fenomen, rostirea sitlantă (s pentru ş; z pentru j), a fost
considerat cel mai caracteristic de către Dumitru Mărtinaş. Încercările
cercetătorilor maghiari de a-l considera ca aparţinând maghiarei arhaice sunt
contrazise de Mircea Borcilă, de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din ClujNapoca, cel care a publicat încă din 1965 o serie de studii referitoare la „un
fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ş ca s şi j ca z în graiurile
dacoromâne", după ce a constatat că fenomenul este prezent, încă din
vechime, în unele sate din Banat. Lingvistul clujean emite două concluzii
fundamentate ştiinţific: „Rostirea aceasta reprezintă un fenomen fonetic
1
dacoromân" şi este „un fenomen fonetic vechi românesc" . În anchetele
dialectale întreprinse de noi în anii 2000-2004 şi în cercetările ulterioare (în
special cele din zona Tămăşeni, Gherăieşti, Săbăoani, Mirceşti), am sesizat
2
o accentuată diminuare a fcnomenului .
Al doilea argument de ordin fonetic adus de D. Mărtinaş priveşte
conservarea lui I' (muiat). Fenomenul este cauzat tot de asocierea consoanei
cu vocalele palatale e şi i. Este ştiut că un cuvânt latinesc precum lepus, oris a dat în româna târzie iepure. Faza intennediară, când consoana lichidă
(laterală, dentală alveolară, sonantă) s-a păstrat cu o energie scăzută, este
conservată de graiul ceangăiesc, ca şi în aromână. Mai precis, „/ latin, unnat
de M, S sau de M, ~în hiat, a fost palatalizat şi apoi muiat şi a dispărut în
dacoromână, pe când în aromână s-a menţinut muiat:
dr. femeie, ar. fi11nea/'a < lat. familia
dr. iepure, ar. /'epure < lat. leporem
dr. in, ar. /'in < lat. li1111111"-'.
D. Mărtinaş constată că fenomenul palatalizării lui ,J', încheiat în
dacoromân{1 în secolul al XVI-iea, s-a păstrat în graiul ccangăiesc „până

1

Mircea Borctlf1. apud Ioan Df111tlf1. op. cit.. p. 32

c În august 2005. am dialogal cu o băl1«ină de 101 ani. din salul Mirceşl1. care. ti1ră a se

cenzura. a emis mesaje refenloare la istoncul salului ş1 al famtliei sale. în care apf1rea cu o
frec\'cnţf1 rid1calf1 fcno1rn:nul s1llanlizf1rii. De exemplu. fiecare nou enunţ era prefaţat de un
„ş1·· narativ. rostit în toate cazurile „s1". Banda magnetid1 confirmă aceasta
·'AL Rosell1. lstona li111hi1 ro111â11e. Bucureşti. Editura Şti111ţificf1 şi Enciclopedicr1. 1986. p.
344
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astăzi,

patru secole după transformarea lui în dacoromână, reprezentând un
1
exemplu de evoluţie întârziată, încetinită" • Fenomenul priveşte atât
elementele latine, cât şi cele slave:
lat. /imon > /'in > iin > in
lat. /eporem > /'epure > iepure
lat. leva > /'eu > CeD (iau)
vse. (lutu > /'ute > iute
vse. kra/i > ---- > crai-.
La sfârşitul secolului al XIX-iea, verbul ,,a lua" era conjugat astfel în
grupul ceangăiesc de nord: (eu) /'eu, (tu) /'ei, el/ea /'e, noi /uâm, voi luaţi,
ei/ele /'eu, fonne auzite de O. Mărtinaş, parţial, în satul Săbăoani, din
judeţul Neam{
Sub raport lexical, sunt discutate trei lexeme: Ier „cumnat", derivat din
latinescul /evir, prin căderea lui v intervocalic, corindă „colindă, din
latinescul ka/enda, prin rotacizarea lui I intervocalic, şi, respectiv, român
„soţ", în structuri ca „măi române", „românu-ii.eu", „si-o vinit românu", „ii.
,..
,,4
o munt romanu .
În deplasările noastre efectuate în arealul nordic (2007), sudic şi cel
5
secuiesc (2006) , am identificat câteva din particularităţile lingvistice
enunţate, dovadă că după circa patru decenii de la semnalarea lor în
monografia lui O. Mărtinaş ele supravieţuiesc într-un idiom arhaic,
motivând abordarea fenomenelor fonetice ori lexicale din perspectiva
antopologiei lingvistice.
1

O/I cir. r. 87
ihidrn1
ihidc111
~ Cf. ihidrn1
; Este \'Orba de aplicarea unui pro1ecl şl1111\1r1c asumai de Facultatea de Litere a U111\crs1li111
Hacf1u. „Glasul locului" (coord„ cont'. uni\. dr. Ioan IX1ni!C1). în baza cCm11a cadre d1dacl1cc
~1 studen\1 s-au deplasa\ în satele Arini. P<irgf1reşl1. lfahna. N1rnrcşl1. din _1udcţul HaC<-lll
(2006) ~i în Tămă~en1. SC1bf10an1. Ciherăieşt1 (Jud. Neamţ) ~1 M1rce~t1 (Jud. la~1) (2007).
pentru a mvestiga sp1ri1ualitatea ro1rnino-catolicilor d111 aceste zone
I

D. Mflrllnaş.

: cr.
; cr.
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DUMITRU MĂRTINAŞ ŞI PROBLEMATICA RAPORTURILOR
DINTRE ROMANO-CA TOLICll DIN MOLDOVA
ŞI ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
După ce ani de zile, în timpul regimului comunist, problematica
românilor din „Secuime" şi a amplului proces de maghiarizare la care au
fost supuşi aceştia, în decursul istoriei, a constituit un subiect tabu, tema a
fost readusă în atenţia specialiştilor şi a opiniei publice, mai întâi, în anul
1985, de către profesorul Dumitru Mărtinaş în lucrarea „Originea ceangăilor
din Moldova"', iar apoi, în 1990, de către savantul clujean Ion I. Russu, prin
cartea „Românii şi secuii". 2 Două cărţi, pe care le putem considera de
referinţă, pentru două terne, faţă de care, de ani de zile, există puncte de
vedere total diferite ale istoriografiei, etnografiei şi lingvisticii româneşti şi
a celor maghiare. De aceea, ne-am propus pentru început, să facem o
succintă analiză comparativă a ,.destinului" celor două cărţi.
Astfel, la fel ca şi Dumitru Mărtinaş, nici Ion I. Russu, nu a avut
bucuria să-şi vadă lucrarea tipărită, amândouă volume apărând după moartea
dUtorilor. La ambele cărţi, titlurile variantelor tipărite, nu sunt identice cu
cele originale. Varianta originală a lui Mărtinaş, purta titlul „Originea
românească a ceangăilor din Moldova", iar titlul lucrării lui Ion I. Russu, a
fost stabilit definitiv, într-o discuţie pe care autorul a avut-o la Arhivele
Naţionale din_ Tg. Mureş, cu Liviu Moldovan şi Ioan Ranca. 3 Amândouă
volume, sub formă de manuscris, a ajuns la „toate mărimile politice şi
4
ştiinţifice ale României socialiste" , sau au adăsat ani de zile „prin reci
sertare editoriale". 5
La fel ca şi lucrarea de căpătâi a lui Mărtinaş „Originea ceangăilor
-:1: .. "1o1Ju·vci", volumul lui Ion I. Russu „Românii şi secuii", a stat la baza
reluării cercetărilor pe această temă, de după decembrie 1989. Aceasta, după
ce ani de zile, „în timp ce - îi mărturisea profesorul Ion I. Russu, prietenului
Ioan Ranca - istoricii secui scriu pe rupte despre trecutul neamului lor, noi
n-am fost lăsaţi nici măcar cu o vorbă să-i replicăm lui Toth (istoricul

Carte apărulf1 la Editura Şt11nţ1fică ş1 Enc1clopedid1 din Bucureşti, edq1e îngriJilă de Ioan
Cop ş1 V.M. Ungureanu
c Lucrare apf1rulf1 la Ed11ura Şti1nţ1fică, prin gri.ia lui Ioan Opriş şi Lad1slau Gemat
; Conform celor relatate autorului studiului de căire dr. Ioan Ranca. în anul 2007
~ Ion CoJa. D11111itrn Alârtinaş şi Vasile M. Ungureanu, în Dumitru MtHlmaş, Originea
ceongâilor din Moldo1'l1. Editura Symbol. Bacău. p. V
5
Ioan Ranca, Românii din scaunele secuieşti în antroponimele din conscripfii, voi. II
Scaunul Ciuc, Gi11rge11. Caşin, Editura Pax historica, Tg. Mureş, 1997, p. 3 70
1
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maghiar l. Toth Zoltan - n.n.) la cele două articole din 194 l şi 1942 privind
1
preocupările lui Iorga despre românii din scaunele secuieşti".
Continuând analiza comparativă a destinului celor două cărţi,
observăm că, lucrarea lui Dumitru Mărtinaş, a apărut şi în versiune italiană,
la Roma, în 1987 2, iar apoi a fost reeditată, de către la Editura Syr~.:1bol din
Bacău, într-o ediţie revizuită de Ioan Coja şi Laurenţiu Şoitu. ln unna
demersurilor întreprinse de către Centrul Eclesiastic de Documentare
„Mitropolit Nicolae Colan", din Sf. Gheorghe, prin grija Centrului de Studii
Transilvane, din Cluj-Napoca, respectiv a distinşilor istorici Ion Aurel Pop
şi Ioan Bolovan, volumul „Românii şi secuii'', a apărut în versiune franceză
3
cu titlul „Les Roumains et Ies Sicules" , în anul 1998, în traducerea doamnei
Ana Rodica Tomoiagă, fiind răspândit prin reţeaua internă şi cea din
străinătate a Fundaţiei Culturale Române, azi Institutul Cultural Român.
Cu toate restricţiile de exprimare publică caracteristice regimului
comunist, cartea lui Dumitru Mărtinaş, a avut un larg ecou, prilejuind
4
numeroase dezbateri în presa vremii şi nu numai. În schimb, datorită
faptului că volumul lui Ion I. Russu, a apărut în anul 1990, când societatea
românească avea cu totul alte provocări şi priorităţi, această apariţie
editorială de excepţie, a trecut, din păcate, aproape neobservată, difuzarea a
fost deficitară, iar dezbaterile şi recenziile pe marginea cărţii respective s-au
lăsat aşteptate. Doar câţiva discipoli, printre care amintim pe Ioan Ranca,
Ioana Cristache Panaint, Mihai Racoviţan, Vasile Lechinţan, Mircea Sfârlea,
Ana Grama, Elena Mihu, Liviu Boar ş.a. au întreprins cercetări pe această
temă. 5 Un mare câştig l-a reprezentat însă, constituirea şi activitatea
„grupului de la Sf. Gheorghe" care a iniţiat şi desfăşurat o amplă activitate
de cercetare interdisciplinară asupra românităţii din sud-estul Transilvaniei,
în istorie şi contemporaneitate. (proiecte de cercetare, sesiuni, simpozioane,
lucrări, publicaţii, lucrări de licenţă, de masterat şi de doctorat ş.a.).
1

Ioan Ranca, p. cit, p. 370
Jon Coja, op. cit, p. IX
J Româmi şi secuii varianta franceză
4
O parte din aceste dezbateri au fost redate în paginile ediţiei a II-a a volumului lut
Dumitru Mf1rtinaş, Originea cea11gâilor din Moldo1'0
' A se vedea. printre altele: Ioan Ranca, Românii di11 scau11ele secuieşti În a11tropo11i111clc
din cn11scriJJ(ii ml I. Sca111111I Mureş. Editura C1ubăncan. Cluj-Napoca. 1995 şi Ioan Ranca.
Ro111â11ii din sca1111ele sernieşti În a11lropo11i111ele di11 co11.\·crip(ii. \'Ol li. Scaunul Ciuc.
Gi11rgeu. Caşin. Editura Pax histonca, Tg. Mureş, 1997: Liviu Boar, Românii din scm111ele
Ciuc. Gi11rge11. Caşin În secolul al XIX-iea. Tg. Mureş. 2005: Ioan Lăd1tuşu. Vasile
Lechinţan ŞI Violeta Pătrunjel. Românii din Co1·as11a şi Harghita. Istorie. Bisericâ. Şcoulâ.
Culturâ. Editura Grai Rotmînesc. Miercurea-Ciuc. 2003; Ana Grama. Români
s11dtra11sil1'011i În sec. al XIX-iea. Judeţul Comsna Contrihu(ii documentare. Editura
Arcuş, 2007: articolele ap~1rute în Ant,11·stia. anuarul Muzeului Carpaţilor Rf1sfmteni şi al
Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" din Sf Gheorghe nr.

2

I I 1996 - I 0/2006,

ş.a.
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Teza privind originea românească a ceangăilor fonnulată de Dumitru
Mărtinaş, în lucrarea la care ne referim „a făcut obiectul mai multor
semnalări,

mai multor cercetări şi studii, fără a se constitui într-o preocupare
de studiu sistematic şi decisiv până la Dumitru Mărtinaş. V.M. Ungureanu,
menţionează faptul că Iosif Petru M. Pal a tipărit mai multe lucrări pe tema
1
originii catolicilor din Moldova şi a apartenenţei lor româneşti fără dubii" .
Despre intensul proces de maghiarizare a românilor din „Secuime" şi despre
faptul că un procent însemnat din populaţia secuiască/maghiară din sud estul Transilvaniei îl reprezintă românii maghiarizaţi, s-a vorbit, de
asemenea, încă din secolul al XIX-iea de către numeroşi învăţaţii ardeleni,
clerici şi laici, dar mai ales, în perioada interbelică, prin studiile întreprinse
de G. Popa Lisseanu, Sabin Opreanu, Ştefan Manciulea ş.a., şi nu în ultimul
2
rând de către Nicolae lorga.
Şi într-un caz, şi în celălalt, istoriografia maghiară, nu acceptă
punctele de vedere fonnulate de către Dumitru Mărtinaş şi Ion I. Russu,
puncte de vedere devenite ale istoriografiei, etnografiei şi lingvisticii
româneşti, deoarece argumentele celor doi autori români, au fost confirmate
şi validate de cercetările româneşti întreprinse, în ultimele două decenii. 3
Această atitudine din planul dezbaterilor teoretice, este completată şi
continuată
cu acţiunile întreprinse, în plan guvernamental şi
nonguvernamental, de către anumite cercuri maghiare din Ungaria şi din
România, care au ca finalitate, pe de o parte de „recuperare a ceangăilor maghiari supuşi românizării'', iar pe de altă parte, „obţinerea autonomiei pe
4
criterii etnice a aşa zisului Ţinut Secuiesc". Şi într-un caz, şi în celălalt,
există a mare discrepanţă între ceea ce întreprinde Statul Român şi ceea ce
întreprinde Statul Ungar, între ceea ce întreprind maghiarii din ţară, în frunte
cu formaţiunile lor politice, culturale şi comunitare şi atenţia acordată
acestor probleme de către mediul politic, cultural, asociativ românesc şi de
către mass-media românească.

Dumitru Mărtinaş. Of! cit. p. 232
c Ve/1 Bihhogralia lucr:mlor apărute pe această temă în Ioan U1c:11uşu. Vasile Lechmţan şi
Violeta Pătrunjel. op.cit: Ioan U1căluşu. s·1mctwi etnice şi rn11/esio110/c i11 111dcfclc
Co1·a.1·11a şi Harghita. leză de doctoral. Universitatea „Babeş-Bolyai''. 2003
3
Din bogata bibliografie apărută pe accastf1 lemf1. a se vedea cele trei volume ale lucrfiri1
monumentale Catolicii din /I.Io/dorn, purl<ind semnătura ccrcelf1torulu1 ieşean Ion I-1.
Ciubotaru şi tezele de doctoral ale cercetătorului Anion Coşa Catolicii din Alo/dorn in
i::rnarde Sj(i11t11/11i Srn1111. sus\mulă la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" al Academici
Rom<inc. Bucureşli. 2004 şi prof. Ioan Dănilă din Bacf1u Limba ro111â11ilor i11 groi11/
ceangâilor din Moldorn. Editura Didactică şi Pedagog1că-R.A .. Bucureşti. 2005
~ Vezi. în acest sens. publicaţiile Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova Dumitru
1

Mf1rl111aş. din Bacău şi cele ale Centrului European de Studii Covasna-Harghita
Forumului Civic al R01rninilor din Harghita şi Covasna. pe sile-ul acestora
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ş1

ale

În ambele cazuri. dacă s-a realizat ceva, din perspectiva cunoaşterii
adevărului istoric şi a promovării interesului naţional românesc. toate
acestea se datorează unor iniţiative şi personalităţi locale. şi în primul rând
celor două episcopii: Episcopia Romano-Catolică de laşi şi Episcopia
Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei. ambele conduse de doi ierarhi români
1
luminaţi: P.S. Petru Gherghel şi P.S. Ioan Selejan.
Referindu-se la cele două cărţi, Mihai Ungheanu. afinna în 1986:
„Am consultat recent, în manuscris, lucrarea cunoscutului şi regretatului
lingvist clujean I.I. Russu, despre împrumuturile din limba română ale
limbii maghiare unde sunt studiate şi antroponimele din secuime. Caracterul
lor românesc este o realitate incontestabilă. Şi I. I. Russu a acţionat
împotriva unei opinii constituite, care afirma caracterul cumpănitor al
împrumuturilor din maghiară în română (cu alte cuvinte românizarea
maghiarilor din zona de referinţă - n.n. ). Ca şi lucrarea lui D. Mărtinaş, şi
aceea a lui I.I. Russu se ridică împotriva unei inerţii cu instrumente
ştiinţifice cele mai adecvate. Deşi a tenninat-o în 1965, I.I. Russu n-a mai
apucat, ca şi D. Mărtinaş, să-şi vadă lucrarea tipărită. Valoarea ei ştiinţifică,
autoritatea lui I.I. Russu o recomandă de la sine., Apariţia ei ar fi deschis
drumul lui Mărtinaş. Acum vine s-o completeze".În acelaşi cadru, Mihai Ungheanu conchide: „Concluziile lui
Dumitru Mărtinaş sunt limpezi: 1. Ceangăii sunt români ardeleni
maghiarizaţi şi catolicizaţi În secuime. emigraţi În !vfoldova În sec. XVJll: 2

Nu se poate Înţelege nimic din problema ceangâilor dacâ nu se c1111oaşte
istoria românilor din ţinutul sec11iesc. Istoria ceangâilor nu este altceva
decât 11n capitol din istoria românilor secuizaţi"."
Opinia generală a cercetătorilor români, care s-au preocupat, sau se
preocupă de problematica identităţii specifice a catolicilor moldoveni, este
aceea că, prin cartea la care a lucrat o viaţă, Dumitru Mărtinaş, a contribuit
decisiv la „repunerea aşa zişilor ceangăi din Moldova În dreptul de a fi
consideraţi români, ceea ce de fapt sunt, şi 1111 altceva" ....
Problema care Dumitru Mă11inaş o pune în discuţie, în cartea sa
Originea ceangâilor din Moldova. Dumitru Mârtinaş este unnătoarea:
„ există vreo legătură Între gene~a fenomenului ceangiiu şi procesul de
secui:.are a românilor din sud-estul Transifraniei?" Răspunsul la accastf1
întrebare - apreciază D. Mărtinaş - implică cunoaşterea istorie rom[milor
din secuime. Din păcate, constată Mărtinaş. această dramatică istoric a fost
/\se \'edea. printre altele. publica\11le b1scricc~ti editate de cele dou~-1 cparh11 l'rcso h1111â ~1
Cirui l?u1111i11e.1c
~Dumitru Mf1rtma~. op. cit. p. 226
; /hide111. p. 229
~Dorm Horda, liane Gh Opri~. Traian Boso<111ct l>mnili 111111·qrni. I. :}()(}cil' h1ugrn/i1.
Casa de cditurft Mure~. 2006, p. 168-170
1
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prea puţin cunoscută istoricilor noştri mai vechi, dar în umrn cercetărilor
recente ,.1111 mai este ne1•oie de noi dovezi !\pre a demonstra că sate le
româneşti

din sud-estul Transi/l'aniei au fost supuse odinioară unui lung
proces de secufr.are linţ?vistică ", care a a1•ut ca rezultat o schimbare
demoţ?rafică radicală În avantajul „naţiunii dominante". ,,A crescut
simţitor proporţia numerică a secuilor, conchide D. Mărtinaş, iar numărul
1
românilor a scăzuf'.
Plecând de la ceea ce susţine Dimitrie Cantemir în Hronicul său că
,Jimba nebiruit martor iaşte" şi cu „dosarul fără greş al limbii în mână" după expresia lui V. Bogrea, profesorul Dumitru Mărtinaş, arată la rândul
său Alexandru Popşor, dovedeşte convingător unnătoarea realitate: „Ca şi
românii actualmente complet secuizaţi din ţinutul secuiesc, la fel ceangăii
din Moldova sunt un produs al procesului de secuizare a satelor româneşti
din Transilvania sud-estică. cu o singură deosebire: ceangăi pribegiţi în
Moldova, au reuşit a se scutura, în marea lor majoritate de limba
ungurească, pe când cei rămaşi în Transilvania au fost definitiv absorbiţi de
. , ::'.
secui .
Prezentând argumentele sale, din perspectivă lingvistică, Dumitru
Mărtinaş conchide: „Românii auzeau sunetele ungureşti în felul lor şi le
reproduceau după modul lor de rostire, potrivit bazei lor de audiţie şi de
articulaţie. În astfel de sate s-a dezvoltat un idiom unguresc aparte, cu un
sistem fonetic propriu, deosebit de cel tradiţional al limbii maghiare. Este
un ţ?rai unguresc rostit cu buze româneşti ... Stabiliţi în Moldova, arată D.
Mărtinaş, unde nu mai aveau un contact strâns cu secui, ei se fixează
definitiv în în această variantă de grai unguresc''. 3
Citându-l pe Demeny Lajos, Dumitru Mărtinaş arată că, „iniţial, au
fost denumiţi ceangăi acea parte a românilor secuizaţi care au dezvoltat un
grai românesc degradat, cu un sistem fonetic apai1e, deosebit de cel
maghiaro-secuiesc. În familie aceşti români vorbeau mai bucuros româneşte,
iar în relaţiile cu secui, cu preoţii, cu organele administrative, ei foloseau
noul grai de adopţiune, pe care îl rosteau altfel decât interlocutorii ...
~

Ceangăii

nu se ştiau maghiari, trăiau după coordonatele lor româneşti şi,
ceea ce nu observaseră oamenii de ştiinţă, vorbeau un grai românesc
4
.\pec~/ic transilvănean, expresie a originii lor româneşti".
istoria

,,Înainte de secuizare, de metamorfoza lor confesională şi lingvistică,
străbunilor celor denumiţi ceangăi era una şi aceiaşi cu istoria

Dumitru l\M1rl111a~. OJJ cir.. p. 41
' Akxandru Por~or. C1111tl'ih11fi1 Io hiogrnfio 111101" dusu/li dl' 11e11itut /J11111itru /\.·lârtinaş şi
1m'ut lou11 Mic/eu de lu J,i(·rn/ Al flo/Jill llarian dm 1:~ A111rl'ş, Editura Ho111faciu. 1999. p.
1

IU
' Dumitru Mf1rl111a~. op. cir. p. 42
" lhulrn1, p. 42

26
https://biblioteca-digitala.ro

iobagilor romam. Aveau aceiaşi lege, purtau aceleaşi nume şi vorbeau
aceiaşi limbă. Denumirea de ceangăi nu reprezenta un neam de oameni
enigmatici, de origine necunoscută, apăruţi de undeva de prin părţile
Răsăritului, cum sugerau în mod fantezist sau diversionist unii istorici şi
publicişti din trecut. Ei apar În peisajul demografic din sud-estul

Transilvaniei, cu fizionomie proprie, cu bilingvismul românesc-unguresc
şi cu grai românesc degradat, ca urmare a procesului de secuizare a
satelor româneşti de aici. În afara acestui teritoriu şi în afara acestui proces,
existenţa

lor nu a putut fi identificată nicăieri, cu toate căutările laborioase
1
ale cercetătorilor maghiari.
În cadrul dezbaterii organizată de revista Luceafărul, pe marginea
cărţii lui Dumitru Mărtinaş, în 15 februarie 1986, Gabriel Ţepelea, aduce
unnătorul argument în favoarea ideilor formulate de către D. Mărtinaş
referitoare la originea românească a catolicilor din Moldova: „ dacă

vorbitorii ceangăi de limbă română ar proveni din maghiari românizaţi, ei
ar trebui să vorbească după atâtea secole de convietuire acelaşi grai, adică
graiul moldovenesc fără particularităţile ardeleneşti semnalate".- Cu
•

1

aceiaşi

ocazie, Valeriu Rusu, continuă şirul argumentelor afinnând: „Dacă
ar fi învăţat limba română de la moldoveni ar fi vorbit graiul local, diferit de
cel de acasă. Păstrând pa11icularităţile de limbă de dincolo de Carpaţi,
particularităţi consemnate de hărţile lingvistice ca transilvănene, este
limpede că au învăţat limba română în sediul lor de baştină, de dincolo de
munte. Concluzia este că ne aflăm În faţa unor colectivităţi săteşti de
maghiarizaţi

Într-o
3
trăsăturile dialectale ··.

români

anumită zonă transilvană identificabilă după

In sprijinul argumentelor lingvistice prezentate convingător de D.
în dezbaterile desfăşurate pe marginea lucrării sale au fost evocate
şi alte argumente istorice. geografice ş.a. În acest sens, Valeriu Rusu spune:
Mărtinaş,

„ Carpaţii

nu au constituit niciodată o frontieră Între români. Românii de
pe cele două versante ale Carpaţilor au comunicat firesc, limba,
obiceiurile, tradiţiile vădind contactul lor permanent. Ceangăii nu sunt
singura revărsare demografică românească peste Carpaţii răsăriteni. Ei se
înscriu într-un fenomen de roire caracteristic al ro1m'lnilor, care s-au revărsat
periodic din centrul teritoriului românesc peste Caivaţii Răsăriteni şi cei de
miazăzi. Nordul Olteniei, nordul Munteniei sunt presf1ratc cu numeroase
sate de „ungureni", ceea ce nu înseamnă decât oameni veniţi din sau dinspre
teritorii de peste munţi, ele fiind sate de romfrni get-beget" ..J

I f/Jicf<:'/11. fl· 43
'!hidc111. p. 223
1
· lhide111. p. 224
4
lhidc111. p. 227
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Cu aceiaşi ocazie. din perspectiva istorică. Mihai Diaconescu a ţinut
..Populaţia maghiară din Transilvania a fost i'ntotdeauna
Într-o minoritate vizibilei faţâ de celelalte pentru a fi vorba de o explozie
demografică maghiară care să-şi trimită sporurile spre răsării. Nu explozia
să menţioneze:

demografică

a populaţiei maghiare din Transilvania I-a trimis dincolo de
Carpaţi pe ceangăi, ci Încercarea românilor de a scăpa de un regim
intolerant, vecin c11 exterminarea fizică. Limanul /-au căutat În ţinuturile
1
româneşti de peste munte, unde-i găsim şi astăzi".
Procesul de secuizare care a avut loc în sud-estul Transilvaniei, s-a
desfăşurat pe parcursul mai multor secole, cunoscând mai multe etape. La
început, afinnă cercetătorul Anton Coşa, acest proces a fost unul natural,
firesc în condiţiile unui spaţiu de interferenţă pe multiple planuri, favorizat
însă de condiţiile specifice politice, militare, economice şi sociale din zonă.
Iniţial, acesta a avut loc la nivel individual. În evul mediu transilvan apreciază Anton Coşa - tennenul „secui" avea o altă accepţiune, nefiind
doar un etnonim oarecare, ci arătând şi o însuşire, o calitate privilegiată,
obţinută
în schimbul anumitor serv1c11, de regulă militare, ori
economice„ .aşadar, atunci secuii erau mai puţin o etnie decât o profesie:
.
.„,...,
,.servmtes rego1 .După încheierea alianţei celor trei naţiuni privilegiate (Unio trium
nationum. 1438), situaţia iobagilor români „ajunsese de plâns". Ca unnare a
acestei situaţii şi a promisiunilor care li se făceau, numeroase sate româneşti
încep a se orienta spre bisericile oficiale ale secuilor, ai căror membrii se
bucurau de prerogative economice şi culturale incomparabil superioare.
Continuarea înrăutăţirii situaţiei iobagilor români. i-a detenninat pe aceştia
să găsească o cale de ieşire din această situaţie. 3 „Dezgroparea acestui
trecut, considerat multă vreme ca o enigmă a ştiinţei, nu este lipsit de interes
pentru istoria românilor, căci începuturile fenomenului ceangău nu trebuiesc
căutate undeva în epoca nebuloasă a migraţiunii popoarelor, cum s-a
încercat de unii autori mai vechi, ci este rezultatul unui proces istoric mai
apropiat. care s-a desfăşurat odinioară la lumina zilei. dar în jurul căruia s-a
ţesut cu timpul, în mod artificial, legenda unei enigme ştiinţifice
4
impenetrabile".
Potrivit lui Constantin Beloiu, în unna cercetărilor de o viaţă
întreprinse de către Dumitru Mărtinaş, în final s-a demonstrat că: „Ceangăi
reprezintă o populaţie românească transilvăneană. care a cunoscut odinioară
I f/J1i/e111. p. 231
: Anion Co~a. Ro11ui11i1 d111 .111d-est11/ fru11sihw1iei in sec XII-XI'. in Ro111â11ii din Co1·0.1110
şi ff(flghito Istorie. B11·fficâ Snwlâ C11/t11ui. Editura Grai Ro1rninesc. Miercurea-Ciuc.

2003. p. 60-61
' Du1111lru J'v1[ul111a~.
~ Jhidt'111, p. 1O

011

cit.. p. 43--l-l
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în secuime un proces uneori mai adânc, alteori mai superficial, de secuizare.
Coordonatele lor etnografice româneşti (limbă, p011, obiceiuri, <latine etc.)
nu se datoresc unei presupuse desnaţionalizări şi românizări recente, ele sunt
1
reflexul apa11enenţei lor etnice şi istorice româneşti transilvane".
Despre omul, profesorul şi cercetătorul Dumitru Mărtinaş, despre
activitatea sa profesională, ştiinţifică, culturală şi civică, desfăşurată cu
acribie, consecvenţă şi pasiune, atât în Moldova natală, cât şi în Transilvania
la Tg. Mureş, iar în final, în Muntenia la Buzău, despre toate acestea stau
mărturie rândurile dedicate de foştii colegi mureşeni, în paginile Anuarelor
,
Liceului Al. Papiu Ilarian, din Tg. Mureş.Revenind la cercetările întreprinse după 1989, referitoare la intensul
proces de secuizare/maghiarizare la care au fost supuşi românii din sud-estul
Transilvaniei, în decursul veacurilor, menţionăm studiile apărute pe această
temă în anuarul Angvstia, semnate de Mihai Racoviţan, Vasile Lechinţan,
Ioan Lăcătuşu, cât şi reeditarea lucrării Originea secuilor şi secuizarea
românilor, de G. Popa Lissanu. 3
Dintre numeroasele lucrări referitoare la identitatea ligvistică şi
culturală reala a aşa zişilor ceangăi, apărute sub egida Episcopei RomanoCatolice din Iaşi - prin departamentul de cercetare ştiinţifică şi prin
implicarea ziditoare a P.S. Petru Gherghel - un loc distict îl ocupă cele trei
volume, purtând semnătura distinsul om de cultură ieşean, Ion H. Ciubotaru
Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, lucrări care prin
conţinutul lor sunt adevărate cărţi fundamentale ale matricei spirituale
~
•4
romaneşti.

Toate cele trei volume, aduc argumente incontestabile care atestă
etnică românească a populaţiei cercetate,
argumente
formulate exclusiv pe baza documentelor etnografice şi de artă populară,
identificate pe teren, şi care izvorăsc în mod grăitor şi evident, din
prezentarea componentelor fundamentale ale universului culturii populare, a
comunităţilor investigate.

apartenenţa

Victor NqC1. Pmfesom/ Dumitru ,\Jârti11oş şi 11mh/e1110 originii L'/110-istoricc o cca11g1ii/or
din A!o/dol'O, în Dumitru Mfirt111a~. ovei!. p. 206-209
2
Anuarul Liceului Alexandru Papiu Ilarian. Tg. Mure~
'În A11g1·stio XI12007 este redat sumarul general al articolelor apC1rute în primele 1O numere
ale anuarului. respectiv Ang\stia 111966 - Ang\stia 10 2006. Lucrarea lui G. Popa
Lisseanu. ed1t1a a li-a. a apC1rut la l-.d1tura Rom[1111a pur ~1 simplu d111 Hucure~t1. în anul
2003. ed1tie îngnptC1 de Ioan U1ciHu~u ~1 Vasile Lech111\an. cu o postfatC1 de Ioan Ranca
-I Toate lre1 \olume au apC1rul la Editura Presa Hunf1. ti111d llpfiritc la Tipografia \'a11ca11a
,-uiumul I. în anul 1998 (279 de pag1n1. li.mnal A4). prezintf1 arh11ectura trad1t1011alr1.
text1lele de 111terior ~1 porlul popular de s{nbăloarc. volumul li. apC1rul în anul 2002 (:'\()()de
pag1111. format/\). prezint{1 ob1cc1unle familiale ~1 calendaristice. iar \olumul III. apC1rut in
decernbnc 2005 (624 pagi111. format A4). prez111tC1 poe1.1a ob1ce1urilor trad111011ale. literatur<1
popularf1 ~' folclorul muzical
1

29
https://biblioteca-digitala.ro

Din nou este pusa m evidenţă ident~ficarea totală c11 11ea11111I

românesc, a catolicilor din Moldova, prec11111 şi legăt11rile istorice ale
acestora c11 Transifrania, şi În mod deosebit c11 localităţile din Arc11I
intracarpatic, respectiv din fostele scaune secuieşti. Volumele nu ocolesc
„temele sensibile", în deosebi cele referitoare la graiul ceangăiesc,
hi/ingvismul existent în unele aşezări ale catolicilor moldoveni, dar printr-o
abordare ştiinţi fi că.
Volumele semnate de Ion H. Ciubotaru, reprezintă un răspuns

pertinent şi convingător faţă de ideile susţinute de unii autori maghiari
potrivit cărora toţi catolicii din Moldova formează un grup etnic distinct,
prezentând conştiinţa acestor oameni, coordonatele mentalului lor
colectiv, respectiv autoidentijicarea etnică a majorităţii românilor catolici
din Moldova, ca minoritate religioasă şi 1m grup etnic. 1
O altă lucrare de referinţă, despre identitatea ligvistică a catolicilor
din Moldova, o reprezintă teza de doctorat a profesorului băcăuan Ioan
Dănilă Limha română În graiul ceangăilor din Moldova, apărută la Editura
Didactică şi Pedagogică S.A., Bucureşti, 2005. Potrivit autorului, lucrarea
ş1-a propus „ ca, pe temeiul unui studiu dialectal, să, demonstreze

viabilitatea elementului lexical românesc În graiul ceangăilor din
Moldova".-" Pentru realizarea scopului propus, după ce a parcurs o
impresionantă bibliografie, profesorul Ioan Dănilă a realizat anchete
lingvistice în 29 de localităţi, concretizate într-un inventar lexical care a stat
la baza întocmirii celor 359 de hărţilor dialectale.
ln urma acestui travaliu ştiinţific deosebit, realizat cu
profesionalismul şi rigoarea specifică cercetătorilor autentici, autorul
conchide: „Cercetarea pe teren Întreprinsă de noi a relevat acest adevăr:

Cu ocazia lansării \'Olumului III al lucrării Catolicii din Alo/dorn, Unil·er.rnl culturii
pop11/an!. eveniment care a avui loc în Sala Decanală a Protopopiatului Romano-Catolic de
Bacău. miercuri. 28 decembrie 2005. în organizarea Filialei laşi a Academiei Române şi a
1

Ep1scop1e1 Romano-CatolICe de laşi. am precizai: Tinând eoni de valoarea excepţională a
prezenlulu1 volum. precum ş1 a celorlalte două. dedicate un1versulu1 culturii populare a
catolictlor d111 Moldova. ne lu[1m îngf1du111ţa de a formula unnf1toarele propuneri:
înloc1rnrea unei s111teze a celor trei volume. care să fie tradusi'1 în limbile engleză ş1
magh1arf1 ş1 trasmisă marilor biblioteci din principalele capitale europene şi nu numai:
redactarea celor trei volume şi în format electronic. inclusiv prezentarea lor pe site-ul
Ep1scop1e1 romano-catolice din laşi. sau a /\sociaţiei „Dumitru Mfirtinaş": înaintarea
propuneri ca cele trei \o lume s[1 primească premiul Acade1ll1e1 Rolll<Îne: acordarea de
recompense morale autorului. Ion IL Ciubotaru (melllbru de onoa1e a unor asoc1ap1.
cetf1\ean de onoare a unor comun1tf1ţi sau localirnţi ş.a,); continuarea cercetărilor
mterd1sc1plinare. prin editarea monografiilor tuturor co1llun1tăţilor din Moldova. în care
trăiesc romano-catolici. întocmindu-se în final. un Atlas al acestor colllunilfiţi, dup[1
lllodclul Şcol11 lllonografice a lui Dilllitne Gusl1
c Ioan D[1mlă. Li111ha ro111â11ă in grn111/ ceangâilor din Afoldo\'ll, hlitura Didacticii şi
Pedagog1d1 S,k, Bucure~ti. 2005. p, 6 Ioan Df111il[1, op. cit.. p, 92
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graiul ceangiiilor piistreazii un fond lexical primar, cu foarte 1111111eroase
elemente hibride(În care predominant este factorul românesc), utilizat tot
mai rar, Împreună cu un im•entar de terme şiforme ale limbii române, cu
1
o ji·ecvenţă foarte ridicată''.
Prin abordarea sincronică, dar şi diacronică şi comparată, a graiului
ceangăilor din Moldova, apreciază prof. Luminiţa Cornea, prin cercetarea
riguroasă şi realizarea masivului studiu de dialectologie asupra unei
adevărate insule lingvistice, contribuţia profesorului Ioan Dănilă este
deosebit de importantă pentru cunoaşterea pa1iicularităţilor lexicale ale
zonei cercetate. În viitor, nu se vor putea efectua cercetări asupra acestui
idiom, fără a se lua în considerare volumul Limha românei În graiul
2
ceangăilor din Moldova de Ioan Dănilă.
Strădaniile profesorului Dumitru Mărtinaş nu au fost zadarnice, nici
din perspectiva vieţii comunitare a romano-catolicilor din Moldova. Ca
răspuns la campania de revendicare a comunităţii catolice din Moldova ca
fiind „componenta cea mai estică şi de sorginte arhaică a naţiunii maghiare",
relansată de unele cercuri maghiare, după decembrie 1989, membrii
comunităţii respective, au găsit calea de a constitui mai multe organizaţii
componente ale societăţii civile, care s-au angajat în continuarea muncii
depuse de înaintaşii clerici ridicaţi chiar din rândurile acesteia. „Astfel, Iosif
Petru M. Pal, Ioan Ferenţ, Iosif Tălmăcel, episcopul Ioan Duma, Ioan
Mărtinaş şi fratele său, profesorul Dumitru Mărtinaş, au fost recunoscuţi ca
înainte - mergători ai afirmării ştiinţifice a identităţii româneşti a catolicilor
moldoveni, numele unora dintre aceştia fiind preluate, în semn de
recunoştinţă, în denumirea unor asociaţii laice, care îşi propun promovarea
intereselor şi identităţii comunităţii romano-catolicilor din Moldova, în
calitatea de minoritate confesională şi nu etnică''. 3
Reactualizând tradiţia istorică a numeroaselor rapo11uri, pe multiple
planuri, între românii din sud-estul Transilvaniei şi cei de la hotarul de vest
al Moldovei, în climatul de libertate de după 1989, a fost stabilit un
parteneriat benefic între principalele instituţii de cultură din judeţele
Covasna şi Harghita şi cele din judeţele Bacău şi Neamţ: arhive, muzee,
biblioteci şi alte centre de cercetare. Aceiaşi colaborare rodnică se
desfăşoară între Asociaţia Romano Catolicilor din Moldova „Dumitru
Mărtinaş" şi Centrul European de Studii Covasna- Harghita. colaborare
concretizată prin: organizarea în comun a unor manifcstflri ştiinţifice şi
culturale, participarea la manifestftrilc organizate, de o parte şi alta a
1

Ioan 1Jf111ilf1. UfJ cit. p. 92
' Lum1ni\a Cornea. recenzia lucrăm Li111ha m111â11â în gmi11/ cco11gâilor din .\10/do\'(1. de
Ioan Df111ilf1. în A11g1·.1tia Xl/2007
'Gheorghe Bepn, Biserica şi socil'fatea ci1·ilâ O/)(tnitori oi icle11tifli(ii m111ww-cotu/1cilor
din Moldorn. în Actu /J0<.:m·ic11sis. Anuarul Arhl\elor Na\ionalc Bacf1u. (;200(1. p. 337
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Carpaţilor,

dintre care amintim Universitatea de Vară de la Izvoru

Mureşului şi Sesiunea Naţională de Comunicări „Românii din Sud-Estul

Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie". semnarea unor studii şi a11icole
în revistele editate de în sud-estul Transilvaniei şi în vestul Moldovei ş.a.
Un argument în plus, al ecoului provocat în rândul intelectualilor din
„secuime" şi al interesului manifestat de aceştia faţă de publicarea cărţii lui
D. Mărtinaş „Originea ceangăilor din Moldova'' şi dezbaterile ce au um1at
pe marginea ei. în presa vremii, îl constituie scrisoarea trimisă lui Ion Coja,
în iunie 1986. de Nicolae Păvălucă, intelectual născut în Breţcu, jud.
1
Covasna. (Anexa nr. 1)
Prin conţinutul său, scrisoarea reflectă modul de implicare a
intelectualului ardelean. nevoia sa de-aşi spune punctul de vedere într-o
problemă majoră vizând interesul naţional, chiar şi ca ,.nespecialist". Se
poate observa nivelul cultural solid al autorului scrisorii, uşurinţa cu care
sunt fonnulate aprecieri pertinente în probleme de istorie locală şi naţională.
Semnalăm, reacţia breţcanului, cunoscător a istoriei locale, inclusiv a
infonnaţiilor transmise pe cale orală, din generaţie în generaţie, a
„românului din Secuime", la aprecierile fonnulate de Imreh Istvan, în
lucrarea Viafa cotidiană la secui. referitoare la originea moldovenească a
românilor din Breţcu, ilustrare a tezelor istoriografiei maghiare referitoare la
stabilirea românilor în Transilvania. după secolele al XVII-iea şi al XVIIIlea.
În cei peste 20 de ani. care au trecut de la data redactării scrisorii, au
apărut mai multe lucrări. care restabilesc adevărul despre fluxurile
migratorii dintre sud-estul Transilvaniei, Moldova şi Ţara Românească şi
care arată cât „a dat" şi cât „a primit" fiecare dintre provinciile istorice
româneşti, în decursul ultimilor secole. Pe lângă lucrarea lui Ştefan Meteş
„Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX", amintim studiile
de demografie istorică, semnate de Costin Feneşan, Ioan Puşcaş, Traian
Rotariu şi colaboratorii Ana Dobreanu, teza de doctorat „Structuri etnice şi
confesionale în Covasna şi Harghita'', cele peste 400 de studii şi articole de
arheologie, istorie. etnografie, demografic ş.a .. majoritatea având ca temă.
istoria sud-estului Transilvaniei, apărute în cele 1O numere ale Anuarului
2
Ang\·sria , cercetările etnografice realizate de specialiştii Muzeului Naţional
al Carpaţilor Răsăriteni, la Brcţcu, Poiana Sărată, Oituz şi Mf1rtănuş, ca11ea
I Nicolae l'fl\ Cduc:i. ni1scut în 2:\ iuite 1911 d111 r:mnt11 (iheorghe ~I Maria. ni1scut<"1
(joc1111an. ltcenţ1at în drept ~1 econonrn:. expert în rela\11 financiare .:xterne al B:rncii
Naţ1onak a Ro111\inie1. CunoscC1tor al li111bilor englezit. germanii ~1 francezii. 11111p de peste
trei dec.:rni (I 9.f:\-1977) a !Ttcut parte din echipa de experţi ai l3f111rn Naţionale ~i ai
M1111sterulu1 Comerţului b.:terior. specialt1.aţi în soluţionarea relaţiilor tinanc1are externe
ale Rom\În1e1
= Vezi Sumarul general al articolelor ap<"1rute în A11g1·stia 1 I 996 - ...l11gn'fia Xi2UU6. în
Angl'.ltia Xl2007
1
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„Poiana

Sărată

de la Oituz - Tragedia unui sat", de prof dr. Dorinei Ichim,
apărută la Editura Casa Scriitorilor, Bacău, 2007
Cu toate că răspunsul la multe din problemele şi întrebările cuprinse
în documentul intitulat „Rânduri despre trecut11I populaţiei româneşti din
Secuime", la care se referă Nicolae Păvălucă în scrisoarea trimisă
profesorului Ion Coja, a fost dat în lucrările apărute după decembrie 1989
(aşa după cum am mai arătat, ne referim la volumele semnate de Ion I.
Russu, Ioan Ranca, Ana Grama, Liviu Boar, Ioan Lăcătuşu, Vasile
Lechinţan, Violeta Pătrunjel ş.a.), pentru semnificaţia şi valoarea sa
documentară redăm documentul respectiv în Anexa nr. 2. Deoarece între
documentele deţinute de Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit
Nicolae Colan", în Fondul Nicolae Păvălucă, pe lângă „Rândurile ... ",
există şi altele cu tematică asemănătoare, redăm şi paginile referitoare la
istoria localităţii Breţcu, cuprinse într-o scrisoare trimisă de Nicolae
1
Păvălucă, medicului Elena Daniello, din Cluj-Napoca, în anul 1996. Ele
conţin infonnaţii deosebit de interesante despre istoria Breţcului, dar mai
ales despre aportul de excepţie al acestei vechi aşezări româneşti din sudestul Transilvaniei, la viaţa economică, culturală şi socială a Moldovei şi
Ţării Româneşti, completând infonnaţiile unilaterale din lucrarea lui lmreh
Istvan, Viaţa cotidiană la secui. (Anexa nr. 3)
Lucrările în limba maghiară apărute, în toată această perioadă, continuă
susţinerea teoriilor istoriografiei maghiare, referitoare la neacceptarea
continuităţii poporului român, „stabilirea românilor în Treiscaune" şi
prezentarea romano-catolicilor, respectiv a aşa zişilor ,,ceangăi", ca o
minoritate etnică de origine maghiară, care este ameninţată cu dispariţia.
Indiscutabil că, odată cu trecerea timpului şi cu nonnalizarea
relaţiilor româno-maghiare, în contextul apartenenţei celor două ţări, la
marea familie a Uniunii Europene, adevărul referitor raporturilor dintre
romano-catolicii din Moldova şi românii din sud-estul Transilvaniei, cuprins
în concluziile formulate de către Dumitru Mătiinaş, în urma unei activitftţi
oneste şi riguroase, desfăşurate pe durata întregii sale vieţi, cu certitudine va
triumfa.

l:lcna Dan1cllo. medic. descendent[\ din ramil11lc Pu~canu ~I Damian. solia dr. Leon
D<1111cllo (I X9X- l 970). rost membru corespondent al Academici Rom<'111c. Pcrsonal1tatc
complcx{1. Elena Danicllo a g{1sit rf1gazul necesar pentru a-~1 \alonrtca scns1bilitat1.:a
arl1st1cfl în ptclurf1. Icoanele pictate <le t:a. inspirate d111 opt:rt:lc 1conanlor anlclcni cart: 1-au
ÎllSO\ll t::\ISlcn\a. au rost t:xpust: într-o t:xpOZl\IC la .\/11::.('lf/ .\j1iu111uli!il(ii Ro111li11q11. în 2.\
aprilie 1997. în semn dt: omagiu adus concel{1\t:nilor dt: pt: mckagurtlc natale
I
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SUMMARY
This article presents the theory of the professor Dumitru Martinas
regarding the relationships between the genesis of the chango phenomenon
and the process of ethnic influence of the Transylvanian Hungarian minority
(szeklers) over the Romanians from the SE Transylvania. The author
presents unchallenged arguments of the Moldavian Catholics ethnic
affiliation to the Romanian community.
There are reviewed the most important Romanian scientific
researches which give conclusive and persuasive answers to the questions
raised by the Hungarian historians. ln their opinion, all the Catholics from
Moldavia fonn a distinctive ethnic group, but the professor studied their
behaviour, showing their consciousness, the patterns of their way of
thinking and their self-identification as a religious minority, and not as an
ethnic group.

Anexa nr. I
Bucureşti,

iulie 1986

Mult stimate domnului Jon Cofa,
Am citit cu cel mai mare interes lucrarea lui Dumitru Mărtinaş
„ Originea ceangăilor din Moldova". apărută prin strădania şi stăruinţa
dvs, lucru pentru care dv. şi colaboratorii dv. meritaţi toată gratitudinea nu
numai a ceangăilor dar şi a tuturor celor care simt româneşte.
Am citit, nu de mult În revista „ Luceafărul" cele ce s-au spus În
cadrul „ mesei rotunde" care a avut loc in legătură cu lucrarea lui Dumitru
Mărtinaş şi drept urmare. subsemnatul. un român din Secuime, m-am decis
să vă scriu.
Si vâ scriu, În primul rând, În ideea că cele Înşirate În această
scrisoare precum şi În anexele ei ar putea să prezinte un anumit interes şi,
în al doilea rând, În speranţa câ aş putea sâ primesc un răspuns la unele
din întrehârile pe care mi le-am pus de multâ vreme.
Am fost mereu nedumerit de lipsa de interes şi de informare a
istoricilor noştrifaţâ de trecutul românilor din Secuime. Istoricii români au
ignorat aproape total tristul episod al secuizârii şi iată se dm·edeşte. odatâ
mai mult. marea utilitate a pro/i111dârii imprejurârilor care au dus la
etnocidul românilor din Secuime.
„ Fârâ a c11110aşte istoria secuizării românilor 1w se poate scrie
de.\pre ceangâi ", spune Dumitru Mârtinaş. Dar câţi istorici români s-au
ocupat de acest episod al istoriei noastre ? Dumitru Mărtinaş citează doar
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cinci şi anume: Gheorghe Popa -Lisseanu. Sahin Opreanu. Ştef(111
Manciulea şi Teodor Chillllea.
Este de observat câ cercetările acestor istorici au a1111t loc târ:::.i11 şi
anume Între cele două râzboaie mondiale şi că 1111 s-a acordat i111porta11(a
cuvenită lucrărilor lor Întrucât acestea m1 011 mai fost nici reluate nici
aprofimdate.
O indţferenţâ similarâ au arâtat istoricii noştri şi faţâ de prohlema
originii ceangăilor. În lucrarea lui Dumitru Mârtinaş sini citaţi opt
cercetători români care s-au ocupat in treacât cu aceastâ problemă. Dar, ei
n-au convins. ]~1 schimb, in lucrarea susmenţionatâ sunt citaţi aproape 40
de cercetători unguri care in decursul timpului s-au străduit sâ demonstre:::.e
că ceangăi sunt de origine maghiarâ. Şi aproape au convins, căci numai
astfel se poate explica faptul incredibil câ la un moment dat s-a luat În
consideraţie ca ceangăii să facă un schimb de populaţie şi că ulterior
autorităţile române au trimis ceangăilor invăţători unguri.
A trebuit să apară cercetători ceangâi, Iosif Petru M. Pal, Dumitru
şi Jon Mărtinaş şi un biolog, Petre Râmneanţu, care nu numai că au
contestat pretenţiile istoricilor unguri dar au şi demonstrat pe haze
ştiinţţfice că ceangăii sunt români.
Cu trei ani În urmă, ca reacţie la unele afirmaţii făcute de
Constantin Beloiu şi Radu Ştefan Ciobanu in articolele semnate de ei În
revista „ Flacăra" În legătură cu problema originii ceangâilor: dar. mai
ales, revoltat de modul tendenţios in care lmreh Istvan prezintă - intr-un
capitol din lucrarea sa „ Viaţa cotidiană la secui 1750-1850 - originea
locuitorilor români din Breţcu ", am scris „ Rândurile" anexate la prezenta
scrisoare.
Intenţionam să le trimit lui lmreh lstvan şi profesorului Ştefan
Ştefănescu, eventual lui Mihnea Gheorghiu (autorul articolului „ Hunii la
Paris" apărut În revista „ Lucea.fârul" din 6 mai 1978) şi lui Ion Lăncrâjan
(autorul eseului „ Cuvâ/1f despre Transilvania" apârut in 1982); dar, şi nu
ştiu dacă am.făcut bine, am renunţat.
Am considerat că prin cele d(mâ afirmaţii semnalate de „ Rânduri/<!"
mele, cei doi publicişti români susmenţiona(i dau apâ la moarâ unei
istoriografii bine ştiute, cu atât mai mult cu ccÎt aceste afirmaţii sunt
contrazise, cred eu. de fapte. Dupâ mai hine de patm secole, iatâ se mai
a/lâ şi astâzi o populaţie În :::.ona ./(Jstului cne:::.at Breţcu: şi ele use111e11ea, în
vremea primului râzhoi mondial, incâ se mai gâsea o populaţie ro111âneoscli
in zona /(Jst11/11i cnezat Vlâhi(a. Acest din urmâ fapt este confirmat. prinrre
altele şi de articolu/ inedit „ cum s-llll secui:::at ro11lli11ii in judeţul Odorhei ",
semnar in anul 1933 de Ocrm·iw1 /'vi. Dohrotâ, llrficol pe care ii anexe:::.
xeroxat la prezenra scrisoare.
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Dar. c<!a c<! consider că ar .fi !rehuit sâ aihâ o ripostâ au fost
susf illff<!le exprinwte d<! /mreh /s/\'an Încâ din anul 1958. cu privire la
popu/af ia ro111â11<!ascâ din Breţcu. În rezumai Imreh Istvan, (acelaşi Imreh
lst\·an care este 111e11fionat În lucrarea lui Dumitru Mărtinaş la nota 92 pag.
146 şi care afâcul din Petre Sescu Pădureanu un Erdos Szeska Peter) arată
câ popu/of ia româneascâ din Breţcu este alcâtuită din moldoveni (despre
românii bâştinaşi mt suflâ nici un cuvânt) atraşi 1/1 Breţcu de scutiri de
impo::.ite şi de o deo.\·<!hitâ proteguire din partea autoritâţi/or secuieşti
local<!.
Afirmaţia câ numeroşi moldoveni s-ar fi stabilit În Breţcu În anii
1750- 1850 se Încadreazâ perfect În hine cunoscuta teorie a istoriografiei
maghiare, potrii·it câreia românii Principale ar fi invadat Transilvania În
timpul fanariofilor. Dar Imreh Istvan susţine În anul I958 ceva ce mi se
pare o noutate şi anume: cică ar fi existai chiar dispoziţii oficiale de
atragere a mo/dm·enilor În Breţcu. Susnumitul mi dă nici un fel de precizări
cu privire la acele dispoziţii(baza legală, durata, Întinderea etc.). Oricum
existenfa unor astfel de dispoziţii sau mâsuri chiar numai locale contrazic
afirmaţiile unor istorici maghiari ca V. Homan şi Y. Szekfii care (aşa cum
aratâ David Prodan În lucrarea „ Les migrations des roumanins au - dela
des Carpatehes au XVJ/ I- eme siec/e ") în „ Istoria maghiară", apărută la
Budapesta În anul 1939 susţin câ românii din Principale s-arfi strecurat în
sec. XVIJ/-lea 1/1 Transilvania pe nesimţite şi că, semi-nomazi şi de o
harharie ancestralâ, erau departe de a.fi binevebiţi.
Tulburător este pentru mine faptul că lucrarea lui Imreh Istvan este
prefaţată de prof. Ştefan Ştefănescu, care o apreciază ca exemplară prin
probitate ştiinţifică. După părerea mea Capitolul din lucrare intitulat
,,Legăturile dintre Breţcu şi Moldova în prima jumătate a secolului al XIXiea nu merită o atare apreciere". Sau este oare Ştefan Ştefănescu de o altă
părere decât O. Prodan şi Constantin C. Giurescu'?
Trclmie cu alte c11\•i11te, sâ În(e/eg câ teoria in\'lciei Transilvaniei de
ccltre ro111ânii din Principule este ad111isâ de unii istorici ai noştri atunci
când este \'orha de Bre{cu şi Poiana Sâratcf:J Să .fi dispâmt la un moment
dat tof i ro111ânii chior oieri, pe care regele Sigismund i-a aflat la Brefcu În
seco/11/ al XI'- !ea? Dar românii oieri din cele/o/te aşcâri din aceastâ zonâ
sunt oare c11 !of ii nwldo\·eni de originâ?
/111reh lsf\'WI o cercetai urhi\·e/e Brefc11/11i şi a cules din ele
i11/(mnaf ii cu 1n·i1·ire lu 1·iofa lui Gahor Amn şi la legât11ri/e Brefcului cu
,\foldm·u . .-1cesle arhi\'l', reduclule În /imhi/e latinâ, germanâ şi ungarei
(urhi\·e. cure în treacâf/ie spus. lmreh lsf\'an n-a arâllll unde le-a gâsil) pot
JJre::.enla încâ infl'/'es şi pentru alte aS/)(!Cle ole lrec11t11/11i ro111ânilor din
Secuime şi poale chiar pentru prohlema originii ceangâilor.
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Dat<.' interesante s-ar puli!a cul<!ge şi din :iarcl<.' „ Cu\'(int11/ ".
„ Uniw.:>r.rn/" şi „ Calendar" În care - aşa cum aralâ - Octa1·ia11 Dohrotâ au apârul Înail7le de râzhoi i11j(Jr111a(ii cu pri1'ire la mmânii secuiza(i. /Jin
pâcale 1w cunosc con(in11111I celuilalt articol 1/1 care Octa1·ia11 Dohrotâ Îşi
propune sâ arate motivele de secui:are ale unor co111u11i! cu popula(ie
ortodoxă română ca: Băţanii /\Ilici, Herculian. l„ârghiş. Porumhenii Mari şi
Mici şi altele, precum şi rolul politicieni/or În secui::area românilor 1/1
judeţul Odorhei.
Nu suni istoric şi competen(a mea (dacâ poale/i 1·orha de aşa ce1·a)
se limitează la faptul că sunt român din Secuime şi În aceastâ calitate am
putut ohseJTa la faţa /ocu/11i am1111ite realitâţi. Admit că unele din
observaţiile mele ar p11tea fi greşite sau l'iciate de un anumit suhiectivism.
dar nu pot să nu subliniez faptul că, aşa c1111 spune Dumitru /\llărtinaş şi
Octavian Dobrotă, acţiunea de maghiarizare a ceangâilor şi de secuizare a
românilor a putut să continue - la un moment dar - şi datoritâ propriei
noastre nepăsări şi/sau ignoranţe.
Nu trebuie subestimat faptul că a apârut iarăşi o anumită
propagandă revizionistă de dinainte de 11/tim11l război. Cam pe când scriam
„ rând11rile" anexe, mi-a căz11t în mânâ 11n exemplar al acestei noi
propagande. E vorba de articol11I "H11nglll}' 's new way" apăr11t În n11mârul
pe luna februarie 1983 al revistei americane de circulaţie mondialâ
"National Geographic ".
Articol11I este cuprinzător, aşa Încât conţine şi imaginea coroanei Sl
Ştefan (înapoiată Ungariei de câtre guvern11l american), şi hârţi false şi
afirmaţii mincinoase. A11tor11I articol11l11i J. Putman, redactor -şef' la numita
revistă nu uită să inf'ormeze pe cititori câ În timpul şederii sale la
Budapesta, l-a vizitat şi pe Gyula llles (1Î1tre timp decedat); aşa Încât am
putut identifica şi 1111a din sursele sale de inspiraţie,
Tocmai d11pâ un an de zile, şi a1111me În numârul pe /unafehruarie al
revistei „ Magazin istoric", a apârut 1111 j(wrte bun şi doc11111ental râsp1111s la
unele afirmaţii fâcute în articolu/ din "National Geographic ". Toate bune;
se pune însii .fireasca întrebare: Câ(i din cei care au citii articolu/ în
englezeşte din "National Geographic" - re1·islll cure cil'C11lâ în /11111eu
întreagâ - au citit şi râsp1111sul dat în ro111â11eşte în rel'isla „ Aluga::in
istoric ":J
Au apiinlf anul trecut în lihrârii dâuii /ucrâri: „ Teroarea hol'fh1·sto
-juscistâ în nord -1·est11/ Româniâ SCJJ!e111hrie I 940 -- oclo111hrie I <).f4." şi
„ Biserica rn111âneascâ din 11ord-es111/ şârii suh oc11/)(f(ia horthrslll. I 9401944" şi 1111 pot scl-mi ascund mirarea câ u !rehuit sâ treacâ 40 de ani şi
mai hine şi atcîtea prorncâri pelllr11 ca. i11 ji11e. istoricii noştri sâ gâseusui
timp pelllm a re:::11111a în ji1gâ în do11ll \'0/11111e ororile sâ1·ârşi1e in :lrdeu/11/
de Nord de câlre OCll/)(f(ii maghiari.
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Cu ''reo 6-7 a111 111 urmii regretatul Ioan Ciolan. din proprie
ini(iatiwl şi fârâ nici un sprijin. a Întocmit. pe haza informaţiilor culese la
fa(a loc11/11i. o lucrare i111it11/atâ „ Transilvania ultima prigoană maghiară",
in care a descris ac(iunile de distrugere şi de profanarea a bisericilor
româneşti din Secuime În anii 1940-1944. Această lucrare a trebuit să fie
tipăritâ in Italia. la editura lui Iosif Constantin Drăgan.
Şi pentru că ne-am apucat să dezgropâm morţii. indrâznesc să repet
o intrelwrea pe care mi-am pus-o ori ce câte ori am auzit sau citit despre
condamnâri pentru crime de râ:::hoi, crime Împotriva umanităţii. Câţi dintre
maghiarii şi secuii care au luat parte la crime şi au comis atrocităţi În
Ardealul cedat. şi care au râmas pe teritoriul românesc, câţi, Întreb, au/ost
urmări(i şi condamnaţi injustiţie?
Şi

acum Îmi permit să continui scrisoarea cu câteva Însemnări cu
privire la graiul hreţcanilor pe la Începutul acestui veac, însemnări din care
cunoscătorii ar putea aprecia cât de moldoveni sunt breţcanii. În lucrarea
„ Ţara Bârsei", apărutâ În I 972 sub redacţia lui Nicolae Dunăre. lucrarea
care are drept obiect localităţile de oieri din jurul Braşovului, este
men(ionată În treacât şi subzona Munţii Breţcului. În această lucrare se
spune câ etnografii A. Vereş, S. Opreanu. Mara N. Popp şi Romulus Vuia
consideră că oierii din localităţile din Secuime care se Înşiră la poalele
mun(ilor Începând cu Poiana Sărată şi până la Întorsura Buzăului, sunt toţi
bârsani. Anul trecut a apărut o lucrare similarâ intitulatâ „ Mărginenii
Sibiului".
Este puţin probabil ca subzona să mai facă obiectul vreunui studiu
de această natură. Este Însă absolut sigur.faptul că În Breţcu. De exemplu,
se mai găsesc.foarte pufini din cei care işi mai amintesc de particularităţile
graiului local pe la Începutul acestui veac: iar portul naţional al breţcanilor
din acea l'reme se mai poate vedea doar în foarte rarele fotografii din acel
timp. S-ar putea ca ohservaţiile mele. aşa puţine şi sumare. să fie cândva
utile pentru o monografie a Breţcului, pentru care suhsemnatul nu are nici o
competenţâ şi nici sănâtatea de a Îndrăzni să o Întreprindă.
Graiul breţcanilor, pe care l-am apucat În copilârie şi ale cârui
particularitâţi sânt pe cale de dispariţie, nu prezintâ nici una din
particularitâ(ile arâtote de Dumitrn Mârtinaş ca.fiind .\pecifice ceangăilor.
Acest lucru este cât se poate de.firesc. dat.fiind câ ceangâi sunt agricultori,
urmaşi ai unor iobagi agricultori şi nicidecum urmaşi oi oierilor care au
proclical transhuman(a şi care au râmas refi·actari atâtfaţâ de ca!olicizare.
cât şij(1fâ de acf iunea de secui:::an.'.
/'.1en(ionez, În primul rând, că hreţcanii vorhesc cu accent
ardelenesc În care 1111 se simte nici urmă de accent moldm·enesc. !Hi se pare
inleresant fap!ul câ aşa dupâ cum cuvântul latin „ le,·ir" a dei·enit la
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ceangâi „ l<!r ". rot astfel şi hâtrânii 111e1 consâteni omiteau litera „ ,. " În
multe cm·inte. astf'el:
În loc de morco\·i. (e\·i. lm·iţâ, prm·ilă, i·işine, i·in. \'ilor. vijelie. vină.
vicleană. Dal'id. Covasna. co\'lis11ea11. „ ia \'ino Î11coace " ...
spuneau: morcoi, (ai. laiţă. prailă. işi11e, i11. if'or. ijelie. ină, iclea11,
Daid. Coas11a, Coc11ea11. „ ia ino Încoace".
În loc de „pi" spuneau „ chi" adicâ chiper, chicior. chept, chi11â,
chiatră etc, dar pisica a râmas pisicâ, adicâ 1111 chisică şi 11ici mâ{â.
În graiul brefcanilor:
cuvântul masculin „ hâiat" are şi o formă .femeninâ „ bâiatâ" -fetiţă,
plural „ băiete" -fetiţe.
se utilizează exclusiv cuvântul „ muiere": cm•ântul „femeie" a Început
a.fi utilizat numai dupâ primul război mondial:
cuvântul „ bitong - bitoangă" era şi este utilizat pentru orice copil,
indiferent câ este născut În cadrul sau În af'ara căsătoriei:
cllvântul „ surată" este utilizat pentru a arâta o relaţie Între două fete,
oarecum asemănătoare cu „.fi·ăf ia de cruce" Între băieţi. Astăzi nu se
mai practică astf"el de relaţii Întrefete şi ca urmare nu se mai aude nici
cuvântul „ surată".
Că graiul bre(canilor este deosehit de cel al moldovenilor se poate
uşor deduce din cele afirmate de Sever Pop Î11tr-un articol di11 anul 1940
Îllfitulat „ importanţa graiului româ11esc În Bucovina şi Basarabia". articol
acre conţine urmâtorul pasc?/: „ În pârţile jude{ului Calm/. graiul
basarabean este i1~fl11enfat de elemente transilvânene, venite În aceste
regiuni prin intensul pâstorit al românilor din regiunea Bre{cului (Secuime)
şi din pârţile Sibiului. Despre aceastâ zonâ s-ar putea afirma câ ea forma
după Bârâgan, al doilea popas fâcut de ciohanii din Transill'l111ia spre
regiunile sudice ale Transnistriei din care al/ ajuns chiar pânâ În Crimeia ".
În relafiile dintre ei. hre{canii utili:au mai totdeauna poreclele care
se moşteneau din tatâ în .fiu şi care erall mult mai bine c1111oscute decât
numele. Numele de familie cele mai .fi·ec\•ente În Bre{cu. înainte de primul
râzhoi mondial, erau:Fenechi. Boroş. Gociman. Coltof'eo11u. Moroianu.
Budilean. Târlungew111.Finta. S1â11cic. Dimian, Bercu. Bâjan. Pâl'âlucâ.
sosu. 11w11ea.
Desigur câ multe din aceste nume se gâsesc şi În afle pâr{i ale fârii:
aslfel Pâ,·âlucâ (numelc meu) şi Teacâ se gâsesc mai ales în Afoldm·a.
Menţionc::. câ 1111111cle meu l-am aflai chiar şi în Basarahia (În com111w
Chelro.rn din jude{ ul Soroca. la o familie poreclitâ acolo „ Priheagu '') şi în
al!â ordinec de idei. câ Tulil' Radu Teacâ. ernul c11110sculei n1n·ele a l11i 1.1.
Afironescu. 11-afosl chiar o purâfic{i1111e.
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În copilâria mea se aflau În Brefcu trei familii poreclite după locul
de origine: So\'(!jan, Curiţeanu şi Gâureanu. Trehuie să mârturisesc că 1111
le-am ştiut niciodatâ numele defamilie.

*

Înainte de a încheia scrisoarea nu mă pot împiedica de a povesti două
întâmplări care au o strânsă legătură cu preocupările mele mai vechi, şi mai
noi.
Pe când citeam lucrarea lui Dumitru /vfărtinaş mi-a revenit 1/1 minte
o Întâmplare pe care mi-a povestit-o tatâl meu cu mult Înainte de ultimul
război. El se dusese să vândă la un târg de ţarâ la Oneşti un val de dimie
şesută În casă. La un moment dat s-a apropiat un grup de cumpărâtori
ceangăi. Având chelde vorbă, tatăl meu le-arfi spus:
Ce fel de limbă vorhiţi voi de nu vă Înţelege omul? Vorbiţi sau
româneşte sau ungureşte; nu le tot amestecaţi.'"
„ Pâi cum - ripostă unul - noi vormim listam româneşte şi meghis nu
pricepi?" (tistam - curat, meghis - totuşi)
Am râs dar am rămas şi nedumerit atunci, când am auzit de riposta
ceangăului dar tocmai acum înţeleg tâlcul ei. Oameni simpli, numiţii
ceangăi se socoteau români şi ca atare pretindeau că vorbesc curat
româneşte.

În anul 1918, când mama mea cu cei doi copii (din care unul eram
eu) s-a Întors, din refi1giul din Afoldm·a. la Breţcu, iar tatăl meu,
demobili:::.at, s-a Întors acasă de undeva din Ungaria, casa noastră din
Brefcu era dei·astatâ şi de nelocuit. Ca urmare, ne-am stabilit provizoriu
În Ghelinfa, comună care a arendat :::.eci de ani bunicului meu şi urmaţilor
sâi munfii Ghelimfei pentru vâratul oilor. Am locuit În Ghelinţa aproape
un an şi eram singura familie care vorbea româneşte În acea comună (În
localitatea re.~pectivâ, În 1733 existau 600 de suflete de români grecocatolici - n.n.).
Cu oca:::.ia unei sărhâtori mama s-a plâns câ n-a maifhst la bisericâ
de când a venit În Ghelinfa.
„ De ce nu te duci la hiserica secuiascâ" a Întrehat tata.
„ !1-1-am gândit la asta dar 1111 mâ lasâ inima s-o fac".
„ Dacâ 11u \'/"ei sâ mergi la biserica secuiascâ du-te şi I<! roagâ În jurul
bisericii pârâsite, tr<!lmi<! sâ ştii că ac<!ea afost hisericâ româneascâ ".
Această întâmplare precum şi faptul că, pe când mă purta tata în
căruţă de la Brcţcu spre Sf. Gheorghe sau Braşov şi vedeam două biserici
într-un sat, îl întrebam mereu: „Care e cea românească" mi-au rămas
întipărite toată viaţa.

1~1 ultimii 5-6 ani, cu sprijinul outoritâ(ilor şi prin strâda11ia
preotului hr<!{can lo11 B<!rcu, parohul bisericii române din Tg. Secuiesc. au
j(Jst restaurat<! hisericil<! român<!şli din localitâ(ile: Le11111ia, Poian, Ojdula,
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Ghelinfa. Biserica din Ghelinfa an' aslli::i un preot şi caf11·a
enoriaşi dintre sondorii stahilifi acolo. Celelalte hiserici din localitâf ile de
mai sus, localităf i unde, bineÎnţeles. 1111 mai e.ristâ români, sunt doar
monumente istorice, menite, printre altele. sâ aminteascâ localnicilor câ
mulţi dintre ei sunt de originâ Valahi.
Închei această scrisoare cu rugâmintea sâ iertaţi atât lungimea cât
şi forma şi eventual fcmdul ei. Ea reprezintă expresia unor nedumeriri şi
Cerna/ul

şi

fi·ământări.

V-aş

fi recunoscător sâ-mi arâtafi unde şi În ce mâsurâ credefi câ

greşesc.

Cu

deosebită stimă,

Nicolae

Păvălucâ, licenţiat

relaţii.financiare

externe al

În drept
Băncii

şi

economie, expert În
Naţionale a României.

Anexa nr. 2

Rânduri despre trecutul populaţiei
A

româneşti

din Secuime

apărut

În anul 1982 recent, În lihrârii, traducerea din limha
maghiară în limha românâ a lucrârii istoricului lmreh !st1•an, intitulatâ
„ Viaţa cotidiană la secui 1750-1850 ", prefaţă de pro/ uni\'. Ştef'an
Ştefănescu. În această lucrarea se află un capitol intitulat:" Legâturile
dintre Breţcu şi Moldova" În prima jumâtate a secolului al XIX-iea" care
m-a interesat cu deosebire, dat fiind câ Breţcu este localitatea mea de
naştere şi locul unde mi-am petrecut o parte din anii primei tinereţi. N-aş.fi
scris aceste rânduri dacă nu aş fi considerat câ autorul lucrârii a fâcut, În
capitolul de mai sus, unele afirmaţii care nu corespund c11 realitatea. Dupâ
câte ştiu, Bre{c11 nu are o monografie În limha românei care sâ .fi 1-â::ut
lumina tiparului. Nu sunt istoric dar m-am ocupat cât mi-a (ost posihil de
trecutul locului meu natal, În special. şi de tr<!C11t11/ popu/of iei ro111â11eşti din
Secuime În general. Am câutat sâ gâsesc râsp1111s la Înlrehâri pe care 111i /cam pus cu zeci de a11i Îll urmâ cu pri\•ire lu 1111ele ospecte din ţinutul În cure
m-am nâscut.
lmreh Istvan spune. În capitolul 111en(ional. câ Bre(c11 este .. 1111
târguşor secuiesc" şi câ este califica! ateii În co11scripţiilc gninicffeşti uir şi
În consemnârile conte111pora11e drept ,. O uşe::.l/re de secui liheri de _,·rore
oslâşeoscâ ". dar se ÎnllÎmplâ câ acest „ tlirg11şor secuiesc" sâ /ifos! /htllli Io
.finele seco/11/ui trecut una din marile oşe::::âri de oieri !rl111sh11111w1(i din
Tra11si/\'011io. este sigur faptul câ Bre{cu 1111 u/(>st Înlemeillt de secui. cli o
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fosl de> fli Încep11111/ Începu111rilor o aşe::.llre românească şi că .\pre deosebire
de> majorilafell aşcârilor din Secuime - Breţcu 1w a deveni! nicioda!ă 1111
rârg11şor exclusii· secuiesc. Breţcu eslc>jârâ Îndoialâ una din cele mai vechi
aşezâri 1111 n11111ai din aceasrâ :::.onâ, ci chiar din În!reaga Transilvanie.
Coriolan Suciu În lucrarea „ Dicţionar isloric al locali!ăţilor din
Transilrnnia" arală, ca şi alţi isforici, că Breţcu se află pe harta Daciei
romane suh denumirea de Angusria. Se pare că există unele Îndoieli În
aceaslâ /Jrii·inţâ Întrucât În „ Micul Dicţionar Enciclopedic", ediţia II. 1978,
pe harta Daciei şi Dohrogei romane (p. 1640) Angustia este fixată la pasul
Ghimeş.

Dar. indif'eren! de acest lucru, la Breţcu se află ruinele unui castru
roman care, În lucrarea „ Itinerare arheologice transilvane" a lui Ion
Horaţiu Crişan, este socotit ca .fiind „ cel mai puternic castru din estul
Daciei, menit să apere pasul Oillc ". Cu toate că la acest castru s-au făcut
la inren·ale destul de mari unele săpături (ultimele În anul 1950 de o echipă
condusă de D. Mac rea) casfrul poare fi recunoscut astăzi numai după valul
foarte proeminent de pămânr care Închide un imens patrulater, zidurile
castrului continuă a .fi acoperite de pâmânt şi vegetaţie. Nu numai pentru
treci/ful Breţcului dar penfru istoricul Întregii zone, zidurile castrului ar
trebui scoase la ii·eală odată penfru to!deauna.
A exista! sm1 nu În e\'ul mediu un cne:::.af românesc sau „ ţară a
Breţcului "? Ştefan Afanciulea În lucrarea „Aşezările româneşti din
Ungaria şi Transilvania" şi Gheorghe Popa lisseanu În lucrarea „ Sicules
el Roumanes" aratâ că existenţa cnezatului românesc la Breţcu este
confirmată chiar şi de izvoare maghiare. Asţf'el, printr-un act din anul I 426,
regele Sigismund acordă românilor din Breţcu denumit În act „ Vil/a
Valahalis Bere:::.k" mai multe privilegii în schimbul obligaţiei de a continua
să apere pasul Oiruz. Prin acelaşi ac! Breţcu a căpătat statut de oraş sfatul pe care l-a avut pânâ În secolul trecut. Breţcu a avu! şi dreptul de a
avea un reprezenlant În Dietă şi din acest punct de vedere, potrivit
susţinerilor lui Simion Retegan În lucrarea „ Dieta românească a
Transi!Faniei ", re:::.ultâ câ Breţcu era pe picior de egalitate cu: Sl
Gheorghe>, Miercurea-Ciuc, Tg. Secuiesc, Odorhei. Vlâhiţa şi altele.
Cu toate câ potrivit pârerii lui lmreh Istvan - Breţcu era În anii
1750- l 7H50 „ un târguşor secuiesc" autorul 1111 poate ocoli faptul că în
Bre(c11 se mai aflau şi alţi locuitori de cât secui, dllr aceşti locuitori - aşa
cum re::.ultâ din i::.\'(wrele pe care le utili:::.ecc.ă - nu sunt valahi sau români
hâştinaşi ci: fie „ Moldoveni i·eniţi sâ se statorniceascâ 1/1 Breţcu ", .fie
(potrivit lc>nnenilor respectivi 111 româneşte) „proi•incialişti" SllU
„ contrihuen(i ".
Dacâ termenul de „ contrihuc>n(i "pare sâ definească pe români care
plâteau dâri şi impo::.ite, cu pril'ire la termenul de „provincialişti" se pune
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Întreharea cine erau şi de unde veniserâ pentru a se stabili În Brefcu? Din
lectura altor capitole din lucrarea lui lmreh Istvan decât cel privitor la
Breţcu rezultă că spre deosebire de iobagi care se aflau sub autoritate
seniorială şi de gramceri care erau suh jurisdicţia militară
„provincialişti" alcătuiau categoria de locuitori din Transilvania care se
aflau sub jurisdicţia administrativă. Ca urmare, În categoria
„provincialiştilor" intrau: românii fără statut de iobagi veniţi la Breţcu din
orice parte a Transilvaniei, eventual moldoveni stabiliţi din Breţcu. dar
Înaintea tuturor. românii băştinaş despre care Imreh Istvan nu face ahsolut
nici o menţiune.
La sfârşitul lucrării sale, la „ Note", Jmreh Istvan citează ca sursă
de informaţii - printre multe altele - şi „ Conscripţiile În Transilvania:
Izvoare ale statisticii istorice" (red. K.wacs Josef Dp. 195 7), potrivit cărora
cu ocazia recensământului din toată Transilvania În anul 1750. localitatea
Breţcu „arăta că acolo trăiesc un mare număr de păstori (aşa numiţi
bârsani) veniţi din Ţara Românească şi din Moldova la cele mai diverse
date, unii În primăvara anului 1750, alţii deja de 5 - 6 ani sau chiar mai
mult". Dar dacă românii aflaţi la Breţcu În mţjlocul secolului al XVIII-iea
erau cu toţii veniţi relativ recent din Moldova şi Ţara Românească, se pune
Întrebarea firească: unde era sau ce s-a Întâmplat cu populaţia română
aflată În „ Vil/a Valhalis Berezk ", a cărei existenţă, aşa cum am arătat deja
este consemnată În secolul al XV-iea chiar de documentele maghiare?
Ştefan Manciulea În lucrarea menţionată mai sus arată că Însuşi istoricul
maghiar Fejer, În colecţia sa de documente referitoare la Ungaria şi
Transilvania, afirmă că românii din Breţcu sunt „ un mic popor aşezat În
partea ameninţată a Transilvaniei. constituind Încă din vechime o
garnizoană a pasului Oituz ".
Devreme ce. chiar potrivit recensământului din anul 1750, citat de
Imreh Istvan. păstorii din Breţcu erau pe de o parte numiţi „ bârsani" (şi
Ţara Bârsei) se ştie unde est. iar pe de altă parte despre unii nu se ştia de
când erau În Breţcu, nu rezultă oare că cel puţin o parte din oierii din
Breţcu erau În realitate băştinaşi din totdeauna a i aşezării? Fireşte, nu se
poate nega că alături de oierii băştinaşi s-au stabilit. În anumite
Împrejurări, şi moldoveni, cu deosebire vrânceni, dar cei mai mulţi nu erau
atraşi de vreo scutire de impozite. ci erafiefi1gari În conflict cu auloritâţile
din satele lor, fie mai ales, ciobani angajaţi de mulţi ani la oierii din Breţcu.
E greu de admis că importanţa Breţcului ca centrul pastoral s-ar datora.
epoca de care se ocupă lmreh Istvan, unei imigrâri masive de noi veniţi din
Ţara Româneascâ şi Moldova, când În realitate a existat o permanentâ
tendinţâ de pârâsire a Breţcului de câtre hâştinaşii sâi români. De altfel.
chiar lmreh Istvan consemnează faptul câ „ consiliul Breţcu scmnaleazâ cu
mâhnire că În 1813 au fitgit În Moldova 17 gospodari oieri, rar 111 IR 14 alţi
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24 au trecut graniţa fără paşaport". La „ Note „ la sfârşitul lucrării lmreh
Istvan se mai arată, de exemplu, că din numărul total de 1263 breţcani câţi
au trecut În anul 1806 În Moldova pe bază de autorizaţie, 61 dintre ei nu sau mai Înapoiat. Dacă În lucrarea În cauză se găsesc deci unele date cu
privire la numărul breţcanilorfitgiţi În Moldova În anumiţi ani nu găsim În
schimb nici o dată cu privire la numărul moldovenilor care s-arfi stabilit la
Breţcu Într-o anumită perioadă.
După cum se ştie, sensul general al curentului de emigrare al
românilor a fost În permanenţă din Transilvania spre Moldova şi Ţara
Românească şi nu invers. Ştefan Meteş a scris un volum de peste 500 de
pagini despre emigrările româneşti din Tra11silvania. Oierii din Breţcu, ca
toţi românii di11 Secuime, nu au dus niciodată lipsă de motive ca să-şi ia
lumea În cap şi să plece cu oile pentru a nu se mai Întoarce În satul lor. Pe
vremea presiunilor pe11tru unire cu biserica Romei, legenda spune că o
parte din oierii din Breţcu au trecui În Vrancea unde au Înfiinţat satul
Greşu. Conform tradiţiei, Poiana Sărată, ultimul sat transilvan pe Valea
Oituzului de la graniţa cu Moldova. a fost Î1~fiinţat cam tot pe atunci de
oierii din Breţcu şi nu de moldoveni cum afirmă lmreh Jstav. O dovadă a
acestui fapt este că aproape toate numele de familie ale oierilor din Breţcu
se găsesc În Poiana Sărată.
Ştefan Meteş În lucrarea „ Emigrări româneşti din Transilvania În
secolele XII-XX" semnalează existenţa În Moldova a două aşezări cu
denumirea de „Breţcani ", una În judeţul Neamţ şi una În judeţul Fălciu
către Prut, denumire care nu lasă nici o îndoială cu privire la provenienţa
celor două aşezări. Ştefan Meteş şi Victor Tifescu arată că, printre alţii, sau stabilit definitiv În Dobrogea pe valea Casimcea şi mulţi oieri din
Breţcu. Sever Pop susţine că oierii din Breţcu s-a rfi stabilit şi dincolo de
Prut În ţinutul Cahul unde, aşa cum menţionează şi Jmreh Jstav, autorităţile
ţariste au reţinut În anii 1813-1814 mai bine de 40 de turme, din care multe
ale breţcanilor. În epoca de care se ocupă Jmreh Istvan în lucrarea sa,
Breţcu era demult cea mai importantâ aşezare românească de oieri
transhumanţi de versantul transilvan al l'vfunţilor Vrancei. Într-un articol
di11 ziarul „ Scânteia" din data de 7 aprilie 1983 intitulat „ Comorile
Vrancei", sem11at de C. Stănescu, se spune, de exemplu, printre altele, câ:
„ o ceartâ ivită intre ciobanii localnici (adică vrânceni) .yi „ hre(cani" i·eniţi
de peste munţi, referitoare la locurile de pâşwwl poate sta sociologic la
ha:::a „ Mioriţei"". Nu pot rezista sânu includ aicifiw11oasele rânduri scrise
de::-.pre hreţcani de către marele geograf.· istoric şi litearat Simion lv!ehedin(
atunci când se referă la satul Punga, astâzi integrat în localitatea S<Jl'eja,
locul de naştere a scriitorului. „ Satul Punga era loc de 1•a111â, dar
stâpânirea n-avea ce vămui acolo în creierul muntelui af'arâ de oile
Breţcanilor, care coborau în Ardeal. De două ori pe an, la 1~1âlţare şi pe Io
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Ziua Crucii. priml<!all a râsuna din depârtare tâlângi/e: hanga-hanga,
hanga-hanga ... iar copiii dau nâwdă pe ulif i c11 capul gol. 1·esti11d 1/1 g11ra
mare: „ vin oii<!". „ vine herghelia„„' ". „ 1·i11 Brefcanii" ". Şi. În ad<!1·ăr,
dupâ călăre/11/ care sâ/ta Înainte cu harapnicu/ la ob/âne, sosea11 buluc
preuci/e de iepe şi de armâsari pe jumătate să/bateci, c11 coamele şi cozile
pline de scai. ad11se tocmai din B11ceag: iar În urma lor venea11 turmele,
Îanintând domol ca o apă În revârsare. Unde şi unde. câte un măgâruş
Încârcat cu târhatu/ stânei. ca o plavie purtatâ pe spatele puhoiului"
În lucrarea „ Transilvania În istoria poporului român" Constantin
C Gi11răscu Împarte pe oierii tra11sihw1i transhumanfi IÎ1 patru grupe:
mărgineni, fufuieni, hârsani şi hre(cani. Nu şti11 dacâ se c11noaşte până unde
se Întindea cnezatu/ românesc sa11 „ (ara" Brefcu/ui, este ştiut Însâ că În
această zonâ - IÎ1 aşezâri/e de la poalele munţilor Începând cu Poiana
Sărată, Breţcu, /i.fărtănuş, Zăbala, Voineşti - există până În ziua de astăzi o
poplllaţie de oieri care s-a aflat din totdeauna acolo. Aceste aşezâri fac
parte din ansamhlu aşezărilor de oieri care se Întind - cum spunea Victor
Tu(escu În /uvrarea „ Oameni din Carpaţi" - de-a lungului povârnişului
nordic al Carpaţilor de Curbură şi al Carpaf i/or Meridionali din Valea
Oituzullli şi până În culoarul Cerna-Timiş. Au fost oare toate aceste aşezări
popZtlate numai de oieri veniţi din Moldova şi Ţara Românescâ, aşa cum
sZtsţine lmreh Istvan când e vorba de Breţcu şi Poiana Scirată'!
În cea ce priveşte vechimea acestei populaţii de oieri, consider
semnificativii constatarea pe care o face nu de mult profesoru/ J.J. RussZt IÎ1
lllcrarea „ Etnogeneza Români/or" În sensul că „ În limha românâ cuvintele
al/tohtone preromane echivalează aproape numeric cuvintele de origine
latină atunci când este vorba de ocupaţia pastorală". În legătură cu
provenienfa popZt/aţiewi din BreţcZt şi Poiana Săratâ, lmreh Istvan face o
afirmaţie care este În deplină concordanţă cu bine cZtnoscuta teză susţinZttâ
de istoriografia ungară, potrivit căreia În epoca fanariotâ ar ji trecut din
Moldova şi ţara Românească În Transilvania un mare nZtrnâr de ţârani
români. Este ştiut Însâ că această teză total neÎntemeiatâ a fost comhâtută
de toţi istoricii noştri aşa cum face de exemplu D. Prodan În lucrarea „ Les
migrations des Roumains au dela Carpartes a11 XV/11-e sic/e. Croitique d
1111e th<!ori<:' ". şi mai r<!c<!nt Constantin C Giurâsc11 m l11crarea
„ Transifrania În istoria poporului român".
Argum<!ntul principal inl'ocat de Co11sta11ti11 C. Gi11râsc11 este âi
dupâ desfiinţarea m111â11iei Î11 Tura Româneascâ În 1716 şi În Moldm•a În
I 749. clâcaşii erou obligaţi sâ lucrez<! p<! moşiile hoierilor ronllini intre l l
şi cd mult 36 de zile fJe 011, În tilll/'J ce iohuuii din Tra11sill'l111ia erou ohliuofi
(_...., .
sâ lucre:z:.e intre 156 şi 208 ::.i/e p<! 011. Ce puteau Sll-i olrogâ pe ţârnnii
ro111â11i din Principate În Tru11siliw1ia:J Dur, sâ 1·ede111 cc-ar ji putui sâ-i
tente::.e JJe oiffii moldm·eni sâ se stahileoscâ În Breţcu. unde 11ici românii şi
~
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nici secuii 1111 au folosit iobagi. lmreh lst\·an spune câ moldoi·enii care se
stabileau În Breţc11 erau scutiţi de plata impozitului timp de cinci ani de la
data imigrării. Cu privire la această scutire autorul 1111 ne dă nici o altâ
lămurire. Nu ştim dacâ era dată pe baza unei dispoziţii locale sau se Într-o
dispoziţie cu caracter general, m1 ştim În ce scop a fost luatâ această
di.\poziţie şi nici cât timp afost În vigoare. În tot cazul avantajul scutirii de
impozite era limitat la cinci ani după care, aşa cum rezultă chiar din
lucrarea lui lmreh Istvan, urma Împovârarea cu impozite şi mai ales
ameninţarea unui Îndelungat ser\•iciu militar forţat. Să ji fost oare această
situaţie de preferat faţă de stările din Moldova şi Ţara Românească? Este
sigur că m1, almiteri nu s-arfi risipit mereu În patru vânturi atâţia breţcani.
lmreh Istvan, arată. printre altele, că „ 1111 cunoaşte Îndeajuns
interesele menite să stimuleze consiliu din Breţcu În sensul unei accentuate
proteguiri a oierilor" şi că aceştia, vezi bine, erau „ ţinuţi În mare cinste şi
grijă să 1111 tulbure nimeni deplina scutire de impozite valabilă timp de cinci
ani de la imigrare". Interesele pe care autorul nu le cunosşte Îndeajuns sunt
totuşi evidente, aceşti „ contribuienţi" ca sâ utilizăm denumirea dată
oierilor În arhiva Breţcului (Corespondentiale Protocollwn 1836-1843),
contribuiau 1111 numai la alimentareajiscului comunei cu plăţi de impozite şi
arenzi pentru păşunat În Munţii Breţcului ci ei şi aprovizionau această zonă
- lipsită de resurse naturale şi cu o agricultură săracă - cu brânzeturi,
lână, piei, carne de miel şi berbec, precum şi cu dimie şi cu postavuri ţesute
.
111 casa.
Dar protecţia consiliului din Breţcu 1111 a fost niciodată prea
convingătoare şi chiar dacă Într-o anumită conjunctură un număr mai mic
sau mai mare de vrânceni s-au stabilit la Breţcu, o astfel de conjunctură nu
a fost de durată şi au apărut mereu motive ca atât oierii băştinaş cât şi cei
veniţi din altă parte să pârâseascâ Breţcu. În timpul anului 1700, În timpul
presiunilor pentru unirea cu biserica Romei, În Breţcu au avut loc mari
ji·ământâri: oierii din Breţcu au refi1zat categoric unirea şi ca urmare
biserica lor a fost arsă şi odată cu aceasta s-a ivit un motiv În plus pentru
ca unii sâ părăsească localitatea. Rămaşi mulţi fărâ bisericâ, oierii din
Breţcu au profitat cât au putut de repede de „ edictul de toleranţă" dat de
Iosif" al II-iea În anul 1781, edict prin care. printre altele se il1ferzicea
asuprirea cetâţenilor pe11tru credinţa lor şi se Îngâduia oricârei comunitâfi,
dacâ compunea din cel puţin I 00 de familii, sâ-şi zideascâ bisericii şi
şcoalâ. Ca urmare, În anul J 783, adică exact acum 200 de ani, oierii
hreţca11i au i'nceput sâ zideascâ actuala bisericâ din Breţcu terminatâ, i'n
anul J 793 şi care - i'11 prezent- figureazâ 1/1 catalogul monumentelor
istorice.
Aşe~wrea geograficâ a Breţcului, la capătul pasului Oituz, i-a adus
localitâţii mai mult ponoase decât foloase. Numârul nesfârşit de nâvâlitori
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şi

de oşti care au trecut în decurs d<! secole 1/1/r-1111 S<!llS sau altul prin Pasul
Oitu::, şi implicit prin Bre(cu, cele trei catastrof(de din s<!colul 1rec11t ( 1824,
1830 şi 1842) . menţionate de lmreh lsl\'an, au /('icut ca localitatea deşi a
a\'ltl statut de oraş încă din e\·1il mediu -sâ 1w se de::nJlte şi sâ râmânâ o
localitate rurală. Nici în secol11l noslr11 Bre(cu nu a a\'11/ o soartâ mai hunâ,
a fost devastai atât în timpul primului râ::boi cât şi în timpul celui de al
doilea. În prezent Brefcu se aflâ pe lista aşe::.ârilor rurale în curs de a
de\'eni aşe::.are urhană. În timpul primului râ::boi mondial. aproape to{i
locuitorii români ai Bre{cului s-au refitgiat în Moldova odată cu retragerea
trupelor române din Transifrania, dar dupâ terminarea râ::.boi11l11i s-au
întors aproape tof i la casele lor.
În urma dictatului de la Viena din anul 1940, mai mult de jumătate
din locuitorii români din Breţcu s-au refitgiat în România unii înainte iar
alţii după intrarea trupelor ungureşti în Breţcu. Dupâ terminarea râzhoi11l11i
nu s-au mai 1/11ors nici jumătate din cei plecaţi. Motivul pentru care mulţi
au rămas pe unde se aflau, a fost mai întâi, faptul câ luni de ::.ile sovieticii
nu au permis instalarea autorităţilor române în teritoriul cedat Ungariei,
iar mai apoi faptul că mulţi 1111 au vrut să trăiascâ într-o aşa-zisâ Regiune
Autonomă Maghiară. În general n11mârul locuitorilor secui ai Breţcului a
fost până la cel de al doilea război mondial nu cu mult mai mare decât
numărul românilor cu tot exodul permanent al acestora. În prezent însâ
Breţcul are cel mai mic număr de locuitori români care l-a avut vreodatâ.
Poiana Sărată, aşezare pur românească la hotarul cu Moldova, întra singură noapte în pragul iernii din anul 1940 a fost golitâ de toţi
locuitorii săi, alungaţi de horthyşti peste graniţâ care se afla la marginea
comunei. Întorşi la casele lor dupâ război, primul lucru pe care l-au făcut
locuitorii comunei Poiana Sârată a fost sâ cearâ sâ fie de::.lipi(i de la
raionul Tg. Secuiesc şi să fie alipiţi la raionul Tg. Ocna. Astâzi. Poiana
Sâratâface parte din judeful Bacâ11. Desigur câ o monografie sau 1111 istoric
al Breţcului trehuie sâ ţinâ seama de faptul câ românii şi secuii au
convieţuit sure de ani şi ca urmare este necesar sâ .fie urili::ate atât izvoare
secuieşti cât şi româneşti. lmreh Istvan afolosir pentru capitolele din cartea
sa referitoare la hreţcanul secui Gahor Aron şi la legâturile Breţcului cu
Moldo\'ll, arhivele Breţcului „ Protocolum Relafio11u111 Magistrafll.\' Opidi
Berer::.k" şi este imh11curâtor câ aceastâ arhi\·â existâ. 1~1 schimh arhi\'U
şcolii româneşti şi a bisericii româneşti din Brefcu 1w mai existâ. În
noaprrea de 12113 septembrie I 940, secuii din Bre( cu au malrralul pe
consâtenii lor români. au devastai partea ro111â11eascâ a satului şi - printre
altele -- au scos arhiva şcolii şi în dmm l-a11 dat.f(Jc. /lrhi\'(1 hiscricii se pare
câ a m·1t1 u soartâ similurâ câci 1111 e de gâsit la Arhi\·ele Statului di11 Sf.
Gheorghe.
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În rei·isto „ Flacarn" au apărut nu de mult unele articole privitoare
Io contrm·ersota prohlemâ a originii ceangăilor din A1oldova. În două din
aceste articole. În care este \'Orha şi de Breţcu. oufost menţionate unele din
tristele aspecte ale acţiunii de secui::.ore a populaţiei româneşti din estul
Transilvaniei. În primul urticol. apârut la dato de 2 iulie 1981. intitulat
„ Pro(esorul
Dumitru lV/ărtinaş şi prohlema originii etnoistoricâ a
ceangâilor din lvfoldova ". semnat de Constantin Beloiu. se arată câ pe ha::.a
studiului limhii ceangâilor. profesorul Mârtinaş a lţ/1111s la conc/11::.ia câ
ceangâi moldoveni sunt urmaşii unei populaţii româneşti secui::.ată parţial
şi catolici:::ate prm·enind din fostele cne:::ate româneşti Breţcu şi Vlăhiţa. /~1
cel de ol doilea, apârut În „ Flacâro" la data de 7 ianuarie 1982, intitulat
„ Puncte de vedere asupra originii ceangâilor" semnat de dr. Radu Ştefan
Ciohan11, se susţine că dupâ reprimarea insurecţiei gănicerilor din estul
Transilvaniei, În anul 1764. mulţi grâniceri au jitgit cu familii cu tot În
Moldova. Printre grănicerii jitgiţi erau şi mulţi români care erau prohabil
foşti locuitori ai „ ţărilor" româneşti Breţcu şi Vlăhiţa, parţial catolicizaţi În
secolele XV şi Xl7!.
Pe lângâ acestea, În cele două articole susmenţionate se fac două
afirmaţii care după pârerea mea nu ar trebui lăsate fără unele comentarii.
Astfel. În primul articol se oratâ că „procesul de secuizare este afirmat
oficial prin sec11izarea cne:::atelor româneşti Breţcu şi Vlăhiţa În anul
142 5 ". În cel de al doilea articol se menţionea::.ă În frecă! că românii din
„ ţările" româneşti Breţcu şi Vlăhiţa ar .fi fost În secolele XV -XVI „puţin
numeroşi". Trebui oare Înţelesă prima a.firmaţie de mai sus În sensul că dup
142 5 populaţia hâştinaşă românească din cnezatul Breţcu a dispărut brusc
şi În totalitate aşa Încât În epoca dintre anii 1750-1850 de care se ocupă
lmreh Istvan În lucrarea sa. În Breţcu nu erau alţi valahi decât moldovenii
veniţi acolo În jurul anilor 1750. Nicidecum! În realitate, procesul de
secuizare a populaţiei româneşti În Secuime nu era complet terminat nici
chiar la data când a fost declarai primul zăzhoi mondial. Iniţial, de fapt nu
a putut.fi vorba decât de o sec11izare administrativă, adică de o Înlocuire a
organi::.aţiilor româneşti cu organizaţii simi/ore secuieşti, conduse de
căpetenii secui sau câpetenii români secuizaţi, aşa cum se pare câ este
ca:::ul cu chiar cnea:::u/ mmân al Breţcul11i.
Este de ohserl'llf câ ucţiuneu de secui::.are prezintâ (ca re:::ultaf) douâ
aspecte total diferite. În ti111p ce populaţia româneeuscâ de agricultori din
estul Transill'llniei. iohugi pe moşiile grofilor, a (ost aproape total
secuizalli, populaţiu mnuÎm!uscâ de oieri 11/f a putut fi nici secui:::atâ şi nici
catolici:::atâ. Cu pril·ire la cea de a douu afirmaţie sus111enţionutâ (adicâ ceu
f(lcutâ de dr. Radu Ste/"un Ciohanu) În sensul câ ro111ânii din „ ţâri le"
româneşti Bre(cu şi l '/âhi(u arfij(Jsf 1/1 secolele XV-Xl'J „pu(in m"neroşi ",
ne permitem a crede ui afirmaţia În cauzâ ar râsp11nde cu situaţia acltwlâ şi
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nicidecum cu cea de acum patru-cinci secole. La \'reme aşezârii lor În
partea de râsărit a T1·ansil\'Cmiei, secuii nu au gâsit acolo o pustâ sm1 o
populaţie mai puţin deasâ decât În celelalte părţi ale Transilvaniei şi. \'eni(i
În calitate de colonişti paşnici. m1 au alungat la sosire pe_ hâştinaşi. Câ este
aşa o dovedeşte faptul că nu numai Breţcu şi Vlăhiţa (În ungureşte
Nagyolafolu). după mulţi ani de la venirea secuilor şi anume În anul 1301.
este amintită În documentele maghiare sub denumirea de „ Vil/a olachalie ",
iar În anul 1406 este consemnatâ Într-un act cu denumirea „ Oluhfelu" iar
Căpâlni(a, sat În apropierea Vlăhiţei, suh denumirea de Kisolahfolu.
N. Iorga În „ Historie des Roumaines de Tramylvanie" aratâ câ
Între anii 13 60-13 70 este semnalată. În aceastâ zonâ, o altâ aşezare
românescă ai cărei locuitori erau În serviciu cetăţii Balvanyos, care. susţine
marele istoric, este numele secuizat al cetăţii Bolovăniş. Ştefan Manciulea
În „Aşezări româneşti din Ungaria şi Transilvania" arată că În acest caz
este vorba de românii din localitatea Kezdi Vasahely, denumire nu ştiu de
ce autorităţile româneşti au tradus-o În româneşte, În epoca noastră, suh
numele de Tg. Secuiesc. Că a existat o comunitate românească În Târgu
Secuiesc o dovedeşte faptul că În plin centrul oraşului se află o străveche
biserică românească şi undeva la marginea localităţii un vechi cimitir
românesc. Gheorghe Popa-Lisseanu În lucrarea „ Sicules et Roumains"
arată că În conformitate cu recensămintele ecleziastice din anii 1753, 1750,
1760 şi 1805, din totalul de 100 de sate dinjudeţul Treiscaune. În 94 sunt şi
români, din totalul de 64 sate din judeţul Ciuc În 59 sunt şi români, În
judeţul Odorhei, din totalul de 133 de sate, În 121 sunt şi români, iar În
judeţul Mureş, din totalul de 129 de sate, În 121 sunt şi români. În concluzie
din totalul de 426 de sate din Secuime numai În 31 nu erau arătaţi şi
români. lată dar că se poate spune că În secolul al XVJJ-lea ţi Începutul
secolului al XIX-iea aproape toate aşezările din Secuime mar erau Încâ
aşezări mixte.
Acţiunea de secwzare s-a Înteţit În secolul trecut, mai ales dupâ
.fi'ământările din anul 1848 În Transilvania. Gheorghe Popa-Lisseanu Îl
citează pe scriitorul maghiar Pall Balog care constalâ câ În anul 1902. 1/1
mai puţin de 50 de ani au dispârut prin maghiarizare aproape 200 de
comune mixte româno-maghiare. Procesul de secuizare a românilor a durai
secole nu pentru că ar fi lipsit presiunile. În realitate 1/1 nicio parte a
Transifraniei mt au j(Js/ presiuni mai mari. ci datoritâ re::.istenţei precum şi
faptului cil şi În aceastâ parte a existai o numeroasă populaţie ro111â11eascâ
dar care treptat s-a topit În masa secuilor, sporind procentul ocestora În
dauna procentului românilor. Dar chiar şi astâzi mai e.Yistâ În multe oşe::.âri
din Secuime locuitori care Într-un fel sau altul aiestei câ s11111 sau 011 j(Jsf
roma nr.
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Rezultatul acţiunii de secuizare a populaţiei româneşti se poate
constata. hineÎ11ţeles. şi î11 Breţcu. câci şi aici ca în orice aşezare din
Secuime, se gâsesc multe familii de secui care au nume evident româneşti
(Bărhat, Budu, Consta11ti11, Bogda11, Dimian, Enache, Pâiş, Frâncu, Hâncu,
Hnaganu, Lupan, Duca) ind(ferenl de faptul câ unele vocale din n11mele lor
ac111al sună altfel decât la numele străbunicilor lor români. Menţionez că
aceşti consâteni secui cu nume româneşti sunt agricultori, nu oieri, şi Sllnt
probabil urmaşii unor iobagi români care, ca sâ scape de iobâgie, al/
preferat serviciul militar grâniceres întrodus în această zonă În anul 1764.
Este sigur că viaţa cotidianâ a iobagilor români di11 Secuime în epoca de
care se ocupă lmreh lst\'an a fost mult mai amarâ decât a iobagilor sec11i cu
care convieţuiau întrucât iobagii români erau s1tpuşi în permanenţă şi
presiunilor pentru a-şi schimba limba şi religia. Imreh Istvan menţionează
doar de două ori în lucrarea sa existenţa iobagilor români pe moşiile
familiei Miko, clanlll c1t cele mai mari lat(fimdii din Secuime; sunt pomeniţi
mulţi iobagi cu nume românesc maghiarizat mai mult sau mai puţin.
Istoricii noştrii sau ocupai şi se ocupă de urmele lăsate În estul
Transilvaniei de către traci, daci, romani. Ar fi cazul să se ocupe şi de
urmele lâsate şi de populaţia română, care, 1111 de bună voie şi nesilită, a
mărit treptat numărul secuilor. Aceste urme există, sunt bisericile şi
cimitirele care le înconjoară şi care au aparţinut populaţiei româneşti
dispărute prin secuizare sau emigrare. Într-adevâr, În multe din aşezările
din Secuime În care localnicii nu mai vorbesc româneşte, se află În afară de
o biserică secuiascâ mare şi bine ingrijită şi una românească, dar care, de
cele mai multe ori este părăsită, se a.flă În ruină sall din care au rămas doar
temeliile. Printre localităţile din actualele judeţe Covasna şi Harghita În
care se află asţfel de lăcaşuri s11nt de menţionat următoarele: Aita Mare,
Aita Seacă, Aita Medie, Aldea, Arini, Băţanii Mari, Belin, Baraolt, Bixad,
Bihorţeni, Boroşneul Mare, Bezidul Nou, boroşneul Mic, Bodoş, Bic(ală,
Borsec, Bicazul Ardelean, Bodogaia, Cerna/ul de Jos, Como/ăl/,
Ciucsângiorgiu, Crăciunel, Căpeni, Ciceu, Chichiş, Cristur. Ditru,
Dohoşeni, Dohoi, Eliseni, Frumoasa, Fi/ia, Ghelin{a. Gheorghieni. Ghimeş,
Fâget, Herculian, Hâghig, !lieni. Imper, Iarâşi, izvoru Mureşului, Joseni,
Jimbor, Lisnău, Lâzâreşti, Lupeni, Lemnia, Micf'alâu, Mereşti, Mihâileni,
Mârtiniş, Ozun, Ojdula , Ocland, Porumbenii Mari. Poiana Mărului,
Plâieştii de Jos, Petecu, Racoşul de Sus, Sândominic. Sântionlunca, Tuşnad
Bâi, Turia, Vârghiş, Vidacul, Voşlobeni.
Cât sunt de vechi aceste lâcaşuri'! De când suni unele pârăsite'!
Câte s-au clădit, pe haza „ edictului de toleran(â ", ca cea din Bre{ cu'! Unele
din aceste biserici au fost reclâdite Între cele douâ războaie mondiale pe
temelia altora mai vechi. Multe din acestea din urmă au f(Js/ dârmale de
horthyşti. In mod.firesc se pune Întrebarea: se puteau oare zidi bisericile
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din localitâţile menţionate dacâ 1111 arfi existai la 1111 1110111e111 dai, În fiecare
dintre ele, o comunilate româneascâ:) Desigur câ câ 1111.
De prohlema secuizârii românilor s-011 ocupat Între cele douâ
râzboaie mondiale Gheorghe Popa-Lissea1111 În lucrarea me11{io11a1â
„ Sicules el Roummains, un proces de dena1io11alisalio11" şi Sahin Oprea1111
În lucrarea „ Secuizarea românilor prin religie", dar acesle lucrări sunt
puţin cuprinzătoare. O actualizare şi aprofi111dare a unui ast{el de studiu ar
fi utile din multe puncte de vedere. astâ::.i când scriitori maghiari ca Gyula
11/yes Îşi permit, fără nici un temei. sâ vorbea.\·câ despre etnocid.
Nicolae Pâvâluvâ
30 aprile I 983

Anexa nr. 3
Bucureşti,

5 oct. 1996
Dragă breţcancă,

Cu mulţi ani În urmă un amic, care fâcuse monografia satului
său, m-a Întrebat ce ştiu despre satul meu. Am dat din umeri, nu ştiam
nimic. După ce am eşit la pensie, acum vreo 20 de ani, am Început sâ
fi·ecventez nişte biblioteci. Treptat am Început sâ aflu câte ceva despre
Breţcu, pornind de la monografia lui Bercu. (pr. Ioan Bercu - protopop de
Sf. Gheorghe, fiu al Breţcului, autorul unei monografii a localităţii şi a tezei
de licenţă în teologie cu terna „Viaţa bisericească a românilor din
depresiunea Breţcului (sau a Târgului Secuiesc)", susţinută în l 976, la
absolvirea Institutului Teologic de Grad Universitar Sibiu, sub conducerea
pr. prof. dr. Mircea Păcurariu - n.n. ). În treacât fie spus despre el. până În
anul 1990 a fost preot În Tg. Secuiesc, unde chiar În centru se află o
străveche bisericuţă românească şi la marginea oraşului un foarte vechi
cimitir românesc. Preotul Bercu a fost alungat În 1<)<)() din oraş de către
secui. Azi e preot la Zâhala.
Treptat mi-am dat seama câ Breţcu are un mare trecui. Aflat pe
harta Daciei /âcută de Ptolomeu, castru, cetate. oraş. mare târg comercial
Bre(cu ar avea dreptul sâ se n11111eascâ Breţc11-A11g11stia (sublinierea
noastră), aşa cum avem Cluj-Napoca, Dmheta-Turnu Severin. Bre(cu are o
istorie foarte interesantâ pe care nu a scris-o pânâ acum nici 1111 ro111â11. ( 1~1
paranteză amintesc câ Aurel a lui Stan mi-a s1ms câ în pni1•âlia tatâl11i sâu
se afla o câr(ulie scrisei În ungureşte şi care <!ra o istorie a Bre(c11l11i de 1111
autor ungur. Când m•ea ce\'a de Împachetat, Stan rupea din câr(ulie câte o
foaie până a terminat-o).
„ (. . .)
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Dupâ ce am scris Rândurile alăturate am aflat că Mihai Viteazul, În
drumul sâu spre Moldm·a. a fâcut un popas la Breţcu, de unde a expediat
nişte mesaje. Am aflat mai departe că Breţcu a fost un important târg
comercial În schimbul de mă1ii1ri Între sudul Ardealului şi Moldova.
Mărfitrile aduse de la Braşo1· şi Sibiu erau aduse cu căruţele până la Breţcu
unde erau descărcate şi depozitate. Multe erau tot acolo negociate.
Transportul mărfi1rilor mai departe spre Moldova era făcut de breasla
câruţaşilor din Breţcu care m'ea un drept de monopol În această privinţă.
Este foarte semnificativ faptul câ aceşti căruţaşi au executat În timpul
râzhoiului din 1877. transportul gratuit de muniţii şi materiale pentru
armata română.
Importanţa Breţcului În comerţul Între Ardeal şi Moldova a luat
sfârşit În anul 1890 când s-a declarat un râzboi vamal Între România şi
Austro-Ungaria. România pretindea ca s1ţferă pierderi În schimburile cu
Austro-Ungaria. Vama de la Poiana Sârată s-a Închis şi Breţcu a pierdut o
mare sursă de venituri. S-au maifăcut operaţii de contrabandă cu treceri de
animale „pe dealături" dar n-a maifost ce a fost.
O istorie a Breţcului pentru a fi completă şi veridică trebuie să se
bazeze pe documente. Cea mai importantâ sursâ de documentare ar fi
arhiva cornunei. Aceastâ arhivâ cuprinde perioada până la până primul
război mondial şi am aflat că s-ar găsi la Tg. Mureş (Fondul primăriei
localităţii Breţcu aflat la Arhivele Naţionale Covasna conţine documente în
limbile latină, maghiară şi română din perioada 1723-1973, documente care
conform evidenţei cercetătorilor nu au fost consultate de Imre Ştefan - n.n.).
Pentru perioada până la ocuparea Ardealului de către Austria, arhiva e În
limba latină, dupâ ocupare şi pânâ la jumătatea secolului trecut e În limba
germană, după aceea este În limba ungară. Nu văd ce istoric român ar vrea
să cerceteze această arhivă. lmreh Istvan a extras din ea.fapte care sprijină
teoria maghiară cu privire la originea românilor din Breţcu şi-a trecut sub
tăcere împrejurările care o contrazic.
Din cele ce mi-ai spus la telelon am ÎnţeJes că le-ar interesa cei din
generaţia noastrâ care au Învăţat ceva carte. lnşir mai jos pe cei de care
Îmi mai aduc aminte şi cu ce ştiu câ ar fi devenit. Ioan şi Gheorghe
Tărlungeanu. fi111c(ionari CFR: Ioan Spânu, medic cecetâtor: Ionel
Gociman !: Dumitru Goci111m1, fi111c(ionar: Gheorghe Fenechi. notar: Costel
Fenechi. judecător: Gheroghe Teacâ, fi111cf ionar (legionar): Vasile Boroş.
judecâlor: Nelu Vrâneanu!: Virgil Hamzea. preot: Viorel Hamzea. secretar
de organi~a/ie PCR: Costi Coltofeanu. notar: Ionel Târlungeanu. ofiţer
decorat ordinul „ Mihai Viteazul".
Mai ştiu câţiva din generaţia de dinaintea noastră, şi anunu:: Jenicâ
Coltofea1111. director În !vfinisterul Finanfelor: Costi Coltofeanu. expert
contahil din Galaf i: Emilian Teacâ, maior. profesor dejiujitsu la Academia
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Naţională de Educaţie Fizică, specialitatea a studiai-o În Japonia. !~1.fine se
mai spune că I.I. Mironescu, medic profesor u11iversi1ar la laşi şi scriitor.
autorul nuvelei Tulie Radu Teacă, ar .fi dintr-o familie de hreţcani. În
tinereţe Îşi petrecea vacanţele de vară la o stână breţcănească din muntele
Tărhăuş.

La cei de mai sus ar fi de adăugat breţcanii care au fost mari
comercianţi (pe care Îi ştiu eu) astfel: Vasile Dimian. din Galaţi, tatâl
avocatului cu acelaşi nume; Damian Popescu, din Brâila: familia Boroş, Fn
Bucureşti; Radu Stancic, În Bucureşti: !. Borănescu, În Piteşti: Ghiţâ
Gosman, În Focşani. În Bucureşti Înainte de râzboi erau două hoteluri
posedate unul de un Gociman şi unul de un Sofronie din Breţcu.
Cel mai mare şi mai prestigios om de afaceri Breţcani a fost Niţâ
Coltofeanu din Galaţi. El avea Înainte de primul război mondial cea mai
mare firmă de import de mărfitri. Această firmă Coltofeanu şi Dobreanu
era atât de cunoscută Încât în manualele de la şcolile comerciale se
dedădeau teme de rezolvat privitoare la operaţiunile acestei.firme. Am văzut
unul din aceste manuale, tema suna cam aşa: Firma Coltofeanu şi
Dobreanu din Galaţi importa din Anglia mărfuri, să se arate care sunt
modalităţile de plată, convertirea firmei În lei etc. Acest Coltofeanu avea În
Galaţi şi o fabrică de cuie. Nu mult după primul război mondial a vândut
(În mod necugetat) fabrica lui Auschnit. Aceastâ fabrică a constituit
Începutul marii averi acumulată de Auschnit.
În anul 1956 am făcut parte dintr-o delegaţie a Ministerului
Comerţului Exterior care s-a deplasat În Egipt. La un fel de recepţie datâ de
legaţia română din Cairo au luat parte şi egiptenii care făceau afaceri cu
România. Am observat că unul din aceştia vorbea româneşte. Un fimcţionar
al legaţiei mi-a spus că cel în cauză este Corneliu Coltofeanu. care
reprezenta interesele În Egipt a.firmei Exportlemn. L-am abordat, i-am spus
cine sunt, că sunt din Breţcu şi că am rude cu numele de Coltofeanu.
Surprins mi-a.fixat o întâlnire pentru a doua zi Într-o cofetârie. M-am dus şi
am stat de vorbă ore întregi. El era.fiul lui Niţâ Colto/eanu. Când a Început
războiul era exportator de cherestea la Galaţi. În 194 7 vazând Cllm se
schimbă lucrurile odată cu Încărcarea cu cherestea a 111111i vas egiptean, şi
a Încărcat (d11pă ce a mituit ? pe cine trebuie) toate lucrurile din casâ. s-a
îmbarcat şi el cu soţia şi copiii şi a ajuns În Egipt 1111Je ai·ea o sorâ
câsătoritâ mai de mult cu 11n egiptean. A 1ea În Egipt o /irmâ, Îi m<!rgea
bine, dar va treimi sâ lichideze Jeoarffe Naser Începuse acţiunea de
egiptenizare a firmelor strâine. Intenţiona sâ se stahileascâ În Anglia, unde
avea 1111/iu la studii. N-am mai şti11t de at1111ci nimic despr<! el.
Ei. şi Jacâ am al1111ecaf p<! panta istorisirilor 1·oi continua. câ toi mii
plictisesc, câ 11-am nici o treahâ.
1
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O altâ reuşită e cea a lui Ghiţâ Goşman din Focşani. (Şi-a schimbat
numele din Gociman În Goşman spre marele necaz al tatălui său care
spunea că şi-a jidovit numele). A fi1gil din Breţcu pe delături ca sâ nu facă
armata la unguri. Era cam pe la Începutul acestui secol. Din bâiat de
prâvâlie a ajuns sâ aibă pe la Începutul primului război mondial unul din
cele mai mari magazine de coloniale din Focşani. A luptat la Mârăşeşti În
armata română. Între cele douâ râzboaie a ajuns sâ facă o mare avere,
engrosist de Într-o regiune de podgorii. A fost consilier comunal al
primăriei din Focşani. Comuniştii l-au dat afară din casâ şi din Focşani şi
trimis cu domiciliuforţat Într-un sat de lângă Focşani unde el avea o foarte
mare vie.
În anul 1952. În sâmbăta Paştelui au venit să-l aresteze. Bătrân şi
bolnav de inimă, i-a venit rău când să-1 scoată din casă şi a murit pe loc.
moartea lui a.făcut vâlvă În Focşani. Securitatea s-a grăbit să publice într-o
gazetă locală că miliţienii care au venit în casa lui erau falşi miliţieni, erau
bandiţi şi că sunt puşi sub urmărire. Dar aşa-zişii bandiţi n-au luat nimic
din casă şi nici n-au maifost prinşi vreodată.
Fraţii Boroş aveau înainte de război 3 cofetării în Bucureşti şi un la
Poiana Ţapului.
Printre bre{cani am avut şi, ca să zic aşa, un aventurier. Ghiţă
Dim ian, fiul lui ţaţa Anca. e din generaţia noastră. Cred că 1-ai cunoscut. El
a început liceul la Focşani cam odată cu mine. În clasa a !fi-a a rămas
repetent de două ori. A venit tatăl său la Focşani, i-a tras o bătaie şi i-a
spus lui Ghiţă Goşman: ia-l nepoate şi pune-I la treabă în depozitele tale.
Ghiţă Damian afost angajatul lui Goşman vreo 3 ani. El avea sarcina de a
merge şi încasa de la cârciumarii din Focşani sume datorate de aceştia
pentru băuturi cumpârate pe credit din depozitele lui Goşman. Într-o zi a
plecat ca de obicei după încasări şi dus afost. Vreo 4 ani nu s-a ştiut nimic
de el. Într-un târziu s-a aflat că arfi la Satu Mare unde a terminat şcoala
comercială. În anul 1940 era inspector la Administraţia Financiară din
Oradea. Odată cu cedarea Ardealului de Nord. Ghiţă Dimian s-a refi1giat în
Bucureşti Împreunâ cu mulţi evrei mari afacerişti din Oradea. Cum evreii
1w puteau sâ Înfiinţeze firme au aranjat să deschidă o .firmâ pe numele lui
Ghiţă Dimian, firma s-a numit Mocana .. Cu hanii şi experienţa evreilor
firma a făcut mari af"aceri de import-export până în anul 1948. Ghiţă trăia
pe picior mare, devenise sponsor al Teatrului Mic din Bucureşti. S-a
căsătorit de altfel cu sora lui Lisel!e Verea. mare vedetă la Teatrul de
Comedie. Firma Mocana, ca toate.firmele de acest.fel. uita des să transfere
În farâ valoarea mârfitrilor exportate care râmânea 1/1 hănci elveţiene pe
numelefirmei Mocan.
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Când s-a strâns şurubul de câtre comunişti. Ghiţâ cu soţia şi cu
tovarăşii de afaceri au fitgit din ţară Î11 America În anul 1948. Î11 lipsâ.
Ghiţă afost condamnat la 5 ani puşcărie pentru Încălcarea legii devizelor.
În America se afla deja sora soţiei lui Ghiţă, Lisette Verea, care
plecase din ţară Împreună cu un ofiţer american care făcuse parte din
Comisia Aliată de Control, cu care se şi câsătorise. S-a Întâmplat că zisul
ofiţer să facă parte din familia miliardarilor Du Pont şi care, la puţin timp
de la căsătorie a murit lăsându-i lui Lisette Verea o mare moştenire, de
care a beneficiat şi sora ei cu soţul său.
În anul 1967 am fost În America, membru Î11tr-o deleşaţie a
Ministerului Comerţului Exterior. Am stat În New York vreo 3 luni. /ntr-o zi
m-am dus la adresa lui Ghiţă, pe care o ştiam de la maica sa. La adresa
respectivă am găsit-o numai pe soţia lui Ghiţă. Ea mi-a spus că soţul său
stă mai mult În Brazilia unde are o fabrică În San Paolo. Acum vreo 8 ani
am aflat că Ghiţă a murit.
Faire-part-ul alăturat l-am văzut Într-o zi la .fiica cea mai mică a
Buliguţei inginera, căsătorită tot cu un inginer I/arie Ghiţuleasa, care a
reparat casa de la Breţcu. Din păcate el a murit nu de mult.
Faire-part-ul mi s-a părut foarte interesant mai ales pentru avocatul
Vasile Dim ian. Am făcut o reproducţie fotografică după el din care o copie
i-am dat-o lui Vasile Dimian. Din păcate reproducţia fotografică a ieşit
ceva mai mică decât originalul aşa Încât nu e tocmai lizibilă.
Şi acum despre cele două poze anexe. Ştiam din familie că cei doi.fii
a lui Aulisea, fi·atele bunicului melf, s-au făcut călugări. atât. Dllpă război
s-a stabilit În Blicureşti o verişoară de a mea. Bisericoasă foc, aproape
bigotă fi·ecventa toate bisericile din Blicureşti şi Clf deosebire schitul
Darvari. La acest schit mai era pe atlfnci un singlfr călugâr. Când a aflat câ
vara mea este din Breţclf i-a spus că el a fost lfceniclfl monahlfllfi Chirii
Păvălucă, stareţlfl mănăstirii Sl Andrei de pe mlfntele Athos. De acolo i-a
trimis varei mele o illfstrată În culori. veche şi roasă pe margini, pe care
erau pozaţi cei doi ciobani cu berbeclfl la mţjloc. Pe doslfl ilustratei
călugărlfl a scris ceea cea am copiat şi elf pe doslfl reprodlfcerii pe care fi-o
trimit.
Pe la i"11ceplit1tl secolullfi nostrlf .fii lui A ulis<!a s-au dus la
mănâstirea Neam{, au donat mânâstirii toatâ m'er<!o lor (oi, cai. cânt{<! <!Ic.)
şi s-au călugârit. Întâmplarea este trecutâ şi i"n patericul 111â11âstirii, ea a
fâcut vâlvâ i"n acea vreme. Printre altele s-a pus pe piafâ o carte poştalâ
ilustratâ cu cei doi cioho11i şi herh<!cttf lor.
Poza cu cei doi câlugâri am gâsit-o cu mufi a11i i"11 urmâ la sora mea
la Bre/cu. Moş Gheorghe din mijlocul celor doi câlugâri era un hâtrâ11
pripâşi~ /J<! la mânâstire şi care avea drept canon sâ umhle d<!sculf şi \'ara şi
iarna. In anul 1952 am fâcut o <!xcursie pe la mâ11âtirile din.jude/ul Neam{.
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La mănăstirea Neamţ l-a găsit pe călugărul care rămăsese zn ţară. era
foarte hătrân cu o barbă imensă şi cam sclerozat.
Te rog să ierţi această lungă scrisoare şi sper că cele ce ţi-am trimis
şi cele ce ţi-am spus să servească la ceva.
Îţi doresc numai bine şi mai ales sănătate.
Nicolae
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Păvălucă

AMINTIRI DESPRE UN OM
Dr. Dorinei ICI-HM
A plecat dintre noi, chemat fiind la Domnul, fără să-şi fi văzut
lucrarea turnată în literele de bronz ale tiparului. Căci aşa se tipăreau cărţile
pe timpul acela când l-am cunoscut pe Dumitru Mărtinaş, omul, profesorul
şi cercetătorul împătimit care nu şi-a găsit odihna până ce n-a aflat cine sunt,
de unde vin şi ce se va întâmpla cu semenii lui, ceangăii moldoveni.
Dar poate că s-a simţit străin în lumea de dincolo, acolo unde nu
ştim pe ce criterii se face repartiţia, dar nici într-un caz după avere, nici după
acte de bravură şi fală. Şi, după un timp l-a chemat şi pe semenul său întru
credinţă în Domnul, regretatul coleg muzeograf, profesor Gheorghe
Burlacu. Am pomenit acest nume căci împreună cu acest căutător în
documente şi arhive medievale lucram într-un birou al secţiei de Patrimoniu
de la Complexul Muzeal Bacău. Toţi eram pe strada 1. Păun Pincio, situată
undeva vizavi de actuala clădire ce adăposteşte Casa Căsătoriilor, în spatele
restaurantului Decebal. Astăzi nu mai este nici clădirea, care stătea să cadă
după cutremurul devastator din anul 1977 martie 4, nici o parte din ceilalţi
colegi pe care soarta ne-a împărţit în patru vânturi: care pe la alte instituţii
din ţară, o parte la alte locaţii de birou, mulţi dintre noi la pensie, iar
Dumitru Mărtinaş şi Gheorghe Burlacu fiind chemaţi, pe rând, la Domnul.
Vor fi stând acolo, de-a dreapta Domnului, unde vor fi scotocind prin
documentele Genezei, puşi de către Cel Mai Mare din ceruri să-şi
definitiveze opera lor începută şi netenninată pe lumea aceasta. Sau cine ştie
ce vor fi făcând în acest amar de timp care a trecut, că nimeni n-a mai venit
de acolo ca să ne spună ce este în lumea de dincolo, doar numai închipuirile
noastre, presupunerile celor deja duşi acolo şi în cărţile sfinte scrie ce ne
aşteaptă pe toţi. Da, pe toţi, pentru că aşa cum spune tradiţia şi este şi firesc,
ne naştem pe rând şi murim pe sărite, astfel că vom avea toţi parte de
judecata faptelor bune şi a celor ne bune.
Întâmplarea a făcut ca în anul l 978 să ne întâlnim toţi trei în biroul
întunecos cu un geam micuţ şi un bec pe mijloc atârnând neputincios de un
cablu. Ceilalţi doi ne cunoşteau demult, Gheorghe Burlacu fiind consevator
general la Complexul Muzeal Bacău, secţia Oficiu Judeţean de Patromoniu
Cultural Naţional şi, totodată, un bun documentarist pc istoria medievală,
Dumitru Mă11inaş professor de limba şi literatura rom<înf1 -- pensionar şi
subsemnatul muzeograf etnograf la acelaşi complex muzeal din l3acf1u.
Domnul care mi-a fost prezentat de colegul meu avea o tigurf1 de om blând.
fiind slab şi înalt cu ochii albaştri şi puţin cam obosiţi.
Era o întâlnire pe care, după cum se poate constata, nu am uitat-o.
Venise cu treburi intelectuale prin Bacău, pe la confraţii săi din Faraoani şi
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Luizi Călugăra. să-şi mai schimbe ideile, să mai întrebe pe unii, pe alţii ce
au mai făcut. Se întâlnise deja cu preotul Iosif Gabor, un alt împătimit al
cercetării care lucra de multă vreme la un dicţionar al localităţilor catolice
din Moldova şi care a \·ăzut lumina tiparului după multă vreme.
După ce am vorbit de preocupările noastre de zi cu zi, domnul
profesor Mă11inaş scoate dintr-o geantă de mână burduşită, nici mai mult,
nici mai puţin decât trei volume de manuscrise, dactilografiate, având
fiecare mai multe sute de file, legate în coperţi de carton. Era lucrarea
domniei sale, Co111rib11ţii la problema originii româneşti a ceangăilor din
A1oldova, opera vieţii sale pe care o purta cu el în lungile peregrinări pe la
tot felul de şefi de partid şi instituţii de stat pentru a o publica.
M-a impresionat mult acest intelectual, el însuşi catolic din Butea,
cum a strâns mărturiile neamului său prin care demonstra originea română
fără nici un fel de dubii.
Fostul meu coleg Gheorghe Burlacu, cu care se cunoştea de mai
multă vreme, l-a îmbiat să ne lase volumele nouă o anumită perioadă de
timp, până mai vine prin Bacău. A fost înţelegător şi ne-a rugat să le păstrăm
cu grijă, sub cheie, fiind vorba de o lucrare care îl reprezintă pe el şi pe
ceangăii din Moldova. De Ia el am aflat cum că, în regimul în care trăiam
atunci, a fost pus la grele încercări, fiind purtat de valurile vieţii pe unde i-a
fost şi pe unde nu i-a fost voia să ajungă. Doar câteva locaţii unde a profesat
ca dascăl de limba şi literatura română din Butea: Buzău şi Tg. Mureş ca să
ne dăm seama că a slujit în toate provinciile locuite de români catolici şi
ortodocşi, incluzând şi Moldova în care se născuse şi lucrase la unele şcoli.
Mi-am dat seama că înainte de a ajunge să-l vadă un muzeograf,
adică subsemnatul, pe la începutul anului 198 l manuscrisul intitulat
Contribuţia la prohlema originii româneşti a ceangăilor din Moldova a lui
Dumitru Mărtinaş ajunsese în redacţia revistei Flacăra. Redactorul Victor
Niţă îşi aminteşte că acest manuscris voluminos fusese depus de mai multă
vreme la redacţie, de o persoană în vârstă, autorul nemaidând nici un semn
de viaţă. „Am ajuns să citesc lucrarea - declară redactorul de la Flacăra. Nu
mai auzisem de numele autorului, iar asupra subiectului aveam şi eu
părerea, îndeobşte răspândită, precum că ceangăii ar fi nişte secui stabiliţi în
Moldova, pentru care stă mănurie confesiunea lor catolică".
ln acea lucrare manuscrisă, în 3 volume substanţiale, era „opera
vieţii" unui om, operă în care autorul îşi pusese cele mai curate nădejdi,
închinându-i ani şi ani de trudă, căutări, îndoieli, bucurii, izbânzi şi iar
îndoieli. În speranţa că lucrarea va răzbate prin ,,furcile caudine" pentru a
vedea lumina tiparului, prof. Ion Coja a publicat în Flacâra, din luna
februarie 1981 o notă pentru a fi luată aminte de profesorul moldovean,
devenit mureşean, după care l-a invitat la redacţia revistei cu pricina. După
cum declara însuşi Ion Coja în „Postfaţă" la cartea care avea să apară sub
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îngn_prea domniei şale şi a lui V.M. Ungureanu, intitulată Origin<.:a
ceangăilor din Moldova, de Dumitru Mărtinaş, la Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1985, ,.În locul celui aşteptat a venit, aşa cum mă
temusem, vestea că profesorul Mă11inaş murise". Mai multe scrisori ale
foştilor elevi cuprindeau cele mai frumoase cuvinte pentru omul şi
profesorul Dumitru Mărtinaş, om citit şi erudit, un om de o conduită
profesională fără reproş, un om drept, cu un desăvârşit simţ moral.
Autorul, Dumitru Mărtinaş, el însuşi ceangău, se ştiuse dintotdeauna
a fi un bun român din moşi strămoşi. Plecat cu manuscrisul voluminos în
geanta sa pe la mai multe foruri culturale şi politice, D. Mărtinaş primea de
peste tot răspunsuri negative sau amânări. Doar Academia îi trimisese un
răspuns de acceptare a publicării acestui valoros manuscris, dar care sosi la
câteva zile după moartea lui D. Mărtinaş, în primăvara anului 1979.
Între timp, intrasem în posesia unui alt exemplar din manuscrisul cu
pricina intitulat Contribuţii la problema originii româneşti a ceangăilor din
Moldova, în trei volume, pe care l-am studiat şi consemnat în câteva sute de
fişe, pe probleme. Se puneau bazele unui studiu etnologic despre catolicii
moldoveni, pe care i-am cunoscut îndeaproape începând din anul 1972 când,
în calitate de etnograf la Muzeul Judeţean de Istorie Bacău, am întreprins
primele cercetări sistematice şi achiziţii de obiecte muzeale în satele: Arini Găiceana, Valea Seacă - Nicolae Bălcescu, Cleja, Faraoani şi altele. Am
alcătuit o bogată colecţie de etnografie şi artă populară ale catolicilor
băcăuani pe care, parte din ele le-am expus în Expoziţia „Colecţia preot
Vasile Heisu" de la Răcăciuni, unde se află şi în prezent, în primul Muzeu
de Etnografie din ţară deschis la Bacău în anul 1997 şi în actuala expoziţie
de etnografie de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău.
Şi ca un corolar al activităţii mele de cercetare, prin imboldul celui
care a fost intelectual Dumitru Mărtinaş, tratând cu toată seriozitatea
problematica complexă a grupului cultural-religios pus în discuţie, împreună
cu soţia mea, prof. Florica Ichim, am scris şi publicat lucrarea Catolicii
moldoveni, Studiu de etnologie (Editura Dialog, Bacău, 2002). Mărturisesc
faptul că această lucrare, bazată pe o bogată bibliografie română şi
maghiară, pe cercetările de teren în satele catolice din Moldova, a avut ca
punct de plecare ideile elaborate de ilustrul intelectual Dumitru Mflrtinaş, pc
care l-am cunoscut, cu care am purtat mai multe discuţii şi căruia îi păstrez
şi astăzi o vie amintire. Dumnezeu să-l ierte dacă a greşit în viaţa-i
zbuciumată şi să-i ocrotească sufletul.
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INITIATIVELE SFINTEI CONGREGATII „DE
PROPAGANDA F.IDE" PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂTII
MISIONARE A BISERICII CATOLICE (SEC. XVII) 1
,
Prof. Rafael-Dorian CHELARU

Sacra Congregatio De Propaganda Fide (în continuare SCPF) a fost
creată în data de 6 ianuarie l 622 la iniţiativa papei Grigore al XV-iea, ca o
1
încununare a unei lungi şi lente evoluţii instituţionale a Sfântului Scaun-.
Punctul de pornire decisiv îl va constitui refonna instituţională promovată
de papa Sixtus al V-lea, prin care în l 588 era restructurat aparatul birocratic
al Curiei romane, fiind create astfel congregaţiile, concepute ca nişte
veritabile ministere modeme 3 .
SCPF era însă o congregaţie de o factură cu totul specială, un fel de
„minister", care unna să coordoneze atât reconvertirea la catolicism a
protestanţilor din Europa şi convertirea ortodocşilor din Europa de est, cât
mai ales creştinarea tuturor teritoriilor nou descoperite peste ocean cât şi a

Articolul de faţă este parte a tezei de doctorat intitulată Sfânta Congregaţie De
Propaganda Fide şi misionarismul catolic în Ma/dorn (sec. XVJJ-XVlll), aflată în curs de
redactare
c Semnificativă este chiar data proclamării SCPF, 6 ianuarie fiind sărbătoarea Epifaniei în
calendarul catolic (Boboteaza în cel ortodox), o sărbătoare extrem de importantă pentru
Biserica Catolică. În ceea ce priveşte precedentele SCPF putem aminti aici instituţiile create
de predecesorii lui Grigore al XV-iea. Astfel. în 1568 papa Pius al V-lea înfiinţa
Congregatio Germanica (revitalizată, după rapida sa desfiinţare, de papa Grigore al Xllllea în 1572 ). o comisie de cardinali care unna să organizeze activi lalea de recuperare a
teritoriilor din spaţiul germanic aflate sub influenţa proleslanlismului. În 1577 papa Grigore
al XIII-iea înfiinţa Congregatio ltalo-Graeca, instituţie ce urma să se ocupe de problemele
convertirii grecilor din Italia. Însă toate aceste congregaţii aveau jurisdicţii extrem de
limilale. iar încercările de a se crea un organism care să aibă ca atribuţii dirijarea
m1s1onansmulu1 la scar[1 mondială vor eşua mai ales din cauza opoziţiei hotărâte a regelui
catolic Filip al Ii-lea al Spaniei, cel mai acerb apf1rălor al dreptului său de patronal asupra
propnilor colonii. Abia după moartea sa, în 1599 papa Clement al V Ill-lea reuşea să
înfiinţeze Socra Congrcgotio De Pro/htgonda Fidc. prima structură a Curiei mandatată să
gestioneze aclivilalea misionarf1 a Bisericii Catolice la scară planetară. Lipsită însă de
consistenţă birocralicf1 ş1 de resurse financiare stabile şi suficiente, această primă SCPF îşi
\a înceta practic acl1\1latea în 1600. Cea de-a doua SCPF înfiinţată de Grigore al XV-iea în
1622 nu va repeta erorile celei dmtâi. fiind dotal[\ al<Îl cu aparat birocratic cât şi cu resurse
financiare consistente („laxa inelului cardinalilor" urmând a fi \'ărsal[1 exclusiv în bugetul
noii congregaţii). Pentru mai multe detalii a se \ edea studiul lui Josef Metzler. Fo1111datio11
of tlie Co11gregotio11 de Pro/)(tgonda Fide h1· GregotT XI·. în Josef Metzler (ed.). Sacrne
Co11grcgatio11is de Propagonda Fide 11u'111oria rer11111 (în continuare Sacrae
Co11gregatio11is ). Herder, Roma-Freiburg-Viena, 1971, voi. I, partea I, p. 79-1 I I
1

1

lhide111
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teritoriilor ce urmau a fi descoperite 1. Importanţa SCPF se poate releva sub
mai multe aspecte. Astfel, din punct de vedere politic, Sfântul Scaun
revendica prin înfiinţarea acestui departament al Curiei jurisdicţia
ecleziastică efectivă asupra întregului mapamond şi încerca prin aceasta să
„corecteze" efectele tratatului de la Tordesillas ( 1494) prin care monarhiile
spaniolă şi portugheză primiseră de la papa Alexandru al VI-lea dreptul de
2
„patronat" religios asupra noilor teritorii descoperite în America şi în Asia •
Acest drept de patronat însemnase practic renunţarea de către papalitate la
jurisdicţia ecleziastică asupra acestor teritorii, fapt inacceptabil pe tennen
lung pentru Roma. Din punct de vedere religios, SCPF urma să coordoneze
la nivel central eforturile de punere în practică a Contrarefonnei de
inspiraţie tridentină în Europa protestantă şi cea ortodoxă, dar şi să pună la
punct strategii misionare apte să asigure succesul convertirilor în societăţile
necreştine din afara Europei 3 . Din punct de vedere instituţional, SCPF unna
să asigure controlul direct al papalităţii asupra activităţii misionare şi să
contribuie în mod decisiv la formarea de structuri ecleziastice indigene la
nivel local (dioceze şi parohii), mai ales prin înfiinţarea de seminarii şi
colegii care să pennită educarea viitorilor preoţi 4 . Un rol esenţial în această
chestiune îl vor avea două structuri subordonate direct SCPF şi anume
Colegiul Urbanum (astăzi Universitatea Pontificală Urbaniană axată pe
problemele misionarismului şi misiologiei catolice )5 şi Tipografia Poliglotă
Atribuţiile SCPF au fost stabilite prin bula de înfiinţare a SCPF emisă în data de 22 iunie
1622, lnscrutabili Divinae ca şi cele două constituţii emise în data de 14 decembrie 1622
(Cum inter multiplices) şi, respectiv, în 13 iunie 1623 (Cum nuper)
~ Pentru detalii a se vedea studiile lui Jean Beckmann, La Cungregation de la Propagation
de la foi face a la politique internationale, în "Neue Zeitschrift fi.ir Missionwissenschaft Nouvelle revue de science missionaire" (XIX), 1963, p. 241-271; Luca Codigliola,
Giovanni Pizzorusso, Les lieux. Ies methodes et Ies sources de I 'expansion missionaire du
Moyen-Age au XV/l-eme .1·iecle: Rome sur la voie de la centralisation, în L. Turgein, O.
Delâge, R. Ouellet, J. Martinez-Mi lan (ed.), Trans/er.1· rnlturel.1· et metissages.
Amerique!Europe XVI-XX siecles, Quebec, 1996, p. 489-512. Patronatul spaniol şi
portughez confereau celor doi monarhi dreptul de a controla direct procesul de
evanghelizare în coloniile americane şi asiatice, fără vreo ingerinţă a papei
3
Giovanni Pizzorusso, Agii antipodi di Bahele. Pmpaganda Fide tra i111111agi11e
cosmopolita e ori::.::.onti m111a11i (XVI I-XIX secco/i), în Luigi Fiorani, Adriano Prosperi
(ed.), Roma. la citta de/ papa Vita cii·i/e e religio.1·a dai giuhilC:'o de 8011i(acio I '/fi al
giuhileo di papa iVojtyla, Torinu, 2000 (în seria Storia d '/talia. A.11110/i / 6), p. 4 79-518
1

~ Josef Metzler. Orie11tatio11. pmgra111111e C:'f pre111iere.1· d(;cisio11s ( 1622-1649), în Sacrw'
Co11gregatio11is, voi. I, partea I, p. 146-196
'Colegiul Urbanum a fost înfiinţat prin bula papei Urban al Vlll-lea, ln1111ortalis /Jci, din I
august 1627 (de unde şi numele colegiului). El era pus direct sub controlul SCPF (de altfel
sediul colegiului era în palatul Propagandei). La acea dată, fuseseri1 deja înfiinţate cateva
colegu pontificale destmate formăm de misionari şi de preu\1 indigeni ca de exemplu
Colegiul Grec ( 1577), Colegiul Germano-Maghiar ( 1580), Colegiul Ilmc ( 1581) toate
înfim\ate sau reorganizate prin griJa papei Grigore al XIII-iea. Pentru detalii a se vedea
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( Typis Poliglotta), care va asigura difuzarea lucrărilor de propagandă
1
catolică în aproape toate limbile vorbite în teritoriile de misiune .
Prima iniţiativă a SCPF a fost aceea de a cere tuturor superiorilor de
misiuni. nunţiaturilor apostolice, şi, practic, de la orice persoană sau
instituţie informaţii cât mai detaliate privind activitatea acestora în ceea ce
privea evanghelizarea, date privind comunităţile catolice din teritoriile de
misiune, strategiile misionare aplicate ca şi eficacitatea acestora, reacţia
autorităţilor locale etc.~ Congregaţia insista să primească şi sugestii sau
recomandări pentru ameliorarea strategiilor misionare. De asemenea,
pornind de la modelul Societăţii lui Isus, SCPF va impune pe viitor tuturor
superiorilor de misiuni obligativitatea de a trimite regulat rapoarte de
activitate care să pennită Romei să evalueze periodic progresele făcute întro anumită zonă de misiune în ceea ce privea propaganda credinţei catolice.
În data de 20 ianuarie 1622, SCPF primea primul raport de misiune, cel
întocmit de călugărul maronit Vittorio Scialoe (Accorense), profesor de
limba arabă şi caldeeană la Sapienza (Universitatea pontificală) şi interpret
al Sf. Oficiu, privind starea catolicismului în zona Orientului Apropiat 3 .
Ulterior, Ingoli recepţiona şi rapoartele detaliate expediate de misionarul
Gregorio Bolivar din Peru, cu infonnaţii privind activitatea misionară din
4
America spaniolă şi Virginia engleză .
În cadrul strategiei de stabilire a unei reţele cât mai dense şi mai
sigure de strângere şi schimb de infonnaţii, SCPF se va baza în mare măsură
pe nunţii apostolici, reprezentanţii oficiali ai Curiei romane, cei care puteau
avea acces la infonnaţii din diverse surse şi care puteau oferi o imagine de
ansamblu asupra situaţiei religioase dintr-un anumit teritoriu. În viziunea
congregaţiei, nunţii unnau să îndeplinească trei funcţii esenţiale: o funcţie
diplomaticâ (prin care unnau să susţină demersurile SCPF în faţa
autorităţilor locale), o fi111cţie de control (prin care umrnu să asigure în
numele SCPF controlul activităţii misiunilor) şi o funcţie de i1?formare (prin
care urmau să asigure fumizarea direct către SCPF de infonnaţii relevante
privind situaţia misionarismului dintr-o anumită zonă). Importanţa nunţilor
pentru SCPF este pusă în evidenţă cel mai pregnant de actul ce consfinţea
împărţirea zonelor de misiune la scară globală, act cunoscut sub numele de
Dii·isio Pro1·i11ciarum, emis în data de 8 aprilie 1622 de către SCPF. Actul
Maksimilian .lezernik. li Collegio C'rho110. în Sacrae Co11gregario11is. voi. I, partea a II-a. p.
465-482
1

Tipografia poliglotf1 a fost înliin\arn în l 626 - Will! HenkeL The Poliglot Pri11fi11g-uf/ice
oft/ie Co11gregafiu11. în 5'acrae Co11gregario11is. voi. I, partea L p. 335-352
' A se vedea cnc1cl1ca pontllicală e1111sf1 în data de 14 ianuarie 1622 cu ocazia primei
reuniuni a SCPF în Acra Sacrae Co11gregofio11is de Propogonda Fide. voi. I, Roma. l 953.
p. 8-9
1
G. Pizzorusso, Agii anfipodi di Bobele, p. 495
~ lhide111
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fusese inspirat de propunerea preotului Giovanni Battista Agucchi (membru
al Congregaţiei) şi delimita sferele de jurisdicţie misionarft atribuite fiecărui
nunţiu apostolic. În total existau 13 provincii apostolice, care conturau un
mapamond misionar tripartit: Europa catolică, teritoriile vecine catolicilor locuite de protestanţi, 011odocşi şi musulmani, şi lndiile occidentale şi
orientale, care erau incluse alături de Spania şi P011ugalia, cele două
monarhii deţinătoare ale dreptului de patronat'. Limitele geografiei
cunoscute de SCPF sunt exprimate detaliat în cadrul J11stmcţiu11i/or din
l 659, emise pentru vicarii apostolici din Extremul Orienr~. Pe de altă pa11c,
perspectivele geografice ale congregaţiei sunt încă marcate de clişee pur
medievale, fapt care îndreptăţea pe cardinalii SCPF să-şi exprime
convingerea că o m1smne trimisă m Transilvania putea detennina
evanghelizarea Tartarici, ori faptul că un fluviu american putea deschide
3
poqile Cataiului .
O a doua componentă esenţială a strategiei misionare a SCPF o
constituia personalul misionar însuşi. Congregaţia relua ideile proiectelor lui
4
Yendeville şi Posscvino de la sfârşitul secolului al XVI-lca , insistând pe
ideea ca misionarii să fie oameni bine pregătiţi din punct de vedere spiritual
şi moral. Că situaţia reală nu era aşa o demonstrează printre altele
corespond~nţa purtată de secretarul SCPF Francesco lngoli cu prefectul
Ludovisi. In scrisoarea din l 3 iunie l 625, Ingoli reclama faptul că ordinele
religioase trimit în misiune cei mai slab pregătiţi călugări, căutând într-un
fel să scape de ci prin ceea ce se considera probabil a fi mai degrabă o
pedeapsă decât o adevărată misiune de evanghelizare 5 . Într-o altă scrisoare
expediată în l 628, Ingoli susţinea că majoritatea misionarilor nu cunosc
lhidcm, p. 493. Actul relua în mod simbolic împărţirea lumii ele cf1tre primii apostoli ai
creştinismului (Divisio Apostolorum). În 1655 se propune crearea unei a patra zone şi
anume cea formată din China. Japonia, Tonkin şi Cochinchina. care anterior intrau în zona
patronajului portughez - Jhidcm. p. 494
c A se vedea Massimo Marcocchi. Colo11ialis1110. cristio11csi1110 c culture cxtroe11ro1Jl'C. Le
istrn::::ioni di Propaganda Fidc ai i·icari apostolici de/I 'Asia Oricntolc ( 1659 ). Milano. 1981
1
· G. Pizzorusso. Agii antipodi di Bobele. p. 494. De altfel. chiar bula l11scmtahili dii·inoc
11r01·idrntiac arClmo (iunie 1622) men\iona clar faptul c{1 lumea la acea dat{1 nu era încă în
între!!ime cunoscutf1
~ Pe;tru o vedere de ansamblu a se vedea studiile lui A J>crbal. OML Pm1ets. /011datio11 ct
ddmts de la Sacree Co11grt;gatio11 de la Pro1)(1ga11de. in S. Delacroix (cd.). flistoirc
1111i1·erselle des 111issio11s cat/10liq1w.1. Voi. li. Les 111is.1io11s nwdemes. J>ans-Monaco.
L1braine lirund-Acanthe. p. I 09-131 şi J. Mctzler. ll'eghaeitcr 1111d / 'orhiu/cr dL'!'
Ko11gregatio11. în Sacrae Co11gregatio11is. H>I. I. partea I. pp. 38-78. Pentru detalii a se
vedea studiile lui Georges Goyau. Un pn;c111·se111· 11011r I 'orgu11i.rntio11 111i.1·sio111wirl'.
I ·c;1·eq11e / 'e11dc1·i//e el la jo11datio11 de PnJ11ugu11da. în l:'glisc cn nwrclw l:.tudcs d 'ltistoire
111issio1111aire, \'Ol. I. Paris. 1928. p. 56-88 ŞI John Patnck Donclly . .-l11to11io f'osscrnw 's
plan/or 11orld ern11ge/i::::utio11. în J.-S. Cummms (cd.). ( 'ltristia11it.1· and tlie 111issio11s. 1-150UWO. l3rookf1eld. Ashgatci Aldershot. 1997, p. 39-42
' J. Bernard, L 'orgo11isatio11 centrale. p. 28.
1
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limbile vorbite în teritoriile de misiune alocate lor • Pe lângă aceste aspecte,
Ingoli aducea în discuţie şi alte elemente: conflictele dintre episcopii titulari
şi membrii diverselor ordine religioase trimişi în misiune, dintre aceleaşi
ordine şi Compania lui Isus, negoţul practicat de unii misionari în special în
Asia (şi care aducea atingere prestigiului Bisericii), presiunea regimului
juridic al patronatului spaniol şi portughez, întinderea prea mare a
2
dioceze lor .
Practic, o mare parte a cauzelor care generau problemele grave ale
misionarismului creştin la începutul secolului al XVII-iea erau puse de
lngoli pe seama ordinelor religioase. Din acest motiv, secretarul SCPF se
declara adept al renunţării la misionari călugări (acceptând doar acele ordine
călugăreşti cu adevărat dezinteresate de orice fonnă de putere) şi se
pronunţa pentru trimiterea în misiune de preoţi seculari. Dar mai mult decât
atât, lngoli va insista pe necesitatea fonnării unui cler indigen, care să
asigure o mai mare stabilitate a Bisericii catolice într-o zonă de misiune.
Această idee va fi reluată în toate cele trei memorii redactate de Ingoli în
anii 1625, 1628 şi 1644, memorii care se refereau cu precădere la
3
problemele misionarismului din teritoriile supuse patronatului . Ideile
principale ale programului lui Ingoli privind eficientizarea misionarismului
pot fi sintetizate astfel:
a. transfonnarea fenomenului misionar dintr-o mişcare colonială
într-o mişcare ecleziastică şi spirituală;
b. eliberarea misionarilor de sub orice ingerinţă politică;
c. impunerea unei metodologii unitare în activitatea misionarilor;
4
d. formarea clerului indigen şi a ierarhiei locale .
1

Este şi cazul misionarilor din Ţările Române, aşa cum o demonstrează corespondenţa
acestora cu lngoli - a se vedea mai ales studiile şi documentele publicate de G. Călinescu,
A/rnni missionari cattolici ita/iani ne/la Mo/davia nei seco/i XVII e XVIII, în
„Diplomatarium Italicum'". voi. I, Roma. Libreria di scienze e lettere, 1925, p. 1-223; Idem,
Altre noti::ie sui missionari catto/ici nei Paesi Romeni, în loc. cit. , voi. II, 1930, p. 305-514
c Jacqueline Bernard. L 'organisation centrale de la propagation de la foi en 1678 d'apres
le rapport d ·Urbano Cerri au pape lnnocent XI, în „N eue Zeitschrift fi.ir
Missionwissenschaft - Nouvelle revue de sctence missionaire", Ziirich. SchoneckBeckenried. 1966. p. 28
J Armand Reuter. li dicastero romano per le 111issioni e le sue rifinme. în Willi Henkel
(ed ). Ecclesiae memoria. Misce//anea in o no re de/ R. P Josef" Met::/er OM! pref"etto
de// 'Arcl1i1·io Segreto I 'aticano. Roma-Freiburg-Viena, Herder. 1991. p. 126. Primul
memoriu a fost redactat pe 13 ianuarie 1625. al doilea în 24 noiembrie 1628. iar cel de-al
tretlea ş1 cel mat scurt în 1644
.i A pud Co111Jh'ndio di stana de/la Socra Congrega::ione per I 'E\'l/11ge/i::za:::.io11e dei popoli
o „ De Pro1)(lga11da Fide" 1622-1972-350 a1111i al servi::io de/le missioni. în „Euntcs docele.
Commentaria urbaniana". XXV. Roma. Pont1ficia Universitas Urbaniana. 1973. p. 24.
Penim acti\'tlatea lut Francesco lngolt ca secretar al SCPF a se vedea studitle lui Nicola
Kowalski. li teswmento di A/011sig11or lngo/i. pr/1110 segretario de/la Sacra Co11grega:::.io11e
„de l'ropaganda Fide ",în „Neue Ze1tschrift fi.ir Mtssionwissenschaft - Nouvelle revue de
1
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Pentru atingerea primelor două deziderate, recunoscute ca priorităţi
ale politicii Sf. Scaun faţă de problemele misionarismului din
coloniile spaniole şi portugheze, Ingoli şi succesorii săi au depus eforturi
substanţiale pentru a restrânge cât mai mult aria juridică acoperită de mai
vechiul drept de patronat al suveranilor iberici. De altfel, însăşi apariţia
SCPF este strâns legată de intenţia Curiei romane de a-şi crea un instrument
capabil să ocolească limitările impuse de dreptul de patronat, iar fondarea
acestei congregaţii a fost amânată printre altele şi de opoziţia acerbă a
regelui Filip al ll-lea 1• De altfel, nici succesorii săi nu s-au dovedit mult mai
maleabili. În 1629, prima încercare a SCPF de a sparge monopolul
patronatului spaniol prin numirea unui nunţiu apostolic al lndiilor
occidentale (prevedere care ocolea ingenios restricţiile impuse de patronat)
se va lovi de refuzul categoric al Consejo des Indios şi al regelui Filip al IV2
lea, care înţeleseseră foarte clar miza acestei mutări . În schimb, presiunile
Romei pentru acordarea unei libertăţi de acţiune mai mare în Indiile
orientale vor avea ceva mai mult succes, şi datorită faptului că în aceste
zone, începând cu secolul al XVII-lea autoritatea regilor iberici era mai mult
nominală, iar pretenţiile în cazul Chinei sau Japoniei erau de-a dreptul
3
ridicole .
Primul succes în această direcţie este înregistrat în anul 1631, când
Filip al IV-lea accepta să permită liberul acces al misionarilor SCPF pentru
evanghelizarea Extremului Orient. Acest gest de bunăvoinţă a Madridului
este unnat de emiterea unei breve papale în data de 22 februarie 1633 prin
care Japonia era scoasă de sub jurisdicţia dreptului de patronat al Portugaliei
4
(la acea dată inclusă în cadrul regatului spaniol) . Decizia a fost motivată
prin faptul că era necesar ca împăratul Japoniei să nu perceapă cumva
patronatul portughez ca un amestec în afacerile interne ale ţării. În data de 9
februarie 1634, SCPF emitea o declaraţie oficială prin care amenda practic
tratatul de la Tordesillas, afinnând că pontiful Alexandru al Vl-lea nu
acordase regilor spaniol şi po1iughez nici o jurisdicţie în materie spirituală,
esenţiale

science m1ssionaire", 1963, p. 2 72-283; Josef Metzler, Francesco Ingo li. Jcr erstc Sckretiir
dff Ko11gregati1111, în 5i'acrac C1111grcgatio11is, voi. I. partea I. pp. 197-243: Roberta V1cch1. I
111ille l'Olti Je//a 111issione. Francesco /11goli da Ra1·e1111a ol 11w11do, Ravenna, I 999. /)(/.\'.1·i111.
1
Pentru detalii a se vedea studiul lui Ignacio Ting Pong Lee, La actif/1(1 de la 5iagrado
Co11gregacir!11 fi·e11te ol Regio J>atronato. în SoC/'ae Co11grcgati1111is. \'lll. I. partea a 11-a. p.
353-438
c lhide111. p. 383. În 1689. acela:;;1 Consiliu al lndiilor 111terz1cea foarte clar nun\1ului papal
de la Madnd once legf1turf1 cu lnd11le Occidentale pentru ca palrona1ul regal sfi nu lie
patronal
1
· În virtutea Lralalulu1 de la Tordesillas. care împfnţca lumea dm afara Lurope1 ~1 J\fr1c11, în
douf1 man zone cc urmau a fi disputate de Portugalia la est. :;;i de Spania la \'Csl. Japonia :;;1
Chma mirau în srcra a1ribu1lf1 de Alexandru al Vl-lca Portugaliei. deşi regatul lusitan nu \a
reu:;;i n1c1odatf1 să colo111zeze efectiv aceste reg1u111
.i Ignacio Ting Pong Lee. 01J cit .. p. 394: Jean Beckmann. /,a ( '011grcgotio11. p. 2) I
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cei doi suverani neputând fi consideraţi ca asimilabili legaţilor sau vicarilor
1
apostolici • Era practic o replică la teoria dezvoltată de juriştii spanioli
conform căreia dreptul de patronat îi îndreptăţea pe suveranii iberici să
pretindă ca orice act emis de Roma privind coloniile să fie supus în prealabil
2
aprobării regale pentru a putea fi publicat şi aplicat . Declaraţia va rămâne
însă fără nici o urmare practică, SCPF fiind nevoită ca, la insistenţele
Spaniei, să revină cu precizări repetate privind faptul că nu intenţiona să
afecteze dreptul Madridului de a numi episcopi pentru diocezele din colonii.
De altfeL odată cu redobândirea independenţei de către regatul lusitan în
1640, rezistenţa acestuia faţă de iniţiativele SCPF va cunoaşte o creştere
semnificativă 3 . Astfel, planul lui Ingo li din 1648 de a crea un episcopat în
India, subordonat direct Romei, s-a lovit de opoziţia acerbă a regelui Joao al
IV-lea-1.
SCPF va reuşi să reporteze succese semnificative în ceea ce priveşte
China şi Indochina, unde în 1659 trimitea primii vicari apostolici 5 . Instituţia
vicarilor apostolici este fondată de papa Alexandru al VII-iea în 1658.
Aceştia erau consideraţi în mod oficial ca reprezentanţi ai papei trimişi în
teritoriile respective pentru a inspecta situaţia catolicismului şi activitatea
misionară: în realitate, aşa cum de altfel a sesizat şi Portugalia, care a
protestat vehement, respectivii vicari erau de fapt adevăraţi episcopi, ei fiind
investiţi cu toate atributele acestora şi care dublau efectiv autoritatea
6
episcopilor numiţi de Lisabona . De altfel, instituţia vicarului apostolic a
fost anna principală cu care papalitatea prin SCPF a reuşit să ocolească
regimul juridic al patronatului, cel puţin în situaţiile când o anumită dieceză
era momentan vacantă. Vicarul apostolic era supus direct papei şi punea în
aplicare în teritoriile coloniale politica Romei, aşa cum o afirma în 22
1

Ignacio Ting Pong Lee. op cit .. p. 360: Co111pe11dio di storia, p. 32

c lhide111

; Relaţiile dintre Portugalia şi Sf. Scaun se vor înrăutăţi dramatic în 1659. când papa
Alexandru al VII-iea refuza să recunoască independenţa Portugaliei. tocmai ca reacţie la
opoziţia Lisabonei faţă de introducerea sistemului de vicari apostolici. Ele se vor normaliza
încep<îml cu 1669
4
Ignacio Ting Pong Lee. op cit .. p. 400: J. Beckmann. op cit., p. 252
5
Vicarii respectivi fuseseră selectaţi de către Societatea Misiunilor Străine de la Paris I hide111

" ( 'onform unui act emis de SCPF în data de 31 ianuarie 1724 referitor la Jurisdicţia
\'Jcarului apostolic al Malabarului (India). atribuţiile acestuia erau precizate astfel:
.. V1canus apostolicus ea omnia quae sunt ofticii pastoralis exerceat" - Nicola Kowalski. Zur
l'lltH·ick/1111gsgeschichte
der Apostolischen
Vikare.
în "Neue Zeitschrifl for
M1ssionwissenschatt - Nouvelle reVL1e de science missionaire" (XIII). 1957. p. 286. Pentru
instituţia vicarilor apostolici a se vedea şi A. Perbal. Bernard de Vaulx. La creation et Ies
dl'lwts des \'icaires apostoliques ( 1626-1689). în S. Delacroix (ed.). Histoire 1111iverselle des
111issio11s cat/10/iques. Voi. II. Les missions modeme.\·. Paris-Monaco. Librairie GrundAcanthe. p. 132-164
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august 1799 secretarul SCPF, Stefano Borgia, într-o epistolă trimisă lui Pius
al Vl-lea: ,,II Vicario Apostolico e un ministro a beneplacito di Vostra
Eminenza, che in di lei veneratissimo nome govcrna una provincia, che non
ha vescovo propria, eche pereia ricade sotto l'immcdiata cura del Supremo
Pastore, che e la Santita Vostra, la quale vi destina un suo vicario, ed a suo
beneplacito; cosicche Vostra Beatitudine in piena libe11a cum causa et sine
1
causa di dimetterlo dai carico, come Joe ogni
vcscovo verso ii suo vicario.''
....
Sistemul vicarilor apostolici a fost susţinut cu precădere de papa
lnocenţiu al Xi-lea, care în l O octombrie 1678 emitea bula Cum haec Sancta
Sedes prin care toţi misionarii, fie regulari fie seculari, erau obligaţi să
depună jurământ de fidelitate vicarilor apostolici, deşi existenţa acestora nu
2
era recunoscută de.fure la Madrid sau Lisabona .
Unifonnizarea activităţii misionare prin impunerea de reguli clare şi
metodologii standardizate atât pentru misiunile interne cât şi pentru cele din
teritoriile de misiune dominate de populaţii necatolice sau chiar necreştine
reprezenta unul din obiectivele principale ale Propagandei. Am menţionat
deja principalele nemulţumiri ale secretarului SCPF, Ingoli, cu privire la
deficienţele personalului misionar. Pornind de la aceste constatări, atât
lngoli cât şi ceilalţi membri ai Propagandei au încercat să impună schimbări
atât la nivelul selecţiei şi educaţiei personalului misionar cât şi la nivelul
strategi~lor misionare aplicate.
In ceea ce priveşte selecţionarea personalului m1s1onar, din
documentele şi deciziile emise de SCPF ca şi din corespondenţa unor
membri ai Propagandei se constată o anumită oscilaţie între opţiunile
privind pe de o parte membrii ordinelor religioase şi pe de altă parte clerul
secular. Ingoli miza în mod egal pe ordine şi pe seculari, cu o anumită
preferinţă pentru primele, o opţiune exclusiv pragmatică în condiţiile în care
acestea aveau deja stabilite case de misiune şi aveau o experienţă în
domeniu. Singurele sale rezerve se îndreptau spre Compania lui Isus, Ingoli
considerând că privilegiile iezuiţilor creează cele mai mari probleme,
contribuind în mare măsură la conflictele dintre misionari·'. Totodată, lngoli
considera că iezuiţii s-au manifestat ca susţinători ai dreptului de patronat,
venind astfel în conflict cu interesele fundamentale ale SCPF~.

c

1

Nicola Kowalski. Lur e11/11·ick/1111gsgeschichtC:' der .-lpostu/ischen l '1kore. p. 2X5
'J. Bernard./, 'orga11isotiu11 centrale. p. 16
\ ComJJC:'lldio di .\·/oria. p. 24: Alexandre Brou. Oe calains cu11/lits e11/r(' 111issiu1111airl's
XV/f~ siecle. în „Revue d'his101re des miss1ons". XI. 193-L Paris. p. I X7-202. ln acest

011

context. putem am1nt1 cazul conllicti:lor dintre 1ezul\i ~1 m111oriţi1 con\cnluali în m1s1unea
Moldovei în perioada 1644-1773 - ci". Francisc P~ill. /,c rn111m1·a.1·i(' tm i ,\/inuri
com·e11/11ali ei Gcsuiti ne/le 111issiu11i di Mo/dm·ia (Ronwnio). în „D1plornalanu111 ltalicurn".
voi. IV. Roma. Librcria di sc1enze e lellere. 1939. p. 136-357
~ N. Kowalski. li tesla111e11/o di Mo11sig11or /ngoli. p. 275
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Încă de la începuturile existenţei sale, SCPF se va baza în mod

aproape exclusiv pe rezervele de personal ale ordinelor religioase. Problema
cea mai importantă era aceea a controlului acestor misiuni de regulari, în
condiţiile în care fiecare ordin îşi gestiona în mod autonom misiunile, fără a
exista efectiv vreun control al Romei. Printr-o scrisoare circulară emisă în
1623, Propaganda cerea tuturor superiorilor regulari să o înştiinţeze cu
privire la numărul şi numele misionarilor deja trimişi în misiune sau care
unnau a fi trimişi 1 • Totodată, în data de 25 aprilie 1622, papa emitea un
ordin prin care toate seminariile misionare, regulare sau seculare, din Roma
s;:iu de aiurea, să fie trecute sub directa autoritate a SCPF~. Din 1633,
3
ordinul franciscan era supus direct autorităţii Propagandei . În 5 decembrie
1640, SCPF emitea un nou ordin prin care declara ca supuse autorităţii sale
toate misiunile deja fondate sau care unnau a fi fondate de către ordinele
religioase. Astfel, la nivelul anului 1649 Propaganda controla fenn aproape
4
întreaga activitate misionară a regularilor .
Dintre ordinele religioase, cele preferate în mod evident de către
SCPF erau cele refonnate, în primul rând canneliţii desculţi, capucinii şi
5
teatinii, ultimii fiind foarte mult implicaţi în învăţământul misionar .
Criteriile de bază pentru selectarea misionarilor avute în vedere de cardinalii
congregaţiei includeau pe lângă o bună pregătire teologică şi lingvistică şi o
strictă observanţă a regulilor specifice ordinelor călugăreşti, ca o garanţie în
plus pentru un grad de moralitate cât mai înalt şi, de aici, pentru un prestigiu
cât mai mare al misionarilor respectivi. Din acest motiv, de exemplu, dintre
cele două ramuri ale ordinului franciscan, observanţii erau preferaţi
6
conventualilor pentru a fi trimişi în misiune în numele SCPF .
Una din problemele controlului asupra trimiterii de misionari era de
natură juridică. Până la crearea SCPF, misionarii înainte de a fi trimişi în
misiune primeau aprobare (/icenza sau licentia) de la Sf. Oficiu, aprobare
care era acordată, de regulă, împreună cu un act adiţional (anexă) ce detalia
responsabilităţile acestora în teritoriile de misiune (facolta sau facultates).
Cele două documente serveau ca acte doveditoare a statutului juridic al
misionarilor în faţa autorităţilor locale. Nu doar Sf Oficiu emitea aceste
1

2

A. Reuler. li dico.1/t'm ro111a110 per le 111issio11i, p. 167
Ci. Pizzorusso. :lgli a11ri1Jodi d1 Buhele. p. 495

' Lazaro lri:1rlc. Hisfoire du /iw1cisca11i.rn1e. Paris. Cerf-Les editions francisca111es. 2004, p.
356
~A. Perbal. !'ro1er1. p. 130
' Co111pc11di11 di storia. p. 25-26. De altfel. SCPF va lnmite c!fculare tuturor ordinelor
religioase 111v1t<indu-le la colaborare
1
' Moldova reprezintă din acest punci de vedere o excepţie. cu toate că scandalurile
provocate de conventuali au confirmai în mare măsurf1 aşteptările SCPf faţă de acest ordm.
Decizia Propagandei de a-i pftslra toluş1 pe conventuali în Moldova se datoreaza în primul
nind log1c11 monopolului nm1onar revendicai cu insistenţă de ordine
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acte, ci chiar şi superiorii ordinelor care trimiteau pc respccti\'ii mis1onar1.
Din acest motiv, pentru a reglementa situaţia papa Urban al VI 11-lea va
institui o comisie superfacultatihus missionariorum, care va elabora un set
de reguli generale privind acordarea licenţelor de misiune şi va întocmi un
1
formular tip pentru redactarea actelor respective ((or11111/ae facultatwn) •
Astfel, dreptul de a emite licenţele de misiune va reveni în totalitate SCPF,
care avea puterea de a aproba şi întoarcerea misionarilor din teritoriile de
2
misiune, controlând astfel numărul de misionari dintr-o anumită regiune .
Practic, atâta timp cât majoritatea misionarilor erau fumizaţi de
ordinele religioase, SCPF nu putea juca decât un rol de arbitru. Pe de altf1
parte, deşi congregaţia va încerca eliminarea monopolurilor misionare, prin
care unele ordine reuşiseră să-şi adjudece în totalitate responsabilitatea
asupra unui întreg teritoriu de misiune, concurenţa dintre ordine nu făcea
altceva decât să alimenteze rivalităţi şi conflicte care, în cele din unnă,
sfârşeau prin a slăbi capacitatea misionarilor de a se dedica în întregime
muncii lor şi afectau şi prestigiul misiunii. De fapt, ambele variante aveau
avantaje şi dezavantaje în măsură aproape egală: aşa se explică de altfel şi
oscilaţiile secretarului Ingoli, care în 1625 se pronunţa în favoarea
monopolurilor, pentru ca în 1630 să considere că emulaţia dintre misionari
3
avea efecte pozitive . Responsabilitatea distribuirii în teritoriu a misionarilor
va reveni prefectului apostolic, care acţiona ca reprezentant al SCPF pentru
coordonarea activităţii misionarilor, aceştia fiind obligaţi să se supună
dispoziţiilor sale"~.

Gestionarea litigiilor dintre misionari vor constitui un alt punct
delicat, pe care SCPF va încerca să-l tranşeze în favoarea sa. Ca şi în cazul
acordării licenţelor de misiune, litigiile misionarilor erau de competenţa Sf.
Oficiu. O primă breşă în acest monopol judiciar a fost creată prin emiterea
bulei Cum nuper în data de 13 iunie 1623 prin care Grigore al XV-iea
acorda cardinalilor Propagandei dreptul de a judeca în anumite speţe litigiile
5
dintre misionari . Ulterior, lngoli va încerca să transfere toate atribuţiile Sf.
Oficiu către SCPF, creând Congregaţia particulară „de dubiis", formată din
teologi şi doctori în drept canonic, care unna să judece orice litigiu apărut
1

Co111pe11dio di s/orio. p. 20
~ Inchiziţia î~t p:1slra îns:1 dreptul de a ratitica la r;îndul s:1u licenţele de mis1unL'
( i.
Pt/Zorusso. Agii 0111i1wdi di Rahcle. p . .+X3
' .luser Mctzler. Francesco Ingo// 11ri1110 scgretono de/fli ( "011grego::io11e f /578-/(1 ../91. in
Fabio Tos1 (ed.). /11goli Fm11cesco
Rclo::io11e de/le l/llllllm 11w·11 cit"! 11w11do. Roma.
l '.rhaniana Un1vcrs1ty Prcss. Roma. 1999. p. 316
~ PL'nlru ddal11 pn\ ind funcţia prcfcctulu1 apostolic a se \ L'dca F. l'a\ L'sc. /'r1111u /1m11ll d1
gierarchio 111issio11orio a/le origini di flropllgll11du Fidc, ii fll"C/cllo U/)(1110/ico. in „i\L'llL'
/e11sclmft fl"1r M1ssionw1ssenschart - Nou\'elle rc\l1e des ctudcs 1111Ss1una1rL's„. 19':>7. p.
27 I -2X(1

'Joseph A. Grirtin. 011 cil, p. X4
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între misionari 1• În acest fel, qualificator-ii Sf. Oficiu ar fi rămas practic fără
obiectul muncii. fapt repede sesizat de aceştia. În urma protestelor sale.
printr-o scrisoare expediată cardinalului Alberici în l l septembrie l 658
papa Alexandru al VII-iea decidea desfiinţarea acestei congregaţii, obligând
1
SCPF să accepte ca problemele judiciare să rămână în atribuţiile Sf. Oficiu~.
Limitările evidente impuse libertăţilor de mişcare ale SCPF în ceea
ce priveşte misionarii regulari au detenninat cardinalii Propagandei să
reflecteze cu privire la o soluţie alternativă. Această soluţie a fost
identificată în promovarea clerului secundar, care nu putea depinde decât de
o singură autoritate şi anume cea a ierarhiei Bisericii catolice.
Nesubordonându-se unei duble (sau chiar triple) autorităţi, precum regularii,
clerul secular putea fi controlat şi dirijat mult mai eficient şi mai simplu.
Principala problemă ţinea însă de modul de recrutare a preoţilor seculari,
care nu se putea face decât prin intennediul seminariilor şi colegiilor
seculare, iar acestea în comparaţie cu seminariile regulare, erau extrem de
puţine. În momentul l 622 la Roma existau deja colegii „naţionale", oferta
educaţională adresându-se secularilor din „naţiunile" respective. Astfel
existau Colegiul Gennan ( 1552), Colegiul Grec ( 1577), Colegiul Englez
( l 579), Colegiul Maghiar ( 1580), Colegiul Maronit (1584) şi Colegiul
Scoţian ( 1600). În afara Romei, exista şi Colegiul Iliric ( 1581 ), care îşi avea
sediul la Loreto, în Dalmaţia-i. Majoritatea colegiilor erau conduse de iezuiţi
sau de teatini. După fondarea SCPF, prefectul Ludovisi va pune bazele unui
nou col~giu „naţional", cel irlandez, în 1628-1.
In mod evident, odată cu înfiinţarea Congregaţiei, se va reactiva mai
vechiul proiect de înfiinţare a unui colegiu misionar unic, care să
5
pregătească misionari pentru întregul mapamond . Încă din 1625, preotul
secular Juan Batista Vives, membru al Propagandei, susţinea ideea creării
unui colegiu separat al SCPF, care să educe preoţi seculari destinaţi
misiunilor('. Acest colegiu trebuia să-şi aibă sediul la Roma, iar cei care
unnau să absolve cursurile colegiului trebuiau să provină din „naţiunile"
nereprezentate în celelalte colegii. De altfel, chiar Vives va fi cel care va
fonda acest colegiu. Iniţiativa o va lua în anul următor, când în Palazzo
Ferratini. stabilea sediul unui colegiu misionar, iniţial cu 12 studenţi. La I
august 1627, papa Urban al Vlll-lca emitea bula !111111ortalis Dei Filius, prin
1

:'\. Kowalski. li testm11ento. p. 276
~ Pentru dosarul cazului a se vedea Josef Metzler, Co11tro1·ffsia /ra Propaganda e
San/ 'Uj/i::.io circa una co111111is.1ione teolog im (/ 622-l 65H). în „Annales. Pontificia
LJn1vers1t<I Urbaniana", Roma. 1968-1969, pp. 47-62
1
Ci. Pizzorusso, Agii antipodi di Bahele, p. 486
~ lhide111
' Pentru detalii a se \·edea studiul lui Maks1rni1Ian Jezernik. // Collegio Urbano, în Sacrae
Congregationis. voi. I. partea a II-a. pp. 465-482
1
' lhide111, p. 472; A. PcrbaL Projets. p. 115
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care transforma colegiul lui Vives într-un colegiu pontifical „pro
1
propaganda actuenda catholica et apostolica fide" . De la numele papei, va
rămâne şi numele colegiului, Collegium Urbanum, actuala Universitate
Pontificală ,,Urbaniana'' din Roma. Colegiul va fi pus în 1641 sub directa
subordonare a SCPF, devenind practic universitatea misionară oficială a Sf.
2
Scaun destinată exclusiv clerului secular .
Marea majoritate a studenţilor erau seculari din naţiunile
nereprezentate prin colegii pontificale. Bursele erau asigurate prin donaţiile
cardinalilor SCPF, precum Antonio Barberini care finanţa studiile viitorilor
3
clerici etiopieni, brahmani din Goa sau chiar anneni . Absolvenţii colegiului
nu puteau adera la nici un ordin religios, decât cu aprobarea expresă a
SCPF, şi erau obligaţi să revină ca preoţi misionari în teritoriile de origine.
Totodată, erau obligaţi să menţină legături pennanente cu Propaganda, prin
scrisori anuale (pentru europeni) sau bianuale (pentru extraeuropeni),
scrisori la care prefectul răspundea de fiecare dată prin încurajări formale.
Aceste reguli reuşeau să creeze sentimentul apartenenţei misionarilor la o
mare familie şi facilita controlul SCPF asupra activităţilor misionare din
întreaga lume. Prin formarea unui corp de preoţi seculari, SCPF tindea să
realizeze acele structuri ecleziastice indigene, considerate a fi indispensabile
pentru stabilitatea şi dezvoltarea catolicismului în zonele unde acesta
repreze~1ta încă o confesiune minoritară.
In perioada 1627-1700 Colegiul Urban a fost frecventat de un total
de 450 de studenţi. O statistică pe perioada 1661-1700 oferă următoarea
repartiţie geografică şi „naţională": Africa - 2 studenţi, Asia centrală - 6
studenţi, Asia Mică - 12 studenţi, Polonia - 2 studenţi, Rusia - I student,
Franţa - I student, Gennania - I O studenţi, Elveţia - 5 studenţi, Italia - 20
de studenţi, Malta - 5 studenţi, Olanda - 33 studenţi, Albania - 7 studenţi,
4
Balcani - 35 studenţi . Între 1700-1815 registrele matricole ale Colegiului
înregistrează un număr total de 635 de studenţi, cu o frecvenţă maximă de
59 de studenţi pe an ( 1758) şi minimă de 35 ( 1716 ). Majoritatea
absolvenţilor provin din Albania, Dalmaţia, Armenia, dintre ruteni şi din
Orientul Apropiat (Levant)~. În 1644, SCPF va emite un ordin prin care
interzicea accesul în Colegiul Urbanum a celor provenind din naţionalităţile
reprezentate prin colegii pontificale la Roma. În 1657, Alexandru al VII-iea
dispunea ca la colegiul SCPF să poată fi primiţi şi studenţi europeni (pânft la
1

Co11111endio di storiu. p. 36: A. Rcutcr. 011. cit .. p. 167
' (i. Pizzorusso. :lg/i 1111ti1){)di di Buhele. p. 49(). În accca~i pcrioad:1 se înfiinţa un colcg1u
1rns10nar destinat regularilor. în cadrul sc111111arului carmclitan dm Roma. Sania Maria delia
\'1ttoria
' lhiclrn1
4
( "011/j}('llllio di stnriu. p. 3 7
'Ci. Pizwrusso. Agii a11ti11odi di Buhele:. p. 497
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acea dată, absolvenţii erau ongman din afara Europei), cu excepţia
1
italienilor •
Cel mai important aspect este dat de faptul că toţi aceşti oameni de
naţionalităţi diverse suferă un intens proces de aculturare şi asimilare a
civilizaţiei romane şi catolice, învaţă limba italiană şi cea latină, şi în
general sunt impregnaţi cu tot ceea ce înseamnă mentalităţi ale Sf. Scaun.
Odată ajunşi în teritoriile de origine, ei se transfonnă în agenţi de răspândire
a catolicismului de inspiraţie romană, ducând mai departe procesul de
centralizare al structurilor ecleziastice ale Bisericii catolice.
Realitatea multinaţională a unei Rome înţesate de colegii naţionale,
la care se adăuga şi cosmopolita Urbaniana îl detennina pe Ingoli să ceară
cooptarea în cadrul SCPF a cardinalului vicar al Romei, pentru ca toţi
misionarii străini aflaţi la studii în Cetatea Eternă să poată fi sprijiniţi şi
2
monitorizaţi mai eficient de către structurile Propagandei .
Deşi Colegiul Urbanum fusese proiectat ca o instituţie care să se
adreseze exclusiv secularilor, majoritatea absolvenţilor preferau să adere la
ordine religioase, iar mulţi studenţi erau trimişi chiar din rândurile
regularilor. Din acest motiv, secretarul SCPF Maria Albertizzi (1657-1664)
va încerca în perioada 1658-1659 să pună bazele unui nou colegiu adresat
exclusiv clerului secular. Deşi primise aprobarea pontificală, colegiul nu a
putut funcţiona decât câteva luni din cauza lipsei acute de fonduri, în
condiţiile în care Colegiul Urbanum continua să funcţioneze. O altă
iniţiativă în acest sens aparţine episcopului Matteo di Castro, brahman de
origine, primul episcop indigen membru al SCPF, care în 1645 înfiinţa la
Napoli (în afara Romei) Congregaţia pentru Misiunile Apostolice, o
instituţie destinată exclusiv formării clerului indigen 3.
Procesul educaţional era asigurat în special de reprezentanţi ai
ordinului teatinilor - de altfel teatinul Matteo Ghislieri a fost unul dintre
promotorii Colegiului Urbanum la 1627 şi primul său rector. Disciplinele
fundamentale de studiu erau Retorica, Filosofia, Teologia, limbile orientale
(începând cu 1649). Învăţarea limbilor orientale de către misionari va
constitui una din priorităţile SCPF, care va expedia în mai multe rânduri
cereri adresate ordinelor religioase prin care solicita acestora să prevadă
cursuri de limbi străine (mai ales orientale) în programa seminariilor lor. De
altfel, SCPF va prelua controlul direct asupra tuturor seminariilor de limbi
orientale înfiinţate de către ordine (în special franciscanii{
Nu în ultimul rând. strategia misionară a SCPF impune metoda
pastorală în evanghelizarea necreştinilor şi re-evanghelizarea catolicilor
I Maks1md1an kzermk. OJJ cit .. rr. 472-47<1: Colll/ll'lldio di storio. p. 37
'G. P1zzorusso. Agii a11ti110Ji di Hohde. r. 497
\ Cm111Je11d111 di .1torio. r. 40
4
Maksimdian Jezermk. op. cit., p. 477-481: G. Pizzorusso. Agii l111t11wdi di Babele.
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trecuţi

la protestantism. Documentul care pune în lumină cel mai pregnant
principiile misionare ale Propagandei este reprezentat de către Insrruc(iunile
către vicarii apostolici din Exrremul Orienf (China. Tonkin şi Cochinchina)
emise în 1659, considerat de majoritatea specialiştilor ca o adevărată
„Magna Charta" a misionarismului SCPF. Principiile expuse în aceste
Instrucţiuni sunt unnătoarele:
l) distanţarea de colonialism şi afinnarea laturii spirituale a misiunii;
2) abţinerea totală de la orice activitate politică sau comercială;
3) întreţinerea de bune relaţii cu autorităţile locale;
4) formaţiune intelectuală adecvată a misionarilor în ştiinţe;
5) înaltă ţinută morală;
6) adaptarea la obiceiurile şi tradiţiile locale (inclusiv adoptarea
veşmintelor tradiţionale societăţii respective şi chiar a unor ritualuri
de factură religioasă);
7) respect faţă de religia sau confesiunea dominantă;
8) respect faţă de cultura locală;
9) buna cunoaştere a limbii sau limbilor locale;
1O) promovarea dialogului interconfesional şi interreligios;
11) accentul pus pe catehizare, folosindu-se catehismele recomandate
oficial de către Sf. Scaun (în speţă Catehismul tridentin)
12) abţinerea de la folosirea oricărei metode de coerciţie sau a violenţei.
13) practicarea carităţii 1•
Metoda pastorală va fi adoptată de SCPF pornind de la experienţa
evanghelizărilor forţate practicate de misionarii spanioli în America în
secolul al XVI-lea2 . În scrisoarea sa din 15 ianuarie 1622 în care susţinea că
SCPF va folosi exclusiv mijloacele pastorale, spirituale, cardinalul Ludovisi
va fi fost foarte probabil inspirat de ideile Sf. Fran~ois de Sales, care
susţinea metoda non-violentă pentru recâştigarea catolicilor trecuţi la
protestantism 3 . SCPF va împinge chiar mai departe principiul non violenţei
în propagarea mesajului creştin, criticând de exemplu metoda dezbaterilor
J. Bernard, L 'esprit missio1111aire de la SucrL;e Co11grega1io11 de Propagu11do Fide ci 'o/J/'L~.1·
Ies i11str11clio11s aux \'icaires a11osloliq11es des r01·u11111es Ju To11ki11 el de lu Cochi11chi11e
(/ 659), în „Documenta. Omnis Terra". voi. LXXXI. 1971. pp. 330-345
2
Deja. la începutul secolului al XVI-iea Erasmus în lucrarea sa. Ecle::ius111/, recomanda
abandonarea metodelor violente în evanghelizarea amerindienilor cf. Jean Comby. Dcux
mi/le ans J 'ern11gelisalio11. Paris. DcscJee; Begedis. 1992, p. I 02
1
J. Bernard, U11 lo11rnu111 ele I 'histoire des 111issio11s. Role el llll'llwde de Io .)"otH't'
( '011gregolio11 Je Propugu11du Fide d 'ujJres le cunli11ul /.udm·isi. S<'Cl'l'loire de I 'Llal de
Gregoire XI· ( 15 jam·ier 162 :! J. în „Documenta. Omnis Terrae" (LX X XI 11 ). 1971. p. 68-89.
1

Franc,:ois de Sales se opunea ideilor lui Cherub111 de Mauriac. care milita pentru ulili1area
violenţei exercitate de braţul secular ca melodf1 pentru n:~com crl1rea protestanţilor. În
perioada imediat premergf1toare fondării Propagandei. între Sales ~1 Ludm1s1 se
înregistrează o bogată corespondenţă
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publice pe probleme de teologie cu protestanţii practicate de iezuiţi,
arătându-se mai favorabilă stilului „curtenesc" practicat în Franţa de Sf.
1
Vincent de Paul şi de Congregaţia St. Sulpice •
Una dintre metodele non violente de atragere a protestanţilor la
catolicism larg aplicată de către preoţii şi congregaţiile misionare va fi
metoda carităţii tradusă prin acordarea de asistenţă săracilor, metodă
sugerată de acelaşi prefect Ludovisi. În acest spirit, Franţa va experimenta la
scară largă fenomenul caisses des con\'ersions, iar în 1678 secretarul SCPF
Urbano Cerri semnala papei Inocenţiu al XI-iea existenţa în Europa a
numeroase case de primire a protestanţilor săraci, case gestionate de
2
misionari catolici .
Nu în ultimul rând, în cadrul strategiei misionare a SCPF un loc
foarte important îl ocupă catehizarea pennanentă a credincioşilor.
Importanţa catehizării şi a catehismelor în cadrul Contrareformei fusese
subliniată de Conciliul tridentin, care de altfel elaborase şi un catehism
adaptat la noile realităţi. Acest catehism va fi preluat de Propagandă ca
scriere oficială de explicare a credinţei şi recomandat pentru uzul
3
misionarilor începând cu anul 1630 . În decretul emis în acel an, SCPF
impunea misionarilor să folosească pe lângă acest catehism şi comentariile
4
pe marginea lui elaborate de cardinalul iezuit Roberto Bellannino . Intenţia
congregaţiei era aceea de a impune o standardizare a mesajului credinţei
catolice după principii verificate şi reprezintă o manifestare clară a
centralismului Romei în materie de misiune. Urmându-se directiva
tridentină din 1563, Propaganda impunea ca în fiecare parohie catehizarea
să se asigure cel puţin pentru copii în fiecare duminică şi în zi de sărbătoare,
fapt aproape imposibil de respectat în teritoriile de misiune unde numărul
misionarilor .se va dovedi în general insuficient, iar un singur misionar
trebuia să aibă în grijă mai multe comunităţi răspândite adesea pe distanţe
foarte mari 5 .

1

Jean Comby. 01uit. p. 115

c J. Bernard. La Sacu;(' Congrc;gation .. Dl' pmpaganda Fide" l'I le re1·eil de la co11scie11ce
111is.1io11naire c11 France au XI"// .1iecle. în Dubosc Guy. Andre Latretlle (ed.), Les rn·eils
111i.1sio11aircs l'll France du A!on'n Age a nos jo11rs. Acte.1· du co//oque de Lyon (29-3 I mai
I 980). Pans-Lyon. l3eauchesne, 1984. p. 116

; A. Perbal. Projets. p. 130
-1 Pentru problema catehismelor ~1 a se vedea printre allele M. Simon. Un cateclris111e
unil'L'l".\el po111· I 'Lglise catho/i(jUl' du co11cile du li·en/e a I/OS jours. Leuven. Leuven
l!ni\ers1ty Prcss. 1992. /)([S.1·i111
' A se vedea cazul Moldovei.
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IMAGINEA CATOLICULUI MOLDOVEAN ÎN MĂRTURIILE
MISIONARILOR DIN SECOLUL AL XVII-LEA
Prof. Daniel FRANCU
Ceea ce gândesc şi spun unii indivizi despre ceilalţi, prin ce trăsături
specifice s-au descris comunităţile unele pe altele, este o problemă cu o
îndelungată tradiţie. În mod îndreptăţit sau nu, oamenii şi-au atribuit unii
altora trăsături care fac şi astăzi să descriem un comportament individual ca
fiind tipic unei anumite comunităţi. „Celălalt", ca manifestare a alterităţii, se
regăseşte în ceilalţi, prezentaţi în mod subiectiv, după criterii ce guvernează
producerea imaginii. Imaginea trimite la o realitate pe care o denotă şi
semnifică, iar studierea imaginii trebuie să ia în considerare factorii care o
fac credibilă, ca şi gradul său de autenticitate faţă de referent. De cele mai
multe ori, acurateţea imaginii este subminată de liniile de forţă care
alcătuiesc sistemele de valori ale celor două culturi ce vin în contact,
imaginile ajungând să circule sub fonnă de clişee mentale, mituri sau
stereotipuri. Astfel, imagologia susţine corelaţia dintre descrierea celuilalt şi
propria reprezentare, dintre heterostereotip şi autostereotip, percepţia altei
comunităţi operând întotdeauna prin prisma propriului sistem de valori, ceea
1
ce conferă procesului un caracter de referenţialitate •
În veacul al XVI-lea, spaţiul moldav nu este altceva pentru călătorii
străini decât o zonă obscură a Europei răsăritene, legată în mod
necondiţionat de „lumea schismaticilor" şi a predominanţei Imperiului
Otoman. Am putea numi perioada anterioară secolului al XVII-iea, drept cea
a „preliminariilor", contactele străinilor cu spaţiul moldav neavând
intensitatea necesară fonnării unei imagini mentale asupra comunităţilor
catolice existente în acest teritoriu. Persistă mai mult impresia că vechile
clişee occidentale ofereau suficiente satisfacţii: „lumii schismaticilor" sau a
„descendenţilor de la Bizanţ", care se bucurau de mare prestigiu în cercurile
vestice, i se integrau şi teritoriile româneşti, separate ca parte componentă a
„Estului grecesc" de „Vestul latin". Totuşi, spre finalul secolului al XVI-iea,
percepţia misionarilor asupra catolicilor moldoveni, subiecţii demersului
nostru, comportă o acumulare de informaţii a căror coerenţă a dat
posibilitatea unei receptări veridice a spaţiului şi comunităţilor catolice de la
est de Carpaţi. Treptat, vechile imagini au început să se disipeze,
redefinindu-se cu infonnaţii mult mai autentice decât clişeele tradiţionale.
Această nouă imagine asupra spaţiului moldav şi a catolicilor
autohtoni se datorează fenomenului de aculturaţie post-tridentină promovat
de Biserica Catolică într-o perioadă în care repercusiunile Reformei îşi
Eugenia Gavnltu. Si11dro11111/ G11//i1·er. Repre:entâri u/e m111â11i/or î11 c/1şee/c /itcmrc
eng/e:e Studii de i111agolugie /iterarâ. Ed. E\'l·ika. Br{11la. 1998. p. 8
1
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făceau

din plin prezenţa şi la est de Carpaţi. Un prim pas, va fi numirea la
1591 a franciscanului observant Bemardino Quirini cu titlul de „Episcop de
Argeş şi Bacău în Moldova şi Ţara Românească", după o eclipsă de aproape
un secol a unui episcop catolic în Moldova, la aceasta adăugându-se şi
chemarea în Moldova a iezuiţilor şi franciscanilor de către Petru Şchiopul.
Se vor crea, astfel, condiţiile favorabile creării unei imagini a catolicului, cu
atât mai puţin superficială cu cât chiar scopul misionarilor şi al episcopilor,
exceptându-i pe cei absenteişti, era acela de a cerceta starea catolicilor şi a
catolicismului în Moldova, aşa cum ne dovedesc numeroasele rapoarte ale
acestora către pontificat sau Congregaţia de Propaganda Fide.
Spre deosebire de unii călători străini, a căror preocupare pentru
catolicii din Moldova este aproape inexistentă, promotorii catolicismului în
Moldova, misionarii, relevă o serie de aspecte care fac referire la realităţile
subsecvente modului de viaţă, obiceiurilor, climatului economic şi politic
ale catolicilor moldoveni, umbrite însă de diferitele sciziuni şi dispute dintre
instituţiile ecleziastice şi ordinele călugăreşti, dar mai ales de invaziile
succesive şi „apocaliptice" ale oştilor otomane, tătare sau cazace, la care se
adăugau anii bântuiţi de ciumă.
De asemenea, referinţele de natură lingvistică ale misionarilor la
adresa identităţii catolicilor moldoveni, deşi aceasta nu era o preocupare
majoră a acestora, căci în Evul Mediu identitatea confesională prima chiar şi
asupra etnicităţii, comportă anumite precizări. Utilizarea unui tennen etnic
pentru a desemna confesiunea unei anumite comunităţi este un fenomen des
întâlnit în lumea Evului Mediu, acesta aplicându-se şi în cazul catolicilor
moldoveni, care sunt nominalizaţi sub fonna „unguri'', apelativ sinonim
celui de catolic. De asemenea, acelaşi tennen, „ungur", uzitat şi în
documentele interne, exprima provenienţa transilvăneană a catolicilor
moldoveni, înlăturându-se astfel orice tendinţă ştiinţifică de integrare a
acestora în lumea maghiară.
Preocuparea misionarilor s-a manifestat în mod uniform asupra
tuturor catolicilor din Moldova, chiar dacă alături de români se găseau
catolici maghiari, saşi sau polonezi. Astfel, referinţele păstorilor de suflete
surprind atât aspecte din sânul comunităţilor catolice urbane, locuite
preponderent de maghiari şi saşi (Baia, Bacău, Neamţ, Trotuş, Huşi,
Cotnari, Suceava), a căror imagine nu face obiectul demersului nostru, dar şi
ale aşezărilor rurale, specifice românilor catolici (Săbăoani, Berindeşti,
Tămăşeni, Lucăceşti, Adjudeni, Faraoani, Solonţ, Valea Seacă).
Imaginea catolicului moldovean o vom structura pe coordonatele
ruralităţii, lume care în secolul al XVII-iea era supusă unor puternice
vicisitudini de natură atât religioasă, cât şi economică. Va apare, deci, cu
atât mai lăudabilă rezistenţa catolicilor în faţa prozelitismului protestant şi
chiar a ortodoxismului (deşi nu a existat o acţiune concertată), cu cât aceştia
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se confruntau cu o acută lipsă de preoţi resimţită pe întreg parcursul
secolului al XVII-iea. În jurul acestor caracteristici vor gravita „imaginile"
asupra catolicului moldovean.
Distingem în optica misionarilor asupra catolicului din Moldova o
catalogare tipologică derivată din particularităţile lumii în care aceştia
trăiau, putând astfel vorbi despre o imagine morală, religioasă, economică
sau socială.
Moralitatea catolicului moldovean a fost o preocupare constantă a
misionarilor, care vedeau în respectarea acesteia premisele unui mai intens
simţământ creştinesc. La 1630, Paolo Bonicio din Malta, călugăr minorit
conventual, scria vicarului patriarhal al Orientului, Giovanni din Frath,
despre starea catolicilor din satele din apropierea Bacăului unde oamenii
sunt ,,şi buni şi răi", această ultimă caracteristică datorându-se faptului că nu
există un preot care să-i călăuzească 1• Din aceeaşi precaritate a preoţilor,
locuitorii satelor vecine Săbăoanilor, Adjudeni, Tămăşani, Teţcani şi
Lecuşeni, vin la biserica satului la sărbătorile mari pentru a asculta slujba şi
cu toţii ajută biserica la care sunt enoriaşi, deşi condiţiile economice ale
vremii abia le permiteau să supravieţuiască, aşa cum ne spune la 1640
minoritul observant Petru Bogdan Baksic. Acelaşi misionar aminteşte cele
100 de suflete pentru împărtăşanie şi cei 14 copii din Adjudeni, care
deoarece nu au nici biserica lor şi nici lucrurile necesare pentru slujbă, se
îndreaptă de sărbători spre Săbăoani. Aceeaşi practică o vom întâlni şi la
1661, când observantul bulgar Vlas Koicevic îi aminteşte pe locuitorii din
Lucăceni, care primesc binecuvântarea preotului la Bacău 2 .
Un exemplu de cuvioşenie şi milostenie al catolicului moldovean îl
dă un cucernic locuitor al satului Tămăşani. Acesta a construit din propriile
mijloace o capelă care să servească vieţii spirituale a celor 65 de săteni 3 .
Preocupările creştineşti ale catolicilor moldoveni ne sunt relevate de
un memoriu anonim despre Moldova redactat la 1685. Accentuarea
virtuţilor acestora întăreşte sentimentul general al misionarilor despre un
catolic bun creştin, animat de simţăminte mult superioare unor toleranţi,
chiar şi în condiţiile în care aceştia nu sunt întotdeauna îndrumaţi de
autorităţile ecleziastice. Ni se spune că „ sunt în !vloldova mulţi ca!Olici, „„
atât de zeloşi şi de huni creştini, că-ţi face milă sâ-i vezi atât de prost
pâstoriţi, şi mâcar câ misionarii noştri nu prea se disting prin mireasma
virtuţilor. aceşti hieţi credincioşi 1111 iau totuşi seama la purtârile rele, ci Fi
cinstesc şi îi ascultâ mai mult decât pe propriul lor domn"~. Femeile
1

C'â/âtou .1trâi11i dnpre fârilc Ro111â11c. ed. Mana I Iol ban. M.1\1. Ale.xandrcscu-Dcrsca
l3ulgaru, Paul Cernovodeanu. voi. V. Editura Stii11{1/icâ. Bucure~li. 1973. p. 2(1
'lhide111. voi. VII. Editura Stii11{1/icâ şi E11ciclopcdicâ. l3ucurqt1. l LJXO p. 140
.i Ibidem. p. 242
~ lhidem, p. 396
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catolice sunt surprinse într-o

ipostază

la fel de

favorabilă

căci

„ ... la

sârhători şi

la Duminici au ohiceiul sâ ducâ la biserică nişte turtiţe, făcute
din cocii nedospitâ, lumânări de cearâ. bani şi adeseori gâşte fi'ipte şi vin,
care sullf sfinţite În timpul slujbei, şi le lasă apoi părintelui, şi din aceasta
işifac o mândrie: cine anume va aduce un dar mai mare şi poate să aducă
mai mul(' 1 • În relaţia cu părinţii misionari, catolicii nu ezită să le ofere
acestora tot ajutorul: „Catolicii contrihuie În folosul părinţilor misionari
fiecare cu ce poate, după starea sa, fie muncind viile şi pământul
bisericilor, fie dând cereale, grâu, vin, produse ale laptelui, miere, ceară,
oi, boi, cai, i·aci şi bani. [. ..] Călugării noştri sunt Întreţinuţi de catolici;
pot să se ducii să locuiască şi să trăiască În casele catolicilor, unde le
place, fiind priviţi de aceştia cu ochi foarte buni." Acesta este fondul peste
care misionarii vor construi o tipologie a catolicului moldovean.
Prin natura religioasă a scopului prezenţei misionarilor în Moldova,
o imagine religioasă a catolicului s-a putut desprinde cu destulă uşurinţă din
mărturiile acestora. Misionarii relatează cu suficientă intensitate diferitele
rătăciri şi erori în practicile acestora, aducându-se însă în mod constant
justificări acestui fenomen. Bernardino Quirini ne spune că uneori catolicii,
în lipsa unor episcopi desemnaţi, „se foloseau la nevoie de episcopii vecini
şi primejdie şi de aceea se găsesc multe rătăciri şi
spre marele lor neajuns
,
foarte grave erori"-. Această afinnaţie trebuie însă plasată în contextul

începutului de secol XVII, când catolicii moldoveni nu mai fuseseră
păstoriţi de o autoritate religioasă oficială de aproape un secol. În privinţa
respectării poruncilor catolicii dădeau dovadă de un zel accentuat, Marco
Bandini, celebrul vizitator apostolic al Moldovei, subliniind faptul că

„aproape toţi catolicii moldoveni se abţin de la mâncarea cărnii chiar În
ziua de miercuri, pe lângă zilele de vineri şi sâmbătă. În tot timpul postului
de Crăciun ei practică abstinenţa, inainte de adormirea Maicii Domnului,
ei trăiesc cu mâncare de post două săptâmâni, inainte de sărbătoarea
Sfinţilor Petru şi Paul, unii câte o săptămână, alţii câte două şi chiar mai
multe"'. La nivelul ceremonialului religios popular al catolicilor, misionarii
observă

o anumită îmbinare între dogma oficială a Bisericii Romane şi unele
credinţe populare ancestrale. Astfel, este menţionat obiceiul prin care morţii
catolici erau îngropaţi cu bănuţul de metal pentru trecerea nîului spre Rai,
iar apoi se făcea praznic. De asemenea, la pomenirea morţilor, catolicii
ardeau lumânări încolăcite pe care le dezdoiau şi le întindeau pe pământ în
lungul mormântului pe care mai puneau pâine, vin şi bănuţi. Faptul că mulţi
catolici credeau în farmece, practică explicată de misionari prin invocarea

I f/Jidrn1. p. 397
c lhidc111. \ol. IV, Editura Stiinţifiui. Bucureşti 1972. p. 36
1
lhidc111. voi. V. p. 344
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unui obicei îndătinat, atrăgea critica \'Chementă a acestora • Uneori, alături
de catolici este menţionată prezenţa ortodocşilor în procesiunea de ocolire a
bisericii, de trei ori pe an, în noaptea Vinerii Mari, a adormirii Maicii
2
Domnului şi a Rusaliilor .
Lipsa asistenţei religioase în numeroase comunităţi ale catolicilor
moldoveni l-a dete1111inat pe Bm1olomeo Bassetti, minorit conventual trimis
de Propagandă în Moldova în urma unei cereri a lui Vasile Lupu de a fi
desemnaţi patru misionari care să aibă grija catolicilor din ţară,
să
amintească
la 1639 unele propuneri ale catolicilor prin care aceştia să
beneficieze de sacramentele primordiale: ,Fiind multe sate care nu-şi pot
Întreţine preoţi, În care bisericile sunt administrate de laici şi fiind acolo
copii care ajung la trei ani fără botez. măcar că moaşele pot sâ-i boteze În
caz de 11rgenţă, ei cer ca printr-o Îngăduinţă specialâ sâ poată şi laicii.face
acest lucru şi În afară de llrgenţă, ca sâ 1111 lase pe oameni să trăiascâ
asemenea animalelor" 3 . O asemenea propunere a părut cu siguranţă
imposibil de acceptat, tot aşa cum a fost şi cazul unei alte asemenea sugestii,
amintită de acelaşi Bartolomeo Bassetti: „Văzând câ Înfiecare zi sunt răpite
fete tinere sub cuvânt11/ /11ării lor În căsâtorie < < con /' opportunita de/
sacerdote>>, pentru a pune capăt acestei râtăciri, ei cer ca sâ se permitâ şi
4
laicilor să-i poată uni În căsătorie" .
Coexistenţa îndelungată a catolicilor moldoveni cu populaţia de rit
oriental, aşa cum a remarcat la 1671 Vito Piluzzi, cunoscut mai ales datorită
Catehismului în limba română tipărit la Roma în 1677, a făcut ca aceştia să
unneze calendarul grecesc, iar în ceea ce priveşte sărbătorile principale şi
portul, o dovadă a identităţii româneşti a catolicilor moldoveni,
similitudinile erau pretutindeni prezente.
Celebrarea ceremoniei religioase însemna în uncie comunităţi
catolice şi folosirea corului, care însă „ 1111 se obişnllieşle În toate zilele. ci
nllmai la sărbători", după mărturia lui Giovanni Battista del Monte 5 .
Reflectarea stării economice a catolicului moldovean apare ca un
element de pennanenţă în relatările misionarilor. Deşi uneori exagerările îşi
au un mobil financiar, încercându-se obţinerea unui cât mai consistent
sprijin material din pm1ea pontificatului sau a Congregaţiei de Propaganda
f ide, nu poate fi trecut cu vederea contextul intern al Moldovei secolului al
XVII-iea, în care se vor găsi multe explicaţii în privinţa stării materiale
precare evidenţiate de misionari. Încă de la începutul secolului, îşi făcuseră
din nou simţită prezenţa în Moldova hoardele tătăreşti, care ,Jr<'c ::ilnic prin
1

1

lhide111, \Ol. \'I L p. ~2
'/hide111, \Ol. V. p. 353
'lhide111. \ol. VIL p. 54
1
• I hide111
' Ibidem, p. 223
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această

provincie şi pradă, ard şi distrug". Spre jumătatea secolului, la
incursiunile tătarilor s-au adăugat expediţiile de pradă ale cazacilor şi ciuma
din anii 1650-165 l. Vor um13 oştile vecini lor din apus şi din răsărit:
Gheorghe Rakoczy al Ii-lea, Matei Basarab şi Bogdan Hmelniţki, iar ap9i
disputele pentru tronul Moldovei dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan. In
aceste condiţii, situaţia catolicilor moldoveni, ale căror comunităţi erau
aşezate pe itinerariul „via regia", nu putea fi decât supusă tuturor vitregiilor.
Din acest motiv descrierile misionarilor sunt într-o mare măsură sumbre,
exprimându-şi uneori chiar compasiunea pentru aceşti locuitori năpăstuiţi.
„Raportul despre starea ţării Româneşti şi a Moldovei, precum şi a
bisericilor catolice", întocmit de Bernardino Quirini la 1602, explica
absenţa preoţilor catolici din Moldova tocmai din motivul unei prea mari
pauperităţi a bisericilor, dar şi a enoriaşilor, care nu îi pot întreţine: „ ... nu
se pol ţine preoţi peste tot locul, căci ... În unele sate sunt opt sau zece case
de catolici, şi din cauza sărăciei lor nll pot plăti un preot, căci nu au destul
nici chiar pentru ei, fiind cu totul sărăciţi" 1 , din cauza vremurilor tulburi
anterioare. Că acesta a fost motivul acestei stări precare, ne demonstrează o
mărturie a lui Petru Bogdan Baksic de la 1640, când vremurile deveniseră
mai paşnice. Vizitând satul Săbăoani, aşezat în câmpie, la poalele unui deal,
minoritul observant a găsit o comunitate care avea din belşug „poame de tot
felul", chiar dacă viile lipseau. De asemenea, locuitorii „au vite din belşug,
mai ales boi şi vaci şi alte patrupede"; satul „este lipsit de peşte deşi nu
departe curge lin râll, Siret, şi cine n-ar vrea să se ostenească, n-ar duce
2
lipsă nici de peşte" . Parohul de Suceava, Ştefan Balthasar, aflat într-un
conflict zgomotos şi violent cu episcopul Bemardino Quirini, explica
sărăcia locuitorilor catolici prin fiscalitatea excesivă a domnului, astfel încât
aceştia „abia mai pot să dea ceva" bisericii 3 . Situaţia nu va lua o altă
turnură nici peste câţiva ani, când Petru Parcevic ne spune că locuitorii
catolici ,.sunt În mare sărăcie, 1111 au aproape nimic, de aceea nu pot ţine pe
misionari din pomenile lor"-1. Atunci când vremurile se vor linişti, catolicii
îşi vor manifesta sentimentele creştineşti faţă de părinţii misionari pe măsura
bunăstării, aşa cum am văzut mai sus în relaţia anonimă de la 1685. Peste
doi ani, starea economică a catolicilor moldoveni a fost surprinsă din nou în
accente sumbre, căci „părintele Luccioli a stat patru sâptâmâni la Faraoani
5
şi deoarece 1111 avea ce mânca, afost nevoit sâ plece" . Faţă de biserică, ne
spun Francesco Maria Spera şi Vito Piluzzi, fiecare familie de moldoveni
catolici avea obligaţia de a dona câte o măsură de grâu şi una de ovăz, atunci
1

!hiden1. \Ol. IV. p. 52
'lhide111. \'Ol. V. p. 242
'lhide111, p. 185
~ lhide111. p. 437
·' !hide111. p. 438
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când rezida în comunitate un preot, acesta fiind cazul Săbăoanilor, sau, aşa
1
cum se întâmpla la Faraoani, de a oferi unele produse la vremea culesului •
În momentele economice dificile, populaţia catolică românească avea ca
alimente de bază pâinea de mei şi de hrişcă, necunoscută misionarului
2
italian Antonio Rossi din Mondaino .
Intenninabilele invazii ale armiilor vecine, care au cauzat starea de
paupertate a catolicilor moldoveni, au avut drept consecinţă fuga acestora în
zone ferite de atacurile devastatoare. Episcopul catolic polon de Bacău,
Marian Kurski, venit în Moldova la 1659, îşi justifică vizita în doar două
parohii, atât din cauza lipsei catolicilor, care se refugiaseră prin păduri
fugind de oştile tătarilor şi ale altora care se îndreptau împotriva principelui
Transilvaniei Gheorghe Rakoczy al Ii-lea, cât şi din cauza ciumei care
bântuia pe atunci cu cea mai mare furie 3. În 1671, Vito Piluzzi relata o
situaţie similară; la Săbăoani nu mai era nimeni, din Teţcani fugiseră cu
toţii, doar la Răchiteni mai rămăseseră 30 de case de catolici. La Faraoani,
deşi fuseseră 100 de case în anul anterior, nu mai existau decât 60, locuitorii
fiind fugiţi în păduri. Aceeaşi reacţie o vor avea locuitorii Faraoanilor în faţa
turcilor în 1682, după afirmaţiile lui Antonio Rossi din Mondaino. Satul şi
biserica fuseseră părăsite din cauza apropierii de „drumul cel mare" pe unde
tranzitau frecvent turcii, iar locuitorii deşi se găseau risipiţi prin păduri
beneficiau o dată pe lună de slujba oficiată de părintele misionar Antonio
4
Giorgini din Torre . Din parohia Săbăoani, două sate fugiseră în întregime
în acelaşi an, catolicii fiind risipiţi în lunca Siretului 5 .
O imagine socială a catolicului moldovean transpare din însăşi
particularităţile ruralităţii în care trăiau. Desele „bejenii" ale acestora nu au
putut avea decât consecinţe nefaste asupra statutului social. Memoriul
anonim despre Moldova din 1685, afinnă într-o fonnă mai mult decât
revelatoare locul acestora în piramida socială, „catoliciifiind sau oameni de
o stare mijlocie, sau oameni de rând, iar cei mai mulţi sunt ţârani" 6 . De
asemenea, mulţi catolici „ nu prea sunt nohili". 7 Totuşi, o anumită
stratificare socială în sânul comunităţilor catolice se poate distinge; absenţa
preoţilor în comunităţile rurale ar fi putut avea consecinţe grave asupra
moravurilor populaţiei, dacă nu ar fi existat o demnitate laico-religioasă care
să suplinească lipsa acestora. Vito Piluzzi susţine că ,Jn toate bisericile
catolice este 1111 dascâl cu titlul de magistru, dar nici 1111111 1111 predâ, pentru
1

Jhide!111. voi. VIL p. 82

c !hidc111. p.

; fhidrn1,
~ lhidc111.
' lhidc111
1
' !hiclc111,
7
!hide111,
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\ol. VIL p. 338
p. 398
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că ei nu s1111t persoane cu invăţătură" • Aceleaşi afinnaţii ne parvin de la
minoritul conventual Angelo Tassi din Assisi: ,Jn toate „. locllrile unde sunt
catolici, s1111t biserici de ale noastre şi grija lor o are un anl/me om nllmit de
ei diacon, dar eu ii spun maestro di canto căci acesta, la sărbătorile la care
aceşti hieţi catolici nll pot avea liturghie - şi dacă o ascultă odată pe an este
mare lucru - acesta deschide biserica şi sună clopotlll ca să adune pe acei
pllţini poporeni cll putinţă şi ei cântă nişte laude lui Dumnezeu şi sfinţilor În
limba lor. Acest maestru
e intotdealtna cel mai deştept, căci ştie să
,

1

vorbească şi latineşte"-.

lnfonnaţiile

misionarilor relative la numărul de credincioşi, indică
existenţa unor familii destul de reduse numeric, cu circa trei copii. La
începutul secolului al XVII-iea, Bernardino Quirini menţiona în satele din
3
parohia Săbăoani un număr de 300 de familii cu 1400 de suflete .
Registrul de percepţie al misionarilor a permis crearea unei imagini a
catolicului moldovean, în care similitudinile deţin o pondere însemnată.
Remodelarea treptată a clişeelor, acumularea progresivă de informaţii, chiar
dacă acestea receptau uneori aspectele epidermice ale comunităţilor catolice,
au dat posibilitatea conturării unei imagini a catolicului moldovean. Acesta
este surprins sub toate aspectele, putându-se astfel vorbi despre o tipologie
din care nu lipsesc aspectele morale, religioase, economice şi chiar sociale.
Ca element definitoriu, ne apare, însă, ipostaza catolicului bun creştin,
preocupat de propria viaţă spirituală, un refugiu în faţa supliciilor impuse de
evenimentele „apocaliptice" ale spaţiului moldav din secolul al XVII-iea ..

I ff>iJe/11, p. 98
c lhiJe111, p. I 07
3
!hiJe111, voi. IV, p. 42
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DESPRE CATOLICII TROTUŞENI ÎN SECOLUL AL XVII-LEA

Prof. Mihail DUMACHE

Identitatea şi percepţia acestora În ochii contemporanilor:
o populaţie catolică cu denumiri generice În izvoare. având
un sens larg religios şi exprimând mai mult originea
geografică decât originea etnică; un amalgam etnic pe
care Îi leagă religia comună şi, pentru o h1111ă parte dintre
ei, statutul social comun de „ vecini": douăsprezece aşezări
cu populaţie mixtă confesional; fluctuaţie şi dinamică Între
1599-1697; o continuitate afectată de factori exogeni. dar
nu distrusă, fiind alimentată demografic atât dinspre
Ardeal, cât şi din celelalte regiuni ale Moldovei.
Astăzi,

catolicii din Moldova fonnează o comunitate religioasă
semnificativă cu peste două sute de mii de credincioşi (din care cei cuprinşi
1
în Decanatele de Trotuş şi Moineşti reprezintă 12,6%) , păstoriţi de peste
trei sute de preoţi şi organizaţi într-o Episcopie a Moldovei cu sediul la Iaşi,
din 1884 2 . Scaunul episcopal de la Iaşi continuă tradiţia Episcopiei de
Bacău, înfiinţată încă din 1391-1392, dar neviabilă decât odată cu sfârşitul
veacului al XVI-iea şi începutul celui unnător 3 .
Însă istoria instituţională a catolicismului la răsărit de Carpaţi nu
începe în secolul întemeierii Ţării Moldovei, ci imediat după Marea
Schismă, când expansiunea spre est a Regatului apostolic al Ungariei a avut
ca efecte stabilirea secuilor în estul Transilvaniei, temporar, a cavalerilor
teutoni în Ţara Bârsei ( 1211-1225), şi, de asemenea, funcţionarea Episcopiei
catolice a cumanilor (l 228-124 ni. reînfiinţată în 134 7 în teritoriile

1

Vezi datele statistice în Almanahul "Presa Bună", laşi, 2006, p. 369-304

~Ibidem. p. 347

Problema întemeierii Episcopiei de Bacău nu mai este un subiect cuntrm ersal.
Recunoscutul medievist ieşean. Ştefan S. Gorovei („La i11cep11t11rile uraş11l11i Bacâu ", în
Carpica, XV III-XIX. ( 1986-1987), Bacău. 1097. p. 265-283) argumentează conving[1tur
începuturile episcopiei la 1391: cea mai veche numire cunoscută a unui episcop datează din
1591 (vezi Dumitru Zaharia. „Ortodocşii şi catolicii în Moldol'O „. (IV). în A1onitornl de
Bacău, IL nr. 47. 1996). iar primul raport către papf1 al „episcopului de Argeş şi Bacău" este
datat din 1599 (vezi Călători străini despre ţările române. IV. Bucurqti. 1972. p. 37-44, în
continuare CSDTR). Punctul de vedere oficial al Bisericii Romano-Catoliuce este anul 1607
(Almanahul . .. p. 346) şi e preluai din documentele adunate de I.C. Fili111. Din arhi1·ele
Vaticanului, I, Dorn111ente hisericeşti, Bucureşti. 1913 ( 1914 ). p. 91, ,J11/ii11(area canonicei „
avându-l ca prim titular(?) pe Ieronim Arsenghi
~ Vezi Gheorghe Manolache, „Creştinarea cumanilor. i11/ii11fare l:j1iscopiei Milco1·iei şi
originile îndepărtate ale ceangăilor moldm·eni ",în Variante. L nr.2. Bacău, 2002. p. I 0-13

1
·
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abandonate de tătari, sub numele de Episcopia Milcoviei • Odată cu
întemeierea statului moldovean, din considerente atât politice cât şi
confesionale. în vremea domniei lui Laţcu (l 367-1375), se va înfiinţa
Episcopia de Siret ( 13 71 ), mutată la Baia. în 1413, unde va vieţui
2
aproximativ un secol .
Aceste instituţii aflate sub autoritatea papalităţii, împreună cu
mănăstirile - ca cea franciscană de la Bacău - şi misionarii, prin rigoarea şi
mecanismele de control asupra credincioşilor, mai ales după Conciliul de la
Trento ( 1545-1563 )-' au contribuit la menţinerea existenţei comunităţilor
catolice din Moldova (şi de pe Valea Trotuşului - o zonă de contact şi de
interferenţă politică şi culturală), comunităţi cuprinzând în general o
populaţie alogenă şi de origine etnică foarte diversă. Ele şi-au asigurat
continuitatea şi s-au întărit datorită valurilor succesive de emigraţie dinspre
Transilvania (secolul al XIII-iea până la începutul secolului XX)4. Printr-un
proces îndelungat de aculturaţie, trăsăturile caracteristice ale profilului
cultural al elementului catolic s-au apropiat mult, în decursul timpului, de
cele ale băştinaşilor moldoveni 5, ceea ce însă nu a afectat menţinerea
identităţii religioase până astăzi.
Cercetarea noastră se va limita la evidenţierea percepţiei acestei
identităţi (origine, neam, nume) printre contemporanii din secolul al XVIIlea şi, în a doua parte, la configurarea habitatului şi a evoluţiei demografice
a comunităţilor catolice de pe Valea Trotuşului, de-a lungul aceleiaşi
perioade ( 1599-1697). Obiectul de studiu a fost relativ facil, dar şi riscant.
Relativa abundenţă a izvoarelor istorice (documentare şi narative), faptul că,
deşi minoritari faţă de majoritatea covârşitoare ortodoxă, catolicii şi
comunităţile lor sunt invers proporţionali cu numărul, adică mai bine
„expuşi" în izvoare, ne-a uşurat cercetarea. În schimb, ea incumbă şi o doză
de risc pentru că, deşi ne-am ferit cât a fost cu putinţă să abordăm lumea
secolului al XVII-iea dintr-o zonă restrânsă şi relativ izolată, cu mentalitatea
6
modernă în privinţa conceptelor de „etnie" şi „etnicitate" , este posibil să fi
căzut în capcana istoricului de a actualiza, adică de a porni de la prezent
1

Bogdan Murgescu. Istorie ro111cî11casul -- istorie 1111in'rsală (600-1800), Ed. a II-a reyăzută
~1 adf1ugită. l3ucure:;;-ti. 1999. p. 114
c Cioro\ ci. ort. cit .. p. 280
'Murgcsrn. OJJ cit .. p. 77
~Anto Co:;;-<1. „Co11.1idcrufii os1111ru onginii şi ernluriei je110111e1111/11i cea11gâ11", în Al111a11ah11/
„ Presa 81111â ". Ia:;;-1. 199(1, p. 66
' rvtanolachc, ort. cit., p. 13
<• \ ' u1 C\ olu\ia modului de interpretare a acestor concepte în epoca modernă, de la climatul
e\olutio111st al secolului al XIX-iea. la construcţia „subiecti\X' \\'eberianf1 ~1 p<inf1 la
caracterul „dinam1c-rclat1onal" din an11 "70. în inlroducerea sociologului Vmtilă Mihf1ilescu
la edqia ro1rnînească, John Rex, Rasâ şi etnie. Hucure~t1. 1998. p. I 0-16
1
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pentru a crea o „poveste" care să-l justifice şi să-l explice, chiar dacă nu neam propus în mod manifest acest lucru.
Aşadar, aveau o identitate catolicii moldoveni din veacul al XVIIiea'? Cum era ea percepută în ochii contemporanilor'?
În izvoarele istorice externe (rapoarte, dări de seamă, memorii,
scrisori, infonnări, descrieri) ale călătorilor străini, misionari, şi prelaţi
catolici, dar şi în izvoarele narative interne scrise de necatolici, precum
Miron Costin şi Dimitrie Cantemir, numele de „unguri" dat catolicilor din
Moldova reprezintă un loc comun în secolul al XVII-iea - „case de unguri",
,,familii de unguri", „sate de unguri" - dar sensul termenului nu era, în mod
absolut, nici etnic, nici lingvistic, ci exprima mai curând o relativă origine
spaţial-geografică.

Misionarul franciscan Paul Beke, care ar avea motive să fie acuzat
de pro-maghiarism de noi, cei de astăzi, deoarece, ca secretar al
arhiepiscopului de Marcianopolis, Marco Bandini, va maghiariza prin grafie
numele unor localităţi şi ale majorităţii familiilor inscripţionate în
1
recensământul catolicilor din Moldova - denumeşte credinţa catolică cu
termenul încetăţenit în epocă şi perpetuat în anumite medii sociale până
astăzi, de „credinţă ungurească", argumentând că „preotul. fie câ ar .fi
,
german sau polon, este numit preotul credinţei ungureşti"-. Tot în spiritul
timpului, autorul documentului din 1644 face o departajare prea categorică
între românii din Moldova care „toţi ... sunt schismatici", în timp ce
„ungurii şi saşii sunt catolici" 3 . Însuşi Bandini, sub influenţa secretarului şi
interpretului său, acceptă în oraşul Huşi, de exemplu, ca „Sfânta Liturghie
să se .facă În limba latină şi pentru satisfacerea devoţiunii poporului ...
cântecele evlavioase să se cânte În limba maghiară" 4 . Această situaţie poate
fi explicată atât prin faptul că majoritatea populaţiei era maghiarofonă, cât şi
prin politica misionarilor catolici care adoptaseră în lupta cu protestanţii, în
cadrul mişcării de Contrareformă, unele uzanţe reformate, cum ar fi
folosirea limbii maghiare în relaţiile de serviciu şi particulare cu credincioşii
din Moldova.
Totuşi, identificarea catolicilor cu ungurii şi limba maghiară nu era
absolută. Catolicii moldoveni - ne relatează misionarul franciscan Antonio
Angelini din Norsia, pc la l 670 - „se chewmi unguri. jiimlcâ oşu sunt
numiţi catolicii. dar 1111 lof i c11110sc li111ha maghiurâ"', iar cinci ani mai
1

Vezi lista în V.A. Urechia.Codex
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sr

devreme, în raportul unui misionar anonim se afirmă nuanţat că în parohiile
din Moldova locuiesc ,Jn mare parte catolici ungw·i. cu toate că aceştia sau amestecat şi cu alte neamuri. dar nu Într-o mare măsură. Ungurii Înşişi
1
fiind Îm·ecinaţi cu valahii şi vorhind şi limba acestora ... " • Propunerile
făcute pentru creşterea eficacităţii prozelitismului catolic exercitat prin
misionari sugerau şi existenţa unei populaţii catolice (sau în curs de
catolicizare ori recatolicizare) româneşti, căci anonimul de mai sus propune
ca episcopul de Bacău să aibă „la dispoziţie călugări maghiari care ştiu şi
...
,,..,
romaneşte -.
Dacă misionarii şi prelaţii romano-catolici aveau în vedere aspectele
etno-lingvistice ale comunităţilor catolice, Miron Costin (1633-1691) - vârf
al elitei politice şi culturale a Moldovei - surprinde tangenţial în lucrările
sale unele aspecte instituţionale, de fapt divers sau economico-sociale, fără
să problematizeze. Cărturarul utilizează denumirea de „papistaşi" numai
pentru romano-catolicii din afara Moldovei în Letopiseţ 3 şi „biserici
catolice" păstorite de episcopul de Bacău în Poema scrisă în limba polonă 4 .
În afara acestor trimiteri fugare, Costin povesteşte în Letopiseţ incidentul
annat din 1653, creat de „şaugăii ţării noastre, În munţi pre Oituzu" 5•
Cronicarul nu acordă denumirii nici un fel de conotaţie, ci doar una socioprofesională („şavgăii de la Ocnă"), adică lucrătorii care spărgeau sarea. Ei
apar în documentele medievale moldoveneşti drept corespondent al
6
„ciocănaşilor" din Ţara Românească , dar îngrijitorul ediţiei operelor lui
7
Costin, istoricul P.P.Panaitescu îi asimilează în mod forţat cu „ciangăii" ,
probabil, datorită asemănării fonetice, în nici un caz etimologice sau de sens
între cele două cuvinte şi aria lor de cuprindere: şavgăilşaugăi - o categorie
profesională, este adevărat, fonnată din populaţie amestecată şi alogenă, în
cea mai mare parte, care nu poate fi confundată cu ceangăii, în sensul unei
1

/hide111, p. I 06
/hidem
3
Miron Costin, Opere, Bucureşti, 1958, p. 52. 84
~ /hidc:111, p. 237
5
lhidc:111, p. 147-148
r. Vezi /nsli/11(iife11dalc: din Ţârile Ro111â11c: Dic(ionar, Bucureşti. 1988. p. I 00, 453
7
Vezi „Indicele geografic" în Miron Costin, opcil .. p. 469 şi 480. Cu privire la originea şi
istoria ceangăilor moldoveni. în istoriografia şi opinia publică, astăzi. există încă aprinse
controverse. Pentru a cunoaşte amploarea lor. vezi Dumitru Mf1rlinaş, Originea cea11găilur
din Moldo1·a, Bucureşti. 1985. (români catolici maghiarizaţi), Coşa. ari. cit., p. 61-76
(români catolici secuizaţi), Antal. op. cit. (huni, secui, unguri, cumani), Mihai Mertea,
„Cca11gâii despre ei Înşişi", în Monilornl de Bacâu, ll, nr. 34-43, 1996 (români ardeleni
silqi de secui să se catolicizeze). D. Zaharia. ari. cit., (XI) (păstori români transhuman!i).
Catolirn înşişi nu se consideră ceangăi. La ultimul recensământ, martie 2002, doar 1261 de
persoane din Judeţul Bacău şi-au afirmai „naţionalitatea" astfrl. mai mult decât la
recensământul anterior, dar cu mult sub aşteptările Asociaţiei Ceangăilor care se consideră
de ongine maghiară.
2
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minorităţi

religioase - catolici - şi chiar etnice, numită astfel de la sfârşitul
veacului al XVIII-iea. Panaitescu forţează interpretarea dată de Nicolae
Iorga, care arăta însemnătatea ţinutului Bacău în ocnele „unde lucrau
şaugăii veniţi din secuime"', prolificul istoric bazându-şi aprecierea pe
afinnatiile utile ale lui Dimitrie Cantemir (1673-1722) din Descrierea
Moldovei.
Domnitorul-cărturar îi localizează pe catolici în „ţinuturile de sub
munţi" şi îi numeşte „papistaşi (în traducerea lui Petre Pandrea) atât după
neamul cât şi după credinţa lor" 2 . Îi caracterizează drept o populaţie
alogenă, dar afinnă în mod eronat, că au ajuns în Moldova de-abia în a doua
jumătate a secolului al XV-iea, când Ştefan cel Mare „i-a aşezat acolo,
dându-i în seama boierilor săi după ce a bătut pe Matei, craiul Ungariei" 3 .
Cantemir asimilează statutul etno-confesional al catolicilor cu cel social
pentru a motiva o teorie fără acoperire istorică, dar - având în vedere
destinaţia lucrării - care să creeze în Europa civilizată o imagine pozitivă
despre elita politică moldovenească (marea boierime) şi, în spiritul epocii, să
contribuie la edificarea unei „dinastii" a Cantemireştilor în Moldova, prin
sustinerea
intematională: teoria inexistentei tăranilor „moldoveni adevărati'',
'
'
'
'
'
ca să justifice statutul de ţărani dependenţi pentru alogeni. Căci - susţine
autorul - pentru că încă de la întemeierea ţării, moldovenii erau un „neam
deprins cu armele (care) se socotea prea bun pentru ca să fie folosit la
lucrarea pământului, atunci urmaşii lui Dragoş au fost nevoiţi să aducă ...
oameni din ţările învecinate - unde şerbia ţăranilor era în obicei - şi să-i
4
aşeze pe moşiile lor" . De aici, denumirea de „vecini" atribuită ţăranilor
dependenţi din Moldova. Cine sunt „vecinii"? Ruşii ortodocşi şi „ungurii
care au rămas neclintiţi în legea lor papistăşească şi au păstrat şi limba
ţării lor, dar ei înţeleg cu toţii şi limba moldovenească" 5 . Originea acestora
este lămurită de Cantemir într-un pasaj anterior: ei se trag „din ardeleni sau
ungureni, cum avem noi obicei să le zicem" 6 . Aşadar, autorul înţelegea
denumirea de unguri şi originea lor în Moldova într-un sens „tare" geografic
şi „slab" etnic, iar criteriului religios nu-i atribuia nici o importanţă în
stabilirea statutului social.
Nicolae Iorga. Istoria românilor prin câlâtori, L Bucure~ti. 1981. p. 106
Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldo1·ei. Bucureşti. 1967, p. 89
1
lhidem. Acest argument a fost preluai şi nuanţat de Iorga. care adaugă cf1 .Jrehuie sâ se
facă aici o deusehire între 1·ec/1ii secui (s.n.). a/lâtori şi în 1·eac11I XIII pe aici ... şi ... între
ungurii (s.n.) prinşi în Ardeal şi cnloni::.afi de Ştefan cel Mare" (Iorga, op. cit., p. 88). În
pnvinţa colonizării făcute. doar cronicarul Ureche afirmf1 că după bf1lfilia de la Baia ( 1467).
Ştefan „de 11111ltâ 1wadâ şi ruhie (s.n.) şi ardere au fâcut în (ara Serniascâ" (Gngorc
Ureche, Letopiseţul Ţârii Moldo1·ei. Bucure~ti. 1967, p. 65)
4
Cantemir, op. cit., p. 199-200
' lhidem, p. 200
r, lhidem, p. 199
1

2
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În concluzie, numele sub care apar în izvoarele veacului al XVII-iea
catolicii moldoveni sunt denumiri generice utilizate în vorbirea curentă a
vremii, cu un sens larg religios şi exprimând mai mult originea geografică
decât originea etnică a acestei populaţii maghiarofone cu preponderenţă, dar
şi vorbitoare a limbii ţării în care locuia, în fond, un amalgam etnic fonnat
din români mai mult sau mai puţin secuizaţi I maghiarizaţi, unguri, secui,
saşi, polonezi, etc., pe care îi leagă religia comună - catolică - şi, pentru o
bună parte dintre ei, statutul social comun de „vecini".
Identificaţi în izvoarele istorice ca „1111guri" şi „papistaşi", catolicii
moldoveni - iar cei de pe Valea Trotuşului nu făceau excepţie - n-au trăit în
mod compact şi nici n-au format aşezări de sine stătătoare. Această risipire a
populaţiei catolice în aşezări bi-confesionale (ortodocşi şi catolici) şi chiar
pluri-confesionale (în târguri, unde mai erau şi anneni, evrei, reformaţi) a
reprezentat o problemă pentru Biserica romano-catolică. Încă din secolul al
XV-iea, papalitatea îşi făcea griji în privinţa păstoririi catolicilor moldoveni
- aşa cum se afinnă în bula papală din 1439 - datorită „Împrăştierii lor
neÎndemânatice" 1, iar arhiepiscopul Baksic, în vizita apostolică din 1641,
află de la parohul de Bacău „că se găsesc mulţi catolici prin satele
româneşti, În 11nele sunt două case, În altele una, În altele trei sau patru
case, dar m1 ştia să spună hotărât câte suflete ar putea să.fie"-.
Pe Valea Trotuşului, în secolul al XVII-iea, sunt atestate cele mai
multe aşezări din tot Evul Mediu: 148, faţă de numai 93 pentru secolul al
3
XV-iea şi 133 în secolul al XVIII-lea . Misionarii şi prelaţii catolici
descopereau în intervalul 1599-1697 un număr de 12 localităţi (un târg Trotuş şi 11 sate) cu comunităţi catolice-t, atestate în izvoarele istorice
externe şi poziţionate geografic astfel: Trotuş, situat la 6 km est de viitoarea
Târgu Ocna şi Bahna (Bagna), în nord.vestul Depresiunii Caşin, în preajma
5
cursului inferior al Oituzului, în 1599 , Solonţ, în Depresiunea Tazlău, pe
cursul superior al pârâului cu acelaşi nume, Lucăceşti, pe Tazlăul Sărat,
cartier al Moineştiului, astăzi, Valea Seacă (Bălana), pe cursul inferior al
6
pârâului Bogdana, atestate în 1630 . În 1632 sunt atestate familii catolice în
7
Bogdana, pc cursul superior al pârâului cu acelaşi nume , în 1640, la
Stân<!şti, situat în zona centrală a Depresiunii Caşin, Gro::.eşti, pe cursul
~

i11co11wd11111 11i111i.1· dispc:r.1"io11e111" . în Hurmuzak1-Densu~ianu. Doc11111e11te. I. 2.
1980. p. 660-661. nr. DLX . apud. Gorovei. ort. cit .. p. 292
~ CSDTR. \'. Bucureşt1. 1973. p. 249
' Corneliu Stoica, „Co11tnh11(i1 p1"il'i11d lwhitatul 111ediernl lmt11şea11 ( 1359-1740/'. in
Cwpicu. XVIII-XIX. ( 1986-1987. p. 309 şi urm
4
\'ezi poz1ţ1ile geografice in Corneliu Stoica. Dic(ionur istoric al locolitâ(ilor tmtuşrne.
Oneşti. 1997
' CSD TR, I\'. Bucureşt 1. 1971, p. 39 ( Bernardino Quirin1)
1
' lhidrn1, V. p. 16 (Paolo Bonn1c10)
- lhide111. p. 19 (Paulo Bun111c10)
1

„ ...

Bucureşti.
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mijlociu al Oituzului şi Măneşti, pe cursul inferior al Tazlăului : Borzeşti, în
' .
nord-estul Depresiunii Caşin, pe pârâul Găureana, la 1641-. In 1691 erau
menţionate familii în Bogdăneşti, în vestul Depresiunii Caşin, pe Oituzul
4
3
inferior şi, în sfârşit, Caşin (Kaszon), situat lângă Stăneşti .
În secolul al XVll-lea aceste aşezări aveau o populaţie mixtă
confesional. Raportul ortodocşi - catolici este dificil de realizat, dar nu
imposibil. Pe la 1632, misionarul franciscan Paolo Bonnicio din Malta
5
relatează că Trotuşul „poare avea În jurul a patru sute de case" , din care
două sute de familii catolice în târg şi în satele învecinate. El însuşi le
1
numeşte de „calvini pentru câ 1w au acolo preo(' '. Câţiva ani mai târziu,
când vicarul apostolic de Sofia vizitează regiunea, notează că la Trotuş „sunt
7
94 de catolici pentru impârtâşanie şi 28 de copii" (în total 122 de persoane)
şi ortodocşi sunt 160, deci catolicii reprezentau aproximativ 4YYo din
populaţia târgului. În privinţa satului Stăneşti, raportul este inversat.
Călugărul minorit observant, Bartolomeo Bassetti, remarcă în 1643 că, în
acest sat sunt 71 de catolici şi 28 de „schismatici"x (numele pe care îl
dădeau catolicii ortodocşilor după Marea Schismă), adică sunt catolici 71 %
dintre săteni.
Dar care era ponderea catolicilor de pe Valea Trotuşului în totalitatea
populaţiei catolice din Moldova şi din zona respectivă? Analiza celui mai
important recensământ al acestei populaţii, Codex Bandinus ( 1648), arată că
populaţia din zona arondată parohiei Trotuş locuia în nouă localităţi şi
9
cuprindea 172 de familii , adică în jurul a 800 de persoane, dacă aplicăm
10
coeficientul demografic 5 pe care-l considerăm, totuşi, prea optimist .
Aceasta ar reprezenta peste 16% din totalitatea catolicilor moldoveni. În
schimb, dacă raportăm numărul celor de confesiune catolică la totalitatea
populaţiei de pe Valea Trotuşului, estimată la aproximativ 24 de mii de
11
persoane , la mijlocul veacului al XVII, ponderea catolicilor ar fi de sub
4%.
Majoritatea catolicilor de pe Valea Trotuşului, o confinnă izvoarele
istorice, făcea parte din categoria vecinilor, dar nu din cauza criteriului
1

1

li. Antal.

O/J

cit., p. 46-47 (o cvidcn\{1 arnrn1mf1)

c CSDTR. V. p. 250 (Petru Bogdan Baksic)
1
·
4

Jhide111. VIII. 1983. p. 118 (Francesco Antonio Re1.1 c.1111 St1pitc)
li. Antal. OfJ cit .. p. 125 (Francisc Carol Ni~rini)
'CSDTR,Y.p.19
~
r, !hide111
- !hide111. p. 250
' lhide111. p. 186
1
' li. Antal, O/J cit .. pp.72-86 (Cotologul 11rcofilor, dwuililor şi 111111101· /111111/iilor c utolicc
din Alo/dorn)
III(' s
. ort. ut. .. p. 315
.. to1ca.
11
!hidr.:111. p. 316

89
https://biblioteca-digitala.ro

religios, ci datorită procesului accentuat de şerbire asupra satelor petrecut în
secolul al XVII-iea. De exemplu, pe la jumătatea veacului, domnitorul
1
dăruia mfmăstirii Caşinului satul Stăneşti , iar marele boier, Nicolae Buhuş,
care va ctitori mănăstirea Răducanu de pe moşia Ocnei, cumpăra între 1663
şi 1667 părţi din moşiile (satele) Bogdăneşti, Grozeşti, Bahna 2, locuite şi de
comunităţi catolice.
Lumea lor nu se deosebea de cea a comunităţilor ortodoxe şi suporta
consecinţele desfăşurărilor istorice şi naturale ale veacului: frământate
evenimente politice şi militare, „mica eră glaciară" 3 din a doua jumătate a
secolului, secete, geruri, inundaţii, molime.
Procesul înrăutăţirii periodice a condiţiilor de viaţă din acest veac
este mai bine descris pentru Europa Occidentală, dar el este valabil şi pentru
zona de care ne ocupăm. Fernand Braudel îl explică pe principiul cauză
efect: "O recoltă proastă, treacă meargă. Dacă Însă sunt două, preţurile

cresc, foametea se instalează şi niciodată singură, mai devreme sau mai
4
târziu, ea deschide poarta epidemiilor. " Efectul calamităţilor naturale şi al
evenimentelor politico-militare constă în mobilitatea excesivă a populaţiei
numită de acelaşi istoric „drojdia emigraţiei din Întinşii munţi carpatini şi
transilvâneni" 5 , înăuntru şi în afara hotarelor. Dar factorul de instabilitate
cel mai evident, caracteristic doar pentru Europa nordului Peninsulei
Balcanice, îl reprezintă raidurile tătarilor nomazi, mişcarea repede, într-o
epocă în care totul stă sub semnul mişcărilor încete.. Pentru locuitorii
Moldovei secolului al XVII-iea, năpustirile tătarilor nu erau o surpriză, dar
creează o atmosferă de panică descrisă în gazetele occidentale ale timpului:
„Dacă incursiunea izbuteşte, ca de atâtea ori - ca cele ce străbat prin munţi
şi prin multiplele spaţii neapărate ale Transilvaniei, ea se abate asupra
satelor şi a oraşelor ca un .flagef', de necomparat cu campaniile otomane
care se retrag în pragul iernii, căci „lâtarii rămân pe loc, iernează Împreună
cu familiile, rod ţara până la rădăcină" 6 . Dacă adăugăm şi instabilitatea
politică (luptele pentru domnie şi faptul că Moldova este arena conflictelor
turco-polone), am putea afinna, împreună cu cronicarul, că sunt „cumplite
7
vremi de mare c11mpână" . Cu toate acestea, ele nu erau vremuri
apocaliptice, ci timpuri nonnale, aproape ca cele de astăzi. Doar efectele
erau mai paralizante, chiar dacă, paradoxal, structurile societăţii erau mult
1

CSDJR. VI. 1976. p. 158 (subsol)
'Corneliu Stoica. :\fon11111rnte istorice hisericeşti din Târgu Orna. T<îrgu Ocna, 1992, p. 9
1
Dup~1 expresia lui D ..J. Shove ( 1949) despre epoca lui Ludovic al XIV-iea ( 1661-1714 ). în
Fernand Braudel. Stmcturile coridia1111l11i. posihilul şi i111posihilul. I. Bucureşti, 1984, p. 43
~ lhide111, p. 80
' Idem. Mediterana şi l11111rn 111editera11eanâ în epoca lui Filip al II-iea. IV. Bucureşti,
1986. p. 134

" Idem. Stmcturile .... p. 102
'M. Costin, op. cit, p. 42
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mai izolate ca azi, şi mai evidente, deoarece populaţia era mult mai rară.
Evidente sunt scăderile dramatice ale populaţiei, pendularea acesteia prin
refugiu, bejenie, robire, dispariţiile de aşezări.
În continuare, propunem o analiză a evoluţiei comunităţilor de
catolici de pe Valea Trotuşului, observând fluctuaţia şi dinamica acestora şi
a persoanelor între 1599-1697, pe baza infonnaţiilor transmise de misionarii
şi prelaţii catolici.
Primul dintre episcopii de Bacău, Bemardino Quirini, afirmă în
1
1599, că la Trotuş ar locui 3500 de familii „de unguri şi saşi" catolici, o
cifră exagerată, care ţine de procedeul des folosit de călătorii străini, de a
înzeci cifrele 2 . 3 50 de familii ar fi un număr rezonabil şi credibil, mai ales că
3
la Bacău, ne relata acelaşi, sunt „cu totul 216 familii catolice" şi că în
această perioadă de sfârşit de secol XVI s-a petrecut o infuzie de refugiaţi
catolici dinspre Transilvania (în condiţiile extinderii protestantismului în
principat). Este de remarcat că numărul familiilor catolice din zona Trotuş,
chiar redus de zece ori, nu va mai fi atins în nici una din informaţiile
furnizate de ceilalţi călători străini până la sfârşitul secolului al XVII-iea.
Scăderea numărului populaţiei catolice (şi, presupunem, a întregii
populaţii de pe Valea Trotuşului şi din Moldova) se va petrece după 1600
datorită calamităţilor naturale (în iunie 1601, de exemplu, „se abăteau
potopuri asupra Balcanilor distrugând recoltele şi provocând revărsări
catastrofale" 4 , dar mai ales, ca efect al conflictelor politico-militare dintre
Movileştii susţinuţi de Polonia şi Ştefan II Tomşa, între 1611 şi 1623,
punctate de ravagiile periodice ale tătarilor „cu măcel şi cruzime" - cum
observa un martor al evenimentelor, misionarul franciscan Paolo Bonnicio 5 .
Pentru prima jumătate a secolului, infonnaţiile sunt greu de evaluat
datorită faptului că unele surse indică numărul de case de catolici, altele
numărul de familii sau numărul persoanelor, szţfletelor. Totuşi, putem
observa descreşterea treptată, dar masivă populaţiei catolice, de la 170 de
6
case, în 1630 , la 97 de case, într-o „evidentă" din 1640 7 . O asemenea
scădere s-ar explica prin politica de independenţă practicată de Vasile Lupu
(1634-1653) la începutul domniei, dar mai ales prin lipsa preoţilor şi
existenţa unor conflicte între misionarii-călugări franciscani veniţi dinspre
Transilvania şi episcopii de Bacău, polonezi, în general, dezinteresaţi de
propăşirea comunităţilor catolice. Marco Bandini sintetiza, în 1646, această
1

CSDTR. IV. p. 39. Antal, op. cit„ p. 35
c C. Stoica, ort. cit .. p. 315
1
CSDTR. p. 18
~ F. Braudel. A4editerana„ .. li. p. 73
'CSDTR. V. p. 19
6
Idem, p. 16
7
H. Antal. op. cit„ p. 46-4 7
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situatie: ,,Multi dintre catolici au trecut la schismatici ... din cauza

scandalurilor ;ia lipsei preoţilor" 1 •
Mijlocul veacului găseşte comunităţile catolice într-o relativă
stabilitate pe care doar ecourile invaziei cazacilor din 1650 o tulbură.
Populaţia catolică este mai des vizitată de misionari şi mai bine organizată
religios. Trotuşul era o parohie care beneficia de serviciile unui preot, Ştefan
„Ungurul", atestat în 1643 2 . Ioannes Polian, întâlnit de Bandini la 1646 3,
părintele Bemardino Valentini, până în 1653.i, după ce, în perioada
precedentă, lipsa preoţilor fusese acută. Parohiei îi erau arondate 172 de
familii catolice care trăiau în nouă localităţi: 35 de familii în Solonţ, 27 în
Stăneşti, 23 în Valea Seacă (alta decât cea de pe pârâul Bogdana); în
Slobozia erau 22 de familii (localitate neidentificată pe teren, dar, posibil,
unul din satele ce vor fonna Târgul Ocnei în secolul unnător, căci numele
exprimă o localitate nouă fonnată din străini) 5 , 19 la Trotuş, câte 15 în
Grozeşti şi Lucăceşti, 1O familii în Măneşti şi 6 în Bogdana, aşa cum au fost
6
ele recenzate în Codex Bandinus din 1648 .
După aceşti ani de relativă stabilitate pentru întreaga Moldovă a
unnat o perioadă de criză ce se va prelungi dincolo de secolul ai XVII-iea, o
criză care afectează implicit şi comunităţile catolice. Mai întâi conflictul
dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan aducea pe Valea Trotuşului, în 1653,
trupele puse pe jaf ale turco-tătarilor, cazacilor, ardelenilor şi muntenilor
provocând refugiul în Transilvania şi în pădurile din preajma satelor a
numeroase familii catolice, aşa cum relatează preotul din Trotuş, Bemardino
Valentini, nevoit să rătăcească zile în şir „prin munţi şi păduri şi prin codrii
cei mai să/hatiei ... pentru a duce Sfintele Taine credincioşilor ascunşi" 7 şi
chiar dispariţia catolicilor din Borzeşti sau Bogdana. În 1659, marea invazie
tătaro-otomană îl va aduce ca domnitor pe Ştefăniţă Lupu ( 1659-1661 ), un
prigonitor al catolicilor „care - după cum se scrie într-un raport adresat
papalităţii cu privire la activitatea misionarilor - a forţat (pe aceştia - n.n.)
sâ se hote~e din nou (şi) a dărâmat multe biserici" 8 .
Totuşi, în evoluţia populaţiei catolice din această regiune se poate
observa o anumită dinamică. Astfel, la 1668, deja, numărul catolicilor era
apreciat de viitorul arhiepiscop, Vito Piluzzi, ,,la o mie două sute de
9
suflete" , adică aproximativ 240 de familii, deci în creştere faţă de 1646,
1

CSJ>TR, V. p. 329. li Antal. op cil„ p. 64
'CS!JTR. V. p. 186. Antal. Of! cil .. p. 60 (Bartolomeo Basselli)
' /hide111. p. 76
~ /hide111. p. 97
; Vezi termenul „sloho::.ie". în !11slil11(ii /('11da/e din Ţ'âri/e Ro11uî11e Dic{ionar. p. 444-445
" 11. Antal. Of! cil .. p. 74- 77
- /hide111. p. 97
~ /hidrn1. p. 117
1
' C5iDTR. Vil, 1979. p. 79-81

92
https://biblioteca-digitala.ro

creştere

pe care o punem pe seama aşezării unor catolici veniţi atât din
Ardeal, cât şi din alte zone ale Moldovei, mai puţin ferite din calea
năvălitorilor. Probabil că acest proces de creştere ar fi continuat dacă
distrugerile, abuzurile, samavolniciile, molestările, impozitele şi jafurile de
după 1679, împreună cu molimele şi starea de insecuritate n-ar fi sporit
suferinţele şi nu ar fi contribuit la deteriorarea condiţiilor de trai ale
populaţiei. Era Vremea Ducâi Vodâ ( l 6 79-1683) - subtitlul definitoriu al
acestei situaţii dintr-un roman de Mihail Sadoveanu - continuată de
intervenţia militară a Poloniei în favoarea noului domnitor, Ştefan
Petriceicu, de îndepărtarea acestuia în primăvara anului 1684 de către tătarii
din Bugeac - reîntorşi de la asediul Vienei - împreună cu turcii din
Dobrogea, unnată de prima campanie militară a regelui polonez, Jan
Sobieski şi jafurile cazacilor din 1686 şi de a doua campanie din 1690. O
înşiruire de evenimente ca!astrofale care au înjumătăţit din nou populaţia
catolică din zona Trotuş. In 169 l, misionarul Francisco Rezi descoperea
doar l l 8 case şi familii: 40 la Grozeşti, 30 la Trotuş ca şi la Bogdăneşti şi
18 la Bahna 1, iar „misionarul apostolic de Trotuş", Francisc Carol Nigrini,
confinna în recensământul din februarie-noiembrie l 696 l l familii în
'
Trotuş, 17 familii în Grozeşti şi 23 familii în Caşin- In sfârşit, un an mai
târziu, Bernardino Silvestri menţiona în Trotuş, Bahna, Grozeşti şi Caşin 90
de familii care, „din ca11za diferitelor 11ăp11stiri ale tâtarilor ... a11 treh11it sâ
3
fi1gă În pâd11ri" . La scăderea numerică a populaţiei catolice din această
zonă, incursiunile tătarilor au contribuit şi printr-un efect colateral remarcat de misionarii de la sfârşitul secolului: ducerea în robie şi aşezarea
în regiunile controlate de tătari (Tighina, Ciuberciu), unde se observă o
4
întărire numerică a comunităţilor catolice .
O analiză comparativă a două izvoare istorice care conţin numele
familiilor de catolici existente în aşezările recenzate la l 646 şi l 696 (Trotuş,
Grozeşti, Stăneşti-Caşin), ne conduce la observaţia că, la distanţă de o
jumătate de secol, foarte puţine familii se menţin în aceleaşi localitf1ţi. Doar
la Grozeşti se regăsesc numele a trei familii în ambele recensăminte (Bimho
şi Demeter, două familii). În schimb, este mare numărul familiilor venite din
alte localităţi ale Moldovei, mai mult sau mai puţin apropiate de zona
Trotuş, şi din alte sate ale acesteia: 3 familii de la Slobozia şi Ff1rfwani în
Trotuş, 14 familii ajunse, probabil, din Solonţ, Slobozia, Valea Seacf1,
Fărăoani, Răchiteni, Bacău şi Huşi în Caşin ( Kaszon) şi nici una din Stflncşti
- aşezare foarte apropiată - şi 3 familii refugiate de la Bacfrn în Grozcşti.
Inexistenţa nici unei legături între aşezf1rile foarte apropiate, Stf111cşti şi
~

1

/hidc111. VIII. 19XJ. p. I IX
: 11. J\ntal. op. cil„ p 12.\-125
'!hidc111. p. 125-126
~ D Zaharia. uri cit„ (VIII). în .\lrmitom/ de Uuc(Jlf. li. nr. 5_-;, 1996
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Caşin,

conduce la două posibile explicaţii: fie catolicii din Stăneşti nu se
întorseseră din refugiul în păduri, fie recensământul din 1696 a ocolit pur şi
simplu acest sat. Restul familiilor menţionate în anul de mai sus,
presupunem că au emigrat din Transilvania, căci poartă nume nm,
neîntâlnite în 1646: la Caşin sunt 9 familii, la Grozeşti sunt 8, ca şi la
1
Trotuş •
Putem concluziona despre situaţia habitatului şi demografiei
comunităţilor şi catolicilor trotuşeni că au avut o evoluţie fluctuantă pe
parcursul secolului al XVII-iea, continuitatea lor fiind, în câteva rânduri
grav afectată de factori exogeni, dar nu distrusă, deoarece a fost permanent
alimentată demografic atât dinspre Ardeal, cât şi din regiunile Moldovei mai
ameninţate de aceşti factori.

1

Vezi H. Antal, op cit .. p. 74-77, 123 ~il25
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PAPA PIUS AL VI-LEA DESPRE
ROMÂNII CATOLICI DIN MOLDOVA
Dr. Dumitru ZAHARIA

1. Condiţii favorabile pentru Habsburgi În vederea cotropirii
teritorii/or româneşti
După

cel de al treilea război ruso-otoman, petrecut între anii l 7681774, statul condus de Habsburgi a profitat enonn, prin adoptarea unei false
politici de neutralizare, pe care a folosit-o cu cel mai mare succes, pent:u
realizarea unor planuri cotropitoare împotriva polonilor şi a românilor. In
condiţiile efectelor medierii păcii dintre beligeranţii ruşi şi otomani,
conducerea Sfântului Scaun a fost preluată de către Pius al Vl-lea, care a
răspuns de statul pontifical până în anul 1799, când a fost răpit de generalul
Berthiere şi dus în Franţa, unde a decedat.
În perioada de sfârşit a războiului, după prima împărţire a Poloniei,
poftele cotropitoare ale Habsburgilor s-au manifestat, cu cea mai mare
violenţă faţă de români, îndreptându-şi atenţia fie către Oltenia, fie către
„Ţara de Sus a Moldovei". Tendinţa cotropirii Moldovei şi a Ţării
Româneşti era o preocupare mai veche a Curţii Imperiale a Austriei şi se
manifestase de mai multe ori, în trecutul naţional al românilor, provocând
numeroase victime şi crime împotriva acestora. Una dintre cele mai odioase
crime contra românilor a fost cea organizată împotriva primului unificator
de ţară şi neam, Mihai Viteazul, care a fost asasinat „atunci când neamul său
avea cea mai mare nevoie de viaţa lui" şi de braţul său înarmat (Marsigli ).
Ocupaţia rusească, dintre anii 1769-1774, asupra Moldovei şi Ţării
Româneşti, ofensiva rusă victorioasă, de după încercările de pace de la
Focşani, Bucureşti şi Giurgiu, situaţia dezastruoasă în care a fost adusă
Poarta, au constituit tot atâtea ocazii favorabile pentru diplomaţia austriacă,
ca să speculeze şi să profite tot mai mult în vederea îndeplinirii ţelurilor sale
de lăcor~1ie şi cotropiri teritoriale, fără cheltuieli şi sacrificii umane.
lncă din 3 iunie 1772, Giacomanto Ricardini, fost misionar apostolic
în Moldova, promovat de Sfântul Scaun la rangul de episcop al Nicopolului,
a cărui competenţă se extindea şi asupra Ţării Româneşti, fusese informat de
intemunţiul austriac la Poartă că primise, sub fonnă de cadouri, unnătoarele
valori: „5.000 ţechini din aurul cel mai nou", 45 de pungi cu monede albe şi
150 piaştri pe zi, în scopul aprovizionării cu hrană a celor optzeci de
persoane, care unnau să-l însoţească la tratativele de pace, unde trebuia să
convingă pe reprezentanţii Rusiei să abandoneze, „în folosul propriu",
teritoriul Moldovei şi al Ţării Româneşti prin retragerea annatelor ţariste
peste Nistru.
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Acestea au fost premisele actelor de corupţie şi acţiunilor
cotropitoare austro-ruso-otomane. care au avut drept rezultat final răpirea a
trei ţinuturi din „Ţara de Sus a Moldovei", care au fost alipite posesiunilor
Habsburgilor. Prin propagarea neadevărului şi corupţiei. au fost smulse
pământurile strămoşeşti al Moldovei, 2.095.202 pogoane, sau I 0.451 km. p„
care cuprindeau în interiorul lor cetatea de scaun a Sucevei, Rădăuţii, sediul
celei de a doua episcopie ortodoxe moldoveneşti, mănăstirile Putna,
Suceviţa. VoroneţuL Dragomirna. mormântul celui mai important domn al
Moldovei. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Discuţiile şi tratativele, care au asigurat
cotropirea pământului românesc al Moldovei de Sus, au fost purtate la
Peterburg. de către Lebkowitz. ambasadorul austriac, trimis acolo de către
Kaunitz. cancelarul austriac. cel care promovase şi pusese în aplicare cinica
idee: „să-i determinăm pe români să se lupte între ei, iar noi să profităm cât
mai mult în vederea realizării planurilor noastre", pentru a satisface
preocupările cotropitoare ale imperiului condus de Maria Tereza.
Sub pretextul inventat de diplomaţia imperială austriacă că Moldova
de Nord ar fi fost ocupată de Polonia, când de către statul moldav, când de
imperiul otomanilor, iar imperiul condus de Maria Tereza era de fapt şi de
drept moştenitorul regatului Polonia. s-a decis acapararea acestui sfânt
teritoriu românesc de către annata austriacă, după retragerea celei ruse.
Mareşalul Rumeanţev. după de a primit din partea lui Kaunitz, cancelarul
Austriei, ministrul Mariei Tereza, suma de 5.000 de galbeni şi o tabacheră
de aur împodobită cu briliante, a ordonat retragerea annatelor ruse din
partea nordică a Moldovei. ceea ce a permis ocuparea imediată a pământului
românesc de către trupele austriece. în octombrie 1774.
Este limpede că răşluirea pământului românesc de către Austria a
fost rezultatul propagandei neadevărului şi al practicării corupţiei de către
reprezentanţii celor trei imperii hrăpăreţe: otoman, austriac şi ţarist.
La 1 octombrie 1774, cele trei ţinuturi ale Moldovei de Nord au fost
ocupate de armata austriacă, luând imediat locul celei ruseşti, retrase
datorită bunăvoinţei ministrului rus. Panin, şi mareşalului Rumeanţev, şi
unul şi altul corupţi de otomani, prin intermediul responsabililor diplomaţiei
austriece. Astfel, au putut austrieci să anexeze imperiului. condus de Maria
Tereza, 233 de centre urbane şi rurale româneşti, care, împreună cu cele din
Transilvania. Maramureş, Crişana. Banat au pennis efectuarea unui jaf în
valoare de 2.450.000.000 Ici aur. echivalentul a 857.500 kg. metal preţios.

2. AnK{~jarea unor clerici catolici Îll acţiunea de cotropire a
Î11tre1:1tlui teritoriu al Moldovei şi Ţârii Româneşti.
Documentele, pftstrate în arhiva Sacrei Congregaţii de Propaganda
Fidc din Roma. pun în evidenţă faptul cf1 rapoartele întocmite şi expediate
acolo de către .lezicrski. episcopul de Bacău. stabilit permanent numai în
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Polonia, prefectul niisiunilor franciscane, devenit după demitere,
administrator al Parohiei catolice Iaşi, Giuseppe Camboli, nu aveau nici o
credibilitate în faţa cardinalilor responsabili ai instituţiei coordonatoare a
propagandei catolice.
Condiţiile şi activitatea necorespunzătoare a episcopului de Bacău şi
a prefectului de Iaşi au impus cardinalului Castelli, să adreseze nunţiului
apostolic în Varşovia rugămintea de a verifica situaţia la faţa locului, iar
trimişii săi în Moldova să discute cu credincioşii din satele Talpa şi
Hălăuceşti asupra necesităţii trimiterii aici a unor misionari. Acesta a
solicitat, în mod expres, ca oamenii Nunţiaturii Apostolice Varşovia, veniţi
în Moldova, să obţină punctul de vedere al proprietarilor în cauză şi să
transmită opiniile acestora instituţiei din Roma. La 21 septembrie 1765,
acelaşi cardinal, Castelli, a rugat pe nunţiul apostolic în Polonia să se
infonneze asupra vizitelor efectuate de episcopul Jezierski, în cuprinsul
Episcopiei catolice Bacău, încredinţată pastoraţiei sale, rezultatele măsurilor
adoptate de acesta cu privire la bunul mers al propagandei catolice şi
atragerii ortodocşilor la catolicism, creşterii numerice a enoriaşilor din
cuprinsul diecezei respective.
Comunicarea Nunţiaturii Apostolice din Polonia către Propaganda
Fide s-a bazat pe cercetarea efectuată la misiunile catolice existente atunci
în Moldova. Lucrarea în cauză a fost efectuată de către misionarul Claudio
Gavet de Chambery. Aceasta a călătorit prin toate aşezările Moldovei, în
care trăiau credincioşii catolici, a purtat discuţii cu ei, cu administratorii
parohiilor, a ascultat cu atenţia cuvenită pe proprietarii aşezărilor în cauză.
Călătoria acestuia, oficial a avut alt scop decât cel anunţat. Raportul lui,
după o verificare a stărilor reale din aşezările moldoveneşti, dintre anii
1762-1765, a evidenţiat autohtonia, perpetuarea şi
românitatea
credincioşilor catolici activi în parohiile Iaşi, Grozeşti, Faraoani, Răchiteni,
Săbăoani, Călugăra, Huşi, Moghilău şi în toate localităţile care fonnau
circumscripţiile acestora. Catolicii locuiau în aşezări comune, în perfectă
armonie cu ortodocşii. Misionarul de Chambery, care a fost trimis în secret
în Moldova, („e stato secretamente spedito în Moldavia"), a arătat
necesitatea terminării construcţ1e1 bisericilor catolice din Talpa şi
Hălăuceşti, precum şi urgenţa trimiterii a trei misionari, pentru a fi folosiţi la
Talpa (de unde fugise secularul) la Hălăuceşti şi la Iaşi. Acelaşi anchetator a
considerat Parohia catolică Faraoani ca fiind prea vastă şi cu un număr prea
mare de enoriaşi.
Documentele, păstrate în volumul 136, din fondul arhivistic al
Nunţiaturii Apostolice Varşovia, cuprind relatări numeroase asupra
neînţelegerilor dintre iezuiţi şi franciscanii minori conventuali, cauzate de
pretenţia construirii unei biserici iezuite în Capitala Moldovei, precum şi
asupra măsurilor adoptate de cardinalii Propagandei Fidc, în zilele de 1
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octombrie 173 L 15 februarie 1745, 12 iulie 1762. 17 iulie 1765, în scopul
îmbunătăţirii activităţilor misionarilor franciscani conventuali, trimişi în
misiunile existente în cuprinsul Episcopiei catolice Bacău, încă condusă de
răspânditorul de neadevăr, demnitarul lipsit de responsabilitate şi demnitate,
Jezierski. Semnificativă a fost, sub acest aspect, intervenţia cardinalului
„Spinellis''.
Corespondenţele expediate la Nunţiatura Apostolică Varşovia de
către Bonaventura Giovaninetti, Gavet, Antonio Gorskynski, decan şi oficial
general la Kiev, constituite, alături de multe altele, analizate de noi, mărturii
incontestabile asupra prezenţei pennanente a românilor catolici în aşezările
lor statornice, activităţii lor continue, convieţuirii acestora cu ortodocşii,
folosirii limbii române în mod constant. Raportul întocmit de Claudio
Antonio Gavet, trimis special al Nunţiaturii Apostolice Varşovia, din
dispoziţia Sfântului Scaun şi a cardinalilor conducători ai Propagandei Fide,
ca şi cele întocmite de anchetatorul Poeti, în unnă cu peste şase decenii, au
relatat numai adevărul în privinţa continuităţii şi activităţii românilor
catolici moldoveni în aşezările lor seculare. Pe baza acestora, Sfântul Scaun
şi Propaganda Fide, precum şi conducerile ordinelor călugăreşti, care
trimeteau pennanent misionari în Moldova, au adoptat măsurile cele mai
potrivite în vederea consolidării, dezvoltării şi răspândirii cât mai mult a
credinţei catolice pe teritoriul românesc de la estul Carpaţilor, fapt ce
explică progresele reale şi creşterea numerică a oamenilor de rit catolic, fără
migrări maghiaro-secuieşti.
Menţionăm şi

pentru lămurirea problemelor ridicate de
rapoartele pline de neadevăruri, întocmite de Giuseppe Maria Cambioli şi
episcopul Raymundus Stanislaus Jezierski, au fost antrenate mai multe
instituţii catolice din vecinătatea Moldovei, să cerceteze situaţia şi să
raporteze concluziile reprezentanţilor lor asupra stărilor reale din dieceza
Bacău. În afară de Nunţiatura Apostolică Varşovia, cea mai autorizată şi
responsabilă asupra activităţii catolice din Moldova, şi-a făcut datoria şi
decanatul catolic din Kiev. Aşa se explică faptul că, la 18 martie 1765,
Antonio Goreckynski, decan şi oficial general la Kiev, a raportat forului
superior de la Varşovia că populaţia Moldovei era una românească.
Majoritatea acesteia era de credinţă ortodoxă. Împreună cu enoriaşii
011odocşi trăiau românii de credinţă catolică şi foarte puţini greco-catolici.
Episcopul de Bacău nu-şi îndeplinea obligaţiile asumate şi nici nu locuia la
sediul instituţiei, pc care pretindea că o conduce. Demnitarul catolic, lacom,
leneş, foarte profitor şi şiret, a ştiut să obţină aprobările papilor Benedict al
XI V-lea (I 740-1758) şi Clement al XIII-iea ( 1758-1769) prin care i s-a
permis şederea permanentă în oraşul Leopol. Cu toate că nu îndeplinea
serviciile corespunzătoare faţă de enoriaşii din dieceza Bacău, totuşi
autorităţile competente ale Sfântului Scaun şi Poloniei au stabilit ca
faptul

că,

98
https://biblioteca-digitala.ro

populaţia respectivă să plătească

anual suma de 24 galbeni. în aur pentru
demnitarul nevăzut şi necunoscut de ei. Măsurile adoptate de Propaganda
Fide n-au fost radicale faţă de episcopul înşelător. Acestuia i s-a acordat un
vicar episcopal de Bacău. în persoana lui Osolinski, peste puţin timp înlocuit
de Karwosiecki.
Documentele ulterioare, scrise de însuşi episcopul de Bacău, au
confinnat faptul că acesta a fost susţinut şi favorizat de regele Poloniei,
nunţiul apostolic din Varşovia, arhiepiscopul de LeopoL cardinalul Albani şi
de alţi demnitari papali.
Acestea au fost condiţiile în care a fost condusă dieceza de Bacău şi
credincioşii catolici ai Moldovei, între anii 1738-1782, timp în care
responsabilitatea a aparţinut episcopului Jezierski, un nobil polonez,
favorizat de rege, care a condus statul încredinţat lui la prăbuşire şi la
dispariţia de pe harta Europei, prin împărţirile succesive dintre Rusia,
Austria şi Prusia.
Încorporarea nordului Moldovei la posesiunile austriece a avut drept
consecinţe diminuarea numărului bisericilor, mănăstirilor şi desfiinţarea
instituţiilor monahale de măicuţe, colonizarea rutenilor din Galiţia, a
maghiarilor din Ungaria, maghiariz~ţilor din Transilvania, persecutarea
românilor şi a preoţilor ortodocşi. Impestriţarea etnică a populaţiei din
nordul Moldovei răpite, căreia i s-a schimbat numele din dorinţa de a
impune uitarea apartenenţei la etnia şi statul român, a avut drept consecinţă
apariţia credincioşilor catolici şi greco-catolici. Condiţiile au creat
posibilitatea manifestării strădaniilor pentru impunerea unui episcop grecocatolic la Cernăuţi, în locul lui Dosoftei, ridicat la rang de episcop ortodox
de către Maria Tereza, fără să fie sfinţit de conducătorii Bisericii 011odoxe.
Pentru asigurarea succesului, demnitarii catolici şi greco-catolici din
imperiu au propovăduit moartea lui Dosoftei, deşi acesta era viu şi nu putea
manifesta nicio rezistenţă în faţa politicii dusă de împărăteasa tirană a
Austriei, persecutoare şi omorâtoare de români.
Răspândirea neadevărului şi politica tiranică austriacă nu s-a limitat
numai la teritoriul cotropit. dar s-a manifestat cu virulcnţf1 şi asupra restului
Moldovei, deoarece lăcomia imperială austriacă nu avea limite şi 111c1 nu
putea fi ,satisfăcută de ceea cc se ocupase în toamna anului 1774.
In condiţiile intensificării preocupărilor pentru cucerirea întregii
Moldave de către imperiul Habsburgilor, a fost amplificatf1 activitatea de
falsificare a trecutului istoric al neamului rom<înilor, ajung<lndu-se p[mf1
acolo încât a fost negatfl patria de formare a acestora. A devenit o practicf1
politică de a inventa minorităţi etnice şi religioase din dndurile rmrn\nilor
din teritoriile cotropite de Habsburgi. Pentru ro1m\nii din Bosnia. Croaţia.
Slovenia au fost inventate numele cele mai neaşteptate. concomitent cu
colonizarea lor în Ungaria. Vocvodina, alte teritorii cucerite de cotropitori.
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unde au fost supuşi unui mtens proces de deznaţionalizare, conform
planurilor elaborate de contele Marsigli şi aprobate de împăratul Leopold.
Românii din Ungaria, Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş nu au fost
numiţi niciodată cu numele lor adevărat, doar valahi, volohi, greci,
clementini. Pentru nordul Moldovei a fost găsit numele de Bucovina, iar
pentru românii de aici a fost inventat cel etnic de bucovineni. Nu este o
noutate ceea ce se petrece pe pământul românesc al Bucovinei de Nord şi al
Moldovei dintre Prut şi zonele de peste Nistru.
Curtea imperială a Mariei Tereza s-a folosit extrem de mult de oferta
slujitorilor catolici, care se arătau devotaţi expansiunii asupra Moldovei
neocupate încă de către forţele militare austriece, dar pentru aceasta avea
nevoie de inventarea unor ficţiuni şi răspândirea lor prin mijloace
propagandistice ale timpului. Cei mai vehemenţi şi buni propovăduitori ai
statului condus de Maria Tereza au fost acei slujitori catolici dornici să
parvină, să ocupe posturi pe care nu le meritau, impostori de tot felul.
La 18 februarie 1776, Dominicus Petrus Karwosiecki, „episcopus
Bybliensis" şi vicarul celui de Bacău, a raportat Propagandei Fide că,
Jezierski, deşi primise responsabilitatea episcopiei de Bacău de multă
vreme, totuşi acesta nu se bucura de nici o autoritate în rândurile enoriaşilor
şi slujitorilor catolici ai diecezei. El a solicitat preluarea conducerii
Episcopiei catolice de Bacău, care de fapt forma o posesiune a „maiestăţii
sale imperiale". La 14 februarie 1776, acelaşi vicar episcopal raportase
persecutarea catolicilor din Moldova de către clericii, episcopii şi
mitropolitul ortodox al Moldovei ocupată de către otomani. Soluţia
eliberării lor nu putea fi alta decât extinderea jurisdicţiei imperiale asupra
Moldovei îrttregi, transformarea acesteia în posesiune imperială. Din
Ungaria, aproape concomitent, a fost expediată corespondenţa întocmită de
Roman Jakabfalvi, provincialul franciscan al acestei ţări. Toate se petreceau
la îndemnurile generalului Barco. Provincialul solicita ca populaţia catolică
a Moldovei să fie încredinţată misionarilor franciscani de neam maghiar, iar
italienii să fie îndepărtaţi din aceste misiuni, din cauză că nu vorbeau limba
maghiară.
Nunţiul

apostolic din Varşovia, cunoscând planurile austriece şi
activitatea agresivă asupra Moldovei, care era spaţiul său de supraveghere,
în martie I 776, a scris aceluiaşi cardinal Castelli despre comportarea
neloială a reprezentantului Sfântului Scaun la Viena, care nu lua atitudine
împotriva pregătirii cotropirii Moldovei de către annatele imperiale,
austriece. El a precizat că, generalii imperiali se foloseau de vicarul lui
Jezierski şi conducătorul provinciei Ungaria, pentru a pregăti invadarea şi
cotropirea Moldovei. Probabil, la îndemnul nunţiului apostolic din Varşovia
şi a Propagandei Fide, prefectul misiunilor catolice din Moldova, misionarul
Mauro, a întocmit statistica credincioşilor catolici din episcopia Bacău.
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Documentul respectiv a fost rezumat la Roma, în ziua de 19 august I 777.
Raportul a arătat existenţa unui număr de peste 12.000 de români catolici în
dieceză. El a făcut precizarea că „mai mulţi se nasc decât mor" şi aceasta era
cauza sporului populaţiei catolice din satele şi târgurile statului Moldova.
Între timp, avusese loc o călătorie în Moldova a vicarului episcopal,
Karwosiecki, căruia Grigore Ghica i-a organizat o primire deosebită.
Aceasta l-a încurajat pe vicar şi la puţină vreme a scris nunţiului apostolic
de la Viena despre a doua călătorie la Bacău, unde intenţiona să organizeze
înlăturarea titularului de la conducerea episcopiei. Cunoscând preocupările
imperiale, acesta a promis nunţiului apostolic din Viena, că în cazul reuşitei,
va pune întreaga dieceză a Bacăului ,,în mâinile eminenţei sale". Acesta a
mai făgăduit să se îngrijească de liniştea şi buna administrare a catolicilor
din Moldova şi Ţara Românească. Efectele călătoriei sale în dieceza de
Bacău nu au întârziat să apară. Imediat au reacţionat pozitiv administratorii
parohiilor catolice Săbăoani, Faraoani şi Grozeşti, care au scris, în mare
grabă, Propagandei Fide, neadevărul că limba română nu era cea maternă
pentru ei şi credincioşii administraţi de aceştia. Corupţia austriacă asupra
acestor misionari şi-a spus cuvântul, deoarece misionarii respectivi au şi
aderat la planurile lui Karwosiecki pe fondul general al nemulţumirilor
împotriva lui Jezierski.
Corespondenţa vicarului episcopal de Bacău, întocmită la 20 aprilie
1779, convinge asupra gândurilor şi preocupărilor sale funeste de a sluji pe
imperiali. De această dată a raportat că, atât el, cât şi episcopul nu puteau să
stea în Moldova din cauza persecuţiilor ortodocşilor şi prezenţei otomanilor.
Scopul acestor mărturii era clar, de a oferi pretext 1-Iabsburgilor, ca să
intervină cu forţa lor în Moldova.
În această atmosferă, de pregătire febrilă a invadării Moldovei de
către imperiul condus de Habsburgi, a intervenit cardinalul primat al
Ungariei şi Ignatius, conte de Bathyany, episcopul Transilvaniei, în vederea
intensificării activităţii pentru realizarea scopurilor mult dorite, cotropirea
Moldovei şi a Ţării Româneşti.
Pentru prezentarea ficţiunii drept adevăr, a recurs la trimiterea în
Moldova a misionarului Peter Zold, paroh din Delniţa Ciucului. Acesta a
plăsmuit un raport plin de neadevăruri. El a pretins că a călătorit prin
aşezările Moldovei, populate de catolici, după 7 decembrie 1780. iar la I 1
ianuarie 1781 se afla la Delniţa, de unde a expediat raportul cfltre superiorul
său de la Alba Iulia. Pretinsul călfltor prin Moldova, baz<îndu-sc pc
informaţiile scrise de prcmergf1torii săi Beke, Domokos, Bandinus, înşelat
de Bcke, a raportat că toţi catolicii din Moldova ar fi urmaşii maghiarilor.
secuilor şi saşilor, refugiaţi din Transilvania în Moldova pc la 1420, unde ar
fi întemeiat mai multe aşezfiri. pc care le-ar fi populat şi în zilele sale. dar
uitaseră limba maternă şi vorbeau foarte bine pe cca ro1mînf1 ş1 rău de tot pc
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Acestora li s-ar fi alăturat mai multe mii de secui, care ar fi
reuşit să treacă frontiera în Moldova, după ce ar fi fost închişi de autorităţile
imperiale. După eliberare, el ar fi călăuzit în Moldova această mulţime de
secui timp de patru ani de zile, pe care, în 1768, i-ar fi dus din nou în
Transi Ivan ia, unde le-ar fi dat binecuvântarea şi indulgenţa plenară, ( ... ego
enim anno 1768 cum majore parte siculorum profugorum in Transilvaniam
abtenta plenaria indulgentia e1Tatorum remigravi'').
Catolicii moldoveni sunt numiţi de el ceangăi, schimbarea numelui
românilor încadrându-se perfect în politica austriacă de falsificare a
trecutului acestora şi de a inventa minorităţi etnice pe teritoriul populat de
acest popor. Aceştia ar fi fost organizaţi în nouă parohii, ale căror toponime
româneşti le-a tradus în limba maghiară şi le-a prezentat ca populate de
aceşti oameni porecliţi de ci ceangăi. Tennenul este o jicnire adusă
românilor catolici. Documentele scrise de autorităţile statului moldovenesc
şi de prefectul misiunilor catolice au folosit onomastica şi toponimia
românească, anterioară şi posterioară acestui mare falsificator al adevărului
istoric al românilor. Prezentarea ocupaţiilor oamenilor, agricultura,
pomicultura, viticultura, morăritul, existenţa aşezărilor stabile, oamenii de
toate vârstele, construirea beciurilor pentru conservarea vinului şi rezervelor
de hrană în păduri demonstrează continuitate şi permanenţă, nu o populaţie
instabilă, de nomazi, călători de colo colo, aşa cum i-a prezentat el pe secui.
ralsitatea şi inventivitatea lui Zold este demonstrată şi de raportul
prefectului Mauro, care descria funcţionarea a 11 parohii catolice pe
cuprinsul Episcopiei catolice Bacău, în care numărul enoriaşilor era de
13.000 de indivizi, ca unnare a înmulţirii pe cale nonnală, naturală.
Misiunile catolice erau conduse de misionari, care stăteau aici de ani
de zile. Mauro se apropia de trei decenii de activitate continuă în misiunile
respective şi îndeplinise, cu rezultate pozitive, demnitatea de prefect. El nu a
scris niciodată despre sosirea secuilor în Moldova zilelor sale, după 1752,
momentul sosirii sale în misiune şi anii cea au urmat până la îndepărtarea
din funcţie.
_
Despre misionarul Zold şi prezenţa lui în Moldova n-a scris nimeni.
ln arhivele create la parohiile catolice moldoveneşti, în cele păstrate la
Roma, Torino, Milano, Triest, Veneţia, florenţa, Modena, Bologna, Napoli,
Palermo, Cetatea Vaticanului nu am găsit asemenea nume pentru un
misionar apostolic trimis în zonele rom<lneşti de la estul Carpaţilor. Acest
Peter Zold n-a fost misionar trimis oficial în Moldova. Cu toate acestea,
rap011ul plin de invenţii, adevărate ficţiuni a fost publicat în mare grabă.
Interese politico-militare au impus tipărirea documentului scris în limba
latină, tradus în limbile germană şi maghiară, care a văzut lumina tiparului,
în cursul anului 1783, la Presburg, Bratislava zilelor noastre, în
„Ungarisches Magazin" şi „Magyar Koniv-haz".

cea

maghiară.
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Idei similare a comunicat episcopului de Alba Iulia, ca şi călugărului
Paulin, Andrei Dudassi, la 3 iunie 1787.
Ultimul document a fost scris din dispoziţia lui Batthyany, pentru a
fi trimis Sfântului Scaun, prin legatul său, călugărul Dudassi. Momentul
stabilit de episcopul Transilvaniei, expedierea documentului întocmit de
Zold la Sfântul Scaun a fost bine ales, deoarece diplomaţii pregăteau
justificarea agresiunii împotriva poporului român, iar generalii făceau
ultimele organizări în vederea invadării teritoriului rom{mcsc de la estul şi
sudul Carpaţilor. Batthyany spera să obţină acceptul Sfântului Scaun, ca
după invadarea pământului românesc să trimită slujitori catolici maghiari,
care să ia locul italienilor. În scrisoarea adresată pontifului Romei, Pius al
VI-lea, Batthynay a apreciat că la răsăritul Carpaţilor ar fi fost sate întregi
populate de maghiari, care vorbeau foarte bine limba română, dar oamenii
de etnie maghiară şi-ar fi pierdut conştiinţa de neam şi limbă maternă, pe
care unii o vorbeau foarte rău, iar alţii deloc, din caută că n-ar fi avut
misionari de neamul lor, iar cei italieni nu vorbeau limba respectivă,
deoarece foloseau numai româna, pe care ar fi învăţat-o cu uşurinţă, datorită
similitudinii vocabularului şi a gramaticii. Comoditatea misionarilor şi nu
realitatea etnică a credincioşilor ar fi fost cauza nefolosirii limbii maghiare
în serviciile divine, realizate la parohiile catolice de aici. Yeritas cattolica!
Un răspuns papal demn şi corect
La 6 octombrie 1787 a plecat din Alba Iulia, al cărui toponim a fost
scris Alba Carolina, conform practicilor nobilimii maghiare Andreea
Dudossy, călugăr al ordinului Sfântul Paul Eremitul, către Roma. Acesta
ducea cu sine scrisoarea adresată Papei Pius al VI-lea de către Ignatius,
conte de Batthynay, episcopul Transilvaniei. Documentul cuprinde
revendicările episcopului cu privire la „credincioşii maghiari", care ar fi
populat Moldova, Basarabia şi Crimeea. Aceştia nu mai vorbeau limba
maghiară, deoarece se foloseau bine de cea română („guam valahicae bene
gnarisint"). Situaţia s-ar fi datorat „păcatelor" Sfântului Scaun, care trimitea
în teritoriile respective numai misionari cc foloseau, în practicarea cultului
catolic, numai limba română, deoarece toţi ignorau pc cca maghiară
(„Linguam autem hungaricam ad unum ignorant omnca"). Acqti misionari
italieni învăţau mai uşor ro1rn\na, deoarece avea afinităţi cu limba lor
maternă („unde evcnit quod ispa valachiea tam parum valcant. apparcnti
cnim, quadrum cum italica lingua affinitate").
Nedreptatea, pc care ar fi sf1vârşit-o misionarii, ar fi supflrat p<înf1 la
rcvoltf1 şi lacrimi enoriaşii parohiilor catolice, care ar fi populat aşezf1ri
întregi, pc spaţiul extins dintre Carpaţi şi Crimeea („ ... multa sunt familiac,
quin loca integra occupant hungari, sicut patrii idiomatis tenacissimi, ita
valachii impcriti").
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Situaţia geografică,

în care erau nevoiţi să trăiască aceşti catolici, din
cauza prezenţei unei numeroase populaţii de ortodocşi, ar fi periclitat
continuitatea acestora, fapte care nu s-au petrecut de-a lungul atâtor secole
de convieţuire românească ortodoxo-catolică. Ficţiunea desăvârşită a
predominat.
Cuprins de milă şi supărat că misionarii italieni şi credincioşii
români nu învăţau limba maghiară şi refuzau serviciile divine într-o
asemenea limbă, contele Batthyany, episcop de Alba Iulia, a solicitat
Sfântului Scaun să acorde numai lui şi unnaşilor săi dreptul de a selecta şi
trimite misionari maghiari în Moldova, Basarabia şi restul teritoriului până
în Crimeea („Liceat mihi jam-Beatissime pater, radicem tantorul malorum
libera voce proferre, et medelam, quam illorum gravitas exposcit, supplici
depromere prece"). Scopul acţiunii sale ar fi fost îndepărtarea răului, care de
fapt nu exista.
Sub această formă înţelegea episcopul de Alba Iulia să ajute punerea
în practică a vechilor planuri de expansiune austriacă la estul Carpaţilor şi
până în Crimeea, elaborate de împăratul Leopold I şi nunţiul apostolic
Buonvisi, încă de la finele secolului al XVII-iea.
Contele de Batthyany era adeptul unui război de cotropire, deşi
obligaţia lui sacerdotală ar fi trebuit să fie permanent potrivnică faptelor
criminale. Cuvintele notate de el în scrisoarea adresată, Sfântului Scaun
cuprind şi exprimarea dezideratului războinic deoarece există şi expresia „ ...
speramus enim flammam belii, quae nune erupit", (sperăm ca flacăra
războiului, care va izbucni curând) să ajute la realizarea planurilor sale
incorecte şi lipsite de demnitate.
Pius al Vl-lea, conducătorul lumii catolice între anii 1775-1799, s-a
convins repede şi cu uşurinţă de gândurile şi preocupările funeste ale
episcopului Transilvaniei care, în realitate erau căzute sub controlul politicii
agresive imperiale, a diplomaţilor şi generalilor respectivi.
Papa, surprins şi supărat de neadevărurile scrise de episcopul
statornicit la Alba Iulia, ca şi de ideile sale, care nu aveau nimic comun cu
demnitatea şi rangul acordat, a adoptat două măsuri esenţiale şi anume:
prima a obligat Congregaţia Propaganda Fide să cerceteze toate
documentele existente la arhiva respectivă, iar pe baza infonnaţiilor
rezultate să fie întocmit un proiect de brevă, pe care să o trimită episcopului:
a doua, s-a referit la activitatea prefectului misiunilor franciscane din
Moldova, Fedele Rocchi, umiaşul lui Mauro. Probabil că Propaganda Fide,
prin cardinalul Borgia, aflase anterior despre planurile cardinalului primat al
Ungariei şi episcopului de la Alba Iulia şi trimisese anterior o dispoziţie
prefectului Rocchi, aflat la laşi. Acesta, după 15 septembrie 1787, data la
care primise ordinul de la Propaganda Fide, a călătorit prin toate aşezările
populate de românii catolici din Moldova, miruind pc fiecare în parte.
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Călătoria a durat 45 de zile. de-a lungul căreia. prelatul a îndurat frigul
zonelor muntoase, ploile şi viiturile apelor învolburate, dar a discutat cu
credincioşii săi problema limbii în care să fie exercitate serviciile divine.
Procesul a fost corect şi democrat. Numai abordarea problemei folosirii
limbii maghiare a provocat nemulţumirea şi izbucnirea mâniei românilor
catolici, prezenţi în aşezările rurale şi urbane moldoveneşti. Rezistenţa
acestor români a fost sintetizată de Fedele Rocchi prin cuvintele raportate de
el Propagandei Fide şi secretarului de stat al Sfântului Scaun. cardinalul
Antonelli: ,,... la necesitatea folosirii limbii ungare mi s-a răspuns că
misionarii sunt trimişi în Moldova, nu în Ungaria. Aici este sacrul adevăr că
misiunea numără puţini unguri („alia necessita delta lingua ungara, mi vien
riposta, che sono mandati in Moldavia, non in Ungheria. Eppure e
sacrosanta verita, che la missione conta di men' ungari").
Extrem de valoroase sunt rezumatele scrise, la date diferite, pe
raportul întocmit de prefectul Rocchi. Pe unul dintre acestea a fost scris:
„laşi, 26 dicembre 1787". Deoarece textele au fost scrise în termeni aproape
identici, prezentăm o singură transcriere şi traducere. ,Jassi, 26 dicembre
1787. 11 padre Rocchi trasmette una molta risentita risposta scrittagli dai
vescovo di Baccow, intomo alia cresima: dice di testarsi motto imbarazzato
per conto <lei suoi campionari malcontenti, e che non vogliono obbedire, ne
imparare la lingua unghera, sicche de sidera d' essere sollevato da quell
impiegno; obbligandosi per altro di soddisfare i debiti della chiesa". („laşi,
26 decembre 1787. Preotul Rocchi transmite un răspuns mult prea dureros,
adresat episcopului de Bacău, privind ungerea cu sfântul mir; spune că se
află într-o mare încurcătură, din cauza colaboratorilor săi nemulţumiţi, care
nu vor să se supună şi nici nu vor să înveţe limba maghiară, în aşa fel că
doreşte să fie eliberat dintr-o astfel de obligaţie şi că vrea să satisfacă
funcţiile asumate faţă de biserică în altă parte").
Este limpede că cei doi Batthyany au recurs la intervenţia şi ajutorul
episcopului de Bacău şi a vicarului acestuia, în scopul exercitării unor
presiuni asupra românilor catolici, ca să se declare adepţi ai folosirii limbii
maghiare. Acţiunea a premers expedierii scrisorii episcopului lgnatius către
Sfântul Scaun, ceea ce arată o colaborare între prelaţii respectivi.
Misionarii, prefectul lor şi mai ales enoriaşii au devenit conştienţi de
primejdia capcanei întinse cu prilejul efectuării ungerii cu sfl\ntul mir.
Acţiunea solidară a enoriaşilor, misionarilor şi prefectului a avut drept
rezultat răspunsul dat: „ ... aceşti misionari vin în Moldova şi nu în Ungaria".
datoria lor era să înveţe limba română, nu să impunf1 pc cca vorbitf1 de ci
credincioşilor, aşa cum încerca administratorul de la I luşi. un adept înfocat
al maghiarismului şi al maghiarizării r01rn\nilor catolici. trr1itori în Moldova.
care erau „români de secole''.

105
https://biblioteca-digitala.ro

Concomitent, mai mulţi misionari catolici din zonele vecine
Moldon~i. au întocmit relatări către Propaganda Fide, străduindu-se să
precizeze că Episcopia catolică Bacău era pusă sub autoritatea şi
responsabilitatea regelui Poloniei. iar împăratul de la Viena şi misionarii din
provincia Ungaria nu aveau nici un drept să intervină în problemele
catolicilor din Moldova. Aceeaşi conduită de neintervenţie în problemele
cultului catolic moldovenesc trebuia să adopte şi Curtea Imperială din
Viena. dacă ar fi procedat corect.
Atitudinea agresivă a vicarului episcopal al Bacăului s-a manifestat
imediat după ce annatele imperiale austriece au violat graniţele statului
moldav. în urma înţelegerii realizate încă din anul 1782 cu Ecaterina a II-a a
Rusiei, în privinţa recotropirii Olteniei, extinderii hotarelor Bucovinei în
detrimentul Moldovei neacaparate încă. restituirii miilor de pribegi, din
rândurile românilor ortodocşi transilvăneni, refugiaţi în Moldova. În anul
1788, imperialii au pătruns în Moldova şi Ţara Românească. Armatele ruse,
după ocuparea Crimeei. staţionau la Kiev şi aşteptau, sub comanda lui
Rumeanţev şi Potiomkin. desfăşurarea operaţiunilor în Moldova.
Episcopul de Bacău, stătător în Polonia, şi-a amintit de obligaţiile
faţă de credincioşii săi. Înainte de 1O iunie 1788, probabil în înţelegere cu
cei doi Batthyany, unul episcop la Alba Iulia şi altul cardinal primat al
Ungariei. episcopul de Bacău şi-a arătat disponibilitatea de a veni în
Moldova la sediul său episcopal. a cărui autoritate voia să o extindă şi
asupra Ţării Româneşti. Acesta a dorit să se bucure de sprijinul
comandanţilor annatelor imperiale austriece („Scrive pure monsignor
vescovo di Baccovia a questo generale dell' anne austriache, che vuol
venire, e stabilirsi nella di lui diocesi. non solo di Moldavia, ma di Vallachia
ancora"). Relatarea pune în evidenţă încercarea de subminare a autorităţilor
Sfântului Scaun de către generalii imperiali în înţelegere cu cardinalul
primat al Ungariei, episcopii de Alba Iulia şi cel de Bacău, aşezător în
Polonia. Între timp. episcopul Transilvaniei trimisese la Oituz un misionar,
care nu respecta nici cele mai nesemnificative reguli de slujitor bisericesc de
orice rit şi religie. Trimisul lui Batthyany se demonstra mai mult un
răufăcător, decât un slujitor bisericesc folositor. Rocchi, luând cunoştinţă de
conţinutul scrisorii episcopului Batthyany către Sfântul Scaun, a calificat
acest document drept „fals şi foai1e fals („e falso, falsissimo darsi in
Moldavia intieri. villaggi d'ungari, che ignorini la lingua moldava"). În
termini similari a considerat şi corespondenţele lui Zold. mai ales în privinţa
„numeroşilor" catolici de la Ciumbărciu, care s-au transferat la Huşi, înainte
de trecerea peste Nistru a armatelor ruse. În Parohia catolică n-a crescut
numărul enoriaşilor.

arătat,

Rapoa11cle întocmite de Rocchi şi expediate Propagandei Fide au
în ciuda condiţiilor deosebit de grele, cauzate de ocupaţia ruso-

106
https://biblioteca-digitala.ro

austriacă,

o dinamică activă a populaţiei catolice moldoveneşti. In acelaşi
timp, în confonnitate cu acordurile austro-otomane şi bunăvoinţa Rusiei, au
avut loc acţiunile de prindere şi predare către autorităţile militare austriece, a
tuturor dezertorilor fugiţi din Ungaria şi Transilvania în Moldova. Acţiunea
se repeta mereu, din timpul prefecturii lui Mauro şi până la dispariţia lui
Rocchi ca prefect al misionarilor franciscani din Moldova.
În aceste conditii, Sfântul Scaun, condus de Pius al VI-lea, a fost
obligat să elaboreze două breve papale, prin munca depusă de cardinalul
Antonelli, secretar de stat al Sanctietăţii Sale şi cel al Propagandei Fide.
Considerăm necesar să cunoaştem şi punctual de vedere exprimat de
Pius al Vl-lea, atunci când i-a fost prezentată scrisoarea primită de la
Igantius, conte de Batthyany, episcip al Transilvaniei, şi de aceea le-am
transcris şi tradus partea esenţială („Si tratta di un'affare di Moldavia, che
none nuovo, ma se n'ebbe ragione fin dai 1788. E'dunque di mestieri, che
in arcchivio si ripiglino le carte di quell tempo, e poi per tutti gli anni
subseguenti, fino al presente si ricerchino le lettere del padre Rocchi,
prefetto di Moldavia e dale medesine si ricavi tutto quello, che ha scritto dai
padre Posoni, e di tutto se ne faccia un ristretto chiaro, e distinte per dare
sfogo alle rappresentanze del vescovo di Transilvania. L' archivio vada
d'inelligenza coll'abate Anniballi, che avra in Segretaria le Jeitre piu recenti.
Importa ancora di fare questo ristretto con qualche sollecitudine, poiche
vorebbe ii cardinale scrivente riferirlo giovedi venturo a Sua Santita"). „Este
vorba de o afacere privind Moldova, care nu este nouă, dar despre care am
primit reclamaţii încă de la finele anului 1788. Este deci de datoria arhivei
să cerceteze documentele acelei perioade şi din anii care au urmat până în
prezent. Să fie cercetate scrisorile părintelui Rocchi, prefectul Moldovei, iar
din acestea să fie preluate toate infonnaţiile transmise în privinţa preotului
Posoni, iar din toate acestea să se întocmească un rezumat chiar şi
convingător, pentru a putea da răspuns părerilor exprimate de episcopul
Transilvaniei. Arhiva să meargă în înţelegere cu abatele Annibali, care v-a
găsi la secretariat informaţiile cele mai recente. Este important ca acest
rezumat că fie întocmit cu solicitudine, apoi cardinalul. care va întocmi
documentaţia, să o prezinte până joia viitoare Sanctietăţii Sale''.
Pregătirile Sfântului Scaun au fost pe măsura gravităţii erorilor şi
abuzurilor săvârşite de episcop.
La 2 ianuarie 1788, Pius al VI-lca a comunicat lui lgnatius, conte de
Batthyany, episcop de Alba Iulia, precizări în legătură cu problemele arătate
în scrisoarea sa din 6 octombrie 1787. Misiunile catolice din Moldova au
fost constituite pentru comoditatea locuitorilor autohtoni („positac sunt
missiones eas ad indigenarum commoditate novimus ercctos atquc ab anno
1625").
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Ele au fost întemeiate din anul l 625 şi încredinţate fraţilor minor
conventuali. Acţiunea nu a fost lipsită de utilitate, deoarece aceştia au
semănat şi dezvoltat credinţa catolică între oamenii locului, aşa cum
dovedesc documentele de la arhiva Propagandei Fide, care are răspunderea
conducerii acestei acţiuni. Nu cu mult timp înainte, chiar şi ţie ţi-a fost adus
la cunoştinţă de către această congregaţie despre evoluţia stărilor de fapt din
Moldova. Misionarii satisfac nevoile credincioşilor, indiferent de neamul
lor. Cardinalul primat al Ungariei a propus la această congregaţie ca să fie
trimişi acolo atâţia misionari, câţi sunt necesari pentru satisfacerea nevoilor
maghiarilor. ,,Ai solicitat ca să schimbăm o organizare întemeiată de atâta
timp („adeoque omnis tollitur causa immutandarum rerum, quae a tom
Jongo tempore sunt constitutae") şi să-ţi acordăm dreptul de a tutela acele
Jocuri şi pe acei credincioşi, ceea ce nu putem aproba''.
La 29 august l 792, Pius al VI-lea a dat răspunsul cuvenit contelui
Iosif de Batthyany, cardinal primat al Ungariei, care intervenise în favoarea
lui Ignatius, episcop de Alba Iulia, pentru a obţine privilegiul de a i se
încredinţa
conducerea misiunilor catolice din Moldova („quam
necessetesset, ut Moldaviae missioni consuleremus indigenti ministris
Hungariorum lingua collentibus"), sub pretextul că acei oameni nu înţeleg
altă limbă decât pe cea maghiară. Propaganda Fide a aprobat să fie unul sau
doi misionari, demni să fie trimişi acolo, pentru rezolvarea problemelor
celor ce nu înţeleg altă limbă decât maghiara. Cei împuterniciţi au hotărât
trimiterea lui Posoni la Grozeşti. Acesta n-a oferit enoriaşilor decât scandal
şi comportament imoral („tale enim suis parochianis scandalum praebuit"),
iar Propaganda Fide a trebuit să-l retragă („ipsem a memorata parochia
revocare"), deoarece a săvârşit numai crime. Scrisoarea episcopală a tăcut
asupra acestui comportament care a pus în pericol pe ceilalţi misionari şi
chiar pe prefect. Au fost şi alte fapte condamnabile săvârşite în Moldova de
către tri~nişii episcopului Transilvaniei, pe care Pius al VI-leale-a arătat.
ln misiunile din Moldova sunt oameni capabili, care au avut succes,
folosind limba română în activitatea lor, realizată după anul l 625. („Existunt
ibidem periti Linguae Vallachae misionari, non deest, qui lingua callet
Polonicam. Cum igitur iste delegeris unum ex Hungaris. Religiosum, atque
ad illam induxeris missionem"). Toate succesele obţinute au fost dobândite
prin folosirea limbii române.
Documente scrise la Sfântul Scaun în anii 1788 şi 1792 au apreciat
ca nefondate şi nejustificate scrisorile întocmite de contele Ignatius de
Batthyany, episcopul catolic de Alba Iulia şi Iosephus, conte de Batthyany,
cardinal primat al Ungariei.
Ambii demnitari catolici au încercat, prin documente lipsite de
discernământ şi spirit de dreptate, să profite de războiul cotropitor asupra
poporului român, pornit de imperiul Habsburgilor, în înţelegere cu ţarina
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Ecaterina a li-a a Rusiei, pentru realizarea maghiarizării românilor catolici
din Moldova, extinderea fenomenului asupra ortodocşilor.
Tragedia pseudo istoricilor şi a slujitorilor catolici, care susţin şi
proslăvesc punctul de vedere exprimat de către Zold, constă în faptul că
acceptă ceea ce Sfântul Scaun a respins cu dreptate şi demnitate de atâta
timp.
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ROMÂNIA MODERNĂ ÎN DIPLOMAŢIA SFÂNTULUI SCAUN

( 1866-1884)
Dr. Anton

COŞA

Studiul pe care-l propunem atenţiei cititorilor are ca subiect relaţiile
diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România în limitele anilor 1866-1884,
marcaţi de evenimente importante în laic 1 şi eclesiastic 2, respectiv,
4
abdicarea 3 lui Alexandru Ioan Cuza şi instaurarea regimului monarhiei
6
constituţionale 5 în România prin Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen pe
7
de o parte, şi înfiinţarea Episcopiei Catolice de laşi pe de altă parte.
Dacă analiza noastră priveşte raporturile diplomatice dintre un stat
laic şi unul eclesiastic, şi limitele cronologice ale abordării acestor relaţii
8
9
sunt una cu rezonanţă laică (1866) şi alta eclesiastică (1884).
Multitudinea evenimentelor istorice din intervalul de timp analizat
ne-a dezvăluit un cadru istoric interesant, care ilustrează chestiuni majore
10
11
ale celor două diplomaţii (vaticană
respectiv română ) şi integrarea

V. Russu. Gh. Cliveti. Drumul .1pre i11depende11(ă, în voi. Românii în istoria universală
(coordonatori: I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian). I, Iaşi, 1986, p. 282
c I. Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siege et la Ruumanie Muderne. 1866-1914, voi. 57, Roma,
Editrice Pontificia Universita Gregoriana. 1989
3
T. W. Riker. Cum s-a inf(iptuit România Studiul unei probleme interna(iunale. 18561866. Bucureşti. 1944. p. 629-632
4
A. D. Xenopol. Domnia lui Cuza Vodă. II, Iaşi, 1903, p. 77-90; N. Iorga, Istoria
Rumânilor, IX, Bucureşti. 1938, p. 397: C.C. Giurescu, Via(a şi upera lui Cuza Vodă,
Bucureşti. 1966, p. 373-380
5
Gh. Platon, V. Russu. Gh. Iacob. V. Cristian. I. Agrigoroaiei, Cum s-a înfăptuit România
modemâ, Iaşi. Editura Universilf1ţii „Al. I. Cuza", 1993, p. I 03
6
Sever Zolla. Augusta familie regală a României şi al(i auguşti .\'l/l'erani şi principi ai
Europei descenden(i din Basarahi. în Arhim Genealogică, anul I. nr. 2-3. februarie-martie,
1912; N. Iorga, Politica externă a regelui Caroll, Bucureşti, Editura Glykon, 1991, p. 319;
Gheorghe Clivel1, Rernnoaşterea intema(iunolâ a lui Carol de Hohen::.o//ern-Sig111aringen
ca domnitor al României (Principate/or unite). în voi. istoria ca lecturâ o lumii.
Pro(esorului A /exandru Zuh la î1111Jli11ireo 1·ârstei de 60 de ani, laşi. 1994, p. 239-250.
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111
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ef011urilor diplomatice ale celor două ţări în cadrul mai larg al diplomaţiei
europene.
Europa industrială prinsă de asaltul noilor filosofii care pretindeau
participarea fiecărui individ la opera de „modernizare" 2 a vechii societăţi
creştine, era tentată să extindă competenţa statului şi în domeniul moralei şi
al religiei 3 . În aceste condiţii, în Occidentul european, nu întâmplător,
laicizarea a fost de multe ori contestată, iar Sfântul Scaun s-a opus oricăror
ideologii extremiste, apărând în acest fel drepturile fundamentale ale
Bisericii.
Astfel, Papa Pius al IX-iea a făcut o remarcabilă propagandă a ideii
4
societăţii creştine prin publicarea enciclicii Syllahus errorum ( 1864) ca un
preludiu al Conciliului Vatican I (l 869- l 870f'. În mod oficial, Conciliul
Vatican I va fi anunţat la 29 iunie 1867, într-un moment(1 în care erau în
plină desfăşurare o serie de sărbători celebrate cu ocazia celui de-al XVII I lea centenar al martiriului Sfântului Petru.
Pericolul raţionalismului teoretic şi practic promovat de
modernizare, lăsa aparenţa unei iminente catastrofe pentru Sfântul Scaun, în
ceea ce priveşte puterea 7 sa temporală. Convingerea Papei Pius al IX-iea a
fost însă una cât se poate de clar delimitată în enciclica Pastor Aeternus 8
prin care era declarată infailibilă puterea pontificală: „ex se, non ex
consensu Ecclesiae" 9 , şi chiar dacă nu a reuşit suprimarea divizării
creştinătăţii mondiale, a deschis necesitatea unei ferme afinnări a autorităţii
pontificale, mai ales în domeniul spiritual.
A fost mai apoi meritul incontestabil al Papei Leon al XIII-lea 10 care
a echilibrat şi a stabilizat rolul social al Bisericii în condiţiile unei atmosfere
agitate, specifice societăţii industriale (care acredita printre altele şi ideea
luptei de clasă), ideile promotoare ale modernismului având chiar tendinţa
instaurării unei instabilităţi morale ~i, toate acestea, ca un avanpost al
1

1

H. Hauser. Histoin! dip/0111otiq11e de /'Europe. I. Paris, 1926: R. \V. Seton-Watson.
Hi.1/oire des Ro11111ai11s, Paris. 1937, p. 386
2
I. Dum1Lriu-Snago\'. op. cit .. 1989
1
The Ne11· C0111hridge Modern lliston-. Cambridge University Press. 1967. ed. ital. I LJ70.
voi. 11 Material Progres.1· wul ll'orld ll'ide Pmhlems (/870-l89f!). Cap. I. F.ll.ll111sky.
111trod11::io11e: Cap. li. Charles Wilson. Lo .1it11olio11e eco110111ico: ('ap. III. TrC\or I.
Williams. Scie11::0 e tec110/ogio: Cap. IV. David Thompson. // /)('llSiao jiolitico t' .rnciulc.
apud. I. Dum1lriu-Snagov. op cit .. 1989
~ cr .\"lljJ/"ll, nota 3
' lhide111
'~ (i. Martina . .)'/oria de/Jo Chiesa do /,11tcro ai 11ostri giomi. \ol. 111. lhesua. I LJlJ:\ p. 27(1
· I. Dumitriu-Snagov. op. cit .. 1989. p. 7-8
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111
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ateismului. Papa Leon al XIII-iea a fost cel care a ştiut să adapteze linia
Bisericii unor necesităţi sociale de moment, în timp ce Cardinalul Rampolla
a fost cel care a dat soluţii de natură politică unor probleme foarte delicate,
2
ca acelea care priveau viaţa Bisericii în România.
Anul 1866 a fost unul cu rezonanţă în istoria modernă a românilor,
marcând în acelaşi timp o etapă nouă în istoria raporturilor diplomatice
dintre statul român şi Sfântul Scaun. La 23 februarie l 866 Alexandru Ioan
Cuza a fost obligat să abdice 3, într-un moment în care în ţară se făcea
reforma agrară-i. Amintim aici că „înlăturarea lui Cuza şi aducerea unui prinţ
străin a putut fi considerată de contemporani, ca şi de istoriografia
ulterioară, ca o adevărată revolutie în relatiile internationale" 5 . În locul său 6
7
8
va fi adus Carol de Hohenzolle~ Sigma;ingen , car~ la 22 mai 1866 se va
9
afla deja la Bucureşti pentru a depune jurământul de credinţă .
Alegerea prinţului Carol I în 1866 a fost de bun augur pentru
viitoarele raporturi între stat şi biserică în România, în condiţiile în care
acesta s-a dovedit ulterior o veritabilă personalitate europeană (considerat
10
chiar „unul dintre cei mai capabili monarhi europeni" }, promotoare a
11
ideilor moderniste şi care nu s-a limitat ca monarh doar la chestiuni
politice, diplomatice ori militare ci a unnărit şi reglementarea diferitelor
probleme care priveau starea Bisericii din România.
12
13
Interesant şi important în acelaşi timp este faptul că principele
Carol I a acceptat ortodoxia poporului român, unul profund religios, şi,
implicit, străvechile sale tradiţii, convins că „nu există mari diferenţe între
1
catolici şi ortodocşi" -i, reuşind astfel să nu facă un obstacol din calitatea sa
de credincios catolic nici înainte şi nici după alegerea sa ca rege al
1

1

R. F. Espos1to, Leone Xlfl e I 'Oriente cristiano. Studio storica-sistematico, Roma, 1961,
p.412
2
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.i P. Henry. l 'Ahdication du Prince Cu::.a el l'aw!nement de la dynastie Je Hohen::ollern au
trâne de Roumanie. Paris, 1930. p. 17
~ N. Iorga. istoria Romcinilor, voi. IX. Bucureşti. 1930, p. 389-397
'c·t·. supra, no t a 6 . p. __
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" V. Russu, .. Monstruoasa coalifie ·· şi detronarea lui Al. I Cu::a, i11 C11::.a i·odă. ln
Me1110na111. laşi. 1973. p. 506
- Dan Berindei. Societatea ro111âneuscâ î11 1re111ea lui Carol I ( !Hn6-187nJ. Bucure~ti, 1992.
p. 15
' Sever Zoi ta. loc cit.: N. Iorga. 011 cil. 1991. p. 3 19
" F. Ba1nberg. Storw deliu lfllCstione orientale dalia 1iace di Parigi alia pace di Balino.
Milano. 1906. p. 432--U8
111
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11
D1111itm; A. Sturdza. 1Ju111niu regelui Coroi I Fo11te. Cui·ântâri. !Joc11111ente. tomul I.
186(1-187(1. Bucure~t1. 1906
1
~ Cf. Giomole di Ronw. 1849-1870. nr. 117. 24 mai 1866, p. 467
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României. Insistăm aici şi pe „cazul ne-canonic al întregii dinastii catolice
de Hohenzollern-Sigmaringen, care respecta prevederile constituţionale ale
unui stat ortodox, în contradicţie cu îndatoririle faţă de Biserica Catolică,
fapt pe care Sfântul Scaun l-a tratat cu multă prudenţă spre a nu se ajunge la
1
tensiuni politice în dauna poporului român" •
Remarcăm, de asemenea, preocuparea constantă a Sfântului Scaun
faţă de România, după anul 1866, adică exact după aducerea în ţară a
principelui Carol devenit ulterior 2, în 1881 :i rege-i. „Solicitudinea
manifestată pe această linie s-a observat în promptitudinea şi grija cu care
Roma a recunoscut independenţa de stat a României chiar din 1877, apoi
simpatia arătată Regatului României imediat la proclamarea acestuia în
1881, ca să continue cu susţinerea dreptului statului naţional unitar la
5
autodeterminare, după iniţiativa acelei „Românii catolice" din 1884" .
Alegerea în 1866 a unui principe catolic, în persoana lui Carol I, pe
tronul unei ţări ortodoxe cum era România, fondându-se astfel şi o nouă
6
dinastie în spaţiul european, a ridicat pentru Sfântul Scaun o serie de
7
probleme „antrenând formalităţi şi proceduri canonice destinate apărării
8
dogmei şi promovării intereselor Bisericii locale" .
Astfel, Sfântul Scaun a prevăzut condiţii favorabile activităţii unei
Biserici de rit catolic minoritare, într-o ţară ortodoxă majoritară, unde
principele devenit mai târziu rege respecta disciplina Bisericii dominante,
promovând în acelaşi timp o politică productivă faţă de statul român, prin
intennediul celor două Vicariate Apostolice, ale Moldovei şi Valahiei, care,
alături de Provincia Română Greco-Catolică de Făgăraş şi Alba-Iulia, vor
juca un rol de pionierat nu doar pentru unitatea Bisericilor, ci şi, într-o
perspectivă mai lungă, unul de prefigurare a unităţii naţionale româneşti.
Insistăm încă o dată asupra faptului, arătat ceva mai înainte, că
Sfântul Scaun va fi alături de statul român în momente cruciale ale devenirii
sale istorice moderne, precum proclamarea independenţci 9 , urmărind, în
acelaşi timp şi obţinerea unei ierarhii catolice teritoriale proprii, toate aceste
iniţiative eclesiastice anticipând unitatea statală românească.
!h1drn1. p. 61-64: idem. Ro111â11io 111 difJ!onw(io /'oticu1111/11i /939-/9-/./. Bucure~tl.
Editura Garamond. 1991. p. 34
'~-Iorga. OJJ cit.. 1991. p. 319
'.Jean Scnlupery. L 'Europe /)()/itil/lll'. Cion'r11e111e11t-Porlw11c11t-Pressc. facs. Set1cme. Paris.
1895, p. 543
.J ('f. Siifi/"(/. nota J(), p. 227
' Ion Dumitnu-Snagov. op. cit .. 199 I. p. 34
'' Sever Zotta. loc. cit
\'asile Docea. Proiect!!le 11wtri111<111iolc ole 11ri11ci11cl11i Cum/ I ol /fo111â111ci. în .·lrlii1·u
Cicnrnlugiui. IV(IX). 3-4. la~1. Editura Acade1111e1 Rom~îne. l 997. p. 271-295
' I. Du1111tnu-Snagov. 011 cit .. 1989. p. 27
'' lhidem. nota 20
1
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Din analiza documentelor vremii se observă cu claritate cât de
dificilă a fost concilierea dorinţelor diplomatice vaticane cu exigenţele
politice rezultate din venirea la tron a unui prinţ catolic, într-o ţară aflată
încă sub suzeranitatea Porţii, unde tradiţiile Bisericii Ortodoxe trebuiau
respectate şi unde a trebuit ţinut piept şi susceptibilităţilor maghiare în ceea
1
ce priveşte Provincia Eclesiastică Greco-Catolică de Făgăraş şi Alba-Iulia
în Transilvania ( 1853 ).
Acestea au fost şi motivele pentru care Sfântul Scaun a subordonat
sub directa sa jurisdicţie Provincia Eclesiastică Greco-Catolică de Făgăraş şi
Alba-Iulia în Transilvania ( 1853) iar mai târziu, Arhiepiscopia Catolică de
Bucureşti ( 1883) şi Episcopia Catolică de laşi (1884) prin Congregaţia De
Propaganda F ide 2 .
Analizând diplomaţia europeană a Sfântului Scaun din a doua
jumătate a secolului al XIX-iea am constatat unele diferenţe în relaţiile
acestuia_ cu România comparativ cu raporturile faţă de alte state europene.
In timp ce Sfântul Scaun va fi obligat să-şi restrângă puterea
temporală în avantajul puterii spirituale, ca unnare a unificării ltaliei 3 ,
România modernă, unnând propria dorinţă de unitate teritorială, îşi va
4
refonna propriile sale structuri apelând la diplomaţia vaticană.
Dacă Sfântul Scaun va evolua spre o fonnă de putere spirituală,
independentă de puterea laică, de stat, refonnând în acelaşi timp
5
catolicismul pe linia ei universalistă , România, cu o naţiune majoritar
ortodoxă, va obţine dreptul la autodeterminare, dezvoltând astfel o
6
diplom~ţie proprie , corespunzătoare necesităţilor de moment.
In vreme ce puterea temporală redusese confruntările politice ale
Sfântului Scaun şi o eliberase de necesitatea recurgerii la forţă, lărgindu-i
posibilităţile de acţiune în domeniul spiritual şi mărind rolul papalităţii în
apărarea foarte clară pe linie diplomatică a păcii 7 , România unnărea
8
construirea unui stat care ca putere şi autoritate morală putea răspunde unor
nevoi politice şi putea contribui în acelaşi timp la încheierea de bune
raporturi ecumenice, derivând din dreptul la libertate religioasă, într-un
moment când Biserica 011odoxă aspira, profitând de o conjunctură
favorabilă, la obţinerea propriei autocefalii9.

I fhilfC:'lll. p. 28
~ lhidC:'111. nota 21
1
lhlllclll. p. 36
~ ('j'
. supra. nota 6. p. I 02
'I. Dum1triu-Snagm. op. cit .. 1989. p. 36
'' Gh. Platon. V. Russu. Gh. Iacob. V. Cristian. I. Agrigoroa1ei. op. cit., p. 223-260
- cr. supra. nota 3, 1989, p. 36
-~ Gh. Platon. V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian. I. Agrigoroaiei. op. cit., p. I 06
1
' I. Dumitriu-Snagov, op. cit., 1989, p. 36

114
https://biblioteca-digitala.ro

În timp ce Sfântul Scaun apărea în politica statelor europene ca o
1
forţă preponderent cons€rvatoare, România , ca o ţară ortodoxă, căuta în
2
politica vaticană ideea unităţii Bisericii, urmărind în planul efo11urilor
diplomatice unitatea naţională într-un moment propice pentru modernizarea
vieţii sale sociale.
Toate aceste raporturi prezentate de noi destul de sumar în rândurile
3
anterioare, au fost subsumate cadrului politic general european al vremii,
care, de altfel, le-a şi favorizat, le-a determinat printr-un exerciţiu
diplomatic complex, conducând finalmente la un rezultat comun în evoluţia
4
vieţii sociale , la o omogenizare a unor probleme atât de eterogene.
Anul 1866 5 marchează în mod cert un nou început pentru România,
care include statul modern român în concertul politic al popoarelor
moderne, în diplomaţia europeană a vremii. „Venirea lui Carol pe tronul
României - faptul a fost demonstrat într-o manieră deosebit de
7
convingătoare 6 - a constituit un pas pe calea realizării independenţei" . Este
cunoscut faptul că „un element esenţial în alegerea acestei căi l-a constituit
necesitatea unei stabilităţi interne; în acelaşi timp, însă, un principe
aparţinând unei mari familii domnitoare din Europa constituia, în
consonanţă cu aspiraţiile generale ale ţării, şi o premisă pentru realizarea
independenţei, aşa cum, de altfel, o vor demonstra acţiunile ulterioare.
8
De asemenea, Constituţia din 1866 a reprezentat un act de voinţă
naţională, de afinnare constituţională a independenţei politice, prin faptul că
legea de bază a ţării nu făcea nici o referire la suzeranitatea otomană sau la
9
existenţa unei garanţii colective a Europei" , recunoscând în acelaşi timp
libertatea de cult pentru catolicii din ţară.
Deşi din punct de vedere spiritual, situaţia era foarte delicată pentru
diplomaţia vaticană, care urmărea salvgardarea unei autorităţi spirituale de
tip paternalist, în haine noi fireşte, apărându-şi astfel propria identitate
politică, aceasta va dovedi în demersurile sale deopotrivă eleganţă şi
abilitate în condiţiile în care românii promovau în epocă idealuri liberale.
10
România a unnărit o strategie proprie
destinată obţinerii
independenţei de stat şi a unei suveranităţi totale, demersurile diplomatice
1
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româneşti

fiind atent observate de Sfântul Scaun. „Atunci când unnărim
dezbaterile parlamentare ale epocii, observăm lesne că ele se desfăşoară fără
a se avea în vedere o ştirbire a independenţei prin statutul juridic
internaţional al României. Fără îndoială, acesta şi-a pus amprenta asupra
1
modului în care a fost nevoită să acţioneze diplomaţia română" în acea
perioadă ,.în care. datorită obişnuinţelor epocii. România nu este privită ca
un stat cu drepturi depline pe plan internaţional, ceea ce a îngreunat
afinnarea sa pe plan extern. Dar. tocmai în aceste condiţii, guvernul român a
avut posibilităţile cele mai adecvate pentru a utiliza acţiunea externă ca un
instrument deosebit de eficace în drumul care avea să fie încununat de
2
cucerirea şi recunoaşterea independenţei" . În aceste condiţii nu ne miră
3
faptul că şi Sfântul Scaun a luat cunoştinţă de această dorinţă a românilor
de înfăptuire a independenţei de stat, infonnaţiile fiind transmise atât pe
filiera diplomaţiei oficiale centrale, cât şi prin intennediul misionarilor
apostolici din teritoriu.
Astfel, dintr-un raport al Mons. Lodovico Iacobini, Arhiepiscop de
Tessalonic, Nunţiu Apostolic de Viena, către Cardinalul Alessandro
4
Franchi, Prefect al Sacrei Congregaţii De Propaganda Fide, document datat
la 4 mai 1875, reiese necesitatea independenţei României, vorbindu-se de o
totală emancipare 5 a guvernului de la Bucureşti de sub suzeranitatea
otomană. În acelaşi document se face o interesantă paralelă între „caracterul
6
penibil al suzeranităţii otomane" şi crearea unei ierarhii catolice proprii în
spaţiul românesc.
Problema independenţei României a suscitat multe discuţii printre
marile puteri europene ale vremii, interesate de prezervarea sferelor proprii
de influentă în zonă. Amintim aici doar demersurile contelui Andrassy7,
8
artizanul politicii externe austro-ungare în intervalul 1871-1879, în directă
legătură directă fireşte cu interesele de influenţă europeană ale AustroUngariei al cărui ministru de externe era. „Este adevărat, Austro-Ungaria
părea uneori dispusă să acorde un anumit sprijin României cu care era
vecină şi care putea constitui o barieră în calea expansiunii ruse în Balcani;
raporturile cu marile puteri. mai ales cu Germania şi Rusia, s-au dovedit însă
a fi prioritare, ceea cc a dus la o anumită politică duplicitară a diplomaţiei
austro-ungare faţă de guvernul român, la o încurajare uneori falsă a acestuia,
la o derutare a sa.
1
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Educaţional.

2003. p. 219

De altfel. Austro-Ungaria era determinată la o anumitf1 prudenţă în
1
condiţiile luptei românilor pentru realizarea idealului daco-rornan" •
Oricum, războiul ruso-româno-turc. din 1877 va fi o ocazie bunf1 pentru
ducerea la îndeplinire a acestui deziderat istoric r01rn\nesc, legalizat ulterior
la Congresul de la Berlin 2 din l 878.
Nu întâmplător ,,interesul diplomatic special al srnntului Scaun faţă
de Principatele Române, faţă de România în general. în cursul secolului al
XIX-iea va fi datorat în mare măsură tocmai dorinţei crefirii unei ierarhii
catolice indigene, fapt menit să înlăture protectoratul' di feritelor Puteri
europene, care îşi revendicau griia faţă de credincioşii catolici".i de aici.

„Oricum, având în vedere faptul că problema
protectoratului viza, pe lângă eventuala putere protectoare
(Austria, Rusia, Franţa), în pri1nul rând Sfântul Scaun şi statul
român, atât autorităţile inte111e din Moldova, ulterior din
România, cât şi Sfântul Scaun vor conştientiza că pretenţiile
protecţioniste externe nu vor putea fi înlăturate decât odată cu
acordarea unui statut juridic local Vicariatului Apostolic al
Moldovei, lucru care se va realiza mai târziu graţie eforturilor lui
5
Mihail Kogălniceanu" .
„Relaţiile diplomatice dintre Sfântul Scaun şi România
vor fi marcate şi după 1866 de problema ierarhiei catolice de aici,
în condiţiile existenţei doar a câte unui Vicariat Apostolic la Iaşi
şi Bucureşti, impunându-se o adaptare la noile condiţii sociale şi
6
politice existente .
În urma Congresului de la Berlin, Mihail Kogălniceanu,
pe atunci ministru de externe, prezenta Sfântului Scaun, la 8
7
august 1878 , prin intermediul Mons. Ignazio Paoli, decizia de a
începe discuţiile pentru reglementarea situaţiei Bisericii Catolice
din România. Dorinţa guvernului român era de a se ajunge la
crearea unei ierarhii catolice indigene. Mons. Paoli arf1ta atunci
că era favorabilă atât conjunctura spirituală cât şi cea politică.
1
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Mihail Kogălniceanu dezbătuse în urmă cu două decenii
problema Concordatului, prin urmare era familiarizat cu multe
dintre problemele care priveau relaţiile dintre Sfântul Scaun şi
România. Tratativele se vor desfăşura în condiţiile politice
interne şi internaţionale ale vremii, atitudinea Sfântului Scaun
contribuind direct la consolidarea autorităţii României în dreptul
internaţional. Puteri le europene ale timpului îşi vor da, în cele din
urmă, şi ele acordul privind crearea ierarhiei catolice indigene în
România" 1 •
Măsurile

pc care Ic va lua Sfântul Scaun vor face, după cum vom
vedea, ca Roma să devină centrul unic al întregii administraţii teritoriale
De Propaganda Fide,
eclesiastice catolice din România, prin Congregaţia
,
punând capăt astfel şi „problemei protectoratului"-.
Idealul independenţei Ro1mîniei este exprimată de numeroase
documente pontificale din care reiese foarte clar şi dorinţa identică a
Sfântului Scaun, aceste acte pontificale reflectând sugestiv politica
religioasă a Sfântului Scaun 3 , adaptată unor circumstanţe istorice concrete.
Astfel, Sfântul Scaun: s-a arătat interesat de ieşirea României de sub
suzeranitatea Porţii în întreaga perioadă anterioară independenţei; a privit
Biserica din România şi misionarii în munca lor pastorală într-o perspectivă
de independenţă; a considerat op011ună reprezentarea diplomatică a
României la Sfântul Scaun; a susţinut politica românească atât în nordul cât
şi în sudul Dunării etc.
Independenţa de stat a României a fost un ideal istoric căruia Sfântul
Scaun s-a angajat, în consonanţă cu ancestrala sa vocaţie de susţinere a
libertăţii creştinilor, cu toate că menţinerea relaţiilor diplomatice într-o
4
Europă frământată de mişcări ideologice şi de schimbări sociale, punea
Sfântul Scaun în faţa unei probe de mare abilitate, în condiţiile în care
diplomaţia sa era orientat[\ în principal spre apărarea Bisericii şi sprijinirii
promovării dreptului popoarelor la autodeterminare.
Diplomaţia Sfântului Scaun a căutat să contracareze interesele
Austro-Ungariei, opunându-se măsurilor promovate de împăratul Franz Iosif
I şi politicii naţionaliste ungare, acceptând în acelaşi timp colaborarea cu
ierarhia şi reprezentanţii românilor din Transilvania şi Bucureşti, în perioada
în care diplomaţia româncascfl cfluta avantaje în deciziile Congresului de la
Ber1111"
1
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Relaţiile

dintre Sfântul Scaun şi România au fost marcate şi după
Congresul de la Berlin de problema ierarhiei catolice din România în
condiţiile în care aici exista doar un simplu Vicariat Apostolic la Bucureşti
şi un altul la Iaşi şi se impunea o adaptare la noile condiţii sociale şi politice
existente.
1
În unna concluziilor desprinse la lucrările Congresului de la Berlin ,
Mihail Kogălniceanu, ministrul afacerilor externe de atunci, aducea la
cunoştinţa 2 Sfântului Scaun la 8 august 1878 prin intermediul Mons. Ignazio
Paoli decizia de a începe discuţiile pentru reglementarea situaţiei Bisericii
din România. Dorinţa guvernului român era aceea de a se ajunge în cele din
unnă la crearea unei ierarhii catolice în România, cu atât mai mult cu cât şi
3
Mons. Paoli (care va purta o interesantă corespondenţă cu principele Carol
4
I) arăta tot atunci faptul că era favorabilă atât conjunctura spirituală cât şi
5
cea politică .
Mai mult, Papa Leon al XIII-iea însuşi acceptă propunerea
românească cu bunăvoinţă cerând chiar unele infonnaţii de ordin practic
vizând posibilitatea menţinerii unui cumul de demnităţi pentru Mons. Paoli,
6
precum şi reşedinţa viitoarei Arhiepiscopii şi a celor sufragane .
Pentru a cunoaşte mai îndeaproape situaţia, Cardinalul Giovanni
Simeoni concepea un chestionar cu 20 de puncte ţinând să precizeze 7 că în
România, pentru a se elimina intervenţia statului şi a apăra libertatea
Bisericii, nu se va putea admite nici un fel de patronat.
Tratativele duse între Sfântul Scaun şi România au luat în calcul
stabilirea tipului de acord considerat ca cel mai potrivit între acestea la
vremea respectivă. Mihail Kogălniceanu a dorit reluarea mai vechiului
8
9
proiect al lui Al. I. Cuza , cu care el dezbătuse de altfel cu vreo două
10
decenii mai înainte problema Concordatului
(demers care viza din
perspectiva guvernului român de atunci o biserică catolică naţională 11 , un
cler naţional, un episcop cu reşedinţa la Bucureşti având jurisdicţie asupra

1
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X
.111/il"O. nota 1
p. 223
'' Octa\·ian Bârlca. Lo Ro1111w11ie el H.0111e so11.1· Ic l'rincc _,l/c.w11drc .J ( "11::.0 ( / 859-/ 86(J), în
.·lctu Historirn. I. Roma. 1959. p. 1O1-280
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întregii ţări. calendar gregorian şi relaţii diplomatice cu Sfântul Scaun)
fiind luate în discuţie. de asemenea. problema şcolilor şi a ierarhiei
ortodoxe, ambele considerate deosebit de importante pentru libera
dezvoltare a catolicilor.
Ierarhia ortodoxă a vremii invoca însă pericolul prozelitismului
printre copii şi adolescenţi în detrimentul acestora din urmă şi riscul
provocării unei periculoase divizări a oamenilor în condiţiile în care poporul
2
avea nevoie în acel moment de o puternică solidaritate în serviciul unităţii

1

naţionale.

În cele din unnă. curentul de opinie favorabil Sfântului Scaun a fost
susţinut în mediul românesc, acreditându-se chiar ideea, fericită de altfel, că
o Biserică Catolică putea deveni chiar o forţă unificatoare pentru români în
general, atât din Nordul cât şi din Sudul Dunării, deşi, la vremea respectivă
această opinie 3 a fost considerată ca extravagantă atât în plan politic cât şi
religios.
Mons. Paoli va depune eforturi susţinute pentru menţinerea prezenţei
problemei ierarhiei catolice din România în mediile diplomatice, acţionând
constant la toate nivelurile politice. Astfel, el prezintă.+ problema la 27
ianuarie 1874 împăratului Franz Iosif la Viena, pentru ca la 2 august acelaşi
an să ducă tratative directe cu Vasile Boerescu5 , ministrul afacerilor externe
de la Bucureşti.
La 2115 noiembrie 1874, în răspunsul lui Vasile Boerescu către
6
Mons. Paoli, acesta îi comunică acordul guvernului român pentru crearea
Episcopiei de Bucureşti şi de asemenea intenţia României de a stabili relaţii
diplomatice cu Sfântul Scaun.
În scrisorile apostolice din 11 decembrie 1879 către principele Carol
I şi ministrul Vasile Boerescu, Papa Leon al XIII-iea îşi exprimă satisfacţia
7
pentru independenţa de stat recunoscută la Congresul de la Berlin şi
confinnă că este de acord cu venirea la Roma a unui reprezentant diplomatic
8
însărcinat cu începerea tratativelor .
Prezentarea scrisorilor apostolice din 11 decembrie 1879 prinţului
Carol I şi ministrului Vasile Boerescu, venea într-un moment dificil chiar
1

Tocanei. Pietro. Storia de/la C/1iesa Callolica i11 Ro111a11ia. voi. III. li I 'icariato Apostolico
e le Missiu11i dei Fmti Minori Co111·e1111wli in ,\foldm·ia. parte seconda. PadO\a, Edizioni
Messaggero. 1%5. p. 523-524 respeclI\ 626
: I. Dumilnu-Snago\. op. cit.. 1989. p. 92. nula 99
' lhide111. nota 100
4
Ihide111. no la 102
'N. Iorga. np. cit„ 1991. p. 325
''I. Dumilriu-Snago\'. OJJ cit.. 1989. p. 92. nota 103
- /Jorn111rnts dip/011wtiq11e.1 A//aires d'Orient. Congn's de Berlin. /?\78. Paris. p. 162: Cf.
supra. nota 6. p. 239
x I. Dumilnu-SnagO\. op. CJI.. 1989, p. 93. nota I 04
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dacă

aceste scrisori, conţinând acordul Papei Leon al XII 1-lea vor fi
recunoscute de guvern înainte de căderea acestuia. Intenţia generalf1 era
1
aceea de a se alinia la administraţia financiară modernă prin introducerea
calendarului gregorian, proiect de care Biserica din Rom<înia avea urgentă
nevoie.
Un nou raport cu privire la episcopie, al Card. Simeoni, face
cunoscut, puţin mai târziu, chestiunile practice, de ordin diplomatic, propuse
de guvernul român care se învoia să-şi trimită un reprezentant diplomatic la
2
Roma . Dar, mai întâi, Card. Simeoni vroia să discute cu guvernul aspectele
restrictive pentru Sfântul Scaun-'. Mons. Paoli anunţă la 30 ianuarie 1880, la
4
Congregaţia De Propaganda Fide faptul că situaţia internă de la Bucureşti
favorizează reluarea discuţiilor.
În preambulul acestor contacte diplomatice, guvernul de la Bucureşti
cere episcopului Paoli să sugereze punctele de vedere formulate pentru
încheierea concordatului, din această cerere reieşind intenţia intenţia
ministrul român de a face un sondaj de opinie înaintea clarifid1rii
răspunsului său.
Prinţul

Carol I îi va mulţumi Papei Leon al XIII-iea pentru eforturile
sale depuse în favoarea poporului român şi-l va asigura de faptul că
guvernul său va acorda întreaga sa protecţie Bisericii Catolice cu „dorinţa de
a vedea situaţia acestei mari şi sfinte biserici reglementate de o manieră
conformă unei poziţii independente şi suverane" 5 .
lată cum, treptat, perioada tatonărilor premergătoare tratativelor
directe era înlocuită treptat de faza negocierilor diplomatice, definindu-se tot
mai clar şi posibilităţile de colaborare. Relaţiile diplomatice au fost văzute
de statul român ca exprimând o necesitate politică, punând bazele României
modeme.
Atenţia arătată de guvernul român pentru încheierea unui concordat
cu Sfântul Scaun corespundea unui dublu obiectiv: un obiectiv intern pentru
reglementarea situaţiei Bisericii Catolice şi relaţiile sale cu statul şi un
obiectiv extern tinzând la recunoaşterea de către diplomaţia vaticană a
autorităţii României ca stat independent şi suveran, în cadrul mai larg al
diplom~ţiei universale.
In ceea cc-I priveşte, Sfântul Scaun, în orientarea politicii sale
orientale, considera 61 autoritatea unui stat suveran convenea pentru crearea
şi recunoaşterea Bisericii a unei ierarhii proprii în vederea pregătirii

f/Jide111. p. 93
' !hid('///
'/hide111. nola I 07
~ Cr. SllfJ/'(/, 110\a (). p. 133
' I. Dum1lriu-Snagov. 011 cil. 1989. p. 94. no la 11 O
I
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1

strategiei de unitate a Bisericii. Schimbul de scrisori între Papa Leon al
Xiii-lea şi prinţul Carol juca rolul de undă verde pentru tratativele
diplomatice.
Mons. lgnazio Paoli, care până în acest moment era personajul care
servise ca intennediar în faza tatonărilor, reuşise să se apropie oficial de un
protagonist al politicii româneşti, un diplomat care se declarase deja
3
favorabil tratativelor. Ion Bălăceanu~. în acel moment ambasador la Viena ,
deschizând calea direct către negocieri cu N unţiatura Apostolică.
Pentru Sfântul Scaun, reprezentat la Viena de Card. Luigi Iacobini,
intemunţiu apostolic, care participase la negocieri, fusese un avantaj
5
cunoscând„ de multă vreme persoana şi opiniile ambasadorului Ion
Bălăceanu.

Anticipând faptele, trebuie ştiut că negocierile acestei noi etape au
început în februarie 1880 trecând prin mai multe faze şi tenninându-se
favorabil în urma analizei făcute de consistoriul cardinalilor din cadrul
Congregaţiei Afacerilor Eclesiastice Extraordinare în Sesiunea 566 ţinută pe
6
3 martie 1883 . Dar, în acest timp, tratativele vor fi purtate în unna unui
atent studiu la Roma şi Bucureşti, unnând strategia politică ale ambelor
- .
7
parţi contractante .
Primul moment important care a introdus problema în procedură
canonică a fost reuniunea cardinalilor ţinută în Sesiunea 491 a Congregaţiei
Afacerilor Eclesiastice Extraordinare din 20 mai 1880 8 , câteva săptămâni
după ce guvernul român îi ceruse Mons. Paoli câteva orientări generale în
9
eventualitatea pregătirii unui proiect de concordat .
10
Mons. Paoli a insistat asupra modului practic de constituire a noii
ierarhii în ·jurul unei Arhiepiscopii la Bucureşti şi prin crearea de sedii
sufragane la Iaşi şi Galaţi, integrând de asemenea aici şi Dobrogea care
aparţinea jurisdicţional diecezei de Nicopole ad Istrum în Bulgaria.
Cardinalul relatator va prezenta situaţia în evoluţia sa istorică
11
insistând asupra scrisorii Papei Leon al XIII-iea adresată prinţului Carol I
I fhic/c111, p. 95
c Ion l3fdf1ccanu. So111·c11irs po/itic111es el di11!0111atic111es. /H4X-/903, Biblioteca Academiei
Rom[111e. Ar/111·u B1ilcicco1111. manuscris I. foi. 67. apud Gh. Platon. V. Russu. Gh. Iacob. V.
Cristian. l. Agrigoroaiei. 011 cit., p. 118. nota 9
; Mmistcrul Afacerilor Strf1ine [al Ro1rniniei]. Dorn111rnte oficiale. Bucureşti. 1880, p. 33.
apud Gh. Platon. V. Russu. Gh. Iacob. V. Cristian. I. Agrigoroa1e1. op cit .. p. 232
.i l. Dumitriu-SnagO\. Of! cit.. 1989. p. 95

' (' f. Sllfil"ll. nota ( ( ()
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- lhide111. p. 9)-96
'lhide111. p. 96
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lhidc111
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la 11 noiembrie 1879, accentuând întreaga sa disponibilitate „pentru
reglarea situaţiei Bisericii Catolice din România conforme cu poziţia
1
politică independentă şi suverană a acestei ţări" şi amintea răspunsul lui
Carol I care promitea tot ajutorul său. Guvernul român decidea-' atunci
începerea tratativelor prin intennediari şi prin reprezentanţi diplomatici.
La 27 ianuarie 1880, cum am amintit deja, Card. Simeoni trimitea
Mons. Paoli în numele Papei şi a Cardinalului Secretar de Stat, instrucţiuni
3
pentru informarea guvernului român asupra poziţiei Sfântului Scaun . În
cele din unnă, decizia luată în Sesiunea 491-t privea: acordul pentru
înfiinţarea unui scaun arhiepiscopal la Bucureşti; se dădeau instrucţiuni
cardinalului internunţiu de la Viena, în vederea unor tratative pentru a
obţine: (libertatea Sfântului Scaun pentru alegerea şi numirea episcopilor şi
a jurisdicţiei totale în exerciţiu şi în raporturile lor cu Sfântul Scaun,
libertatea cultului public după normele Bisericii Catolice, libertatea de
fondare de seminarii şi şcoli, libertatea pentru Biserică de a avea bunuri
mobile şi imobile, şi de administrare a propriului său patrimoniu).
Instrucţiunile au fost trimise Cardinalului Iacobini printr-o scrisoare 5 la 23
mai 1880.
Un alt moment important în activitatea diplomatică desfăşurată de
reprezentanţii Sfântului Scaun şi cei ai României se regăseşte în reuniunea
6
Sesiunii 546 din 29 noiembrie 1881. Această fază a tratativelor a cunoscut
însă unele incidente care au întârziat progresul relaţiilor.
Reîntors la Bucureşti, Mons. Paoli se va preocupa de întreţinerea
contactului cu noul ministru plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti
(contele Hoyos Sprizenstein, cel care afinnase într-un raport că „prin
intrarea României în rândul statelor independente i s-a dat acestei ţări, în
mod formal, dreptul să-şi făurească, după placul ei, viitoarele relaţii cu
celelalte state şi în special cu imperiile vecine"\ considerat de către acesta
un bun catolic şi continuarea lucrărilor de constrncţie a noii catedrale
8
catolicc . Din Viena, Cardinalul Iacobini îl va informa pe Cardinalul Nina
de contactele sale cu ambasadorul român Ion Bălăceanu care avea să arate
9
mult interes pentru colaborare . Ion Bălăceanu va reuşi în urma comunicării
cu ministrul afacerilor externe al României Vasile Boerescu să anunţe că
Sfântul Scaun acceptase negocierile diplomatice cu guvernul de la
I f/Jiae/11
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Bucureşti.

El stabilea, prin programul de act1v1tate viitor că se aştepta la
Bucureşti un anteproiect sau bază de pornire, în consonanţă cu dorinţa
Sfântului Scaun, şi în unna analizei, acesta din unnă, îşi comunica' propriile
sale observaţii.
Dorinţa lui Vasile Boerescu va provoca o serie de proteste din cauza
lipsei abilităţii diplomatice care cerea probe: procedura sa elimina
2
tratativele, reducând întreaga colaborare la o banală corespondenţă . Însă,
fundamentul 3 , chiar a contactelor politice deja încheiate între cele două părţi
fusese deja pus; recunoaşterea independenţei şi suveranităţii de stat a
4
României de către Sfântul Scaun şi organizarea activităţii religioase a
5
Bisericii Catolice din România de către guvernul român .
Oricum, tratativele vor continua în condiţiile politice ale epocii. În
peisajul diplomatic al vremii, poziţia Sfântului Scaun privind recunoaşterea
independenţei României va contribui direct şi hotărâtor la consolidarea
autorităţii acesteia din unnă în dreptul internaţional. Şi aceasta în
contradicţie cu celelalte mari
puteri europene care continuau să
6
condiţioneze recunoaşterea independenţei României impunându-i „unele
7
soluţii într-un moment în care situaţia ei nu era consolidată încă" .
8
Trebuie să amintim aici şi Sesiunea 566 a Sacrei Congregaţii a
Afacerilor Eclesiastice Extraordinare, convocată la 3 martie 1883 de
Cardinalii Di Pietro, Ledochowski, Simeoni, Bartolini, Howard, Nina şi
9
lacobini , unde au fost purtate o serie de discuţii concentrate pe un număr de
4 subiecte principale.
Astfel, discuţiile purtate cu privire la oportunitatea pentru Sfântul
Scaun a înfiinţării unei ierarhii eclesiastice catolice în România, bazate pe
libertatea Bisericii şi sub garanţia legii au condus în cele din urmă la un
10
rezultat afinnativ , punând în evidenţă necesitatea politică pentru România
de a i se recunoaşte independenţa de stat şi prin crearea unei ierarhii catolice
proprii. Ceea ce considerăm de asemenea important pentru autoritatea
diplomaţiei Sfântului Scaun în relaţiile cu România independentă, este
acordul creării ierarhiei catolice, dat de diplomaţi ai puterilor europene.

1
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ln pnvmţa colaborării cu guvernul României vor fi preferate
1
contactele personale şi colaborările confidenţiale. Se va lua hotărârea ca
viitoarea ierarhie din România să cuprindă o arhiepiscopie la Bucureşti şi
două episcopii sufragane la Iaşi şi Galaţi, precizându-se faptul că este
necesară o separare a acesteia de episcopia de N icopolis ad Istrum.
De asemenea, se stabilea un plan economic pentru asigurarea dotării
noilor dieceze, fără apelul la statul român, cu respectarea suveranităţii
statale „a nonna di mente'' 2, se menţiona faptul că relaţiile diccezelor cu
Congregaţia De Propaganda fide sunt plasate sub jurisdicţia ordinară a
dreptului canon 3 , creându-se de către aceeaşi Congregaţie, în numele
Sfântului Părinte, şi un oficiu separat pentru relaţii confidenţiale-I cu noile
dieceze până la noi dispoziţii.
După o lungă suită de negocieri, putem spune că în acest moment 5
poziţia Sfântului Scaun a fost definitiv stabilită. El renunţă la ideea iniţială a
6
acordului de tip concorditar şi va reduce negocierile la o măsură agreată
confidenţial de cele două părţi, crearea ierarhiei naţionale fiind considerată
necesară, ca o structură eclesiastică corespunzătoare structurii unui stat7
independent şi suveran.
Astfel, decizia Papei de ridicare a Vicariatului Apostolic al Valahiei
8
„direct la rangul de reprezentare" prin titlul de Arhiepiscopia Catolică de
9
Bucureşti, la 27 aprilie 1883 va contribui la consolidarea morală a aspiraţiei
românilor la un stat unitar naţional.
Strategia fixată la Sesiunea 566 nu a neglijat fireşte nici Moldova
unde exista un Vicariat Apostolic cu sediul Ia Iaşi. După numirea 10 Mons.
Paoli la 27 aprilie 1883, la 21 iunie Mons. G. Boccali atrăgea atenţia
Cardinalului Simeoni asupra condiţiilor favorabile existente, care permiteau
numirea Mons. Camilli ca episcop de Iaşi 11 în viitorul apropiat.
Din Bucureşti, un an mai târziu, la 6 iunie 1884, Mons. Paoii
propune Cardinalului Iacobini procedura de urmat pentru crearea diecezei
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de Iaşi şi numirea Mons. Camilii la conducerea acesteia • Apoi, două zile
2
mai târziu. îi comunica recentul consimţământ dat de către rege.
Papa Leon al XIII-iea prin Bula din 27 iunie 1884 ridică Vicariatul
Apostolic al Moldovei la rangul de Episcopie Catolică de Iaşi, pe aceleaşi
baze ca şi cea de la Bucureşti. Ambele au fost subordonate jurisdicţional
3
direct Sfântului Scaun, prin Congregaţia De Propaganda Fide .
Aşadar, de la această dată, Provincia Eclesiastică Greco-Catolică de
Făgăraş şi Alba-Iulia ( 1853 ). Arhiepiscopia Catolică de Bucureşti (1883) şi
Episcopia Catolică de laşi ( 1884) „dispuneau administrativ de un teritoriu
eclesiastic catolic, unitar. de extindere naţională (aşa cum va fi stipulată mai
târziu „Biserica Catolică de oricare rit"-1 în Concordatul din 1927), un
5
adevărat şi legitim Sta/11.s Catho/ic11s Romaniae" .
1

Iată

cum, „în raport cu principiul canonic de promovare a
ierarhiei indigene, Sfântul Scaun, în respectul tratativelor duse cu
guvernul de la Bucureşti, începute încă din anul 1860 pentru
realizarea unui Concordat, a creat mai întâi, în orientarea
Congresului de la Berlin din 1878, o ierarhie eclesiastică proprie.
Ea corespundea teritoriului statului român independent cu intuiţia
6
dezvoltării ulterioare" .
Toate aceste măsuri luate de Sfântul Scaun vor conduce la o
interesantă situaţie conform căreia Roma va deveni centrul unic al întregii
administraţii teritoriale eclesiastice româneşti, prin intennediul Sacrei
Congregaţii De Propaganda Fide, „acea Romania Catho/ica, anticipând cu
34 de ani crearea politică a statului naţional unitar proclamat la 1 decembrie
7
1918" .
Fireşte noi nu ne-am propus în aceste câteva pagini epuizarea
subiectului ales, conştienţi fiind de faptul că acest lucru nici nu ar fi fost
posibil în condiţiile în care cercetarea istorică evoluează. Sperăm însă ca
demersul de faţă să conducă la continuarea cercetării problemei abordate
astfel încât în timp să putem avea alte şi alte imagini privind relaţiile
diplomatice dintre România modernă şi Sfântul Scaun, integrate la vremea
respectivă într-un context mai larg. acela al diplomaţiei europene.
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ROMÂNIA, UNGARIA ŞI CEANGĂII
ÎN PREAJMA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Prof. univ. dr. Petre

ŢURLEA

În perioada modernă şi contemporană, Ungaria a încercat să forţeze
continuarea procesului de maghiarizare a ceangăilor, chiar dacă aceştia nu
mai trăiau în interiorul graniţelor sale, şi să-i folosească pentru subminarea
Statului român. Metodele cele mai diverse au fost întrebuinţate, de la
trimiterea de propagandişti maghiari în Moldova, la trimiterea de „ajutoare"
materiale ori la încercarea folosirii Bisericii Catolice în scopul
maghiarizării. România în cele mai multe momente nu a ştiut să-i apere pe
ceangăi de toată această ofensivă. Dar, ceangăii înşişi au respins-o, afirmând
constant că ei sunt români. Cei câţiva rătăciţi care au acceptat că ar fi
unguri, n-au făcut decât să sublinieze odată în plus poziţia fennă a
majorităţii.

Pe fondul unei continuităţi a disputei româno-maghiare în jurul
problemei ceangăilor, s-au înregistrat momente de intensificare a acesteia.
Despre un astfel de moment, cel din anii imediat premergători primului
război mondial, există documente inedite de arhivă; corelate cu presa
vremii,maghiară şi română, oferă o imagine veridică a confruntării.
Deşi exista un Tratat de alianţă între România şi Austro-Ungaria, din
1883, totuşi atât conducerea de la Bucureşti, cât şi cea de la Budapesta ştiau
că mai devreme sau mai târziu se va ajunge la confruntare militară între cele
două ţări, pornită de la dorinţa românilor de a-şi crea un Stat naţional unitar,
eliberându-i pe fraţii lor din Monarhia habsburgică. În vederea acestui
moment al confruntării armate, Ungaria a încercat să-i aducă peste Carpaţi
pe ungurii şi ceangăii trăitori în Vechiul Regat, iar pe cei cc rămâneau aici
să-i transforme în pioni ai politici sale. La rândul său, România i-a susţinut
material şi mai ales moral pe românii din Austro-Ungaria, întreţinându-le
speranţa în eliberare şi unire. Concomitent, ambele părţi se acuzau reciproc
de politică discriminatorie, dispută deseori ajunsă şi în Parlament, dar
manifestată cel mai aprig în presă.
În iulie 191 O apărea într-un ziar românesc din Budapesta un articol
sub titlul Politica de nationalităti aici şi în România, ca răspuns Ia afirmaţiile
lui Endrc Bama din ziarul unguresc „Budapcsti Hirlap"; conform acestuia
din urmă în România ungurii erau asupriţi şi ar fi trebuit salvaţi. „Am
colindat şi cu -- scria redactorul romfm - acum câtiva ani, frumoasele
ţinuturi ale Moldovei locuite de ceangăi [„.] l-am înt<'llnit de multe ori. Îi
întrebam ce-s ci, nu-s unguri '? Şi toţi îmi rf1spundcau la fel: - Noi nu suntem
unguri. noi suntem români. Şi ne 1rn\ndrim cu asta în toate părţile ~ [„.J Şi îl
întreb pc dl. Bama din Cluj, cine-l va crede de soarta dcplorahilf1 a
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sărmanilor ceangăi,

care se bat cu mândrie în piept şi spun la toţi că ei sunt
români '?" Endre Barna nu a renunţat la campania sa. Va publica în
continuare Scrisori din S::uho/"a/i·a ( Săbăoani ): acuzele aduse: în Biserică
era obligatorie slujba în limba română, „deşi preoţii voiau să slujească în
limba maghiară": ceangăii erau asupriţi; „Guvernului român îi este frică de
propaganda Ungariei".:
Emisarii Guvernului Ungariei, trimişi în România pentru a face
propagandă antiromânească, au constatat şi ei această atitudine a ceangăilor,
şi s-au declarat dezamăgiţi. Siguranţa română înregistra această dezamăgire
la unul din trimişii Budapestei, prof. dr. Szocs Geza: „El declară - se scria
într-un raport al Siguranţei din ianuarie 191 O - că Guvernul unguresc
sfătuieşte pe ceangăii din Moldova, deoarece n-au voit să fie unguri,
părăsind România [subl.n.], să devină buni români, Guvernul unguresc
3
dezinteresându-se de dânşii de aici încolo. "
Aceeaşi atitudine a ceangăilor o înregistra şi „Românul" din Arad, în
19 l l, comentând propaganda intensă a Ungariei. Ceangăii din Moldova,
scria, sunt „Lăsaţi de guvernele româneşti să se dezvolte în dragă voie, să se
organizeze cu primarii, notarii şi preoţii lor, să trăiască în legea bisericească
şi naţionalitatea lor. Cu toate aceste libertăţi [ ... ]nu s-au gândit niciodată, de
la sine, să facă o politică ungurească aparte. Acum vin guvernele ungureşti
şi într-o ţară străină, pur naţională, care a oferit cea mai largă ospitalitate
maghiarilor. ca tuturor celorlalte neamuri - îndrăzneşte a pomi şi a întreţine
prin bani şi agitatori o propagandă politică tulburătoare. Totuşi, guvernele
româneşti n-au luat nici o măsură de legitimă apărare a suveranităţii Statului
lor, mulţumindu-se a lăsa pe şoviniştii unguri să se convingă cu timpul de
zădărnicia încercării lor. Se poate compara această atitudine, mai mult decât
liberală, cu regimul despotic al oligarhiei ungureşti faţă de naţionalităţile din
4
Ungaria_ şi îndeosebi faţă de românii băştinaşi în ţara asta ?"
In practică, autorităţile budapestane nu au renunţat niciodată la ideea
de a-i atrage pe ceangăi în politica antiromânească, aşa cum nu au renunţat
la propaganda antiromânească în rândul ungurilor din România. Pe 13
decembrie 191 O, Siguranţa raporta Ministerului de Interne că la Consulatul
Ungariei din Bucureşti se primise, în acea zi, o notă de la Budapesta, prin
care toţi tinerii unguri din Vechiul Regat erau sfătuiţi să nu accepte
recrutarea în cadrul Armatei Române şi să treacă munţii, să recruteze în
Ungaria. pe 20 aprilie 1911. 5 Nu era prima încercare de acest fel. Dintre
1

1
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cele anterioare, cea mai cunoscută era aceea din 1909. Atunci, Guvernul
Ungariei transmisese, prin consulatele sale din România şi „verbal, prin
samsarii şi spionii ce-i avea aici - găsim scris într-un raport al Siguranţei că orice ungur sau ceangău născut în România, dacă voia a emigra în
Ungaria, v-a fi primit, şi se va da fiecărei familii pământ şi cele necesare de
cultivat, iar pentru meseriaşi pământ şi scule necesare în branşa meseriei
sale". Deşi campania de atragere a fost susţinută şi promisiunile mari, au
emigrat numai 15-20 familii, ceilalţi declarând că „trăiesc foarte bine în
R omama . I
Venirea la Guvern a Partidului Conservator - cunoscut pentru
simpatiile lui progennane - i-a făcut pe unii politicieni şi ziarişti maghiari să
creadă că momentul era prielnic pentru atragerea ceangăilor şi pentru
intensificarea propagandei în România, întrucât nu vor mai întâmpina nici o
oprelişte. Într-o notă a Siguranţei din 13 ianuarie 1911 se constata că:
chestiunea ceangăilor din Moldova interesează foarte mult Statul ungar, care
şi-a intensificat propaganda şi a rămas surprins când a fost somat de
Guvernul conservator de la Bucureşti să-şi schimbe atitudinea. Ziarul
„Budapesti Hirlap" a găsit prilejul pentru a publica mai multe articole
despre ceangăi, în aceeaşi lună ianuarie 1911, pornind de la iluzia avută şi
de Guvernul budapestan. „Acum e timpul oportun - scria - a se aranja
această chestiune, deoarece Guvernul d-lui Carp e un guvern de înţelegere,
şi o intervenţie mai amicală va ameliora soarta a atâtea mii de suflete
născute în România." Autorul articolului cerea, pentru ceangăi, biserică în
limba maghiară; carte şi cultură ungurească; drepturi politice colective. Şi
2
soma Guvernul român să accepte. Tot în „Budapesti Hirlap", la începutul
lui februarie 1911, era publicat şi articolul Pericolul românesc. 3 Se relua
ideea „primejdiei în care se află ceangăii din Moldova". În schimb, scria
acelaşi Endre Bama, românii din Transilvania o duceau foarte bine:
,,Însufleţirea dezvoltării pe toate terenurile o dă vecinătatea cu România, şi
ar fi rău dacă progresul ei galopant şi dezvoltarea mijloacelor sale de forţă
le-am privi şi mai departe neactivi, prin prizma indiferentă şi micşoratoare a
ochelarilor verzi." Scopul conducătorilor români este, „dacă nu în curând,
dar probabil după câteva decenii, să ajungă cu siguranţ[1 ca Neamul
românesc să devină domnul ţinuturilor locuite de rom<:\ni şi să contopească
întrînşii şi pe ungurii din jurul lor." De aceea, pentru a preîntâmpina
atingerea acestui scop, trebuia intervenit cu cnergie.-i Era, din partea ziarului
maghiar, o evidentă atitudine războinică.
A

1
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Înfierbântarea presei maghiare era rezultatul declanşării unei dispute
în Parlamentul de la Budapesta. La începutul lui 1911, Ştefan Cicio-Pop
ridica problema asupririi românilor, într-o intervenţie parlamentară. Îi
răspundea, deviind de la subiect, contele Battyanyi, din partea grupului
naţionalist al „Kossuthyştilor": „Ungurii ceangăi din România sunt mult mai
prigoniţi acolo decât românii din Ungaria. Limba maghiară e interzisă în
bisericile ungureşti din România, asemenea în şcolile primare. Sunt sate
1
întregi în Moldova unde Neamul unguresc se roinânizează." Disputa s-a
extins, principala protagonistă devenind Societatea EMKE (Erdely Magyar
Kultur Egylet). Unul dintre reprezentanţii acesteia, Falussy Arpad, într-o
adunare publică la Cluj, ameninţa: „Ungurii din România şi polonezii din
Gennania au cu totul altă soartă decât românii din Ungaria, care are şi ea
dreptul de a fi un Stat naţional ca România. Dacă naţionalităţile nemaghiare
[din Ungaria] nu se vor da supuse, acceptând ideea de Stat unguresc şi
adoptând cultura ungurească, maghiarii sunt gata şi pentru un război contra
lor.'' Iar ministrul Zichy proclama: „Ungaria trebuie să fie în toate fibrele ei
2
ungurească !" Preluînd ideea, „Budapesti Hirlap" cerea instaurarea unei
hegemonii, în toate domeniile, a ungurilor în Transilvania; iar ceangăilor şi
secuilor le cerea să se întărească economic. 3
Incercarea de a-i atrage pe ceangăi va continua şi în 1912; „Gazeta
Transilvaniei" din Braşov anunţa că Guvernul de la Budapesta a asigurat, în
4
comitatul Hunedoara, condiţii optime pentru reaşezarea ceangăilor. Dar,
scopul principal unnărit de autorităţile budapestane rămâne transfonnarea
ceangăilor, pe teritoriul din România în care trăiau, într-un pilon de
susţinere a politicii agresive maghiare. Şi, pentru aceasta, esenţială era
formarea unei conştiinţe maghiare a acestora. De aceea, spre ceangăi au fost
trimişi foarte mulţi emisari, ascunzându-şi misiunea oficială sub haina de
prelat sau ziarist. Din această a doua categorie, cel mai important a fost
Fenyes Laszlo, care scria pentru „Az Est" din Budapesta, dar îi apăreau
articole şi în „N eue Frei Presse" din Viena, „Berliner Tageblat", „L' Eclaire"
din Paris şi „Daily Cronic" din Londra. Siguranţa română a pus mai mulţi
agenţi să-l unnărească, în timpul îndelungatei călători pe care a făcut-o în
România în 1914, cu câteva luni înaintea declanşării războiului mondial.
Rapoartele agenţilor şi articolele lui Fenyes sunt o mărturie veridică atât a
tensiunii dintre cele două state, cât şi a speranţelor ce se puneau în războiul
pe care toată lumea îl prevedea şi-l aştepta.

I /de111. r 200. Ştefan Cicio-Pop îl comh[1tea - !de111. f. 20 I
~ lde111. f. 297. Pe acest subiect, apfirea în ,.A.de\'{im/" din I septembrie 1911. articolul Lupta
de rasei intre ro111â11i şi unguri, de I. Russu-Abrudeanu
'Articol comentat de „Ro111â1111/", Arad, 9122 iulie 1911
~ „Ga::.cta Tru11silrn11ici", Braşov, 27 mai/9 iurne 1912
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Intr-un raport al Siguranţei se menţiona că Fenyes Laszlo publica
„a1iicole privitoare la străinii aflători în România, şi prin care caută să arate
că aceştia suferă mult mai mult sub dominaţiunea ro1rn1nească, decât
1
transilvănenii-români sub dominaţia austro-ungară. " În aprilie 1914,
Fenyes poposeşte îndelung şi în zona locuită de ceangăi. fiind urmărit
permanent de agenţii Siguranţei. Ordinul de urmărire, din 17 aprilie, fusese
2
trimis şi prefecţilor din judeţele Putna, Bacău, Roman, Covurlui. Ziaristul
s-a întâlnit cu învăţători, preoţi, primari, simpli localnici. A fost foa1ie
dezamăgit de poziţia acestora faţă de „Patria maghiară". Cel mai impo1iant
grup de influenţă din satele ceangăilor, acela al preoţilor, era dominat
majoritar de oameni care se considerau români şi refuzau să introducă în
Biserică maghiara ca limbă de oficiere a cultului religios; cei mai mulţi
declarau că nici nu cunosc limba aceasta; erau chiar speriaţi de faptul că,
neputând sluji în limba maghiară, ar putea fi înlocuiţi cu preoţi trimişi de la
3
Budapesta. Foarte dezamăgit, Fenyes Laszlo se va întoarce în Ungaria,
unde va publica articole furioase, antiromâneşti. Era criticat sistemul de
învăţământ din România, pentru că întreţinea ideea României Mari. Aceeaşi
acuză era aruncată asupra politicienilor. În articolul publicat în „Az Est" din
6 mai 1914·\ incrimina manualele şcolare pline de poezii patriotice, între
care „Deşteaptă-te române !". Erau criticate hăJ1ile care indicau toate
regiunile locuite de români, chiar dacă acestea nu se aflau între graniţele
României. Iar la sfârşit, se întreba: ,,Şi noi, în ceasul al doisprezecelea, ce
facem ?" Un alt articol din serie îl publica pe 15 mai 1914. 5 Pentru a
demonstra cum gândesc românii şi ce pericol mare reprezintă ei pentru
Ungaria, Fenyes Laszlo prezenta discuţia pe care o avusese, la sfârşitul
infructuoasei călătorii în zona ceangăilor, cu şeful gării dintr-o comună de
ceangăi, probabil el însuşi ceangău, Hălăuceşti. Ceferistul se arăta foarte
bine informat şi cu o deplină clarviziune. „Dumneavoastră ungurii - spunea
- nu vă veţi mândri mult timp. Cât de curând va veni timpul socotelilor."
„Dar - răspundea ziaristul - ţările noastre sunt în alianţă." l se replica:
„Dumneavoastră sunteţi nebuni. Vă închipuiţi că un popor, un astfel de
popor ca Poporul român, îşi va uita asupritorii '? Al nostru a fost Ardealul,
dumneavoastră ni l-aţi furat şi noi acuma îl luăm îndărăt. Dumneavoastr[1 aţi
fabricat [probabil falsificat] chiar şi Istoria. Noi ne-am pregătit nu numai
aici acasă, dar şi în Ardeal suntem destul de tari. Din Maramureş şi până în
1

ANIC, fond DPSG, dosar 5411914.

r.

1

r 3-5, 7. S1uuranta era foarte bine
infom1atf1. av~ind - a~a cum rezultf1 dintr-un raport din 25 aprilie I 4 L;n agent cl11ar în
mtcriorul Consulatului Ungariei la Bucurqt1. lhide111, r 8
1
lhidem. r 9-12
~ lhidem, f. 13-15 - traducerea în hmha românf1 fl"icutf1 la S1uurantf1
; lhide111. r. 22-25; altă traducere. lhide111, r 26-28
~
.

c lde111, f. 2. Note informative, în urma ordmulu1. Idem.
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Banat noi suntem mai mulţi în Ardeal. Gândeşte-te d-ta că dacă noi facem
primul pas, aceia de dincolo nu vă dau imediat foc '? Dv. vă credeţi prea
mult, pe când noi am lucrat. Preoţii. majoritatea notarilor, învăţătorii sunt ai
noştri. Noi suntem infon11aţi despre toate şi facem o a doua Alba Iulia.
[subl.ns.) Armata noastră a bătut acolo atât de rău armata voastră [în timpul
lui Mihai Viteazul] încât oasele soldaţilor unguri au umplut o vale mare.
Acum. însă, [ ... ] pământul acela va deveni iar al nostru. Atunci nu veţi mai
spune «nu ştiu româneşte»!" Ziaristul comenta dispreţuitor: „A făcut spume
Ia gură. ca toţi ceilalţi, când vorbesc despre ei sau despre Ardeal." Ceferistul
nu s-a oprit: „Al nostru e viitorul ! Şi apoi, te rog arată-mi numai zece
oameni în România care nu se pregătesc să plece în Ardeal. [ ... ] Dacă d-ta
nu eşti surd şi orb, mergând numai pe străzi prin România, ai fi putut ved~a
ura şi amărăciunea mare de care e plină fiecare inimă românească. In
privinţa aceasta suntem cu toţii de acord." ,.Şi astfel - scria Fenyes - a
vorbit trei ore în continuu. Mi-a spus scopul, puterea şi extinderea Albinei
[bancă românească din Transilvania] şi a Ligii Culturale. A ştiut că în zece
ani românii au cumpărat în Ardeal pământ în valoare de 80 milioane
coroane. Astfel vorbeşte astăzi fiecare român în România. Eu am scris
aceasta ca să deschid ochii tuturor." Ziaristul maghiar a avut parte, după
îndelunga convorbire, şi de un rămas bun pe măsură: la sosirea trenului,
şeful gării din comuna de ceangăi i-a strigat „La revedere în Ardeal !"
F enyes trăgea o concluzie sumbră peste Ungaria: „Nu vor trece 2-3 ani şi
Armata austro-ungară va fi într-o luptă crâncenă cu An11ata română,
sprijinită de An11ata sârbă şi rusă. Promisiunea făcută de Rusia României, în
ceea ce priveşte Ardealul, este un fruct aproape copt şi alianţa României cu
noi nu este altceva decât o tragere pe sfoară a diplomaţiei noastre. [ ... ] În
România, începând de la 1907, orice acţiune a Statului este condusă de ideea
ocupării Ardealului." Avea dreptate: peste două luni a izbucnit războiul
mondial şi peste doi ani România a intrat în luptă pentru dezrobirea
românilor transilvăneni şi bucovineni.
Siguranţa, deşi înregistrase corect sentimentele patriotice, româneşti,
ale majorităţii ceangăilor - afin11ate în contextul ofensivei propagandistice
ungureşti -, totuşi a păstrat o nedreaptă suspiciune asupra unor preoţi pe
care i-a abordat Fenyes Laszlo. Printre ei era şi Carpatti Crăciun, preot la
Săbăoani, judeţul Roman. Suspiciunea asupra lui, rămasă din 1914, deşi
neîntemeiată, a dus la arestarea din 1916. După câteva luni de închisoare,
jude61torul Dimitrie Lupu a hot[1r<Ît. la 14 decembrie 1916, la laşi, să-l
elibereze. În motivarea I lot:irârii judecătoreşti se spune că preotul Carpatti
Crr1ciun era român din Măghcrăuşi. Maramureş, pe numele laic Ion
Savarian, trimis de episcopul catolic în zona ceangăilor. În 1914 a refuzat să
stea de vorbă cu Fenyes L.lszll), „spun{111d că s-ar compromite să aibr1 o
convorbire cu un asemenea om; ba mai mult decât atâta, i-a pus în vedere să
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plece, că de nu va înştiinţa autorităţile să-l captureze."Atitudinea preotului
era confinnată şi de episcopul catolic de laşi. Velderico Cipalloni: „Departe
de a putea fi bănuit de spionaj, preotul Carpatti Crăciun este un bun român."
Referinţe foarte bune a dat chiar Vasile Lucaciu, unul dintre principalii
lideri ai românilor transilvăneni, care spunea: „Eu garantez pentru el şi rog a
1
fi pus în libertate." Greşala Siguranţei făcuse să apară noi date despre
insuccesul propagandei maghiare în zona locuită de ceangăi în preajma
declanşării războiului mondial.
Toată propaganda maghiară se dovedise a fi falimentară; doar puţinii
unguri din Bucureşti vor trece de partea inamicului în momentul intrării
trupelor acestuia în Capitală, în toamna lui 1916. Iar ceangăii, în marea lor
majoritate au rămas fideli României, tocmai pentru că se considerau români.
Pentru că trăiau chiar în zona unde s-au dus cele mai imp011ante lupte, o
mişcare de masă a lor împotriva Annatei române şi în favoarea celei austroungare, ar fi avut consecinţe dezastruoase pentru România. Dar, o asemenea
mişcare nu a avut loc, soldaţii români fiind susţinuţi de populaţia locală
peste tot. Şi, adeverind spaimele lui Fenyes Laszlo, în 1919, un ţăran-ostaş
român îşi va înfinge opinca în locul steagului Ungariei, pe acoperişul
Parlamentului din Budapesta. Prevederea ceferistului din comuna de ceangăi
se îndeplinise: Unirea Transilvaniei a fost hotărâtă la Alba Iulia.

1

Preotul Carpatti Crf1ciun (Ion Savanan) \ cn1sc în Rom<in1a în 189-L tn1111s de Ordinul
Congrcgaţ1ci de Propaganda Fide. spre a li la dispo11ţia episcopului catolic de la~i: a rost
preot la Cleja p<inf1 în 1905. apm la SC1bC1oan1 . ..În toate acţ1unik a fost p<„1lru11s de
sentimentul ro1rninesc" · declara episcopul catolic.;\ a1utat material asuc1aţ1ilc ro1rninc~t1
din Trans1h·<111ia dcclar{1 Vasile Lucac1u. in aprilie 19 I-L condusese întrunirea prcoţilm
catolici de la I t:il:1ucc~t1. ~1 a refuzat sC1-1 pnmcascC1. in cadrul ci. pc ziaristul Fenvcs L~1s1k1.
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IDENTITATEA CATOLICILOR DIN
JUDEŢUL NEAMŢ ÎN SECOLUL XX

Prof. Gheorghe RADU
Încercăm într-un scurt periplu istoric cele mai semnificative luări de
poziţii

din partea ierarhilor. autorităţilor sau credincioşilor de rit romanocatolic, cu privire la identitatea catolicilor (numiţi şi „ceangăi" - n.n.) din
această pa11e de ţară, mai precis din zona meleagurilor dintre Bistriţa,
Moldova şi Siret, actualul judeţ Neamţ, fonnat aproximativ pe teritoriul
fostelor ţinuturi, mai apoi judeţe, Neamţ şi Roman, din ultimul secol al
mileniului al II-iea din istoria omenirii.
Vom începe cu memorabilele cuvinte - nici nu se poate altfel spuse de primul episcop catolic indigen din Moldova, Mihai Robu, când a
fost numit în scaunul episcopal de Iaşi, la 7 mai 1925, în care afinna că „.
,,Nu voi uita niciodată că sunt un fiu al poporului românesc şi voi munci din
răsputeri pentru propăşirea sa" (vezi şi N. Iorga în „Neamul Românesc" din
1925 - n.n.) 1 • Menţionăm că s-a născut în 1O aprilie 1884, în comuna
Săbăoani, judeţul Neamţ şi a stat în fruntea episcopiei amintite până la
moarte, 27 septembrie 1944. 2
Identitatea „ceangăilor" ca romani se va accentua şi în anii de
restrişte_ de după Dictatul de la Viena.
In sensul celor arătate anterior ni se pare deosebit de revelatoare
documentele şi infonnaţiile cuprinse odată cu ocuparea unei părţi din
teritoriul României, prin ,,Dictatul de la Viena", din 30 august 1940, în care
Ungaria Horthystă a ocupat vremelnic o parte din nord-vestul ţării,
„beneficiind" de acest rapt teritorial şi judeţul neamţ (nord-vestul teritorial
până la Bicazul Ardelean - n.n.), un „teritoriu de 43.392 km 2, cu 2.609.007
locuitori, mai mult de jumătate fiind români şi numai 37% unguri şi secui."
Parcă nemulţumiţi faţă de teritoriul ocupat samavolnic, săvârşind
nenumărate nelegiuiri, aceştia au acţionat şi prin „pretinsa teză a etnicilor
maghiari din România-ceangăii" 3 problemă reluată mai ales în perioada
interbelică, după Trianon, în scopuri şovine şi revizioniste, de către Ungaria.
Astfel, urmare a ordinului Prefecturii judeţului Neamţ „nr. 1487 l/ A din
18/9/40" se cerea primăriei locale din Bârgăoani „să dispuneţi să ni se
comunice dacă aceşti locuitori au fost evacuaţi din teritoriile cedate Ungariei
în acea comună (ungurii cereau repatrierea lor ca fiind de origine maghiară n.n.) sau este vorba de ceangăi cari. sunt stabiliţi de mult timp în ţară şi în
Ciheorghc Radu. „Catolicii din j11dcf11I Neam( în secolul XX .·lspecte istorice şi
de111ogmfice··. Piatra Neam\. 2007. p. 5.
c lhide111. r 75.
~ DJAN Neam\. fond Pref('ctura ./11def11l11i Ro111a11. dosar 273/ 1940. f. 8
1

134
https://biblioteca-digitala.ro

acest caz să ni se arate anume de când. În caz că sunt stabiliţi de mai mult
timp în ţară, cum au fost consideraţi şi trataţi de autorităţile noastre locale,
1
comunale şi jandam1i ca străini sau ca români."
Primarul acestei comune va răspunde la acest ordin cu unnătoarele
precizări: „ l) Populaţia comunei Bârgăoani din judeţul Neamţ nu este
evacuată, ci băştinaşă. 2) În totalitatea ei această populaţiune i·orheşte limha
română, o parte este de rit ortodox, altă parte de rit romano-catolic. 3) Date
şi acte certe asupra trecutului ei declară că nu au, dar niciodată nu au fost
consideraţi străini. 4) S-a bucurat totdeauna de toate drepturile civile şi
politice şi a urmat la şcoala statului. 5) ca o reminiscenţă a unui trecut
îndepărtat, o parte din această populaţie mai vorbeşte limba maghiară şi
poartă nume maghiare. Această tradiţie este susţinută puternic de preoţii
romano-catolici. 6) Nu este cazul a se aplica acestei populaţiuni legea pentru
dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, pentru că ea are această
naţionalitate

prin

naştere."-'

Într-o altă adresă a primarului localităţii amintite „nr. 422 din l O
martie 1941" către prefectul de Neamţ ,Jt. col. Teodorescu" (primarul se
numea Gh. Darie - n.n. ), răspunzând la adresa prefecturii nr. 65 l 7I l 94 l,
spune cam acelaşi lucruri, arătând că „o parte din cetăţenii comunei
Bârgăoani sunt de origine etnică ceangăi şi de religie romano-catolică. Nu se
ştie sigur de când sunt veniţi; odată cu cei de pe Valea Bistriţei Neamţ şi
Bacău, precum şi cei de pe Valea Moldovei şi Siretului judeţul Roman,
aduşi pentru muncile câmpului după cum spun bătrânii. Nu se găseşte nici
un document doveditor că sunt ceangăi, etc." 3 Într-un raport confidenţial a
Legiunii de Jandanni Neamţ către Prefectura Judeţului Neamţ, la ordinul
telefonic nr. 4551194 l, se spunea printre altele că ,,Am onoarea a vă raporta
(prefectului - n.n.) că, din investigaţiile şi cercetările făcute efectuate cu
privire la ceangăii din comuna Bârgăoani, judeţul Neamţ, s-a stabilit
următoarele: primarul comunei Bârgăoani, anume Ianoş Iacob - ceangău punând situaţia statistică în legătură cu un articol ce ar fi fost publicat în
ziarul „Evenimentul" din 12 decembrie 1940 şi prin care s-ar fi scris că
Budapesta cere repatrierea ceangăilor din Moldova, s-a prezentat Prefecturii
Neamţ, interesându-se de rostul statisticii cerută de prefecturf1, argumentând
că, ceangăii sunt români".-i În alt raport nr. 11.736/24 februarie 1941,
„comandantul jandannilor nemţeni, Ion Căciulă" mai aratf1 că „primarul
comunei a mai stat de vorbă cu dl. Eftimie Galan, fost prefect, care dupf1
declaraţia primarului, l-ar fi îndemnat să procure acte că într-adevăr sunt
se crede a fi de la
români. Tot atunci, a mai stat de vorbă cu un functionar
.
'
I f/Jid<!Jll, r 9
~ !hide111. f. 10
1

4

!hide111.
lhide111.

r
r.
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serviciile statistice ale prefecturii, care ştia ungureşte şi care l-ar fi sfătuit ca
ceangăii să treacă la religia greco-catolică... Ceangăii - se spune în
continuarea raportului - din comuna Bârgăoani, sunt contra ideii de a fi
consideraţi străini de neamul românesc şi nu împărtăşesc sub nici un motiv
1
ideea de a se repatria în Ungaria''. Ba mai mult, locuitorii din această
comună s-au adresat direct Ministerului Afacerilor Interne protestând pentru
faptul „că sunt români din totdeauna", iar în sprijinul celor susţinute, se
spunea în scrisoarea adresată ministrului amintit, în anul 1942, aduceau
„a11icolul publicat în Almanahul Catolic al Revistei "Viaţa" pe anul 1941, la
2
pagina 56, pe care-l anexăm." De asemenea, aceştia susţineau că au avut şi
alte documente prin care se putea constata că sunt români dar că „aceste
documente au fost ridicate de prinţul Ghica-Balş, proprietarul moşiei."
Menţionăm că aceşti locuitori aveau o biserică catolică şi că în biserică „se
oficia slujba în româneşte şi limba latină şi nicidecum în ungureşte."
Totodată petiţionarii amintiţi mai adăugau că sunt dispuşi să facă „declaraţii
3
scrise şi semnate individual, că am fost şi dorim să.fim români!" Concluzia
este de prisos. De fapt, noi am arătat în prima parte a acestei lucrări
„Catolicii din Judeţul Neamţ: 1552-1900", Piatra Neamţ, 2006, că însuşi
C.C. Giurescu, unul din marii noştri istorici spunea că din documente aceşti
locuitori din această aşezare au venit de pe Valea Bârgăului, menţionându
se acel fenomen cunoscut în istorie de „roire" a satelor, unnare şi a
dezertării din regimentele grănicereşti a Mariei Tereza etc.
Deosebit de semnificativă este şi o „scrisoare de întâmpinare" din
„Săbăoani-Roman din 2 martie 1941" către Generalul Ion Antonescu,
conducătorul statului român din acea vreme (Regele Mihai I avea mai mult
un statut figurativ pe scena politică românească - n.n.), a preoţilor români,
„Romano-catolici, din Moldova" pentru recunoaşterea de către autorităţile
româneşti a calităţii de cetăţean român a catolicilor, întrucât aceştia nu ştiu
„altă mamă de cât România" avându-se în vedere că „sutele de ani pe care le
numără prezenţa noastră aici, cum şi identitatea sentimentelor, aspiraţiunilor
şi jertfelor noastre cu acelea ale fraţilor ortodocşi, sunt argument prea
îndestulător al românismului nostru autentic" şi să se tennine odată cu
apostrofări sau insulte cu titlul de „unguri", „hoanghine" şi să se ia măsuri
împotriva acelora care vor „să ne încadreze în hotarele aspiraţiilor
budapestane", urmare a produsului „unor minţi străine" fiind pentru noi „o
insultă şi o calomnie totodată" şi că sunt împotriva ungurilor cu „teza lor de
expansiune", iar „fraţii noştri ortodocşi" să înţeleagă aceste fapte, avându-se
în vedere cf1 „dupâ iuhireo cârre D1111111e::c11" cel mai scump pentru ei
răm<'lnc .Juhirco de porric", asigurându-l pc Antonescu, cu „jurământ
1

I hidrn1
-' lde111. dosar ] , 1939-19-Hl,
1
I hidrn1. f. -+X

r.
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solemn" că sub conducerea ,.păstorului cel mai curat şi integral. .. aveau un
singur steag: Tricolorul românesc. în care învăluim portretul Regelui nostru
Mihai L simbolul unităţii noastre naţionale .. .patria noastrâ este România.
astăzi ciuntită ... vă rugăm respectuos, cu toată căldura sufletului nostru, să
implorăm a da poruncă, pe care s-o audă toţi cei ce vin în contact cu noi
catolicii moldoveni, să nu ne mai insulte, poreclindu-ne „unguri" ori
1
„ceangăi" ... fiind semnată de 45 de preoţi din Episcopia de Iaşi.
De fapt la începutul lunii octombrie 1942, autorităţile româneşti au
însărcinat pe „dr. Petru Râmneanţu de la Institutul Eugenic şi de Igienă din
Universitatea din Cluj-Sibiu, ca să examineze structura biologică şi
antropologică a catolicilor noştri moldoveni, porecliţi ciangăi-unguri
maghiari". Deplasându-se la faţa locului şi pentru ca cercetările făcute
asupra grupelor de populaţie existente a cercetat în afară de satele „Grozeşti,
Liuzi-Călugăra, Lespezi şi Fundu-Răcăciuni din jud. Bacău" şi „Bârgăoani
din jud. Neamţ şi Unguri (Găiceana) din jud. Tecuci".-' La Bârgăoani „s-a
3
examinat sângele a 399 de catolici şi s-a obţinut indicile Wellisch 1,26".
Din examenul efectuat s-a constatat că nici unui sat catolic - inclusiv
Bârgăoani - nu s-a coborât ,,la indicile Wellisch al sângelui unguresc ca
îndeobşte abia atinge 1, 17". Concluzia „care se impune e că atât românii
catolici, cât şi ciangăii sunt de origine etnică română", aşa cum rezultă din
lucrarea Dr. P. Râmneanţu: ,,Grupele de sânge la ciangăii din Moldova
(Extras din „Buletin Eugenic şi Biopolitic", voi. XIV, nr. 1-2, 1943 ).-1
Deosebit de importantă în sensul celor arătate mai înainte este şi
intervenţia primului episcop român catolic de rit romano-catolic a
Episcopiei de Iaşi, episcopul Mihai Robu, „vrednic urmaş al clăcaşilor din
5
Săbăoani (la care făcea referinţă Mihail Kogălniceanu)" , în „Memoriul
către Domnul Mareşal Ion Antonescu" din 6 martie 1943, care spunea
printre altele „ ... Pe plaiurile frumoase ale Moldovei, mai ales în judeţele
Roman şi bacău trăieşte de veacuri o popula{ie românească de religie
creştină catolică, ce a stat totdeauna în tenneni buni şi de înţelegere cu
populaţia creştină ortodoxă, în mijlocul căreia sunt stabiliţi, socotindu-se
fraţi de sânge în timp de pace şi în timp de război" .
. . . Credincioşii mei au fost şi sunt cetăţeni paşnici şi-şi împlinesc
datoriile lor către ţară, la fel ca fraţii lor otiodocşi: dau biruri, plătesc
impozite, fac annată. ascultă de superiorii lor, fac toate angaralele la care
sunt supuşi şi ceilalţi fii ai ţării, ... sute şi mii de soldaţi au luptat în 1916 şi
Anton Co~a. Clc10 ,\/onogmfie ctnogrnficâ. p. 177-179
: I. P. M. PaL Originea coto/ici/or din ,\fo/dm·o şt
n'oc11n.Ro11wn. l LJ-l2. p. LJ)
'!hidc111. p 96
-1 I hide111
'I hide111
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/roncisconii 111/storilor de

luptă şi

azi cu însufleţire pentru integritatea şi mărirea ţării fără să dea
înapoi de la jertfa supremf1 a vieţii pe toate câmpurile de bătaie, mulţi soldaţi
catolici au dat dovadă de eroism extraordinar şi au fost decoraţi. Toţi se simt
ronuîni şi s11111 mândri a fi români (subl.ns. ), şi-i doare inima că sunt
consideraţi străini sau unguri numai pentru că sunt catolici .
. . . Dacă m-am adresat dumneavoastră, am făcut-o pentru a-mi
împlini o datorie sfântă faţă de pf1storii mei şi pentru a lua apărarea lor, întra cauză dreaptă, fiindcă nu este nimeni altul care să o facă. Am făcut-o cu
deplina convingere că dumneavoastră veţi înţelege situaţiunea în care ne
aflăm noi, toţi românii catolici moldoveni, şi veţi binevoi a pune capăt
acestei situaţiuni şi a reda pacea şi seninătatea sufletească de odinioară,
celor peste I 00.000 (una sută mii) români catolici moldoveni, considerândui şi pe dânşii ca adevăraţi fii ai ţării româneşti şi dându-le putinţa de a se
dedica cu tot sufletul la munca pentru binele obştesc fără frica de a fi
alungaţi
peste hotarele ţării, ca străini, ori ca periculoşi, ori ca
1
nesimpatizanţi, numai pentru că sunt creştini catolici". Dorim să mai
amintim că la „recensământul din anul 1941, dintre catolici s-au declarat
ciangăi (unguri) cu limba maternă ungară numai 8.522, iar restul de
aproximativ I 00.000, s-au declarat români de religie catolică, cu limba
maternă română".~
Şi încă ceva. În condiţiile intrării trupelor sovietice pe teritoriul
României, în al doilea război mondial, în anul 1944, a fost posibil ca
proaspăt instalatul Comandament rus din Bacău să facă o comunicare
autorităţilor româneşti că are intenţia de a ridica populaţia catolică din
Moldova şi a o deporta în Uniunea Sovietică sub pretextul „că ar fi unguri" 3,
iar din unele documente rezultă că s-ar fi ţinut şi o întrunire ruso-română la
Bacău spre a delibera asupra acestei probleme.
Pentru ca spiritele să se liniştească, Ministerul Afacerilor Interne
trimitea o circulară cu nr. 1505 Ordinului Franciscan din Moldova, datată 28
ianuarie 1945, în care se preciza: „Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că
pc adresa dvs. nr. 586 din 20 ianuarie 1945, Domnul Preşedinte al
Consiliului de Miniştri şi Ministru al Afacerilor Interne, a pus unnătoarea
4
rezoluţie: „Nu este vorba de nici o ridicare a acestei populaţii". Nunţiul
Apostolic Andrea Cassulo transmite Ordinului Franciscanilor din Moldova,
în legf1tură cu aceeaşi problemă, în adresa cu nr. 11. 769, din 17 ianuarie
1945, următoarele: „Comisia Aliată de Control nu are cunoştinţă de vreo
1

J\.lrnanahul „l'rl'sa B111ui"'. 2003. p. 62 (extras din „C1mi11111/ PS Petrn Gherghc/. epi.ffOJI
dl' laşi··. la s1111poz1onul 1nlcrna\10nal .Jdentitu/l'u c11/t11ralâ a ro111a11u-catolicilor din
.\/o/dorn". 13ucurql1, 2LJ aprilie 2002)
c I hidrn1. p. 62-63
'I. P M. Pal. op. cit. p. l)(i
1
lhiJe111. p. 37

138
https://biblioteca-digitala.ro

eventuală deportare în U.R.S.S. de către autorităţile sovietice a populaţiei de
origine etnică maghiară ce locuieşte în Moldova. În aceste condiţii, având în
vedere lipsa altor precizări, numita comisie nu este în măsură de a mai
C'
h _„,
e1ectua o anc eta.
Totuşi teama unor eventuale depo1tări nu a dispărut, aşa cum rezultă
dintr-o altă scrisoare - din 1O aprilie 1945 - a Superiorului Provinciei
Franciscane din Moldova, Iosif Petru M. Pal, către acelaşi A. Cassulo, unde
se specifică printre altele: „De la ceea ce v-am comunicat se constată încă
odată reaua credinţă rusească (când a fost bună? - n.n.), pentru că după ce
ne-am întors de la Bucureşti în luna februarie, au venit la mine însuşi
Prefectul comunist cu şeful comuniştilor şi care mi-au confinnat din nou că
ruşii intenţionează într-adevăr să transporte în Rusia pe catolicii noştri
(inclusiv pe cei din Neamţ - n.n.) şi că actele depuse în favoarea noastră la
Prefectura Bacău au fost trimise la Comandamentul Suprem de la Bucureşti.
2
Pentru moment, graţie lui Dumnezeu, problema nu s-a agravat."
Asistăm la identitatea perioadei locuitorilor de rit romano-catolici
din această zonă a României şi nu numai, după ce aceştia - e vorba de
Moldova în general şi zona Romanului şi Bacăului în special - au fost pe
nedrept etichetaţi de către fostul regim comunist ca o categorie denumită
„minoritate etnică" şi cu limbă maternă proprie - în condiţiile când
cercetătorii şi „scormonitorii" maghiari ai fenomenului „ceangăismului" din
Moldova le-a venit exact ca o mănuşă pe mână, manifestat constant şi
virtual de ori câte ori s-a avut prilejul în timpul totalitarismului comunistateu (la bază au stat şi recensămintele de tristă amintire consemnate în
perioada anilor 1948-1989 -n.n. ), prin încercarea înfiinţării a unor şcoli şi
instituţii culturale maghiare, în câteva sate din străvechea şi româneasca
provincie a ţării din spaţiul carpato-danubiano-pontic-Moldova, în unele
sate catolice bilingve, fără succes însă.
S-a ignorat cu ştiinţă sau fără ştiinţă părerea celor în drept să decidă:
locuitorii înşişi, în drept să răspundă acestor „coordonate majore" (ca de
altfel oricărui regim totalitar - n.n.), în sensul sprijinirii „dezvoltării
culturale a minorităţilor naţionale), aşa cum subliniau unele articole din
3
presa regională a tirnpului. Aceştia nu au pregetat să ceară răspicat
înlocuirea lor cu şcoli şi instituţii culturale româneşti. Era firesc pentru
interesul general a perioadei de timp în care ne aflam, a progresului vremii
tuturor semenilor de pe această planetă şi de ce nu, în interesul propriu a
celor numiţi pe nedrept „etnici minoritari" care de fapt s-au considerat şi se
consideră români în continuare, de drept şi
de fapt pentru integrarea
firească în societate sub toate aspectele: social, economic, politic, cultural
c lhidem

'I hide111
"',.Steg11/ Roşu", anul VIII. scria III, nr. 263, Ba61u. 20 1101cmbric 1953. p. I
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etc., confonn dorinţei lor, a identităţii pe care şi-au căutat-o mereu şi au
găsit-o şi o confirmă tot mai răspicat în ultima perioadă că noi suntem
români (sub I. ns.).
Spre lauda „păstorilor'' lor sufleteşti, începând de la preoţi şi până la
episcopi, chiar prin riscul propriei libertăţi (fapte cunoscute - n.n.),
populaţia catolică a acestor meleaguri, în acele vremuri grele şi tulburi, pline
de căţi, au fost apăraţi în interesul identităţii lor ameninţate. Regimul
comunist a neglijat, spunem noi de multe ori premeditat, aspectul cel mai
important „atunci, de actualitate şi astăzi, în condiţiile unei noi ofensive de
salvare a aşa-zisei „minorităţi etnice a ceangăilor" venite din diferite părţi
după 1990 1, aspect remarcat şi afinnat cu toată claritatea cunoscută a
fenomenului ce către Mons. Vladimir Petercă: Fundamentul pentru
înţelegerea fenomenului ceangău este conştiinţa acestor oameni ei nu
formează un grup etnic, ci o minoritate religioasă" 2 . Ce poate fi mai
adevărat şi iată viziunea clară a omului cercetător a fenomenului: la
recensămintele din perioada interbelică şi până în preajma anului 1948, par
subcapitole în rubricaţie cu această denumire (inclusiv cel din 1930 - n.n.),
care dispar apoi cu desăvârşire după anii „victoriei socialismului" în
România, fiind substituită rubricii „minoritate etnică". Vă dăm un singur
exemplu, în afară de cele semnalate de alţi cercetători: Revista „Ahid"
(Credinţa), Budapesta, decembrie 1991, în articolul „Kik azok a csang6
maghyarok? Semnat de Halasz Peter3 , aceasta analizează sub întrebarea
ceangăii unguri? (subl. ns.), făcând o scurtă trecere în timp a acestui tip de
populaţie mai ales din zona Bacăului, dar şi din alte părţi din Moldova,
inclusiv judeţul Neamţ, cu o hartă din zona sud estică a Transilvaniei cu
localităţi le şi părţile ocupate de unguri şi „ceangăi" din estul Carpaţilor până
de o parte şi alta a Siretului - zona moldavă, cu fotografii privind portul şi
ocupaţiile străvechi ale acestor locuitori, redând printre altele şi
„Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 5 ianuarie 1977 din
România", prin care se arată că în această parte din Moldova, „6 judeţe
cuprind „ceangăi" din cele opt câte existau la acea vreme (ca şi acum n.n. ), le enumeră, dând şi numărul lor ca fiind „unguri": din totalul de 5413
maghiari la acea dată aceştia erau repartizaţi astfel, în ordinea alfabetică:
„Bacău-3813, Iaşi-623, Neamţ-445, Suceava-459, Vaslui-25 şi Vrancea-48",
pe primul loc situându-se Bacăul, urmat de laşi, Suceava, Vrancea şi Vaslui
în ordinea numărului locuitorilor maghiari.~
Este interesant, în acest context ce se spune în cuvântul P.S. Petru
GhcrgheL episcop de Iaşi, la simpozionul internaţional „Identitatea
Anton Co~a. Cl<'/a 1\!onografie l'lnograficcl. Bad1u. 200 I. p. 38
c Dumitru Mf1rlina~. Originea ccungâilor din Alo/dorn. ed. II. Bad1u. I 998, p. l
'I lal[1sz Peter. Kikd::ok o cslingo 11wgrnmf(J, în „A 1-1 ID'". Budapesta. l 99 I. p. l 9-30
~ lhide111, p. 28
1
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Culturală

a romano-catolicilor din Moldova", Bucureşti, 29 aprilie 2002.
Acesta menţionează printre altele că, în numele ,.tuturor catolicilor din
Moldova, mai ales al celor din ţinutul Romanului şi al Bacăului" ţine să
contribuie la descifrarea „originii şi identităţii unei comunităţi prezenţa de
sute de ani pe meleagurile Moldovei şi care n-a avut parte în trecutul mai
îndepărtat sau mai recent decât de greutăţi şi obstacole în calea afirmării
propriilor convingeri şi a propriei culturi. Aceşti creştini romano-catolici au
dorit şi doresc să-şi exprime propria trăire şi să se prezinte cu propriile
aspiraţii.

Mă

bucur că în sfârşit s-au deschis zorile unei cercetări ştiinţifice,
academice, la nivelul cel mai înalt şi că aportul oamenilor de ştiinţă, adăugat
la prezentarea deschisă şi sinceră a celor ce constituie această comunitate, va
duce la aflarea şi confirmarea adevârului, un lucru absolut necesar pentru
stabilirea liniştii, nu numai pentru membrii acestei comunităţi dar şi pentru
cei care au avut sau alte păreri despre catolicii din Moldova." În continuare
autorul comunicării arată în mod solemn că „membrii acestei comunităţi au
fost şi sunt liniştiţi, paşnici, şi că dacă au avut uneori de suferit, au făcut-o în
tăcere, continuându-şi eforturile lor de a fi alături de ceilalţi locuitori, părtaşi
la binele poporului întreg, oferind chiar exemple de eroism. Despre ele ne
vorbesc cronicele, ne vorbeşte cu autoritate marele şi vrednicul
Kogălniceanu, care face, ca nimeni altul, în Adunarea Legislativă a
Principatului Moldovei, la 18 noiembrie 1857, la apologia contribuţiei
acestor credincioşi catolici din ţinutul Romanului „la consolidarea naţiei
noastre".
Episcopul catolic de laşi vine şi cu alte noi şi motivate argumente de
ordin biblic ,,Adevârul vă va face liberi", cuvânt ce aparţine tezaurului
evanghelic proclamat de Domnul Nostru Isus Cristos. Chiar dacă aceste
cuvinte au referinţă directă la cuvântul lui Dumnezeu, ele trebuie să fie
nonnă în orice situaţie şi în orice domeniu. Cine ajunge la cunoaşterea
adevărului este liniştit, nu mai este sclavul îndoielii şi ca atare rămâne liber.
În lumina acestui cuvânt şi în acest cadru academic doresc să subliniez
câteva gânduri:
a) Mă bucur să vă spun că spre acest lucru au năzuit şi năzuiesc credincioşii
catolici, atunci când se preocupă de originea lor, de limba şi credinţele lor,
să urmeze adevărul, să lucreze însoţiţi de el. Am putea spune că ei îl simt, îl
trăi~sc, îl urmează şi acest lucru îi îmbucură.
b) !11c11rcât11rile vin de Io cei din a/(1râ (subl.ns.). care îi tulburft, îi taxcazf1
că sunt străini, că sunt altceva dcdt ceea cc simt. Mulţi nu dau atenţie la
aceste acuze, afirmaţii, speculaţii şi îşi caută liniştiţi de viaţa lor. Alţii, în
schimb, se agitft, sufcrft. se revoltă şi caută să-şi (demonstreze) cunoască şi
mai profund trecutul, să-şi analizeze simţămintele şi sft-şi prcţuiascfl cultura.
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c) În această zbuciumată situaţie, liderii bisericeşti care au lucrat sau care sau ridicat din mijlocul acestei comunităţi, oamenii învăţaţi s-au simţit
obligaţi să studieze, să cerceteze pentru a cunoaşte adevărul. Amintesc aici
pe câţiva din sânul acestor creştini catolici: pr. Ion Ferenţ, pr. Iosif P. M.
Pal, pr. Jon Mărtinaş, pr. Iosif Gabor, profesorul Dumitru Mărtinaş etc. (alţi
mulţi tineri care se regăsesc în lucrările mai recente, monografii, unele
amintite, de pe teritoriul judeţului nostru - n.n. ).
d) Grija şi responsabilitatea noastră a mea ca episcop şi a colaboratorilor
mei este foarte mare. Nu putem să ne desprindem de sentimentul bunilor şi
străbunilor noştri părinţi, a cercetătorilor din sânul comunităţilor noastre, nu
putem să rămânem pasivi şi să afinnăm cu tărie şi curaj ceea ce au simţit
catolicii din satele noastre din zonele Bacăului şi Romanului. Ei sunt
pământeni ai acestor locuri, chiar dacă mulţi au venit de peste munţi şi au
adus de unde au venit graiul lor specific şi ceea ce au deprins acolo; ei sunt
legaţi de aceste meleaguri, le iubesc şi le preţuiesc ca şi meleagurile natale,
ei vorbesc cu toţii din jur limba locului. limba română şi sunt mândri să
spună că sunt români alături de ceilalţi. Ei se simt fii ai acestui popor şi nu
doresc altceva decât să li se recunoască sentimentele lor, dreptul lor şi să fie
ascultaţi. Nu cer privilegii, nu vor să se ridice peste alţii, ei vor să fie paşnici
şi să fie recunoscuţi ca şi ceilalţi fraţi ai lor chiar dacă sunt catolici şi pentru
asta au suferit şi suferă şi azi".
În încheiere propune printre altele: cercetarea să se extindă şi mai
mult asupra trecutului, dar mai ales şi asupra valorilor prezentului şi a
tezaurului tradiţional al acestor credincioşi catolici, care au specificul lor
ardelenesc şi vorbesc româneşte cu un limbaj particular; respingem orice fel
de imixtiune de interes politic, atunci când este vorba de valorile lor
spirituale şi mai ales, de forma celebrare a cultului, domeniu care aparţine
direct Bisericii şi nu altor organisme; mulţumiri celor care sunt animaţi faţă
de această comunitate de un singur interes: cunoaşterea, afirmarea şi
confinnarea adevărului; mulţumiri tuturor forurilor internaţionale şi
naţionale „care ocrotesc valorile spirituale ale tuturor popoarelor şi ale
grupărilor religioase şi promovează cultura şi spiritualitatea tuturor
minorităţilor, deci şi a credincioşilor romano-catolici numiţi de unii
1
„ceangăii din Moldova". Acesta este cuvântul episcopului catolic de laşi,
care duce mai departe tradiţia adevărului asupra înaintaşilor săi din veacul
XX, numiţi pc nedrept ceangăi. Fără comentarii~

1

Almanahul „Preso H1111â", la~1. 2003. p. 62-63
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UN STUDIU ASUPRA CEANGĂILOR ELABORAT DE
SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII (1942)
Drd. Alin SPANU

Ceangâu(i) = denumirea dată populaţiei (de grai românesc şi maghiar) din
Moldova (mai ales dinjudeţul Bacâu), de religie catolicâ, emigratâ aici, de1
a lungul timpului, din SE Transilvaniei. Trâiesc şi în alte regiuni ale ţârii .
Ceangăii reprezintă un paradox - deşi au toate atributele pentru a fi declaraţi
români autentici, au devenit, prin necunoscutele istoriei, creştini de rit
catolic. Din acest motiv, ungurii au încercat să-i acapareze în patrimoniul lor
cultural, iar românii, deşi le-au recunoscut loialitatea şi patriotismul, au
păstrat o undă de neîncredere faţă de aceştia.
Originea ceangăilor a făcut obiectul unor lucrări de specialitate~,
bazate pe documente, dar şi a unora în care adevărul istoric a fost depăşit în
favoarea intereselor politice. Evident, din acest carusel nu puteau lipsi
serviciile de informaţii, a căror menire este aceea de a prezenta
bene.ficiarilor legali adevărul, indiferent dacă acesta este unul favorabil sau
nu. In România Mare, Serviciul Special de Informaţii (SSI) şi-a creat un
3
renume dintre cele mai bune, fiind apreciat atât de aliaţi, cât şi de adversari .
Odată cu declanşarea ostilităţilor dintre România şi URSS (22 iunie
1941 ), supravegherea populaţiei, române şi minoritare, urbane şi rurale, a
fost intensificată, în scopul prevenirii unor acte subversive, mascate de
nemulţumiri sociale, profesionale, financiare etc. În plus, participarea unor
minoritari la acte ostile contra militarilor, funcţionarilor şi populaţiei române
în Basarabia, Bucovina şi Transilvania au creat o imagine defavorabilă şi o
~

Dicţionarul Enciclopedic, voi. L lit. A - C, Editura Enciclopedicf1. Bucureşti. 1993. p. 351
~ Dumitru Mărtmaş. Originea ceangâilor dm Moldova (text revizuit şi îngriJit de Ion Coja
şi V. M. Ungureanu, note şi comentarii, bibliografie şi indici de V. M. Ungureanu. postfoţf1
de Ion Coja. ctmint introductiv de I. Dum1triu-Snago\·), Editura Ştiinţilicf1 şi Enc1clopedicf1.
Bucureşti. 1985 (ediţia a li-a. re\'izuită de Ion Coja. Editura ..Symbol". lfacf1u. f.a ):
Dumitru Mărtinaş. The Origins o/ the Changos (ed1ted by Vasile M. Ungureanu. Ion Cop
and Laura Treptow). The Center for Romanian Studies. laşi-Oxford-Portland. 1999: pr.
Iosif Gabor. Dicfionaru/ co1111111itâfilor cotolice din Aloldon1. Editura „Conex1un1". Bacf1u.
1996: Anton Coşa. Cleja Monogro/ie etnogru/icci. Editura Semne. Bucureşti. 200 I
\ Scrv1c1ul Special de Informaţii a luat li111ţf1 în 1917 ŞI a de\elllt runcţional d111 192.+ p~in:1
în 1951 C:md a fost desfiinţai. Pe larg despre organizarea ş1 acti\ itatea acestuia în Cristian
Troncotf1. Istoria sen·iciilor Sffrl'fc ro11uî11eşti de lu C11::0 Io Ceu11şesc11. Editura ..Ion
Cristo1u'". Bucure~t1. 1999: Florin Pintilie. Nev1an Tunf1reanu. )tefon Manţ1u. Corneliu
Belu1111an. Istoria Sen·ici11/11i Secret de !11/rm11ofii. Editura !NI. Bucurqt1. 2000: Florin
Pmtilie. Sc1Tici11/ .~j1l'Cio/ de !11/im11ofii c/111 Ru11uî11io ( l<J39-1947J. \Ol. 1-11. Euitura ANI.
Bucurqti. 2003
1
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suspiciune generală asupra acestora • Pe acest fond, un fapt aparent banal a
condus la elaborarea unei lucrări deosebite.
2
La sfârşitul anului 1941, general Ştefan Ionescu , prefectul judeţului
Roman, a cerut lui Iosif Cobzaru, proprietarul unui cinematograf şi
administratorul altuia, să cedeze unul dintre ele în folosul Consiliului de
Patronaj. Iosif Cobzaru a refuzat, prefectul l-a acuzat că este ungur şi „n-are
drepturi de proprietate" 3 şi a cerut să-i prezinte actul de naţionalitate.
Proprietarul şi-a scos actul de naţionalitate română din localitatea natală,
comuna Gherăeşti, judeţul Roman, l-a legalizat la tribunal şi l-a prezentat
generalului Ionescu. Acesta a contestat autenticitatea actului şi a cerut
primarului de Gherăeşti să-l anuleze, iar pe viitor să nu mai elibereze acte de
4
naţionalitate ceangăilor „pe motiv că sunt unguri" .
Acest conflict nu a scăpat atenţiei SSI, care a informat Centrala de la
Bucureşti despre evoluţia acestuia şi posibilele repercusiuni. Referindu-se la
familia Cobzaru, raportul elaborat de Rezidenţa Principală Moldova, la 12
ianuarie 1942, a arătat că aceştia „deşi ceangăi la origine, sunt buni şi
onorabili cetăţeni români" 5 . În plus, Iosif Cobzaru a luptat cu gradul de
plutonier în Războiul de Întregire ( 1916-1919) şi a fost. mobilizat după 22
iunie 1941. Atitudinea şi ameninţările prefectului au provocat nemulţumirea
ceangăilor, care „se simt jigniţi dacă sunt socotiţi unguri" 6 şi, ca reacţie,
intenţionau să trimită un memoriu către Rege şi Conducătorul Statului,
mareşalul Ion Antonescu, prin care să ceară ca autorităţile ,,să nu-i mai
7
insulte tratându-i ca unguri" , ci ca români. Calităţile de români şi buni
gospodari au fost remarcate personal de mareşalul Ion Antonescu, în vara
anului 1941, când a inspectat comuna Gherăeşti şi a rămas mulţumit de cele
1

Pe larg despre asemenea acte în Florica Dobre, Vasilica Manca. Lenuţa Nicolescu,
Armata Ro111â11ă de la Ulti111at11111 la Dictai A.11111 1940, voi. I-III, Editura Europa Nova,
Bucureşti. 2000; Paul Goma. Săptămâna Roşie 28 iunie-3 iulie I 940 sau Basarabia şi
c1·reii. Editura Vremea XXI, Bucureşti. 2004
: General Ştefan Gh. Ionescu (n. 6 februarie 1881 Chiojdeanca-Prahova - d. '?) a absolvit
Şcoala Mii ilarii de Infanterie ( 1902). Şcoala Superioară de Război ( 1913 ). a participat la
llflzbo1ul de Întregire (1916-1919). a comandat mari unităţi şi Şcoala Superioară de Război.
În perioada I noiembrie 193 7 - I februarie 1939 a deţinut funcţia de şef al Marelui Stat
Major. Pentru mai multe dale despre \ 1aţa şi activitatea sa a se consulta Şefii Statului Major
Cie11eral ro111â11 (/859-2()(){}) (coord. Teofil Oroian, Gheorghe Nicolescu). Editura Europa
Nova. lfocureşt1, 200 I. p. 197-203
' Arlmek Na\iunale Istorice Centrale (în continuare se va cita ANIC). fond Prqedinţ1a
Consiliului de Mmiştri - Sen ic1ul Special <le Informaţii (în continuare se \·a cita PCMSSI ). dosar 6.\11942. r I
~ lhide111
' lhide111
,, lhide111. r 2
lhide111
1
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constatate, ocazie cu care l-a întrebat pe prefect „dacâ mai are asemenea
1
primari în.Judeţul său" •
Dacă conflictul dintre prefect şi Iosif Cobzaru a fost repede aplanat,
situaţia ceangăilor a devenit obiectul unei ample cercetări a SSI, care a cerut
Rezidenţei Principale Moldova elaborarea unei lucrări de sinteză privind
originea, evoluţia şi obiceiurile acestora. Rezultatul a fost o lucrare (Anexa)
trimisă, la 16 decembrie 1942, către Centrala din Bucureşti. În aceasta au
fost abordate ipotezele originii ceangăilor, răspândirea pe localităţi,
organizarea, religia, consideraţii etnografice (locuinţele, portul, obiceiurile,
folclorul şi limba), atitudinea faţă de statul român şi comportarea faţă de
autorităţi. La elaborarea materialului şi-au adus aportul obiectivitatea şi
profesionalismul lucrătorilor SSI, aceştia prezentând faptele reale, chiar
dacă acestea nu erau în concordanţă cu părerile unor puternici ai zilei.
Ceangăii au fost apreciaţi pentru ataşamentul la valorile româneşti şi, mai
ales, pentru respingerea tuturor încercărilor externe - diplomatice sau
religioase - de a-i utiliza ca masă de manevră într-o anumită direcţie
politică. Concluzia materialului este aceea că ceangăii au fost pennanent
loiali României, având aceleaşi aspiraţii ca majoritatea populaţiei. Ionel
Liveanu, rezidentul principal şi semnatarul materialului, a precizat: „Putem
afirma, cu toată certitudinea, că atitudinea ceangăilor este de deplină
loialitate. Sunt buni români şi patrioţi, integrându-se în aspiraţiile
neamului"-.
")

Anexa
Rezidenţa Principală
Iaşi,

Moldova
16 decembrie 1942

Raport nr. 750
Pentru Grupa li M 3
La ordinul dvs. nr. 1504/H din 9 noiembrie a.c. am onoare a vă
raporta, în cele ce urmează, o dare de seamă asupra ceangăilor din Moldova.
Originea

ceangăilor

Asupra acestei chestiuni majoritatea istoricilor noştri, în frunte cu
Nicolae Iorga, sunt de părere că originea ceangăilor este maghiară. Aşezarea
lor în Moldova s-ar fi făcut cu mult înainte de secolul al XV-iea, dnd
ungurii ar fi adus în judeţul Bacău lucrători pentru exploatarea ocnelor de
I f/Jic/e111. f. 3 7
c !hide111. r. 33

'Raportul a fost trimis la Grupa li-a M1nontfl\i dm cadrul Sccţ1c1 Contra111formaţ11
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sare. De aici ar proveni şi cuvântul de „ceangău", derivat din cuvântul
unguresc „şangău - şalgău'', adică lucrător la ocne.
Însă teza de mai sus este viu combătută de intelectualii ceangăi şi în
special de preoţii catolici care, în diferite scrieri, bazate pe documente, caută
să dovedească că originea ceangăilor nu este maghiară, ci curat românească.
Aceştia spun că aşa-numiţii ceangăi sunt români transilvăneni de religie
catolică, fugiţi din acea parte a ţării din cauza persecuţiilor şi care, trecând
munţii, s-au stabilit pe plaiurile moldovene.
Problema este, desigur, confuză din lipsă de documente precise şi
revine istoricilor noştri sarcina de a căuta să stabilească originea celor circa
I 00.000 catolici ce se găsesc stabiliţi în Moldova şi cărora, poate pe nedrept,
li se spune ceangăi sau unguri. Menţionăm că, din infonnaţiile cele deţinem,
în vara anului 1942, un profesor medic din Sibiu, expert în analizarea
sângelui rasial, a fost prin judeţul Bacău. Acesta ar fi spus că este trimis de
Preşedinţia Consiliului de Miniştri. În unna analizelor făcute printre ceangăi
ar fi constatat că 60-80% au sânge românesc. Ar fi rămas mirat, deoarece se
aştepta la altfel de rezultat.
Localităţile

din Moldova unde se

găsesc ceangăi

După cum se poate vedea din tabelul anexă nr. 1 1, ceangăii se găsesc
în număr mai mare în judeţele Bacău şi Roman, urmând, în ordinea
importanţei, judeţele Fălciu, Tecuci, Putna şi Iaşi, însumând un total de circa
11 O.OOO suflete.

Organizarea
Ceangăii

nu au organizaţii aparte, deoarece ei nu se socotesc şi nici nu
vor să fie priviţi ca minoritate etnică. Din acest motiv, nu au conducători
propriu-zişi, aceştia putând fi socotiţi numai preoţii catolici care,
majoritatea, sunt ceangăi, după cum arătăm în capitolul de mai jos.

Religia
In unanimitate sunt de religie catolică, ceea ce constituie, de altfel,
singurul punct principal ce-i deosebeşte de românii moldoveni băştinaşi.
Organizarea lor religioasă este cea a bisericii catolice din România şi
anume:
In Moldova, forul superior bisericesc este Episcopia Catolică din Iaşi,
care în această provincie are 4 decanate, cu 30 de parohii, împărţite la rândul
lor în 18 l filiale, după cum se vede din tabelul anexă nr. 2~; precizăm că în
decanatele de Bistriţa, Siret şi Trotuş enoriaşii, aproape în unanimitate, sunt
I Nu se rubltcă.
c Nu se publică.
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ceangăi,

pe când în decanatul de laşi numărul lor este foarte redus (prezenţa
acestora în oraşele din ultimul decanat fiind aproape nulă). Tot în tahclul
anexă nr. 2 dăm şi o listă a preoţilor catolici care, după cum am afirmat mai
sus, sunt ceangăi.
Chestiunea preoţilor este un punct deosebit de important, deoarece
aceştia, conformându-se preceptelor religiei catolice care, după cum se ştie,
se află în antagonism cu religia creştin-ortodoxă, caută să-i ţie strânşi legaţi
de religia şi biserica lor, ceea ce constituie unul din impedimentele ce se
pune în calea procesului de completă asimilare. Rolul pe care-l joacă religia
catolică în procesul de asimilare al ceangăilor este similar cu cel al religiei
mozaice în procesul de asimilare al evreilor.
Privită problema sub aspectul propagandei, vom menţiona că biserica
catolică se prezintă mai bine decât cea ortodoxă, şi nu printr-o propagandă
făţişă, ci prin felul cum este organizată şi importanţa ce i se dă. Se întâmplă
ca preotul catolic să posede o pregătire superioară multor preoţi din satele
noastre, ceea ce îi pune în inferioritate pe aceştia din urmă. Nu mai vorbim
de viaţa morală a preoţilor catolici, care sunt adevărate modele şi exemple
pentru enoriaşii lor, spre deosebire de unii preoţi ortodocşi care, spre regret,
trebuie să recunoaştem că sunt predominaţi de vicii, preocupaţi de afaceri
comerciale, iar în timpul regimurilor politicianiste şi de politică. Aceste
scăderi ale unor preoţi ortodocşi face ca acţiunea noastră de câştigare a
ceangăilor din punct de vedere religios să fie nulă. De altfel, nu ştiu să se fi
dus vreodată o acţiune în acest sens după un plan bine stabilit, în afară de
acţiuni individuale. În schimb, biserica catolică, după cum am specificat,
caută pe toate căile să-şi ţină enoriaşii strânşi uniţi şi ca atare dă o
importanţă deosebită organizării lor religioase. Astfel, în Moldova au două
seminarii - unul la laşi şi altul la Hălăuceşti, judeţul Roman -, apoi o şcoală
de călugări (noviciatul) la Săbăoani, judeţul Roman şi un fel de facultate
teologică - Seminarul Filozofico-Teologic Franciscan - în comuna LuiziCălugăra, judeţul Bacău, pentru cei care au unnat şcoala de călugări. Dat
fiind că aceste instituţii de cultură religioasă se află în regiunile locuite de
ceangăi, desigur că elevii sunt, în special, ceangăi; de altfel, au fost create
tocmai cu scopul de a da populaţiei catolice din Moldova (care, în marea
majoritate, este formată din ceangăi) preoţi ridicaţi din mijlocul ei şi, în
acest mod, să înlocuiască pc preoţii de provenienţă străină importaţi din
Italia, Polonia ş-i mai cu seamă Ungaria.
Consideraţii

etnografice

Locuintele nu au nimic deosebit de cele ale moldovenilor din punct de
vedere arhitectonic şi a amenajării lor, de asemenea a obiectelor din casc.
Po11ul ceangăilor nu diferă de cel românesc moldovenesc, având uncie
caractere şi din portul ardelenesc.
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Obiceiurile. Horele, şezătorile, clăcile etc. sunt identice cu ale
moldovenilor, de asemenea datinile de sărbătorile Crăciunului şi Anului
Nou. La fel sunt şi obiceiurile de la naşteri, botezuri, cumetrii, nunţi,
înmormântări, cu deosebirea numai în ceea ce priveşte oficierea serviciilor
religioase a acestor taine.
Folclorul. Nu au folclor special. Muzica este cea românească.
Limba. În marea majoritate ceangăii vorbesc româneşte şi cei mai
mulţi nici nu ştiu ungureşte, în special generaţia tânără, precum şi
intelectualii. Sunt însă sate din judeţele Roman şi Bacău unde se vorbeşte şi
ungureşte, dar nu o ungurească pură, ci un dialect sau mai bine zis un
jargon. Procesul lingvistic este identic cu cel petrecut cu românii din
Transilvania sau Basarabia, care au trăit sub dominaţie străină şi care şi-au
păstrat limba. La fel s-a petrecut şi cu ceangăii care, la venirea lor în ţinutul
Moldovei, au adus limba maghiară, păstrând-o ca limbă maternă numai în
unele sate.
La noi nu s-a dus o acţiune de deznaţionalizare, ca din partea
ungurilor şi, cu toate acestea, ceangăii, în marea majoritate, un11ând procesul
de asimilare, au adoptat limba română. Una din cauzele pentru care parte din
ceangăi mai păstrează limba maghiară este lipsa de şcoli primare româneşti
în unele sate locuite de ceangăi. A doua ar fi contactul aproape inexistent cu
populaţia ortodoxă. Astfel, comuna Săbăoani din judeţul Roman, la o
1
populaţie de 6282 locuitori are abia 140 ortodocşi ; în comuna Pildeşti,
acelaşi judeţ, din 881 locuitori, numai 1O sunt ortodocşi, restul fiind ceangăi.

Atitudinea

faţă

de statul român

Putem afin11a, cu toată certitudinea, că atitudinea ceangăilor este de
deplină loialitate. Sunt buni români şi patrioţi, integrându-se în aspiraţiile
neamului. Curente şoviniste maghiare nu s-au constatat în mijlocul lor, cu
excepţiile de mai jos.
Anul trecut, deci după arbitrajul de la Viena, populaţia de origine
maghiară din Bucovina trecând în partea transilvăneană luată de unguri, doi
din preoţii lor, anume Laszlo şi Elekeş Dionisie, unnau să plece şi ei din
ţară, probabil în Ungaria, în care scop s-au dus la Bucureşti. Aici (după
infonnaţii fără posibilităţi de verificare), prin intermediul şi intervenţia
Legaţiei Ungariei făcută pe lângă Mitropolia Catolică, au reuşit să rămână,
temporar, în ţară şi repartizaţi ca vicari, primul la parohia din comuna
Văleni, judeţul Bacău - unde era paroh preotul Albert Weber - iar secundul
la parohia din comuna Valea Seacă, acelaşi judeţ, unde era paroh preotul dr.
Petru Pal. Preotul Laszlo s-a dovedit a fi în slujba Ungariei, deoarece a
O excelent:1 lucrare monografică asupra ernluţiei ceangăilor din zonfi: Lt\ iu Pi lat.
Co1111111illi(i Tâc11ll.' Sorelc din porohiu Siihiioani (sl.'co/c/e Xl'l/-).T///). Editura Dumitru
Mf1rtina~. Uaci'iu. 2002.
1
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început să facă propagandă maghiară prin satele unde păstorea. Astfel. în
satul Găiceana, judeţul Tecuci, pendinte de parohia Văleni, a căutat să
câştige pe oameni de partea lui dându-le bani şi spunându-le că ceangăii
sunt unguri şi că ţara lor este Ungaria şi nu România. Acţiunea i-a reuşit
până la un punct, convingând pe majoritatea sătenilor să-şi părăsească
vetrele şi să treacă în Ardealul vremelnic cedat, fapt ce nu s-a petrecut însă,
deoarece s-a lovit de preotul paroh Albert Weber, care a sesizat Episcopia
de laşi cerând chiar să se facă o anchetă, al cărei rezultat a fost mutarea
preotului la altă parohie şi, ulterior, trimiterea sa din ţară.
Al doilea preot, Elekeş Dionisie, a căutat să procedeze ca şi primul,
însă datorită vigilenţei preotului paroh dr. Petru Pal tentativele sale au rămas
infructuoase, iar rezultatul a fost îndepărtarea sa din acea comună, fiind
trimis ca musafir la parohia din comuna Gherăeşti, judeţul Roman până la
clarificarea situaţiei sale. Aici însă, preotul Elekeş a încercat din nou să-şi
pună în aplicare propaganda sa maghiarofilă şi, în consecinţă, s-a dus în
satul lugani, pendinte de parohia Gherăeşti, locuit în majoritate de ceangăi
ce cunosc limba ungară. A convocat la biserică pe enoriaşii cunoscători ai
limbii lui Arpad şi a început să le vorbească în sensul tezei pe care o
unnărea. Dascălul bisericii a înştiinţat despre aceasta pe vicarul Ion J icmon
de la parohia Gherăeşti, care a plecat imediat la Iaşi aducând cazul la
cunoştinţa Episcopiei. Nu ştim datorită căror cauze nu s-au luat imediat
măsuri de către Episcopia Catolică din laşi, ceea ce a determinat o nouă
intervenţie a vicarului Ion Jicmon, care intervenţie, de această dată, şi-a
produs efectul, preotul Dionisie Elekeş fiind mutat la Rădăuţi şi, ulterior,
trimis în Ungaria.
Menţionăm că acţiunea acestor doi preoţi n-a fost în asentimentul
celorlalţi preoţi catolici din judeţul Bacău, întrucât era de natură să provoace
un curent maghiarofil în mijlocul ceangăilor din acea regiune, ceea ce ar fi
fost dăunător în raporturile cu populaţia românească şi, totodată, Ie-ar fi
creat o situaţia dificilă faţă de autorităţi.
Tot în cadrul acţiunii maghiare, dusă de către agenţii Budapestei
printre ceangăii din Moldova, este şi încercarea de acum circa 3 ani a
preotului Antal Savolo şi a unui alt preot (al cărui nume nu I-am putut afla)
foşti la parohia din comuna Luizi-Călugăra, judeţul Bacău, care au răsp<îndit
o carte de rugăciuni scrisă în limba maghiară, ce conţinea fraze tendenţioase
ca acestea: „unde sunt ungurii", „peste care popor a domnit Ştefan cel
Sfânt", „vechea noastră patrie", „cu ochii plcîngând privesc spre patria
dispărută".

Revenind la chestiunea patriotismului şi atitudinii loiale a ceangf1ilor
faţă de Statul Romf111, vom enumera cfitcva din faptele cc Ic-am putut
strânge în acest sens:
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I. În războiul de la 1877 au luptat şi ceangăii, având şi ei eroii lor,
între care mulţi decoraţi.
2. De asemenea, au luptat şi în războiul din 1916-1918, cl~iar contra
ungurilor, fără să se înregistreze acte de trădare din partea lor. Inainte de
luptele de la Ghimeş-Palanca sau Oituz, într-un sector, comandanţii de
unităţi au primit un ordin prin care erau întrebaţi dacă este necesar ca
ceangăii să fie scoşi din linia întâi, deoarece se lupta contra ungurilor.
Răspunsul a fost că nu este nevoie să se ia o astfel de măsură, întrucât
ceangăii luptă cu acelaşi elan ca şi ceilalţi ostaşi împotriva duşmanului
comun, ungurul. Menţionez că numai în comuna Grozeşti din judeţul Bacău
au fost 72 eroi ceangăi, în afară de invalizi şi decoraţi.
Pe monumentele ce slăvesc pe eroii din Războiul Reîntregirii, printre
numele moldovenilor se află şi multe de ale ceangăilor.
3. În războiul actual, ceangăii au aceeaşi atitudinea de înalt patriotism,
luptând împotriva bolşevismului şi dând dovezi de vitejie. Adaug că
Regimentele: 27 Dorobanţi şi 7 Artilerie Grea din Bacău, 14 Dorobanţi, 12
Călăraşi, 24 Artilerie, 8 Obuziere din Roman numără mulţi ceangăi. Dl.
colonel Manu, comandantul Regimentului 27 Dorobanţi Bacău, a avut
numai cuvinte de laudă la adresa ceangăilor din regimentul său.
Comportarea

faţă

de

autorităţi

Fiind cetăţeni loiali, după cum am arătat în capitolul precedent,
comportarea lor faţă de autorităţi nu poate fi decât aceea pe care o au bunii
români. Această afinnaţie o facem bazaţi pe faptul că nu s-au înregistrat în
rândurile ceangăilor atitudini ostile măsurilor luate de autorităţi, chiar când
acestea au fost de natură excepţională, cum sunt măsurile referitoare la
blocarea cerealelor sau la lânii.
Tot la acest capitol, găsesc de cuviinţă să menţionez o situaţie demnă
de remarcat şi anume că, în trecut ca şi în prezent, în satele moldovene
locuite de ceangăi sunt mulţi primari dintre aceştia, care s-au evidenţiat
printr-o rodnică activitate dusă în folosul comunei. Faptul a fost constatat
însuşi de Dl. Mareşal Ion Antonescu în cursul verii anului trecut când,
inspectând comuna Gherăeşti din judeţul Roman, al cărui primar era dl.
Petru Cobzariu, ceangău, şi rămânând mulţumit de modul cum se prezenta
comuna şi şeful ei, a întrebat pe prefectul de judeţ din acel timp dacă mai are
aseme~1ea primari în judeţul său.
ln încheiere ţin să accentuez asupra importanţei ce o prezintă
problema aşa-zişilor ceangăi din Moldova, prin aceea că această populaţie
care întotdeauna s-a arătat loială faţă de ţară, trebuie privită sub alt aspect şi
nu sub acela de minoritate etnică. Din moment ce Însuşi (sic) ei - ceangăii se socotesc mmâni, simţindu-se jigniţi atunci când li se spune unguri.
ungureni sau chiar cuvântul de ceangâi, din moment ce ei vorbesc /imha
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româneascâ, imbracâ portul românesc, au datinile româneşti şi iau parte la
războaiele purtate de naţia română, cred. dupâ umila mea pârere, câ nu pol
fi socotiţi decât ca români [subl. ns.].
Revine sarcina bisericii noastre ortodoxe, şcolilor, Ministerului
Propagandei şi autorităţilor administrative ca, printr-o acţiune chibzuit dusă,
să şteargă şi singurele deosebiri ce-au mai rămas faţă de populaţia cealaltă
românească şi anume religia şi, pe unele locuri, limba. Pentru o mai
profundă cunoaştere a problemei ceangăilor, înaintăm lucrarea preotului dr.
Iosif Petru M. Pal, intitulată „Originea Catolicilor din Moldova" 1•
Rezident Principal
/ss/ Ionel Liveanu
Sursa: Centrul C.I.

Bacău.

Complectări: Rezidenţa Principală.

1

Nu se publică.
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PRECIZĂRI PRIVIND GENEZA ŞI EVOLUŢIA

ORAŞULUI BACĂU ÎN SECOLELE XIV -

xv·

Dr. Alexandru ARTIMON
Istoria oraşului Bacău ne-a preocupat timp de peste 30 de ani,
începând cu 1970 şi până în prezent. Pasiunea pentru studierea arheologică
şi istorică a acestui centru urban ne-a fost inoculată de regretatul prof. univ.
dr. Dimitrie Ciurea, de la Institutul de Istorie „A.O. Xenopol" Iaşi, la care
am reuşit la doctorat în 1972 şi căruia îi suntem profund recunoscători.
Pentru realizarea tezei cu tema: Zona economică Bacău - Tg. Trotuş Adjud În secolele XIV - XV//, trebuia să aducem noi argumente privind
istoria oraşului Bacău, dar şi a celorlalte centre urbane, Tg. Trotuş şi Adjud,
prin efectuarea unor ample cercetări istorice şi arheologice.
În ceea ce priveşte oraşul Bacău, care reprezintă esenţa acestor
rânduri, ne vom referi la principalele etape în cercetarea arheologică şi
istorică a acestui centru urban, care să ne conducă în final, la geneza şi
evoluţia lui în secolele XIV-XV.
La început, este necesar să menţionăm că pentru realizarea acestui
deziderat, am fost sprijiniţi de regretatul prof. Iulian Antonescu, fost director
al Muzeului de Istorie din Bacău, de colaboratorul nostru pe şantierul
arheologic Precista-Bacău, prof. dr. Ioan Mitrea, de prof. univ. dr. Mircea D.
Matei, de la Institutul de Arheologie Bucureşti, de colegii de la instituţia
noastră muzeală.

De asemenea, se cuvine să menţionăm sprijinul acordat de prof. dr.
Dumitru Zaharia, fost director şi de actualul director prof. Vilică Munteanu
de la Arhivele Naţionale Bacău, care ne-au pus la dispoziţie, cu
generozitate, pentru consultare, colecţiile de documente istorice de la
această instituţie.

Un gând de apreciere se îndreaptă către prof. univ. dr. Victor Spinei,
de la Universitatea „Al.I. Cuza" Iaşi, care, după decesul prof. Dimitrie
Ciurea, a preluat conducerea tezei de doctorat, cu un titlu parţial modificat:
Civilizaţia medievală urbană

(centrele urbane

Bacău

din sud-vestul Moldovei În secolele XIV-XVI
- Tg. Trotuş - Adjud), căruia îi mulţumim pentru

sugestiile şi observaţiile fonnulate 1 •
• Dedic aceste rânduri împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentar{1 a oraşului
Bacf1u. 6 octombrie 1408, care va avea loc în anul 2008
1
Teza de doctoral Cil'i!i:afia medievală 11rhanâ din s11d-\·est11/ Moldo1·ei în secolele XJVXl"J (centrele urhane Bacâu-Tg Trot11ş-Adj11c/) are 431 pagini şi 148 ilustraţii, fiind
susţinută la I mai 1999, la Universitatea „Al. I. Cuza" laşi. În acest cadru doresc încă o dată
să le mulţumesc membrilor Comisiei pentru sprijinul acordat şi observaţiile fonnulate cu
acest prilej. Teza poate fi consultată la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu"
laşi
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Un loc central în teza de doctorat l-a reprezentat istoria oraşului
în secolele XIV-XVI, unde o pa11e din gândurile şi ideile exprimate,
1
le-am publicat cu un an înainte de susţinerea tezei, într-o lucrare a noastră •
Pentru o cunoaştere corectă a datelor privind istoria Bacăului,
enunţată de noi în teza de doctorat, dar şi în alte lucrări, de către cercetători
şi marele public, în vederea evitării unor confuzii, sunt necesare
unele
,
precizări privind geneza şi evoluţia oraşului în secolele XIV-xv-.
În acest scop menţionăm că primele investigaţii arheologice s-au
întreprins la Bacău, între anii 1967-1968, de către prof. Iulian Antonescu,
care s-au finalizat cu descoperirea zidurilor Casei voievodale, ce aparţinea
Curţilor domneşti de la Bacău 3 . De asemenea, date valoroase asupra acestei
descoperiri ne-a oferit Iulian Antonescu într-un interviu dat unui
4
corespondent al ziarului local .
În 1970 au continuat cercetările arheologice în curtea bisericii
Precista, colectivul fiind fonnat din Iulian Antonescu, responsabil ştiinţific
de şantier, Alexandru Artimon, de la Muzeul de Istorie şi Ioan Mitrea, de la
Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău. În 1972, prin plecarea la Bucureşti
a prof. Iulian Antonescu, fiind numit Directorul Direcţiei Muzeelor, în
componenţa şantierului au rămas Alexandru Artimon şi Ioan Mitrea.
Zona în care s-au efectuat cercetările arheologice este situată în
partea central-estică a oraşului şi a beneficiat de avantajul că în perimetrul
Curţii bisericii Precista nu s-au ridicat construcţii edilitar-gospodăreşti de
mare amploare, ca în alte părţi ale Bacăului şi ne-a oferit posibilitatea să
avem o situaţie mai clară stratigrafică asupra locuirii umane, din cele mai
vechi ti~npuri până în secolul al XVI-lea.
ln vederea cercetării metodice a vestigiilor arheologice existente în
acest perimetru, ce cuprindea terenul bisericii Precista, dar şi terenurile din
imediata apropiere, în perioada anilor 1970-1990 au fost trasate un număr de
40 secţiuni şi mai multe casete, dispuse astfel încât, în funcţie de fonnele de
teren, dar şi de posibilităţile reale de lucru, să se obţină cât mai multe date şi
observaţii privind aşezările umane de aici (Fig. 1).
Dacă ne referim la stratigrafia locului pe care l-au cuprins săpăturile
arheologice, trebuie să menţionăm că o bună parte din terenul cercetat a fost

Bacău

1

Alexandru Artimon, Cil·iliza(ia mediel'Olâ 11rha11â din secolele ,\'/1 1-.\:Vf/ (Bocâ11, (!.!.
Trotuş, Adjud), Ed. Documentis, laşi-Bacău. 1998. 180 p. şi 111 iluslratii
c Reamintim în acest sens: Miluţă Bortă, Dum1lru Popa şi Eugen Sendrea, ,\1011ogrofia
municipiului Bacău, Bacf1u. 2005. p. 19-21. unde apar multe confuzii şi inadvertenţe
privind cercetările arheologice de la Bacf1u
3
A se vedea studiul: Iulian Antonescu, Curfile do11111eşti din /3ocâ11. în Cmpicu. li, 1969. p.
331-342
~ Curtea Jo11111ească Je la Bacău. Ofilâ de istorie ineJitâ Jin timpul lui Şte(an cel Mare. în
Steagul Roşu, An 25, nr. 5466 din 6 septembrie, 1970, p. 3 (interviu realizat de Roni
Căciularu)
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deranjat de cimitirul care a luat fiinţă în jurul bisericii Precista, începând cu
a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi care a durat până în secolul al
XIX-lca. Gropile monnintelor au distrus stratigrafia din anumite zone, ceea
ce a îngreunat stabilirea nivelelor de locuire de-a lungul secolelor.
O situaţie mai clară stratigrafică s-a obţinut în cadrul secţiunilor XV,
XXXIV şi XXXVI.
Cu acest prilej s-a observat că baza săpăturii este, fără excepţie,
reprezentată de solul viu de culoare galbenă. La partea superioară a solului
viu, şi fără ca până în prezent să fi aflat un complex anume căruia să-i
aparţină, sau să se înscrie într-un strat continuu de cultură, au apărut în
anumite porţiuni fragmente ceramice din epoca bronzului (culturile
Monteoru şi Noua). Unnează un strat de culoare brun-cafeniu corespunzător
nivelului prefeudal de locuire (secolele IV-V şi VI-VII). Peste acest strat de
locuire se suprapune un strat de pământ cenuşiu deschis, în care sunt
prezente fragmente ceramice caracteristice celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-iea. Stratul imediat
unnător corespunde nivelului de locuire din a doua jumătate a secolului al
XV-iea - prima jumătate a secolului al XVI-iea.
Reţinem faptul observat în timpul cercetării că aici a avut loc o
răzuire a limitei superioare a stratului de la sfârşitul secolului al XIV-iea prima jumătate a secolului al XV-lea, operaţiune efectuată pentru
amenajarea Curţii domneşti. În acest sens, s-a observat existenţa unei dungi
de pământ galben care provenea de la construcţiile ridicate aici în a doua
jumătate a secolului al XV-iea. Peste această dungă de pământ galben s-a
amenajat pavajul compus din pietre de râu şi carieră. În sfârşit, deasupra
acestui strat, se găseşte un pământ amestecat în care s-au găsit materiale
arheologice din secolele XVII-XIX 1 •
În rândurile care unnează nu ne vom ocupa de perioada veche (epoca
bronzului - culturile Monteoru şi Noua) şi de epoca formării poporului
român (secolele IV-V şi VI-VII), întrucât ele au fonnat obiectul unor lucrări
2
întocmite de colaboratorul nostru pe acest şantier, prof Ioan Mitrea .
Referitor la aşezarea medievală de aici, din a doua jumătate a
secolului al XIV-iea - prima jumătate a secolului al XVI-iea şi la Curtea
domnească, din a doua jumătate a secolului al XV-iea - prima jumătate a
1

Al. Artimon ş1 I. Mitrea . ..lşe::orea 111cdie\'(/lâ din secolele X/l'-XI' de la Curteo
do11111mscâ- Bocciu. în Cwpirn. Vlll. 1976. p. 193-195. fig. 2
~ I. Mitrea şi Al. Artimon. Descoperiri prc/i:udole Io Curtea do11111cascâ - Bocâu. în
Car11ico. IV. 1971. p. 225-252: I. Mitrea. Contrihu{ia ccrcetârilor arheoloKice de la Curteo
dm1111ca.1Hi d111 Bacâ11 şi Dm·idc11i-.\'cw11f. la c11110oşterca epocii secolelor l'/-1 '// e 11. di11
.\Io/dorn. în Studii şi u'tH'fâri ştiinfi/icc. Bacău. 1972. p. 5-72: idem. Milenii de lornire i11
1·otu1 oraşului Bocciu şi i11111n'/uri111ilor, pânâ Io prima 111e11fio11are doc11111e11tarâ a
localitâfii. în Cwpirn. XVI. 1984. p. 23-50; Al. Artimon ş1 I. Mitrea. Bacâu - rcşedi11fâ
rniemdalâ. Bac[1u. 1996. p. 14-36
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secolului al XV-iea, o vom trata în sinteză, întrucât aceste descoperiri, dată
fiind importanţa lor pentru oraşul Bacău, au fonnat obiectul unor numeroase
1
studii şi lucrări •
În perimetrul curţii bisericii Precista şi în zonele din imediata
apropiere au fost descoperite un număr de cinci locuinţe şi două cuptoare
din secolele XIV-XV (Fig. l ). Nu încape nici o îndoială că au fost mai
multe locuinţe, aşa cum rezultă din găsirea în perimetrul săpat de noi a unor
numeroase fragmente ceramice, urme de vetre şi chirpic, dar aceste locuinţe
au fost distruse de intervenţiile ulterioare legate de amenajarea Curţii
domneşti, iar mai târziu de cimitirul medieval care a luat fiinţă, începând cu
mijlocul secolului al XVI-iea - secolul al XIX-iea, în jurul bisericii Precista.
Locuinţele descoperite aici sunt de suprafaţă, dar şi adâncite în
pământ, situaţie întâlnită şi în alte centre urbane din Moldova. În umplutura
pământului scos din ele s-au descoperit fragmente ceramice, vase de diferite
tipuri întregi şi întregibile, obiecte de fier (unelte meşteşugăreşti, unelte
agricole, unelte de întrebuinţări gospodăreşti), obiecte de podoabă şi
monede locale şi străine. În afara locuinţelor s-au descoperit şi două
cuptoare: unul de uz casnic şi altul de ars oale, aparţinând aşezării din
secolele XIV-XV 2 (Fig. 2).
Se remarcă în primul rând bogatul material arheologic format din
ceramică, care, după tehnica de lucru, compoziţia pastei, ardere şi fonne se
împarte în două categorii:
Prima categorie, mai numeroasă, o formează ceramica lucrată dintro pastă relativ bine frământată, de culoare cărămizie (majoritară) sau
cenuşie. Fragmentele ceramice cele mai numeroase provin de la oaleborcan, căni, castroane, capace şi opaiţe (Fig. 3-4 ). Decorul predominant
este cel canelat. Subliniem că ceramică găsită aici are apropiate analogii cu
cea de la Suceava, Iaşi, Baia, Roman, fiind încadrată cronologic la sfârşitul
secolului al XI V-lea - prima jumătate a secolului al XV-leaJ.
A doua categorie o constituie ceramica lucrată dintr-un lut de foarte
bună calitate, în amestecul căreia s-a folosit un nisip fin. Lucrată la roata
rapidă, această ceramică are pasta foarte bine frământată, vasele prezentând

Al. Artimon ~i I. Mitrea. ov cit. p. 191-224: Al. Artimon. Co11rrih11fii urh('()logicc la
i.1foriu oruşului Bou/11. in Cwpico. XIII. 1981. p. 18-20: idem . .\'oi co11rrih11(ii arheologice
/J1"il'i11d Curreu do11111eu.1câ c/111 Bucâu. in Cwpirn. XVI li-XIX. 1987. p. 285-299: 1d..:111.
/)urc isrorice şi orheologice cu prii'ire lu Curreo drJ111neusul din Hucllll. in Re1·isru 1111ccclor
şi 11w1111111cnre/or Mon11111c11re isrorice şi de w·râ. 2. 1987. p. 3-12: 1de111. ( 'onsidL'l'afii
i.1forico-or/[('ologice pri1·i11d gene:o şi l'\'(Jlu(io oroşclor 111edie\'ltlc din s11d-1·csr11I ,\/olclon'i.
in Cwpirn. XXIV. 1993. p. 70-75: Al. Artimon ~1 I. Mitrea. Huu/11 - reşedin(â . p. 48--F)
~1 66-76: Al. Artimon. Cil·ili:u(iu 111cdic\'(/lâ .. . p. 45-83
~Al. Artimon ~1 I. Mitrea. :lşe:urcu 111cdie\'Olâ . p. 195-200
'Jhide111. p. 209. notele 24-27
1
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în spărtură un aspect compact, fără spaţii goale. ln majoritatea cazurilor,
ceramica din acestă categorie este de culoare cenuşie şi mai rar roşie.
Ceramica de acest tip se compune din fragmente provenind de la
căni cu toartă şi gura trilobată, căni cu gura în formă de cioc, ulcioare cu
toartă, cupe şi pahare (Fig. 5-8).
Decorul cel mai des întâlnit se compune din linii oblice paralele,
dispuse în triunghiuri, benzi de linii oblice paralele, întretăiate de alte linii
izolate, decor în reţea. De asemenea, s-au identificat şi unele fragmente
ceramice ce au un decor realizat cu rotiţa dinţată şi cu ruloul. Sunt vase care
au un decor caracterizat prin motivul ştampilat, cu figuri în relief (Fig. 8).
Tipurile de vase de la Bacău - biserica Precista, au analogii cu
descoperiri similare de la Suceava, Roman, Baia, Siret, datate la sfârşitul
1
secolului al XIV-iea - începurul secolului al XV-lea •
Această ceramică descoperită la Precista-Bacău aparţine unor
colonişti gennani, dar în acelaşi timp ar putea să fi fost adusă de negustori
2
străini .
În zona cercetată s-au descoperit obiecte din metal (cuie, piroane,
catarame, cuţite, vârfuri de săgeţi). De asemenea, menţionăm găsirea unor
valoroase monede emise de voievozii Moldovei: Petru I Muşat (1375-1391),
Ştefan I Muşat (1394-1399), Alexandru cel Bun (1400-1432), Ştefan al IIlea (1433-1435) 3 (Fig. 9).
Descoperirile arheologice enunţate, mai sus, au o valoare deosebită
pentru istoria de început a oraşului, ceea ce ne-a detenninat să investigăm şi
alte zone din perimetrul centrului urban. Scopul pe care l-am unnărit era să
stabilim vatra veche a oraşului, iar pe baza descoperirilor efectuate, să
descifrăm geneza şi evoluţia lui în secolele XIV-XV.
Înainte de a prezenta cercetările arheologice întreprinse în alte zone
ale oraşului Bacău, considerăm necesar să ne referim la descoperirile de la
Precista din epoca lui Ştefan cel Mare (1457-1504 ).
Se ştie faptul că Ştefan Voievod, după războaiele purtate cu turcii la
Vaslui (1475) şi Valea Albă (1476), a hotărât să organizeze administrativ
partea de sud a Moldovei şi să stabilească la Bacău reşedinţă pentru fiul său
cel mai mare, Alexandru.
Pentru aceasta, în zona central-estică a oraşului s-a întreprins un vast
program de construcţii, prin preluarea de către domnie a unei întinse zone şi

lhidc111. p. 217. vcLi ş1notele37-40; Al. Artimon. Cii·ili::a(ia 111cdicl'Olâ . p. 54-57
c Al. Art1mon. Ceramica fină de 11:: c.:01111111 din secolele XII '-XI· descoperită în cenfJâc
11rha11c din s11d-1·est11I A·!oldo1·ei. în Arheologia Aledicl'Olă, I, Reşiţa, 1996, p. 160; idem.
Ci1·ili::a(ia 111edicrnlă . . p. 56-57
J Idem, Cii·i/i::a(ia 111ediemlă ... , p. 57-59
1
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după

eradicarea locuinţelor ce aparţineau orăşenilor, s-a ridicat complexul
1
arhitectonic Cutiea domnească •
Izvoarele scrise sunt sărace în clarificarea unor date privind perioada
când s-a construit ansamblul domnesc, menţionat mai sus. Despre existenţa
unei Cm1i domneşti la Bacău avem o menţiune într-un document din 20
aprilie 1491, în care Ştefan cel Mare dăruieşte mănăstirii Tazlău un sat
2
„ascultător de Cut1ile de la Bacău" .
Relatări despre Curtea domnească din Bacău sunt foarte puţine şi
reamintim aici descrierile călătorului străin Marcus Bandini, venit în acest
3
oraş în 1646 şi care arată că în partea de miazăzi era un palat aflat în ruine .
În aceste condiţii, un rol important l-au avut cercetări le arheologice
întreprinse la Precista-Bacău, între anii 1967-1968 şi 1970-1990, care au
scos la lumină şi un nivel de locuire din epoca lui Ştefan cel Mare.
Cu acest prilej s-au descoperit fundaţiile unor construcţii cc
4
apat1ineau cut1ilor domneşti de la Bacău .
În primul rând s-a dezvelit integral fundaţia Casei domneşti, ce se
afla la 35 m est de biserica Precista, de formă dreptunghiulară, alcătuită din
zidărie de piatră brută, legată cu mortar şi având dimensiunile la exterior de
17,90 X 8,50 m.
Beciul Casei domneşti era format din două încăperi, unde se
depozitau proviziile domneşti (Fig. l O).
Prima încăpere, mai mare, cu dimensiunile de 12,50 X 6,20 m, are
patru stâlpi în axul longitudinal. Stâlpii de capăt, cu dimensiunile de 1,08 X
1,05 m şi l, 12 X 0,95 m, sunt adosaţi pereţilor, atât în elevaţie, cât şi în
fundaţie. Stâlpii din mijloc, cu dimensiunile de 1,23 X 0,99 m, sunt lucraţi
din piatră brută şi legaţi cu mortar. În peretele de est sunt două nişe gemene,
cu arce din cărămidă. Rolul acestor nişe era acela de a ilumina această
încăpere, iar cel al stâlpilor de a sprijini bolta beciului, construită din
cărămidă (Fig. 11/2).
A doua încăpere (mai mică - camera scărilor) are dimensiunile de
6,25 X 2, 15 m. În peretele de nord şi cel ce despănea camera mică de cea
mare, au fost descoperite unnele treptelor de lemn. S-au identificat I I
trepte. Golul de comunicare între încăperi are un frumos ancadrament de
piatră, înalt de 1,88 rn.

1

IJern, Afârturii istorico-orhcologice 11ri1·i11d oraşele din .111d-1·e.1t11I .\/oldo1·ei in

~·tc/011

1·1·('1/lt'u lui
cel More. în lucrarea Şte/(111 cel ,\/ore ,1i Sfiînt În 111rn11J1"iu hcicii11u11ilor. Bacf1u. 200-i.

p. I O1-156

~I. l3ogJan. /)oc11111e11tele lui Ştc/'011 cel A/ore. I. Bucure~ti. 1913. p. 4()3-465
'V. A. lJrechia, Codex Ba11di1111s, 13ucure~ti, 1895, p. 43
.i Al. Artimon, A1ârturii istorico-arhrnlogice . .. p. 112. nota 32
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In peretele de nord al camerei scărilor, în dreptul platfonnei de
pornire a treptelor sunt două nişe cu arce şi zidărie de cărămidă, folosite
pentru iluminat (Fig. 11/ 1).
Casa domnească avea la suprafaţă cel puţin parter şi un etaj, în care
se aflau camerele voievodale, cu pereţii căptuşiţi cu plăci de teracotă
smălţuite şi nesmălţuite, sobe de încălzit, având cahle cu reprezentări
florale, heraldice, vegetale. figurative, geometrice şi zoomorfe.
În al doilea rând s-au dezvelit integral fundaţiile turnului locuinţă de apărare - al Curţii domneşti, de plan dreptunghiular, cu laturile în
exterior de 12,80 X 10,80 m şi ziduri groase de 1,40 m. În interiorul
construcţiei au fost amplasaţi doi stâlpi de piatră cu dimensiunile de 1, 1O X
l ,50m, dispuşi axial, la interval de 2, 70 m şi lăţime de 1,00 m. Cu acest
prilej au fost dezvelite nouă trepte de intrare în beci, construite din pietre
legate cu mortar, fiecare cu o lăţime de OJO m (Fig. 12; Fig. 13).
Poziţia în care a fost amplasată această construcţie, fonna şi
dimensiunile ei, adâncimea fundaţiilor, conduc la ipoteza că aici se afla
turnul de apărare al Curţii domneşti, înalt de cca. 25 m, cu beci şi locuinţe la
parter şi etaj, cu creneluri la partea superioară şi care avea rolul de a
supraveghea întreaga zonă central-estică a oraşului, pe importantul drum
comercial de ~e Valea Siretului, cu ramificaţiile lui spre Ţara Românească şi
Transilvania. In această clădire erau adăpostiţi cei care alcătuiau corpul de
pază al Curţii domneşti.
Coroborarea izvoarelor scrise cu cele arheologice ne-au condus la
ipoteza că aceste construcţii au fost ridicate după anul 14 76 (Fig. 14 ).
Din datele arheologice obţinute a reieşit că aceste construcţii au
funcţionat până în primele decenii ale secolului al XVI-iea. Astfel, în
ultimul strat de umplutură din pivniţa Casei domneşti, fonnat din pietre,
cărămizi, mortar, fragmente ceramice, obiecte de fier, cărbuni şi cenuşă, s-a
descoperit o monedă de argint, de tipul dinar, emisă în anul 151 7, de
Ludovic al Ii-lea pentru Ungaria. Descoperirea acestei monede, în ultimul
strat ce provenea de la incendierea şi distrugerea complexului Curţilor
domneşti (Casă şi Turn de apărare), a avut loc, după anul 15 17, probabil în
perioada domniei lui Ştefăniţă Voievod (1517-1527), sau a primei domnii a
lui Petru Rareş (1527-1538), când în Moldova pătrund oştile turceşti, la
1538, conduse de sultanul Soliman Magnificul.
Imediat după această perioadă, în jurul bisericii Precista şi al acestor
construcţii distruse, a început să se fonneze un cimitir de caracter orăşenesc
şi mănăstiresc, aşa cum au demonstrat-o cercetările arheologice. La cele mai
\·cehi ir~orminte s-au găsit monede din anii 1538, 1543, 1556 etc.
ln concluzie merită să relevăm bogăţia şi varietatea materialului
arheologic descoperit la Casa domnească şi Turnul de apărare, care ne
dovedeşte gustul şi rafinamentul existent la Curţile domneşti din vremea lui
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Ştefan

cel Mare, intensa

viaţă spirituală existentă şi

contactul cu lumea

şi

civilizaţia occidentală şi orientală

(Fig. 15-20).
Din Complexul Cm1ilor domneşti de la Bacău face parte şi biserica
Precista, construcţie făcută din piatră şi cărămidă în stilul specific epocii lui
Ştefan cel Mare. Biserica este bine prop011ionată, sveltă, de plan treflat, cu
turlă pe naos, având o lungime de 25,68 m, iar lăţimea pronaosului de 9,62
m, lărgimea naosului de 8, 12 m şi lărgimea în dreptul absidelor de I 1,24 m
(Fig. 2111 ).
Pronaosul este supralărgit, de fonnă pătrată, cu intrarea spre vest şi
două ferestre spre sud şi nord. Asemenea pronaosuri sunt şi la alte biserici
ridicate de Ştefan cel Mare, precum cele de la Dorohoi, Vaslui, Popăuţi
Botoşani şi Iaşi.

Naosul are abside laterale semicirculare în interior şi cu câte cinci
laturi în exterior. Absida altarului, semicirculară în interior şi cu nouă laturi
în exterior, este flancată de nişele pronaosului şi diaconiconului. Pronaosul
este boltit în calotă sferică pe pandantivi şi arcuri.
Bolţi moldoveneşti, cu arcade piezişe, se ridică deasupra naosului.
Turla, cilindrică în interior, prezintă în exterior opt feţe. E aşezată pe o
primă bază de secţiune pătrată, din zidărie de piatră şi cu a doua stelată cu
12 vârfuri de cărămidă.
Rezistenţa construcţiei este determinată şi de faptul că s-au construit
ziduri groase de 1,20 m, precum şi două contraforturi exterioare laterale de
mari dimensiuni şi lucrate cu mult meşteşug.
Pisania din piatră, aşezată în exterior, pe zidul de intrare în stânga
uşii, reprezintă un document important pentru ctitor şi are unnătorul
conţinut: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului
Duh, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Jo Alexandru Voievod, Fiul lui
Ştefan Voievod, domn al Ţării Moldovei, a zidit această casă Întru numele
preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi s-a
sfarşit În anul 6999 (1491), luna ianuarie I" (Fig. 2212(
Ctitorul bisericii, Alexandru Voievod a avut grijă de monument,
dăruindu-i proprietăţi şi bunuri materiale. La 23 aprilie 1491, Alexandru îi
donează un frumos Tetraevanghel, lucrat de un marc artist al vremii, Teodor
Mărişescul şi care actualmente se păstrează în Muzeul de Istoric din
1
Moscova-. De asemenea, ctitorul dăruieşte bisericii Precista un frumos

G. Bal~. Hi.1ericile lui Ste/a11 cel Mare. Bucurqli. 1926. p. 61-62
' M. Bcrza. Trei le/rac1·011ghdc ale lui Teodor /l/1irişcsc11I i11 ;\/11::c11I de Istoric din
A-fo.1·rn1·a, în Culturo 111oldr!l'e11coscâ În 11111p11l l11i !)'tc/(111 cel More. Bucurc~l1. 19(14. p. 589590
1
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Panaghiar, care se află astăzi 111 colecţiile Muzeului Naţional de Artă al
1
României •
În rândurile de mai sus am prezentat câteva date privind biserica
Precista, care făcea parte din ansamblul Curţilor domneşti de la Bacău.
Istoria şi evoluţia ei în timp a format obiectul unor lucrări întocmite de
2
specialişti .
Referitor la viaţa şi activitatea lui Alexandru Voievod, ctitorul Curţii
domneşti şi bisericii Precista, nu ne mai referim în rândurile ce unnează,
3
deoarece ne-am ocupat cu altă ocazie în studiile şi lucrările noastre .
Analiza întreprinsă de noi asupra descoperirilor arheologice de la
biserica Precista, care au o importanţă deosebită pentru istoria Bacăului, nea determinat, la vremea respectivă, să continuăm investigaţiile şi în alte zone
ale oraşului (Fig. 22).
În acest scop ne-am axat cercetările în perimetrul curţii bisericii
catedralei Sf. Nicolae, mai ales că în imediata ei apropiere, în l 966, cu
prilejul efectuării unor lucrări de canalizare, s-au descoperit unele morminte,
care aveau ca inventar monede, din care s-au recuperat două piese monetare,
din care una cu valoarea de dublu gros, era emisă de voievodul Moldovei,
Ştefan al Ii-lea (l 433-1435 ), iar cealaltă, emisă de Ştefăniţă Voievod (15171527), pentru Moldova.
Pentru clarificarea acestei situaţii, în anii 1971-1972 s-au întreprins
ample cercetări arheologice ce au constat din opt secţiuni şi mai multe
4
casete (Fig. 2212; Fig. 23 ) . În suprafaţa cercetată s-a observat că cel mai
vechi nivel de locuire aparţine sfârşitul secolului al XIV-lea - prima
jumătate a secolului al XV-lea. Cu acest prilej s-au descoperit fragmente
ceramice caracteristice acestei perioade istorice, identice cu cele găsite la
biserica Precista. De asemenea, s-a găsit o monedă din categoria jumătăţilor
5
de groşi, emisă de voievodul Moldovei, Alexandru cel Bun la 1408 .
Aceste unne de locuire au fost identificate numai în anumite porţiuni
din zona cercetată, întrucât majoritatea terenului a fost răscolit de
Repertoriul 11101111111entelor şi ohiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti,
1958, p. 406-408
c Ne referim doar la o parte din aceste lucrări: Teodor Zota, lstorirnl bisericii Precista din
Bacău. Bacău. 1911; Grigore Tăbăcaru. Bisericile Bacăului. Bacău, 1927; G. Balş,
Bisericile lui Ştefan cel Mare. în BCMI. Bucureşti. 1926, p. 61-64; Al. Artimon, I. Mitrea,
Bacâ11. Reşedin(ă l'Oiel'Odalâ. Bacău, 1996; O. Zaharia, Argumente prii·ind păstrarea
construc(iei hisericii PrL'Cista din Bacău, ctitorită de Alexandru Voiel'Od, în Cronica
l:.jJiscopiei Ro11wnului şi f!uşilor, Vil, 1994, p. 268 şi urm.; Al. Artimon, Ci1·i/i::.a(ia
111cdinală . p. 78-82; C. Tomozei ŞI Elena Tomoze1. Biserica I'rl!cista din Bacău. Bacău,
2001, p. 7-179
'Al. Artimon ş1 I. Mitrea, OfJ cit, p. 56-62; Al. Artimon, Cil'ili::.afia 111ediernlă .. , p. 63-68;
idem, Mârturii istorico-arheologice„., p. 116-126
4
Al. Artimon, Contrihu(ii arheologice .. „ p. 20-22
'O. Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970, p. 27
1
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construcţiile ridicate aici începând cu secolul al XVI-lea şi de mormintele
îngropate în suprafaţa cercetată de noi.
Cercetările arheologice au avut ca rezultat principal dezvelirea
fundaţiilor unei biserici, anterioare catedralei, ridicată între anii 1848-1850,
şi a unor monninte din secolele XVI-XIX.
Lucrările întreprinse la zidurile acestui vechi monument istoric, au
fost îngreunate de faptul că anumite porţiuni din această construcţie au fost
distruse de actuala biserică şi de cavourile unor morminte din secolele
XVIII-XIX, iar alte părţi ale bisericii, n-au putut să fie cercetate din cauza
unor condiţii obiective (existenţa unui gard de piatră ce n-a putut să fie
demantelat, cât şi a Bulevardului Unirii).
Cu toate acestea, s-a reuşit să se dezvelească zidurile altarului
bisericii, o parte din naosul construcţiei şi anumite suprafeţe din pavajul
bisericii (Fig. 23 ).
Din observaţiile efectuate, în această etapă, a reieşit că biserica a fost
construită la sfârşitul secolului al XV-iea, deoarece pe nivelul de
construcţie, acolo unde a fost surprins, s-au găsit fragmente ceramice din
această vreme. Mormintele cele mai vechi dezvelite în suprafaţa cercetată
erau din secolele XVI-XVII, aveau ca inventar monede, emisiuni străine, de
la Wladislav II (1490-1516), Sigismund I (1506-1548), Ferdinand I (15271564), Maximilian li (1564-1576), Rudolf II (1576-1608), Matei II (16081
1619), Christina ( 1622-1654) •
În 1983 au continuat cercetările arheologice în zona catedralei Sf.
Nicolae, de dezvelire integrală a bisericii descoperite aici în anii 1971-1972.
Aceste cercetări au fost posibile datorită modificării Bulevardului Unirii şi
demantelării gardului de piatră care era deasupra zidurilor de nord şi vest ale
bisericii. Săpăturile arheologice întreprinse în 1983 au relevat că datele
obţinute în anii anteriori sunt în cea mai mare parte conforme cu cele
2
enunţate de noi, într-un articol publicat în 1981 .
S-a dovedit, din nou, că cel mai vechi nivel de locuire aparţine
secolului al XIV-iea. Acest lucru a fost surprins pe întreaga suprafaţă
cercetată în 1983. De asemenea, s-a observat în zona de nord a interiorului
pronaosului_ că zidurile bisericii au tăiat un nivel de locuire din secolele
XIV-XV. ln această zonă s-a descoprit o locuinţă aparţinând unui
meşteşugar, construită la sfârşitul secolului al Xl V-lea şi incendiată în a
doua jumătate a secolului al XV-iea. În umplutura pământului scos din
această locuinţă s-au găsit numeroase fragmente ceramice, identice cu cele
de la Precista, obiecte de os şi fier şi multe bucăţi de zgurft şi lupe, care
provin, cu ce11itudine, de la atelierul acestui meştqugar.

Monedele se pi1slrează în colecţiile Muzeului de Istorie dm l3ac{1u
"Al. Artimon, Contrihuţii arlieologice ... , p. 20-22
1
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În cadrul cercetărilor de dezvelire a bisericii, s-a observat că unele
porţiuni de ziduri au fost distruse de cavourile unor morminte din secolul al
XIX-iea. ceea ce îngreunează reconstituirea cu exactitate a planului bisericii
şi a etapelor de refacere a acestui monument.
Astfel, în partea de nord a bisericii, mai multe cavouri au distrus
porţiuni din zidul naosului, iar în partea de sud, alte cavouri au distrus
porţiuni din zidurile naosului şi pronaosului. Ca urmare a cercetărilor
întreprinse în 1983 s-a reconstituit mai clar planul bisericii, cât şi datarea
construirii ei.
Din cele observate, a reieşit că biserica are o lungime de 18 m la
exterior, iar în interior de 15 m. Ea este alcătuită din altar, naos şi pronaos.
Absida altarului, de fonnă poligonală, este fonnată din cinci laturi la
exterior şi semicirculară în interior. Pronaosul de fonnă poligonală, are trei
laturi, atât la exterior, cât şi la interior (Fig. 24) 1 •
Această dispunere a altarului şi pronaosului corespunde cu cea a
bisericii din Bălineşti - Suceava, ridicată, între 1494-1499, de logofătul
2
Tăutu Ion, mare dregător al lui Ştefan cel Mare . În partea exterioară a
altarului au fost surprinse trei contraforturi.
După unii cercetători, planul bisericii descoprite aici, prezintă
apropiate analogii cu biserica Sf. Ioan din Piatra Neamţ, construită de Ştefan
cel Mare între anii 1497-1498 3 .
În concluzie. se poate preciza că fundaţiile bisericii erau alcătuite din
pietre de carieră de dimensiuni mari, mijlocii şi mici, prinse cu un mortar
alcătuit din var, nisip şi cărbune. De asemenea, biserica a fost construită la
sfârşitul secolului al XV-iea în plan treflat, cu absidele laterale
semicirculare, absidele altarului şi pronaosului fiind poligonale. Imediat
după construirea bisericii, în jurul ei a început să se formeze un cimitir, iar
monnintele cele mai vechi dezvelite sunt din prima jumătate a secolului al
XVI-iea. Investigaţiile arheologice întreprinse în interiorul bisericii au arătat
că monumentul, după refaceri repetate în decursul vremurilor, a fost distrus
la mijlocul secolului al XIX-iea şi s-a ridicat actuala catedrală, între anii
1848-1850.
Descoperirile întâmplătoare şi cercetările arheologice întreprinse de
noi, au scos la suprafaţă existenţa unor morminte din prima jumătate a
secolului al XV-iea, ceea ce ne-a oferit prilejul să emitem ipoteza că, în
partea de nord-est faţă de biserica descoperită de noi, era o altă ctitorie de
cult, de la sfârşitul secolului al XIV-iea. Existenţa în acest perimetru a unor
clădiri şi blocuri de locuinţe, nu ne-a permis o cercetare arheologică
1

Al. Artimon. Ci1·i/i:o(ia mediernhl . p. 62: idem. Alârturii istorico-orheologice . p. 127128
c V. Drăguţ. ,·/rto goticei În Ro111â11w. Bucureşti. 1979. p. 172
1
Preot Ioan Mareş, BisC'l'ico S/ Nirnlae din ,\11111icipi11/ Bacâu. 8acf1u. 1983, p. 54-56
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sistematică,

care să scoată la lumină biserica din secolul al XI V-lea şi alte
monninte din secolul al XV-iea.
Pentru verificarea zonei vechi a oraşului Bacău, s-a întreprins un
sondaj de informare în curtea bisericii catolice (Fig. 22/3), cu care prilej s-au
recuperat fragmente ceramice caracteristice celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XIV-iea - prima jumătate a secolului al XV-iea. De asemenea,
s-au găsit şi alte materiale arheologice (ceramică, fragmente de la cahle) din
secolele XVI-XIX. Această zonă, în care s-a ridicat biserica catolică, făcea
parte din vatra veche a oraşului. Datorită faptului că cercetările noastre s-au
axat pe un spaţiu redus, nu ne putem pronunţa asupra vechimii acestei
biserici.
Din izvoarele scrise, reiese că această biserică exista în secolul al
XVI-iea. În vizita întreprinsă de misionarul catolic Bemardino Quirini la
Bacău, în 1599, acesta menţionează două biserici de rit catolic, între care,
una închinată Sfântului Nicolae, care „este de lemn, nu are obiecte de cult şi
1
este foarte săracă" •
Materialele arheologice recuperate, poziţia acestei biserici în vatra
veche a oraşului, ne sugerează ideea că această construcţie ar exista încă din
secolul al XY-lea.
O contribuţie deosebită la cunoaşterea unor aspecte din istoria
oraşului, au adus-o cercetările arheologice întreprinse în 1975, pe strada
Lucreţiu Pătrăşcanu la nr. 14 (Fig. 22/4 ), în grădina locuitorului Dobre
Anastas (astăzi blocul de locuinţe Pătrăşcanu). În perimetrul de teren ce 1am avut la dispoziţie, am trasat mai multe secţiuni şi casete, pentru
verificarea acestei zone vechi a oraşului. Rezultatele investigaţiilor noastre
au fost mai mult decât mulţumitoare, în sensul că în această zonă s-a
identificat un nivel de locuire ce aparţinea secolelor VI-VII. De asemenea,
s-a descoperit şi un nivel de locuire din secolele XIV-XV. Evident că în
perimetrul cercetat de noi au apărut şi materiale arheologice din secolele
XVI-XIX, printre care s-a găsit şi o monedă turcească de aur, emisiune de la
sultanul Mahmud II ( 1808-1839), bătută în anul 1836.
Obiectivul principal pe care l-am avut în atenţie, a fost cercetarea
unui vechi cimitir. Într-adevăr, în secţiunile şi casetele trasate s-au dezvelit
un număr de 20 morminte, care făceau parte dintr-un întins cimitir. Pe baza
observaţiilor stratigrafice, a obiectelor ceramice găsite în gropile
monnintelor, reiese că cimitirul datează din secolele XV-XVII.
Studierea mormintelor ne-a oferit posibilitatea să emitem observaţii
asupra felului de înmonnântare, a ritului şi obiectelor de inventar. S-a
constatat că inhumaţia s-a fr1cut la uncie morminte în groapf1 simplă. iar la

1

Citlâtori strâini despre (ârile Ro11ui11e. I V, Hucurcşl1, 1972, p. 3 7
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altele în sicrie. Adâncimea la care se aflau scheletele, faţă de nivelul actual
de călcare, variază între 1,00-1,50 m.
Ritul de înmormântare era cel creştin, înhumaţii fiind orientaţi cu
capul la vest şi picioarele la est. Un detaliu, care deosebeşte între ele
monnintele, este poziţia braţelor. Sub acest aspect, au apărut schelete cu
ambele braţe încrucişate pe piept sau abdomen, altele având un braţ paralel
cu corpul, iar al doilea îndoit pe piept sau în regiunea abdomenului. În
1
morminte nu s-au găsit piese de inventar •
Din constatările întreprinse a reieşit că cimitirul se întindea pe o
mare suprafaţă, dar din motive obiective (construcţiile actuale şi terenul
cultivat din jurul lor) nu a putut să fie cercetat integral. Într-o zonă apropiată
se afla construcţia de cult (biserica), care era mai veche decât cimitirul.
Din analiza unor izvoare scrise reiese că în această zonă a oraşului a
existat vechea biserică catolică, transformată în sediul episcopiei catolice, la
sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul secolului al XVII-iea. Această
construcţie a durat până la 16 76, când datorită revărsărilor pârâului Negel şi
Bistriţei, se prăbuşeşte.
Un martor contemporan ne relatează că la intrarea lui în serviciu a
găsit ,,. . . biserica din Bacău, departe numai vreo cincizeci de paşi de
Bistriţa, râu foarte repede şi primejdios de trecut: m-am străduit a repara
biserica ameninţată cu prăbuşirea, dar În zâdar ... Mai târziu, am facut sâ
iasă la lucru oraşul şi satele din Împrejurimi, dar după ce facusem şi
aproape s(ârşisem zăgazul pentru abaterea apei, veni o ploaie care ţinu
neÎntrerupt o sâptămânâ şi Într-aceea surpându-se pământul de fitria
râului, ... biserica se nărui cu mare zgomot, Împotriva tuturor aşteptărilor
noastre, ca una care, oricum, 1111 era tocmai lângă apă, ... În ziua de 21
2
septem~rie 16 76" .
In concluzie, pe baza izvoarelor arheologice şi scrise, a studierii
zonei vechi a oraşului, aici a existat veche biserică catolică, cu hramul
„Adonnirea Sfintei Fecioare Maria" şi cimitirul din jurul ei, transformată în
episcopie catolică, la sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul secolului al
XVII-iea.
Din izvoarele scrise care se referă la oraşul Bacău, evidenţiem vizita
la Bacău, la 1599, a misionarului catolic Bemardino Quirini. El arăta: ,/1111
i·izitat oraşul („ Baclum ") şi hiserica din Bacâu, care mi-a fost desemnatâ
de scaunul apostolic ca hiserica mea episcopalii În acest oraş şi În satele
im·ecinate unde sunt cam 4000 de câmine, din care 2 l 6familii sunt latini şi
catolici, iar sufetele sunt 1692 (datele acestea sunt totuşi exagerate - s. n.).
Aici suni doL{(l hiserici, 11110 clâditâ din piatrâ, Î11chi11alâ Sfintei Marii şi alta
de lemn, Închinatâ Sfântului Nicolae ... Biserica de piatrâ este mare şi
1

2

Al. Arl1111011, Contri/mfii arheologice . . p. 23
Re1·istu catolicâ, Anul I. 1912. nr. 4. p. 579-580
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cupri112âtoare. Principele (voiewJdul A1oldo\'ei) la cererea mea, pentru a-mi
face o favoare a acoperit-o toată din nou şi a cheltuit peste 500 de scuzi de
aur. Biserica cealaltâ este de lemn, 1111 are ohiecte de cult şi este foarte
săracă. Lângă biserica clâdită din piatrâ sunt trei chilii ridicate din lemn
.
"I
pentru episcop
.
Cercetările

arheologice au confinnat existenta
acestor două biserici
'
catolice la vremea respectivă. Analiza acestor cercetări ne-a oferit prilejul să
constatăm că cea mei veche biserică catolică a fost ridicată la sfârşitul
secolului al XIV-iea, în zona unde se află astăzi blocul Pătrăşcanu. Aici a
existat în jurul ei şi un întins cimitir, din care noi am descoperit 20 de
morminte, descrise mai sus, din care cele mai vechi erau de la începutul
secolului al XV-iea.
După opinia unor cercetători, în această zonă a fost sediul episcopiei
catolice de ,Bacău, de la sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul secolului
al XVII-iea-.
Un sondaj arheologic s-a întreprins în perimetrul Băncii Naţionale,
acesta fiind detenninat de ridicarea unor construcţii. Cu acest prilej, s-a
dezvelit o groapă menajeră, în umplutura căreia s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, datate la sfârşitul secolului al XIV-iea - începutul
secolului al XV-lea, identice cu cele găsite în perimetrul bisericii Precista
3
(Fig. 22/5) . Referitor la cercetările arheologice de aici, într-o lucrare
monografică asupra oraşului Bacău, s-a scris eronat, că în această zonă s-au
descoperit aşezări din secolele V-VI şi VI-VII..i.
În această lucrare se face confuzie cu cercetările întreprinse de noi la
biserica Precista - Curtea domnească, în perioada anilor 1970-1971 5 .
Aşezările menţionate mai sus în monografia citată au fost scoase din context
şi plasate în zona Băncii Naţionale, de către autorii lucrării, fără a menţiona
de unde au luat infonnaţiile respective.
O atenţie deosebită am acordat studierii zonei de est a oraşului,
pentru stabilirea perimetrului vechi. În acest scop am efectuat un sondaj de
infonnare în curtea bisericii Buna Vestire, unde am constatat că cel mai
vechi nivel de locuire aparţine secolului al XVIII-iea (Fig. 22/6 ). Zona
respectiyă nu intră în perimetrul vechi al oraşului.
In pa11ea de vest, nord-vest a oraşului s-a urmărit stabilirea zonei
vechi, printr-un sondaj întreprins în 1973, în curtea bisericii Sf. Ioan,
monument ridicat în 1803 (Fig. 2217). Cu acest prilej s-a constatat că cele
~

Câlâton strâi11i despre lârile Ronui11e. IV. Bucureşti. 1972. p. 37
' Despre istoricul Episcopiei catolice de Bacf1u. \e/I recenta lucrare. realizat{1 de D:muţ
Doboş şi colaboratori1. Catolicii di11 Bacâ11. laşi. 2007. p. 227-255
'Al. Artimon. Co11trih11fii arheologice „ p. 24
.i Miluţ{1 Th. Bortă. Dumitru Popa. Eugen Şendrea. Afo11ogra/ia 1111111ici11i11l11i Houi11 . .. p. 20
' I. Mitrea şi Al. Artimon, Descopffiri prefeudale. , p. 225-252
1
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mai vechi unne de locuire aparţin sfârşitul secolului al XIV-lea - începutul
1
secolului al XV-lea • Cu prilejul unor lucrări de canalizare s-au găsit unele
morminte, din care cele mai vechi sunt din secolul al XV-lea. Din
infonnaţiile unor călători străini veniţi în Bacău, în secolul al XVII-iea,
reiese că aici a existat o mai veche biserică, după opinia noastră, încă din
2
secolul al XV-lea .
În zona centrală a oraşului, în Piaţa Florescu (azi Piaţa Revoluţiei),
cu ocazia construirii Palatului telefoanelor, au fost depistate locuinţe
medievale din secolele XIV-XV, în care s-a descoperit şi un vas întreg (Fig.

2218{
Din cele descrise mai sus reiese că cercetările arheologice întreprinse
în diferite puncte ale oraşului Bacău ne-au oferit posibilitatea delimitării
vetrei vechi ce cuprindea zona bisericii Precista, Biserica catolică Sf.
Nicolae, Piaţa Centrală, Catedrala Sf. Nicolae, Liceul Gh. Vrânceanu, Banca
Naţională, Biserica Sf. Ioan, zona Prefecturii şi Policlinica veche. Cu ocazia
acestor investigaţii s-a descoperit un bogat material arheologic, fonnat din
ceramică de uz casnic şi ornamentală, unelte meşteşigăreşti, agricole şi de
uz gospodăresc, obiecte de podoabă şi monede locale şi străine.
Analiza acestor materiale arheologice ne oferă posibilitatea să
emitem ipoteza că în a doua jumătate a secolului al XIV-iea, aşezarea de la
Bacău se transfonnase într-un centru meşteşugăresc şi comercial însemnat
pentru aşezările care gravitau în jurul lui.
Descoperirea unor ateliere meşteşugăreşti, a unor cuptoare de ars
oale şi de var în vatra veche a oraşului ne dovedeşte faptul că acest centru
urban avea o importanţă deosebită pe drumul comercial al Moldovei spre
Ţara Românească şi cu ramificaţiile lui spre Transilvania. Pe baza
descoperirilor arheologice, se poate emite ipoteza că la sfârşitul secolului al
XIV-lea aşezarea omenească de la Bacău ajunsese la un anumit nivel de
dezvoltare în drumul spre urbanizarea lui. Descoperirea aici a numeroase
obiecte lucrate de meşteri localnici sau provenite pe calea schimbului din
ţările vecine, demonstrează existenţa, la finele veacului al XIV-lea, a unor
elemente din domeniul producţiei şi desfacerii.
La mijlocul veacului al XV-lea, Bacăul se transformase într-un oraş
înfloritor în care soseau „negustori fie din ţara noastră, fie din ţară
strâinâ" 4 . În această perioadă şi, în mod special, odată cu stabilirea
reşedinţei la Bacău a lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare. oraşul intră
5
într-o nouă fază, aceea a maturizării trăsăturilor sale citadinc .
1

;\I. Artimon. Co11tri/J//fii arhL'ologicL' . p. 24
c Câllitori .1trâi11i . . V. Bucureşti. 1973. p. 177-178: V. A. Urechia. Codex . p. 78
';\I. ;\rt11non. Cii·i/i::.a(ia 111cdie\'(/lâ .. p. 51. Fig. ( J, I
~ /)oc11111e111e prii·ind istoria Ro111â11iL'i. A. veacul XIV-XV. voi. I. p. 291
·' ;\I. Ari 1111011. lvlârturii isturico-arh<!ologice .... p. I 04-129
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Pentru înţelegerea corectă a problemelor legate de începuturile
acestui oraş românesc şi a evoluţiei lui în secolele XIV-XV, este necesar să
ne referim la cele mai vechi izvoare scrise.
Într-adevăr, unanim acceptată până în prezent e opinia că prima
menţiune documentară certă a Bacâului este privilegiul comercial acordat
de voievodul Moldovei, Alexandru cel Bun, la 6 octombrie 1408,
negustorilor din Liov. În acest act se menţionează că, pentru postavurilc pe
care le vor duce în Ţara Românească, ci vor plăti, în afară de vama
principală din Suceava şi o vamă de doi groşi de grivnă în Bacău. Dacă vor
aduce din Ţara Românească ,,fie piper, fie lână sau orice", vor plăti pentru
12 cântare, o jumătate de rublă de argint ,Jn Bacău" şi o rublă în Suceava.
Iar dacă vor duce postavuri la Braşov, atunci vor plăti În Bacău un gros şi
jumătate, iar la întoarcere din Transilvania vor da de fiecare povară la
Bacău doi groşi. Dacă vor aduce peşte de la Brăila vor plăti la vama de
margine de la Bacău, câte un gros şi jumătate de grivnă. În sfârşit, pentru
ceara pe care o vor importa din Ţara Românească sau de la Braşov vor da,
1
de fiecare „piatră" câte un gros la „Bacău" •
Nu mai este cazul să ne referim la importanţa deosebită a acestui
document pentru istoria Bacăului.
La fel de interesant e actul din 6 februarie 1431, emis tot de
Alexandru cel Bun, prin care dăruieşte Mănăstirii Bistriţa venitul vămii de
la Tazlău, document prin care se precizează că aceasta din unnă ţine de
„vama Bacăului"~.
Cu toată importanţa lor, aceste documente nu ne clarifică problemele
de început ale acestui oraş. Admiţând că la acestă dată aşezarea de la Bacău
era numită ,forum" sau „civitas", în actele redactate în latina medievală, sau
„târg" în cele slavo-române, ar însemna că atunci ajunsese în plin proces de
urbanizare. Izvoarele scrise şi materialele arheologice ne oferă posibilitatea
de a considera că în Moldova medievală au existat în fonne specifice, centre
urbane de tipul forum, oppid11111, civitas (menţionate în actele de cancelarie
domnească, redactate în limba latină medievală) sau târg, gorod, misro (cum
apar în actele redactate în slavo-română de cancelaria domnească)J.
Există însă şi alte argumente care pledează în favoarea unei atestări
mai timpurii a oraşului. În elucidarea acestei probleme, istoricul ieşean
Ştefan S. Gcirovei, într-un documentat studiu asupra începurilor oraşului,
emite ipoteza menţionării lui încă din perioada anilor 1391-1392.
~

1

M. Cost[1chcscu. Doc11111c11te 11wldm·c11L'Şfi i11ui11tc de ,)"tc/011 cd .\/orc. li. la~1. 1932. p.

631-632
'M. Cost[1chcscu. /Juc11111e11h' 11wldoi·rncşri .. . I, la~1. 1931. p. 311-312
\ Al. Andronic. Noi durc despre c11/111ru 11wteriulci 111edient!â 11rhu11â din ,\/oldui·o.
Rei·isto 11111zeelor, VI. I %9. 2, p. 111-113
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Pe baza analizei unor documente externe controversate, cercetătorul
ieşean ajunge la concluzia că un important act papal din secolul al XV-iea,
care se referă şi la ţara noastră, este autentic. Este vorba de bula papală
adresată din Florenţa, la 15 septembrie 1439, de papa Eugeniu IV,
episcopului catolic al Severinului, în problema a două dintre episcopiile
catolice din Moldova: Siretul şi Bacăul. Despre episcopia Bacău, scrisoarea
papală menţionează că a fost întemeiată de papa Bonifaciu IX, în al treilea
an al pontificatului său, adică în intervalul noiembrie 1391-noiembrie 1392
(ştiind că el a fost ales ca papă la 2 noiembrie 1389)1.
Valoarea acestui document este deosebită, pentru că înfiinţarea unei
episcopii la Bacău, la 139111392, ar atesta, implicit, importanţa aşezării la
acea dată şi existenţa unei însemnate populaţii autohtone de rit ortodox (pe
lângă cca catolică), dat fiind tocmai rolul misionar, ce se atribuia acestor
episcopi „din părţile schismaticilor".
Din păcate, în această problemă, nu s-au adus şi alte argumente care
să lumineze existenţa la Bacău, în această vreme, a unei episcopii catolice.
S-ar putea avea în vedere şi existenţa aici a unei numeroase popolaţii
catolice, prin aceea că la Conciliul de la Constantza (în Baden), ce a vut loc
între anii 1415-1416, a fost prezentă o delegaţie din oraşul Bacău, alături de
cele din centrele urbane Suceava, Baia, Neamţ, Roman, laşi, Orhei, Bârlad
şi Hârlău 2 .
Cercetările arheologice descrise de noi mai sus, în apropierea
Liceului „Gheorghe Vrânceanu", unde se află astăzi Blocul de locuinţe
Pătrăşcanu, au identificat unnele vechiului centru catolic ale oraşului. Din
datele obţinute a reieşit că aici a fost biserica catolică ridicată la sfârşitul
secolului al XIV-iea, iar monnintele descoperite sunt din secolele XV-XVII.
Dar n-am reuşit să precizăm dacă a existat, în această zonă, episcopia
catolică de la sfârşitul secolului al XIV-iea, aşa cum a încercat să sugereze
istoricul Ştefan S. Gorovei.
După opinia noastră, pe baza cercetărilor arheologice şi a opiniilor
exprimate de unii călători străini (misionari catolici), aici a existat sediul
episcopiei catolice de Bacău, de la sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul
secolului al XVII-lea 3 .

Ştcfon S. Cioro\·c1. Lo încl.'puturilc omşului Bacâu. în Cm/Jica. XVIII-XIX. 1987, p. 270280
2
C. I. Karadja, Dclcgofi din fora noastrâ Io Conciliul din Constant:::o (în Badrn). în anul
/.115. L3ucun:~t1. l 927. p. 24-25: Iosif Gabor. Dic(io11arnl conwnitâfilor catolice din
.\/o/dorn. Bac<-1u. l 9%, p. 20
·' Al. Artimon. Câ'1itori stuiini despre omşelc din s11d-1·e.1·t11I A!oldo1·ci (sffolelc XI '-XI']]),
în CU1pico. XXIX. 2000. p. 142-15.3; vezi. de asemenea. I. Gabor. Dic(ionarul
co1111111itâfilor . p. 23. în care autorul menţ1oneză ca episcop de Bacău, pe Ieronim
Arsengo, la 1607
1
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În problema privind episcopia catolică de Bacău s-au conturat două
opm11: unii istorici care admit existenţa episcopiei catolice la sfârşitul
secolului al XIV-iea - începutul secolului al XV-iea şi alţii care admit
existenţa ei la sfârşitul secolului al XVI-iea - începutul secolului al XVIIiea.
Într-o recentă lucrare, istoricii Dănuţ Doboş şi Anton Despinescu
analizează izvoarele scrise externe şi interne, cu ipotezele respective şi, pe
baza lor, ajung la concluzia că fondarea episcopiei de Bacău are loc la
începutul secolului al XVII-iea, mai precis la 1607, când este menţionat
1
primul episcop leronim Arsengo .
Un alt aspect din istoria oraşului care merită relevat, e acela că în
unele documente date de autorităţile ecleziastice catolice, Bacăul este numit
civitas. În acest sens, menţionăm scrisoarea din 5 martie 1431, trimisă din
Baia, de episcopul catolic Ioan de Ruza către episcopul Cracoviei, în care se
arată că responsabilul acestor refugiaţi „eretici" (husiţi - s. n.) primise din
partea voievodului Moldovei, Alexandru cel Bun, „ un loc de locuinfă În
oraşul Bacău

- in civitate Bako - unde trăieşte ca un adevărat eretic. având
pe lângă el pe un apostat din ordinul minoriţilor (adică un călugăr
2
franciscan - s. n.)" . Nu mai suscită nici o discuţie faptul că în prima
jumătate a secolului al XV-iea, în Moldova, Bacăul era considerat un oraş
de rang episcopal. De asemenea, merită relevată prezenţa franciscanilor la
Bacău, încă din această vreme 3 .
Un alt document interesant a fost descoperit într-un volum din seria
Regesta Lateranensia şi a fost publicat la Roma în 1970. Este vorba de
răspunsul adresat din Roma, la 15 aprilie 1400, de papa Bonifaciu IX,
magistrului şi fraţilor din Ordinul Ospitalier al Sfântului Ioan (Cavalerii
Ioaniţi) aflaţi într-o localitate numită în adresă Bachovia, iar în text Civita.\'
4
Bachovensis . Dacă identificarea dată localităţii de către specialişti
corespunde cu cea a Bacăului, atunci acest act are o valoare deosebită pentru
istoria de început a oraşului.
O evidenţiere a izvoarelor scrise din vremea voievodului Alexandru
cel Bun (1400-1432), ne arată că aşezarea de la Bacău devenise un
important centru vamal pentru zona de sud-vest a Moldovei, aşa cum a
reieşit din privilegiul comercial acordat negustorilor lioveni la 6 octombrie
1408, la fel şi din actul menţionat mai sus, din 6 februarie 1431.
Vezi lucrarea Catolicii Jin Bacâ11, Iaş1. 2007, cu sludtul: Dr. Dfmuţ Doho~. pr. Anton
Desptnescu, Fondarea Epi.l'CO/Jiei catolice de Bacâ11, p. 22X-255. unde se prczinlf1 opmiik
ccrcc@orilor slrf1ini şi români în accastri pri\'inlf1
:- Câlâtori strâini Je.\'fJ/"l' . I, l 96X, p. 65
' Viorel Achim. Ordi1111/ /i·m1cisca11 în 7ârile Ro11uî11e în secolele XII ·-XI· A.1pccte
teritoriale, în Re1'istu istoricei, lom VII. nr. 5-6. 1996, p. 395-397 ~1 p. 409
~ D. Zaharia. în Re1'ista arhi1'dor, an I. voi. XXX V, nr. l. 1973. p. I I 2
1
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Merită să relevăm că

domnia a instalat şi la Bacău agenţi nmmţ1
vornici sau sudiţi Uudecători). Astfel, funcţiona în acest oraş o curte de
judecată menţionată în actul dat la 26 mai 1435 de Ştefan Voievod prin care
scria judecătorilor din Bacău şi Trotuş să vegheze ca să nu mai fie
1
împiedicaţi şi păgubiţi negustorii braşoveni •
La 15 septembrie 1439, Ilie Voievod întăreşte mănăstirii Bistriţa
venitul vămii de la Bacău (acordat anterior de voievodul Alexandru cel
Bun), hotărând ca nici un negustor moldovean sau străin să nu fie scutit de
plata la această vamă~.
Un document slav important pentru istoria Bacăului, care s-a păstrat
în original, are unnătorul conţinut în traducere: ,,Roman voievod din mila lui

Dumnezeu, domn al ţării Moldovei. Scriem prietenilor noştri iubiţi şi
şoltuzului şi pârgarilor şi tuturor negustorilor mari şi mici. Cunoscut să vă
fie că ne-a ajutat Dumnezeu şi am dobândit ocina noastră adevărată.
Pentru aceste, văzând această carte, veniţi la noi şi În ţara noastră,
cu toate mărfurile şi poverile voastre, netemându-vă de nici o pagubă, căci
ţara noastră vă este deschisă şi nu veţi avea de la noi nici o strâmbătate, ci
vă vom ţine În acelaşi drept şi lege, cum le-aţi avut pe vremea sfânt
răposatului părintelui nostru Alexandru voievod.
Şi iarăşi avem pace În toate părţile.
Şi la aceasta este credinţa domniei mele, mai sus scrisă, noi Roman
voievod şi credinţa tuturor boierilor noştri mari şi mici.
Scris În Bacău, În anul 6955 (1447) august 4" 3 .
Documentul emis de Roman Voievod se adresa negustorilor din Ţara
Bârsei să vină în Moldova şi să facă toate târguielile cu mărfurile lor, fără a
se teme de nici o pagubă.
Analiza întreprinsă de istoricul Dumitru Constantinescu arată că
Roman Voievod este fiul lui Alexandru cel Bun şi că rezida la Bacău. În
acest sens, istoricul aduce următoarele argumente: în aceeaşi lună în care
Roman emitea, din Bacău, documentul de mai sus, Petru Voievod, în ziua
de 22, emitea din Suceava alt document, în care spune că e fiul lui
1
Alexandru cel Bun . Prin unnare, aproape concomitent, cei doi fraţi,
amândoi domni şi voievozi, emiteau documente din localităţi diferite: Bacău
şi Suceava, una din Ţara de Jos, cealaltă din Ţara de Sus. Rezultă că ţara era
împărţită pc din două şi că Petru avea întâietatea, pe care o avusese şi lliaş
M. Cost[1chescu, !Jocwnrnte 111oldm·e11eşti , li. Iaşi, 1931, p. 677
'DRH. A Moldo\'(/, voi. I, p. 283-284. În acest sens locuitorii târgului Bacău sunt numiţi,
chiar în textul slav „orăşeni". Vezi Al. I. Gonţa, Studii de istorie mediemlă (Culegere de
texte selectate de Maria Magdalena Szekely şi Ştefan S. Gorovei), Iaşi, 1998, p. 154
1
I. Bogdan. lJoc11111e11te 111oldm·e11eşti din secolele Xl/-XV/ î11 orhi1'C!e Broşo1·11l11i,
Bucureşti. 1905, p. 21-23; D.R.11.-/J. Rela{iile între /urile Române, voi. I, Bucureşti, 1977.
p. 393
~ Doc11111ente p1frind istoria Ro111lÎ11iei, l'l'acul XJl'-XV, A. Moldom, nr. 266
1
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faţă

de Ştefan. Petru rezida la Suceava, iar Roman la Bacău, de unde - aşa
1
cum am văzut - se adresa braşovenilor •
Prin unnare, la 144 7 Bacăul era reşedinţă domnească, ceea ce
presupune că oraşul era un centru important pentru Moldova acelor vremuri.
El era un oraş înfloritor, în care soseau negustori din ţara noastră sau din alte
ţări.

Relaţiile

comerciale cu Transilvania cunosc o înflorire deosebită în
prima jumătate a secolului al XV-iea, relevată în privilegiile comerciale
acordate de voievozii Moldovei în vremea lui Alexandru cel Bun şi a
2
unnaşilor lui de la 1434, 1437, 1447, 1449 şi 1455 .
În această vreme comerţul cunoaşte o înflorire deosebită mai ales în
vremea lui Ştefan cel Mare, când sosesc negustori străini, fie din Polonia
sau alte ţări, fie, în special, din Transilvania, cu deosebire de la Braşov cu
mărfuri necesare curţii domneşti, cât şi desfacerii unor produse pe piaţa
oraşului. Aceste tranzacţii comerciale sunt consemnate în catastihul
oraşu

1ut·3 .
Ştefan

cel Mare acordă, la 13 martie 1458, un privilegiu comercial
negustorilor din Transilvania, care poposesc şi la Bacău 4 . În vremea acestui
voievod, într-un document din 23 aprilie 1460, Bacăul obţine dreptul de
depozit pentru mărfurile care circulau în acest oraş, pe calea schimburilor
comerciale (vezi I. Bogdan, Documente moldoveneşti din. .. , voi. I, p. 4).
La rândul său, Matei Corvin, regele Ungariei, acorda la 1473 un
salvconduct negustorilor moldoveni, printre care şi celor băcăuani,
asigurându-i că pot să vină şi să vândă slobod şi în pace şi să poarte întreg
negoţul şi apoi iarăşi să se întoarcă la ei 5 .
Referitor la problema comerţului în care erau implicare oraşele din
sud-vestul Moldovei (Bacău-Trotuş-Adjud), menţionăm că a fonnat obiectul
unui studiu, pe care l-am publicat în 1993 şi unde se pot găsi detaliat datele
necesare 6 .

1

D. Constantinescu, Mormâ11t11/ do11111esc din Mâ11âstireo ,\'ea111(11!11i, în Afemoria
Antiquitatis. III. Piatra Neam\. 1971, p. 277-298
2
Radu Manolescu. Co111l'/"(11! Ţârii Ro111â11eşti şi Moldm·ei cu Braşo\'11/ (\·ecole/e XIV-XI'/).
Bucureşti. 1965, p. 66-6 7
; Vezi pentru aceasta un document mai t<Îrziu. dm I O februarie 161 7, în care apare
catastihul oraşului Bacf1u (Doc11111rntc 1n"il'i11d istoria Ro111{Î11iei. A. Moldorn. voi. IV. p.
205)
~ I. Bogdan, Doc11me11te moldm·cneşti din . .. p. 36-39
'Hurmuzaki, Doc11111e11te. voi. XV. partea I, p. 80
<>
Al. Artimon, Rolul co111l'/"(11!11i i11 dc:::1·0/toreo 11rha11â o tân~urilor di11 s11d-1·cst1il
lvfo/Jm·ei. în secolele Xll'-XI '//,în A110/ele Brâilei. Serie Nouf1. An 1'. Nr. I. Brf1ila. 1993. p.
245-264
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Prezentarea de mai sus, a datelor arheologice şi a izvoarelor scrise,
privind începuturile şi evoluţia oraşului Bacău, ne oferă posibilitatea să
emitem câteva concluzii care să lămurească această problemă.
O atenţie specială am acordat genezei acestui oraş şi a stadiului în
care se afla în secolele XIV-XV. În această direcţie încercăm să aducem
unele precizări privind etapele parcurse de oraşul Bacău, pe plan economic,
politic şi demografic, în lungul proces de desprindere a lui din rândurile
aşezărilor rurale, de consolidare şi maturizare a trăsăturilor sale urbane.
În această privinţă, aşa cum au remarcat unii cercetători, primele
nuclee urbane din Moldova au luat naştere în zonele unde au existat
unnătorii factori primordiali de convergenţă:
a) condiţii fizico-geografice optime pentru evoluţia ascendentă a
aglomerărilor umane locale;
b) densitatea mare a populaţiei, dovedită pe calea cercetărilor
arheologice;
1
c) asigurarea minimă a securităţii politice •
Din acest punct de vedere, Bacăul situat la confluenţa râului Bistriţa
cu Siretul. a beneficiat de condiţii fizico-geografice naturale optime
asigurării unei evoluţii ascendente spre a deveni târg. Aici s-a dovedit, prin
descoperirile arheologice, o creştere demografică evidentă, într-o perioadă
istorică limitată la secolele XIII-XIV, cum rezultă din identificarea şi
localizarea siliştilor şi satelor dispărute de pe meleagurile băcăuane. De
asemenea, în jurul Bacăului, pe baza izvoarelor scrise s-au identificat un
număr de mai bine de 30 de sate atestate documentar în secolul al XV-iea,
2
sate situate într-o zonă ce nu depăşea 30 de km şi care gravitau în jurul lui .
Un aspect important în evoluţia şi dezvoltarea vieţii socialeconomice a oraşului, l-a constituit organizarea lui administrativă. O zonă
2
de circa 3 50 km , cuprinzând mai multe sate cu hotarele lor în care se găsesc
bogate resurse economice şi oameni în slujba domniei, au fost considerate
domneşti, iar hotarele lor ,,loc gospoda". Aşezate în jurul Curţii domneşti, a
hotarului târgului, acestea au constituit ocolul domnesc al Bacăului 3 .
Fonnarea statului feudal Moldova, la mijlocul secolului al XIV-iea, a
contribuit la securitatea unor oraşe, printre care şi a Bacăului, care s-a
format în această perioadă istorică.
Un rol important în geneza şt evoluţia oraşului Bacău l-a avut
situarea lui într-o zonă unde exista un nod de intersecţie a principalelor
Al. Andronic. Co11sidera(ii pni·i11d gcne:::a oraşelor 111cdiei·a/e din Mo/do\'l1 în /u111i11a
urhani:::ârii /oca/itâ(ii / 'as/11i, în llistoria Urhanâ, I. 1994. p. 19
c Aristide Ştet"r111escu. Emil I. l:mandi şi Al. Artimon, Oraşul de reşedinfă şi :::0110 sa
înco11111râtoare din Mo/dorn şi (ara Ru111â11ească, în Rei·ista 1111cr.:e/or, I, 1986, p. 59
·' Gh. Burlacu, Ocolul domnesc al Bacâu/ui (secuiu/ Xl'-Xl'fff). în Cmpica. XIII, 1984. p.
29 ş1 urm
1
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drumuri comerciale din partea central-vestică a Moldovei. Pc aici trecea
drumul moldovenesc care venea dinspre nord spre Valea Siretului şi mergea
la Galaţi, cu ramificaţiile lui spre Ţara Românească. De asemenea, în Bacău
ramificaţiile drumului Siretului se intersectau cu drumurile sării şi păcurii,
care veneau de la Ocna, pe Valea Tazlăului şi de la Moineşti, pc Valea
Trebeşului. Tot de la Bacău se putea ajunge în Transilvania pc drumul
1
Oituzului •
Un alt aspect relevat de cercetători pc linia cunoaşterii genezei şi
evoluţiei oraşelor, între care şi ale Bacăului, îl constituie faptul că ele erau
centre de producţie meşteşugărească şi de schimb. Pe linia aceasta avem
dovezi arheologice prin descoperirea la Bacău a unor ateliere meşteşugăreşti
şi a unor cuptoare de ars oale şi obiecte de impo1i, provenite pe calea
schimburilor comerciale. Aici merită să menţionăm descoperirea la Bacău a
ceramicii cenuşii fine introdusă în Moldova de coloniştii gennani. Ne
referim la ceramica cu ornament în registru realizat cu ruloul, ce a fost
găsită şi în alte centre urbane din Moldova: Siret, Suceava, Roman.
Menţionăm că producţia locală de ceramică din mediul urban s-a
dezvoltat în Moldova, încă de la finele secolului al XIV-iea, sub puternica
influenţă a ceramicii cenuşii de factură gennană. La fel de interesante sunt şi
piesele numismatice găsite aici de la Petru I Muşat, Ştefan l şi Alexandru cel
Bun, ceea ce dovedeşte că al sfârşitul secolului al XIV-iea - începutul
secolului al XV-iea, Bacăul capătă profilul unei aşezări de tip orăşenesc.
După opinia unor cercetători în abordarea genezei oraşelor, printre
care şi a Bacăului, sunt necesare şi alte criterii, decât cele de centre
meşteşugăreşti şi comerciale 2 . Se are în vedere acelea privind existenţa în
aceste centre urbane a factorului politic (şi implantarea unor curţi domneşti)
şi a factorului spiritual (existenţa unor episcopii de rit ortodox sau catolic).
În cc priveşte definirea stadiului de dezvoltare în care se afla Bacăul,
la finele secolului al XIV-iea şi la începutul secolului al XV-iea, până în
momentul în care el apare, la 6 octombrie 1408, menţionat în privilegiul
acordat negustorilor lioveni, sunt necesare şi alte aprecieri foarte nuanţate,
de ordin calitativ. Este de luat în seamă şi procesul unei oarecare consolidări
a structurilor urbane, proces constatat la oraşele Bacău, Siret, Suceava,
Piatra Neamţ, laşi, care încep să îndeplinească funcţii complexe considerate
esenţial~ în definirea caracterului urban al oridlrcia dintre ele.
In ceea cc priveşte Bacăul, nu poate exista nici o îndoială dl, din
punct de vedere economic, ci se încadra în a doua jumf\tatc a secolului al
XIV-iea, în procesul general est-carpatic de desprindere a unor aşez[iri din
Ioan Şandru. Constant111 Toma. Buu/11. St11cli11 ele: gcogrufic 11rho11â. Bac:1u. I LJX6. p. 11
c M neca D. Matei. În cc: st odiu de e1·0/11fic se 1111tea a/la Bacâul la i11n·1111t11/ scco/11/111 ul
XI '-/ca:J rÎ11 legâ111râ cu 011ii·er.1·w·ea a 585 de ani de la 11ri11w uh'.1/are doc11111c11flmi a
ornş11/11i), în I !istoria L'rhww. I 9LJ4, 2. p. 221
1
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rândul celor de caracter rural, aceasta însemnând transfonnarea lor treptată
în centre de producţie meşteşugărească şi de schimb. Într-adevăr, aşa cum
am arătat mai sus, pe baza izvoarelor arheologice şi a celor scrise, aşezarea
de la confluenţa Bistriţei cu Siretul dispunea de o producţie meşteşugărească
proprie, concomitent cu care devenea şi o piaţă pe care pătrundeau produse
de import.
În evoluţia aşezării de aici, un rol important l-au avut, în afara
populaţiei locale şi prezenţa unor elemente alogene (în special gennanii şi
ungurii), care au contribuit la dezvoltarea acestui centru urban. Chiar dacă
până în prezent, aşa cum am arătat mai sus, n-am putut dovedi din punct de
vedere arheologic, prezenţa unei episcopii catolice la Bacău, la finele
secolului al XIV-iea, aceste cercetări au dovedit existenţa unor lăcaşe de
cult, aparţinând populaţiei nelocale, dar şi a unor locuitori băştinaşi.
În orice caz, prezenţa domniei la Bacău şi mai ales, stabilirea
reşedinţei în acest oraş al lui Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare,
conferă_ acestui centru atributul deplin de aşezare urbană.
In concluzie merită să relevăm, aşa cum am prezentat mai sus şi cum
au sugerat unii cercetători, faptul că Bacăul se afla, la finele secolului al
XIV-lea şi la începutul celui unnător, în faza consolidării structurilor sale
urbane. Despre o maturizare a structurilor şi funcţiilor sale complexe urbane
se poate menţiona perioada istorică de la mijlocul secolului al XV-iea şi mai
ales, a doua jumătate a aceluiaşi veac, în vremea domniei lui Ştefan cel
Mare (1457-1504) 1•
In orice caz, reamintim faptul că, la mijlocul secolului al XV-iea,
Bacăul se transfonnase într-un oraş înfloritor 2.

1

Al. Artimon, Ci1•i/i::o1ia 111edicl'lllâ 11rho11li ; Mircea D. Matei, În ce stodiu. , p. 228
' Al. Artimon, Consid~ra{ii i.1·1orico-arhrnlogice , p. 72
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Fig. 8 - Biserica Prec ista - I. Va ul decorat prin moti v şta mpi l a t cu fi guri în
reli ef; 2-3 . Detalii
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Fig. 23 - B acă u - Bi se ri ca Sf. Nico lae - Pl anul ge nera l al ăpăturil or
arh eo logice cu loca li za rea bi eri cii de la sfâ rş itul seco lului XV
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Ş tefa n

ce l Mare

TÂRGULBACĂUŞIOCOLULSĂU
Dr. Dumitru ZAHARIA
Aşezarea

urbană

de lângă cursul Bistriţei este rezultatul unor
progrese tehnice în modul de a produce şi valorifica bunurile materiale de
către om şi al unei dezvoltări începute de către oamenii neoliticului,
continuată de către cei ai perioadei mezolitice şi de către carpaticii epocei
metalelor. Un rol impo11ant l-a avut invazia triburilor indoeuropene, din care
s-au desprins nişte comunităţi aposte traco-ilirii-dacii. În epoca metalelor a
avut loc pătrunderea cultelor pe spaţiul geografic populat de traco-iliri şi
daco-carpi.
Conveţuirea statornică şi paşnică traco-iliro-celto-daco-carpică a
însemnat un real progres al tehnicii pentru muncile agricole păstoreşti,
cultura viţei de vie, a pomilor, a meşteşugurilor, a comerţului şi a
pescuitului. Schimbul de produse intre comunităţile locale, aflate pe cursul
1
pâraelor: Negel, Trebeş, a râului Bistriţa şi chiar a Siretului a luat proporţii •
Întâmplător, oamenii producători şi cei cc foloseau produsele se întâlneau la
vadurile apelor pe unde se întretăiau drumurile de sosire şi plecare a
producătorilor şi consumatorilor. Acolo aveau loc „tocmeala", „târguiala"
între cei ce ofereau produsul şi cei ce-l luau pentru întrebuinţare sau
comercializare. În timp, adunarea indivizilor a căpătat un caracter programat
şi organizat. Locul acesta a fost numit „târg" după un cuvânt folosit de
celţi-. De la aceştia cuvântul s-a răspândit în lumea traco-iliră, daco-carpă.
Sensul cuvântului a fost acela de loc de întâlnire pentru a discuta asupra
condiţiilor în care se putea realiza schimbul unor produse, troc, târguială.
Producţia de cereale, struguri, fructe, meşteşugărească a târgoveţilor
şi a sătenilor din zonă a fost mare. Dacii şi romanii numeau grânele cu
tennenul bocca-boccae. Condiţiile materiale au pennis oamenilor locului să
folosească apa pâraelor şi a râului Bistriţa, pentru măcinarea grâului şi a
meiului, începând cu secolul al Ii-lea al erei creştine. Pentru asigurarea
debitului de apă constant şi abundent, oamenii perioadei au realizat şanţurile
de aducţiune, de unificare a cursurilor Negel şi Trebeş, după care au adus şi
o parte din debitul Bistriţei, prin Limpedea. Debitul unificat a fost dirijat de
la nordul, vestul şi sudul aşezării. Pa11ea nordică se vărsa în Bistriţa în zona
„Partizanul" zilelor noastre, iar cea care curgea de la „vadul Benciul" pc
moşia Poporul, se revărsa în Bistriţa pe cuprinsul proprietăţii Izvoarele.
Terenul, cunoscut şi numit de către Dimitrie Cantemir ,,Insula Bistriţei". a
fost realizat de către daco-ro1m\ni. Acel ,Jossatun", umplut cu apf1 tk cf1trc
~

1

D11111Lrie Canlemtr. /Jt'scril'reo .'vloldu1·ei. Lraduet:n: de (ihemghe ,\damescu. Huclll'L':;.t1. p.

19

~Alexandru I. Gon\a. Studii de isturie 111ediernlâ. Ed. Dosufle1. la~1. I 9LJX. p. I 6X
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strămoşii

românilor a fost aproape natural. oamenii au folosit apa în scopul
punerii în mişcare a morilor de apă, practică, foa11e necesară.
Succesele economice. obţinute de locuitorii aşezării, fonnate şi
dez\'oltate pc ..Insula Bistriţei'' au a\'ut între consecinţe: oamenii aşezărilor
rurale învecinate veneau aici pentru măcinatul grâului, autohtonii au avut
ne\'oie de terenul necesar organizării ogoarelor, grădinilor, viilor, pomilor,
fâneţelor. păscutului \'itelor, bălţilor cu peşte, activităţilor comerciale. În
perioada premergătoare cuceririi independenţei statului Moldav în faţa
agresiunii maghiaro-catolice, conduse de maramureşanul Bogdan, a fost
formată proprietatea obştească a târgoveţilor de la Bacău. Aceasta cuprindea
terenul cu bălţi pentru peşte de la Siret, la culmea dealurilor Petricica, de la
cursul Bahnei şi Muntele Sărat la cel al Bistriţei. Aceasta a fost realitatea
zonei. Ocolul târgului Bacău a fost organizat în perioada ce a premers
domnia. Absenţa documentelor de fundare a localităţii urbane, a satelor
aflate pe teritoriul, sub autoritatea târgoveţilor, situaţie acceptată prin liberă
înţelegere, conving asupra acestor realităţi economico-sociale, juridice,
culturale, religioase. militaro-politice. Cronicari bizantini, francezi, latini,
arabi, urmele arheologice confinnă începuturile şi dezvoltarea feudală.
Rohonezi Cader a scris despre un stat al românilor, condus de regele Vlad,
care, ajutat de bizantini, a respins cu succes agresiunile pecenego-cumanomaghiare. Mitropoliţii ortodocşi au fost alături de viteazul rege al
„blachilor".
Documentele domneşti n-au scris nimic despre „integrarea, alipirea,
subordonarea satelor la dealul domnesc al târgului Bacău, deoarece nu s-a
petrecut· asemenea fenomen. Ocolul domnesc al târgului Bacău şi Curtea
Domnească de aici au fost două instituţii feudale cu totul diferite sub
aspectul timpului în care s-au fonnat, al rolului şi funcţiilor pe care le-au
avut de îndeplinit.
Ocolul, proprietate obştească a locuitorilor târgului Bacău şi a celor
din satele aflate pe cuprinsul acestuia, ajunşi în această situaţie prin liberul
lor consimţământ. a fost constituit în perioada premergătoare apariţiei
domniei.
Bogdan sau urmaşii acestuia au pus în practică dreptul feudal
cunoscut „dominium eminens" şi au proclamat propritatea „Ocolul Târgului
Bacău" şi a celorlalte aşezări urbane existente, precum şi toate satele şi
ocoalele acestora „proprietate domnească". Toate pământurile ţării au
devenit din proprietăţi obşteşti bunuri ale unui singur individ, care a impus
să răsplătească pc supuşii devotaţi lui prin donarea integrală sau parţială a
holdelor târgurilor şi a satelor. devenite proprietăţi la dispoziţia lui,
împreună cu locuitorii acestora. Încă din 30 ma11ie 1392, avem
apărării şi
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autoaprecierea voievodală: ,Jo Roman voievod, stăpânind Tara Modovei de
1
la munte până la mare", a dat cui a vrut, ce a vmt. ce a dorit şi cum a putut •
Opera de diminuare treptată şi sigură a proprietăţilor obşteşti a
târgului, devenită domnească, prin obuz şi lipsă de respect, a fost iniţiată de
către Alexandru cel Bun, pe bază de documente, prin donaţia făcută lui pan
,
Giurgiu!-. „Tot acest domn a hotărât ca vama de la Bacău să ţie de cea de la
Tazlău, iar veniturile să fie încasate de călugării de la mănăstirea Bistrita"~.
A urmat donarea Gherăieştilor.i. Ştefan ._cel Mare a întărit dania. lui
Alexandru cel Bun în privinţa celor 12 pământuri lângă Ungureni, adăugând
pietrele de ceară, morile de mai sus şi pe cea de la Câmp, apoi vama mare şi
cea mică, numărătoarea, vama de la Tazlău, depozitarea şi tranzitarea
mărfurilor, o parte din <satul> Malurile, judecătorilor li s-au redus unele
drepturi, prisaca de peste Siret, viile de la Dealul Sării, Vâlsăneştii, dârsta de
aici, iar după aceasta Bureştii, Mănăstirea, bălţile de la Siret, Birăieşti,
Vlăcsăneşti, Manoileşti şi altele 5 . Alexandru Lăpuşneanu a deposedat pe
6
băcăuani de o prisacă, pe care a dat-o mănăstirii Pângăraţi . Ureadnicul de
Bacău a fost lipsit de drepturile sale asupra locuitorilor din Blăgeşti şi
7
„Vama Mică" de la Bacău prin măsurile adoptate de Iancu Sasul , Petru
Şchiopul a donat mănăstirii catolice din Bacău moşia Trebeşul de Jos, cu
două vii şi mori 8 . Buneştii şi Fundul au fost arătate ca stăpânite de
9
mănăstirea Tazlău, la începutul secolului al XVII-lea . In anul 1607
Mănăstirea Precista din „Satul Ocna" a fost dotată cu moşia şi satul Letea,
10
parte a târgoveţilor de Bacău . La începutul secolului al XVII-iea, unii
proprietari au donat aşezământului de la Bisericani pământ agricol, vii,
11
livezi, biserici, din Ocolul Bacău • Intre 26 ian. 1806 şi 27 sept. 1819, a fost
falsificat documentul dat de Ştefan cel Mare după 26 iulie 1496, prin care
acordase mănăstirii Bistriţa o întinsă suprafaţă de pământ de lângă Ungureni
la pârâul Călugarii-Bahna, până la culmea dealului şi până aproape de târg.
O. Cantenm. op. cit., p. 122. „Orftşenii nu sunt supuşi nimfrnui, dcccit domnului, dtrui îi
Dornml!nta Ro111a11iac Historica, A. Moldova. Ed. Academici
Republicii Socialiste România. Bucureşti. 1975, voi. I. nr. 2.p. 3, 4: cr. Theodor Codrescu.
Uricarul. laşi. 1889. voi. XI. p. 252, 254
c f) R HA „ Moldo\'a. I. nr. 24. p. 34-36
1
lhic/1!111. nr. 1OI. p. 150. 151
~ lhidl.'111, nr. 263. p. 372
'lhidl.'111. ml. 11. nr. 65. 79. 84. 93.1 07. p. 94-97. 115. 116. 119-121. 133-135. 151-155.
ml. III. p. 247. 444-447. X. p. 550. 551
"Arhivele Statului Bucureşli. Catalogul doc11111c11telur Afuldon'11cşti din .·lrlii1·a Istoricei
~ "cntrulâ a Statului. Bucureşti. 1957, rnl. I. 1389, 1623, nr. 540. p. 145
lhidrn1. nr. 683. 394. p. 175. 176
X ;\rh. St. Vat. Fond Nun\iatura Apostolicfl Plonia. voi. H1. r 195
1
' Arhivele Statului Bucureşti. Cotalog .... 1. nr. 1223, p. 755
111
Arhivele Statului Bacftu. Col. de doc., Vlll/12
11
Arhivele Statului Bucurqti, Cota log ... I. nr. 1526, 1527, 1794. pag. 34 7. 404

1

plătesc" obligaţiile cf.
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Documentul a fost prezentat de aproape 30 de ori la Divanul Domnesc al
1
Moldovei, unde a fost aprobat şi întărit • Episcopul Romanului şi
mitropolitul Moldovei au beneficiat şi ei de „viile de la Bacău" şi prisăcile
2
de aici . În anul 1641 martie 6, Divanul Moldovei a hotărât ca Biserica
Precista din Bacău să fie transfonnată în „metoh", trecută sub autoritatea
egumenului de la Trei Ierarhii laşului, înzestrată cu moşiile Poporul,
Cremenea zilelor noastre, Letea. Documentul cuprinde precizarea că
locuitorii aşezaţi pe moşiile respective erau obligaţi să plătească „bezmăn".
Din anul respectiv Bacăul a încetat să fie numai târg domnesc, deoarece s-a
3
dezvoltat şi pe moşia Poporului, a mănăstirii Trei Ierarhi din laşi . Locuitorii
târgului, statorniciţi pe întinsul ei, plăteau bezmănul, consemnat de atunci în
documente. Moşia Fântânele a fost luată aşezării „dintre Bistriţa" de către
4
Petru Şchiopul şi dată cămăraşului Anghel . Satele Malurile şi Vlăsineşti au
fost de acelaşi domn. O parte a colului Bacău a fost luată de Antioh
Cantemir şi dată slugerului Ştefan Rosset. 5 Dealul Sării a fost luat de Ştefan
6
7
cel Mare, ca şi Vâlsăneştii , iar Albenii de către Alexandru Lăpuşneanu •
Prima mare deposedare a târgoveţilor de Bacău, în secolul al XVIIIlea, a fost cea realizată de Constantin Mavrocordat în favoarea lui Radu
Racoviţă, unnată de cea a lui Ioan Theodor Callimachi, în favoarea
paharnicului Andronache, apoi a soţiei acestuia, Găneasa Paraschiva. La
începutul secolului al XIX-iea, boierii Pruncu au desăvârşit opera de
8
preluare a întregului „ocol" al târgului Bacău .
Conducerea târgului, susţinută de „obştea locuitorilor", a înfruntat
numeroase judecăţi, iar în 1840 a organizat „Ocrotitoarea proprietăţii"
pentru distribuirea loturilor rămase şi redobândirea moşiei luate. Totul a fost
zadarnic, deoarece cangrena ciocoiască n-a putut fi răpusă de oamenii
corecţi, cinstiţi, harnici şi productivi.

D.R.H.A. III. nr. X, p. 405-407, cf. Arhivele Naţionale Bucureşti, Catalog .„ li, nr. 1413,
p. 292. Concluzivă a fost menţiunea din 28 martie 1640, în care s-a precizai: document de
la Ştefan cel Mare: ispisoc de la Alexandru Ilieş
c Arhivele Statului Bucureşti. Catalog „. li, nr.52, pag. 24. 53: nr. 185, pag. 136: nr. 608.
pag. 166; nr. 766. pag. 174: nr. 806. pag. 174: nr. 824, p. 178, nr. 826; III, p. 30. nr. 31.
3
lhidem, II. p. 307, nr. 1506
~ DR HA. Moldova. XXI, nr. 184, cf. Arlm ele Statului Bucureşti. Catalog ... I, p. 3 84. nr.
1699
'Arlm·ele Statului Bucurqt1. Catalog „. supliment, „. p. 333, nr. 1052
<'JJJUJA.ll.p.151-155.nr.107
- Gh. Burlacu. Ocolul Do11111esc al târgului Bacâu. în Cwpico. Xlll/1981. p. 60-62
~ Arhivele Statului Bacău. Col. de doc„ Vlll/12, cf. D. Zaharia. Em. Chmacescu. C.
Cf1rf11nidaru. Colecfia de doc. de la Arlii1·ele St Bocâu ( 1424-1848), Bucureşti. 1976. p.
216. nr. 1108
1
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În anul 1851, proprietatea târgului Bacău mai păstra doar 1.852 fălci,
1
79 prăjini şi 23 stânjeni , iar în anul 1589 această proprietate era formată
din
,
28.000 prăjini; 350 fălci erau împărţite locuitorilor în 450 de ogoare-.
Concludem că ocolul domnesc s-a constituit înaintea formării
statului. Domnia n-a dat nimic, dar a colaborat cu hrăpăreţii pentru însuşirea
acestui bun public.

Arh1\Tk Naţ1onalc Bac;1u. cokc\1a Ducu1rn:nk. XL59 (98).
'lde111. fond l'ri111âriu Oruş11/11i 1Juc1/11. d. 1911858. r. 5 I. 52
1
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ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A ŢINUTULUI BACĂU PÂNĂ
LA REGULAMENTUL ORGANIC
Drd. Maria BERCEANU
Problematica orga111zării administrativ-teritoriale a statului feudal
Moldova, a fost şi rămâne una de actualitate. Acumularea de noi infonnaţii,
completarea şi diversificarea metodelor de lucru, perspectiva de abordare
sau obiectivele unnărite motivează revenirile. Realizarea unor monografii
ale unităţilor administrativ-teritoriale ale Moldovei ar putea oferi un tablou
mult mai unitar şi complex al modului cum domnia, sprijinită de aparatul
administrativ a proiectat şi realizat organizarea optimă a teritoriului ţării în
vederea îndeplinirii obiectivelor de politică internă şi externă. În această
direcţie este orientată şi cercetarea noastră.
Proces complex, cu multiple implicaţii în evoluţia statului
moldovean, organizarea teritorial-administrativă a regiunilor est-carpatice
are o istoriografie pe măsura importanţei sale. În afară de viziunea de
ansamblu din cunoscutele sinteze ale istoricilor A.O. Xenopol 1, Nicolae
2
3
Iorga , Constantin C. Giurescu , ca şi în tratatul de istoria românilor al
4
Academiei Române , există studiul monografic al lui Ioan C. Filitti, Despre
vechea organizare administrativâ a Principatelor Române 5, care, deşi are
un caracter general, este încă util cercetării. Cu referire la aceeaşi problemă,
6
Vasile Lungu , unnăreşte evoluţia acestor unităţi administrative până la
domnia lui Dimitrie Cantemir. Autorul arată faptul că ţinuturile sunt vechi
unităţi administrative din Moldova ce au la bază modele ardeleneşti şi
7
polone . Studii bine documentate a realizat D. Ciurea~, oferindu-ne
Alexandru O. XenopoL Istoria rn111ânilor din Dacia Traianâ. voi. II-IV, ediţia a IV-a,
1988
: Nicolae Iorga. Istoria ro111ânilor. Bucureşti, voi. II ( 1992 ), voi. 111 ( 1993); Idem. Istoria
poporului ro111ânesc. Bucureşti. 1985: Idem, Istoria ro111â11ilor prin câlâtori. Bucureşti.
1981
3
Consl<111l111 C. Giurescu. Istoria ro111ânilor. voi. 1-IIL ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu,
Bucureş11. 2003
~Istoria Ro111ânilor. \Ol. IV. coordonator acad. Ştefan Ştefi"inescu. Bucureşti. 2001.
' Ioan C. Fililli. De.1prc 1·echea 01gani::.are ad111inistratil'(/ a Principatelor Române. extras
din .J{e\ ista de drept public". Bucureşti. 1935. Autorul arată faptul că în Moldova teritoriul
apare împf1rţil în „\olost" sau „derjava". adică !inuluri. dependente de cîte un oraş sau
cetate. Considerf1 în mod greşii cf1 ocoalele au fost de la începui subdiviLiuni ale ţinuturilor
(p. 21)
1
' Vasile Lungu. Ţinuturile Afoldo1·ei l)(Înâ în 1711 şi ad111ini.1trnrrn lor. în „Cercelfm
1slonce" (în continuare se va cita CI). XVII. 1943
Vasile Lungu considerf1 că ar fi corespondentul d1strictulu1 dm Maramureş.
·' D.Ciurea. Orga11i::.oreo aJ111inistratil·â o statului j(,11dal Moldo\'([ (secolele XII '-XI 'II) (în
continuare se va cita D. Ciurea. Organi::.area ad111inistratil·â .}, în .. Anuarul Institutului de
1

Bucureşti.
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informaţii

utile despre ongmea şi dezvoltarea ţinuturilor, a ocoalelor, a
aşezărilor rurale şi urbane, precum şi despre conducerea acestora. Problema
constituirii şi evoluţiei instituţiilor statale în regiunea est-caivatică a stat şi
în atenţia istoricului Nicolae Grigoraş'. Urmărind evoluţia instituţiilor de
stat (centrale şi locale), cercetătorul arată că organizarea acestora a fost
complexă, cunoscând o continuă adaptare în timp, impusă mai întâi de
suzeranitatea otomană şi în al doilea rând de evoluţia mijloacelor şi relaţiilor
de producţie. Lucrarea ne oferă astfel infonnaţii utile privind contextul în
care a avut loc reorganizarea acestor instituţii către mijlocul secolului al
XVI Ii-lea.
2
Nicolae Stoicescu ne fumizează informaţii deosebit de utile despre
3
sfatul domnesc şi marii dregători. Într-o altă lucrare , acelaşi autor
realizează un dicţionar al marilor dregători, punându-ne la dispoziţie un
instrument util de cercetare. O analiză amplă, publicată în cinci părţi de
4
Adrian Macovei , ne pune la dispoziţie date impo11ante despre organizarea
administrativă a statului moldovean de la Regulamentul Organic şi pană la
1862 si se distinge prin interpretări demne de reţinut. Un studiu monografic
5
recent a realizat Constantin Burac , bazat pe noi izvoare istorice, analizate
cu probitate ştiinţifică. Remarcabile pentru dinamica ideilor politice şi nu
numai, în secolul al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-lea sunt studiile
6
lui Vlad Georgescu . Deosebit de utilă pentru studiul evoluţiei în timp dar
mai ales în spaţiu a ţinuturilor este lucrarea lui Yasi le Băican „Geografia

Istorie şi Arheologie «A. O. Xenopol»" laşi (în continuare se va cita Al/Al). lom li. 1965.
p. 143-236; Idem, Evo/ufia aşe::ărilor şi a popu/afiei rurale din Moldom în secolele XVIIXVIII (în continuare se va cita O. Ciurea. Em/ufia aşe::ărilor. )
în AllAI, lom XIV, 1977, p. 123-156
1
Nicolae Grigoraş. lnstitufii feudale din ,"vfoldorn Orga11i::area de stal până la mijlornl
sccolu/11i al XVIII-iea. Bucureşti, 1971 (în continuare se va cita Nicolae Grigoraş. /nstitu(ii
feudale .. )
c Nicolae Stoicescu. Sfatul do111nesc şi marii dregâtori din Ţarn Ronllîncascâ şi 1Holdon1
(secolele XII "-.XI "f!J. Bucureşti. 1968
\ Idem. Dic(ionar al 111arilor dregiitori din {aru Ro111lî11emcâ şi :\Io/dorn Sec XII ·-.\T//,
Bucurc~li. 1971
.i Adrian Macovei. Organi::areu ad111i11istroti1·-teritoriulii o :\1oldm·ei intre anii 1832 şi
I 862 (în continuare se \a c1la Adrian Macovei. Organi::arca m/111i11i1·1ruti1·-terilorialii. J. în
Al/Al. partea I. lom XIX. 1982, p. 353-374: partea a li-a. tom XX. 1983. p. 153-173: parli:a
a 111-a. tom XXI. 1984. p. 203-216: partea aIV-a. lom XXII 2. 1985. p. 483-495: partea a
V-a. tom X X111. 1986. p. I 79-199
'Conslanl111 Burac. Ţi1111111rile Ţârii :\loldm·ei JllÎ11â Io 111ijloc11/ seco/11/11i ol ,\'I "/fi-leu (leza
de doctoral). Bucure~\ i. 2002
''Vlad (jeorgescu. M(;/lloires el 11rojets de n;/om1e do11s Ies l'ri11cij)(lt/f(;.1. Ro11111oi11es / 7691830. Bucure~li, 1970: Idem. Ideile politice şi i/11111i11is11111/ în l'ri11ci/)([felc Ro111lî11e f 75111X3 I, Bucure~ti. 1972
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Moldovei reflectată În documentele cartografice din secolul al XVJJJ-lea" •
În anul 2004, la editura Junimea din Iaşi, a apărut o ediţie integrală a
Regulamentului Organic al Moldovei realizată de Dumitru Yitcu şi Gabriel
Bădărău 2 , care ne oferă informaţii despre schimbările care intervin în acest
Principat, în contextul adoptării noilor reglementări care vizează şi domeniul
administrativ.
Urmărirea evoluţiei unităţilor de administraţie regională şi locală ale
statului moldovean (Ţara de Jos, Ţara de Sus, ţinuturi, ocoale, oraşe, sate)
permite cunoaşterea şi înţelegerea proceselor politice, a sistemului de
apărare al ţării, a dezvoltării economico-sociale, a manifestărilor culturale.
Mai mult, pentru istoria românilor, constituirea structurilor teritoriale ar
3
putea contribui la „descifrarea începuturilor urbanistice în spaţiul nostru" .
Încă de la întemeierea sa, statul medieval situat la est de Carpaţi a
pus primilor voievozi nu doar probleme de apărare în faţa pericolelor
externe (maghiar, tătar, polon), dar şi de organizare eficientă a teritoriului.
Pentru realizarea ultimului obiectiv menţionat, un rol important l-au avut
măsurile de ordin administrativ, între care organizarea ţinuturi lor avea să
joace un rol central.
Ţinuturile au constituit unitatea de bază a administraţiei locale în
statul moldovenesc din secolul al XV-iea până în secolul al XIX-iea. Pentru
organizarea acestora, conducătorii statului trebuiau să- ţină cont atât de
experienţa anterioară (vechile structuri teritoriale situate, în general, de-a
lungul văilor unor râuri care ofereau atât mijloace de subzistenţă cât şi
condiţii naturale de apărare), dar şi de experienţa vecinilor ori de conturarea
unor noi centre urbane, viitoare reşedinţe administrative.
În legătură cu modul de constituire a ţinuturilor, în istoriografia
română s-au conturat mai multe puncte de vedere. Unii istorici consideră că
la baza celor mai importante structuri administrative ale Moldovei au stat (în
4
afara cursurilor de apă) cetăţile, oraşele, curţile domneşti . Alţi autori arată
5
că ţinuturile au avut la bază modelele ardeleneşti şi polone , sau că acestea
s-au constituit prin „delimitarea progresivă a zonelor de influenţă ale
•
·1 ,,(,
targun or .
1

1

Vasile 8[11can. Geogra/io A!oldm·ei re/lectatâ în Jocumente/e cortogro/ice din secolul ol
l3ucurqt1. 1996
= Reg11lw11rnt11I Orgo11ic ol .\loldm·ei. edi[ie 1ntegra][1 realiLatf1 de Dumitru Vitcu ~I Gabriel
l3[1d[1rf1u. laşi. 200-l
_, Constantin l3urac. Ofi cit, P- I
~Alexandru [)_ Xenopol. Of! cit, P- -l7 I: ~icolae Iorga. l.1torio ro111(Îllilor. \·ol. III. p. 182:
[)_ C1urea. Orgoni:oreu ud111i11i.1troti1·â ___ , p. 155
'Vasile Lungu. 011. cit. P- I
'' Dragoş Moldo\ anu. !11tmd11cere în Te:o11rul topo11i111ic ol Ro11ui111ei. i\loldo\'lt. \'Ol. I.
Bucureşti. 1991. p. 12

,'(I '/!1-lco.
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Puncte de vedere diferite s-au conturat ş1 111 ceea ce priveşte
momentul constituirii lor. Unii istorici consideră că ar fi anterioare
1
constituirii statului , în vreme ce alţii cred că unităţile administrative ale
Ţărilor Române au fost contemporane cu întemeierea statelor feudale
(primii domni au avut reprezentanţii lor în diferite regiuni pentru a putea
2
controla efectiv teritoriul ţării) . O a treia opinie aparţine istoricilor care
susţin institurea ţinuturilor după constituirea statului. D. Ciurea 3 , într-un
studiu foarte documentat, bazându-se pe prima menţiune documentară a
unui ţinut (voi ost Roman, în 1408, septembrie 16 )~ susţine că, sub
Alexandru cel Bun a început constituirea ţinuturilor iar procesul a continuat
câteva decenii până s-a ajuns la numărul cunoscut complet, după lista din
5
1566 . Pentru găsirea unui răspuns cât mai veridic la această problemă,
trebuie să avem în vedere complexitatea procesului de organizare territorialadministrativă a Moldovei, la realizarea căruia au concurat mai mulţi factori
şi care a evoluat pe o perioadă mai lungă de timp. Subscriem punctului de
6
vedere formulat de Constantin Burac , care menţionează între aceşti factori:
tradiţia organizării populaţiei româneşti din perioada anterioară constituirii
principatului Moldova, influenţele populaţiilor vecine, precum şi
dezvoltarea noilor centre de reşedinţă ca importante puncte economicostrategice.
Considerăm, pe baza surselor documentare, că statul moldovean
putea dispune, la sfârşitul sec. al XIV-iea - începutul sec. al XV-iea, cel
puţin din punct de vedere fiscal, de o bună organizare teritorială. Mai ales în
timpul lui Petru I Muşatinul (13 75-1391 ), când s-a încheiat procesul trecerii
de la voievodat la domnie, iar Moldova a atins graniţele naturale fireşti 7 , are
loc reorganizarea structurilor tradiţionale şi crearea altora noi, pentru a
asigura controlul domniei asupra întregului teritoriu; s-a constituit un aparat
Nicolae Iorga. Studii şi documente. voi. XVIII, Bucureşti, 1908. p. 18. Autorul susţine că
administrative primare",în funcţie de regiuni naturale au existat înainte de
„coborârea maramureşenilor"; vezi şi Nicolae Iorga, Istoria românilor, voi. III. Bucureşti.
193 7, p. 208; D.C. Arion, Caracterele juridice şi sociale ale proprietâ{ii rurale î11
l'Oierndatele româneşti. Bucureşti, 1944, p. 115
'Constantin C. Giurescu, op. cit. voi. li, p. 278
1
D. Ciurea, Orgoni::area ad111i11istrati1·â . . p 152
~ Mihai Coslf1chescu. Docume11te 111oldo1·eneşti î11ai11te de Ste/(111 cel .\/ore (in continuare se
va cita Mihai Coslf1chescu. DAI/SA[). ml. I. lasi. 1931. p. 60-63; /)oc11111c1110 Ro11w11iuc
llistorica (în continuare se va cita DRii). seria A. MoldO\a, \Ol. I. întocmii de C. C1hodaru.
I. Caproşu ş1 L. Şimanschi. Bucureşti, 1975. doc. 23. p. 33
' Este \'Orba despre aşa-numita Cm11icli 11wldo-11olo11â. atr1bu1tf1 lui N. Brzesk1. dal<înd din
I )66. unde. la sffnşit. sunt inşiru11e un numfll' de 24 ţinuturi. dte a\ ea Moldma in acea
nerne
"Constant111 Burac, 011. cit, p. 31
- Ştefan S. (iorovc1. Î11te111eiaea Moldm·ei. l'mh/e111e co11tro1·a.1·atc, laş1. 1997. p. 195.
Constantin Burac, op cil, p. 32
1

„unităţi
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dregătoresc

loial tronului; domnul însuşi a stimulat crearea unor aşezări pe
rutele comerciale principale {„aşezări de drum"), cum a fost şi Bacăul, unde
s-au fixat vămi de tranzit; acestea vor putea deveni reşedinţe ţinutale.
Cele mai multe ţinuturi s-au format în jurul unor centre urbane sau
cetăţi, de la care şi-au luat şi numele (Bacău, Roman, laşi, Chilia, Neamţ,
Cetatea Albă, etc.). Alte ţinuturi şi-au luat numele de la ape (Trotuş,
1
Covurlui, Putna, etc.) •
Ca şi celelalte instituţii ale ţării şi ţinuturile au cunoscut, în timp, o
dinamică deosebită: unele au dispărut, iar în locul lor au fost create altele
noi; hotarele s-au modificat, mărindu-se sau micşorându-se; numărul şi
atribuţiile dregătorilor ţinutali au variat în timp.
În etapa premergătoare domniei lui Ştefan cel Mare, ţinuturile sunt
destul de puţin menţionate în documente. În secolul al XV-iea, în general,
localităţile sunt amintite în funcţie de ape, târguri, de întemeietor sau de
2
regiuni naturale . Menţionarea ţinutului se accentuează începând cu secolul
al XVI-iea. Pomenirea lor târzie se datorează, pe de o parte, numărului mic
de documente care s-au păstrat din această perioadă, iar pe de altă parte,
procesului lent de conturare a atribuţiilor dregătorilor domneşti în
detrimental potentaţilor locali 3 .
Paralel cu procesul de consolidare a puterii centrale, domnia şi-a
atras de partea sa, pentru a fi ajutată la cârmuirea statului, un număr de
proprietari de pământuri, înnobilaţi cu titlul de „viteji". Aceştia au primit
spre „ţinere" cu sensul de administrare, stăpânire, apărare, calitate arătată în
documentele slavone prin tennenul „.LJ.Cp)f(aTb" (care semnifică „a ţine", „a
stăpâni") una sau mai multe unităţi socio-teritoriale, denumite în cele mai
4
vechi texte„regiunea stăpânită" . Treptat, spre sfârşitul sec. al XIV-iea începutul sec. al XV-iea, expresia „ţinere" a căpătat o mai mare conotaţie
politico-administrativă, ajungându-se ca, unităţile teritoriale date spre
administrare celor apropiaţi domnului să fie desemnate prin tennenul latin
„ţinut"(tenutum, tenuta). Alături de termenul „ncp)f(aTb'', în documentele
slavone apare şi tennenul „sonocTb", acesta din urmă căpătând o
întrebuinţare generală începând cu sec. al XVI-lea 5 .
Majoritatea ţinuturilor s-au constituit pe locul vechilor fonnaţiuni
comunitare. Aşa cum arată documentele, aceste unităţi administrative erau
delimitate (şi apărate) de păduri (ex. bucovinele de la marginea ţinutului
1

Constantin C. Giurescu, op cit, p. 278-279
c D. Ciurea, op. cit., p. 156
1
Constantin Burac, op.cit., p. 56
4
O. Ciurea. op. cit., p. 157; Constantin Burac, op. cit., p. 48; Ioan Bogdan a tradus „voios!"
· ocol, iar „derjava" - ţinut. Cf. Documentele lui Ştef"an cel Mare, voi. I, Bucureşti, 1913, p.
140-141
~Constantin Burac, op. cit., p. 48
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Suceava, menţionate în 14l2) 1, poieni 2 , codri>, ape-i, sau de întărituri
5
amenajate artificial, menţionate cu denumiri ca : horodişti , movilec', stâlpi
7
de piatră , etc.
Reşedinţele ţinuturilor au evoluat odată cu procesul de consolidare a
statului devenind importante centre economice, scaune de judecată
domnească ( atunci când domnul trecea prin zonă), scaune de judecată
ţinutală, puncte de atracţie pentru negustori sau pentru locuitorii satelor
dimprejur.
Modificările care s-au produs în timp, privind atât numărul cât şi
întinderea ţinuturilor, s-au datorat fie unor interese administrative interne
(de exemplu o evidenţă mai clară a contribuabililor în vederea perceperii
mai eficiente a dărilor), fie unor factori externi (pierderea unor teritorii în
favoarea unor state străine, creşterea obligaţiilor faţă de Imperiul Otoman
etc.). Vom unnări, în cele ce urmează, aceste modificări paralel cu
prezentarea evoluţiei ţinutului Bacău până la Regulamentul Organic.

*

Toponimul „Bacău" a aparţinut unei aşezări omeneşti de la care şi-a
luat apoi denumirea şi regiunea din jur: ţinutul Bacău şi ocolul domnesc al
târgului. Cercetările arheologice sistematice, susţinute şi de izvoare
documentare, atestă, la vărsarea Bistriţei în Siret, o zonă intens populatăx.
Această zonă geografică de pe Siretul mijlociu, cuprinsă între Bistriţa şi
Tazlăul Mare, era străbătută de numeroase drumuri comerciale, care au
favoriz~t apariţia destul de timpurie a târgului Bacău.
Intemeiat la un vad al Bistriţei, aproape de vărsarea acesteia în Siret,
acolo unde râul era tăiat de o ramură a marelui drum comercial
transcontinental ce pornea de la Dunăre şi mare spre Polonia şi statele
germane, Bacăul medieval face parte din categoria de veche aşezare-târg,
Eudoxiu Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria românilor. I~, ed. N. Densuşianu, E.
Kalu:Zniaki, Bucureşti, 1890, p. 485
c Documente privind istoria României (în continuare se va cita DIR ), seria A, Moldova,
veac XVII, voi. III, doc. 24, p. 27-28; doc. menţioneazi"1 şi topon11rn: de tipul „Poiana
Cârnului", „Poiana Bicazului"
3
lhidem, XVI-III, doc. 63, p. 48
4
lhidem, doc. 165, p. 131
'lhide111. doc. 63, p. 48
r, lhidem, veac XVII, voi.IV, doc. 626, p. 492-493
7
lhidem
x Alexandru Artimon, Contrih11ţii arheologice la istoria o/'Uş11l11i Bacâ11, în „Carp1ca", XIII.
1981, p. 13 şi urm; idem, Consideraţii istorico-arheologice 11rii•i11d gcnc::.a şi crnl11(iu
ol'Uşelor 111cdicrnle din s11d-1·e.1·t11I Muld01·ei. în „Carp1ca", XXIV, 1993. p 75; idem.
Ci1·ili::.afia medie1'lilâ 11rhană din secolele X/i'-XI '// (Bacâ11. Târgu frotuş. ,..Jd111dJ. la~1.
1998, p. 33 şi urm.; Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacâ11 - reşedin{â rnievodalâ. Bacău.
1996,p. 37
1
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avantajat de poziţia sa geografică: ,Joc de vaduri", ,,întretăiere de drumuri
comerciale" şi „piaţă'' pentru zona pastoral-agrară din jur, care-i conferea şi
caracterul de ,,târg" pentru sătenii de pe o întinsă zonă din văile celor două
râuri 1 • Prin zona Bacăului trecea un fragment al „drumului moldovenesc"
sau „drumul Siretului" 2, care venea dinspre nord, pe valea Siretului şi se
îndrepta spre gurile Dunării, cu ramificaţie spre Ţara Românească. Acest
străvechi drum comercial lega oraşele baltice cu zona dunăreano-pontică. I.
3
Şandru consideră faptul că asimetria văii a favorizat organizarea drumului
comercial pe partea dreaptă a Siretului (unde era cea mai mare concentrare
de aşezări ale ţinutului), căci partea stângă era mai abruptă şi fragmentată. În
Bacău, ramificaţiile drumului Siretului se intersectau cu drumurile sării şi
păcurii. Primul venea de la Ocna. pc valea Tazlăului, traversând culmile
Pietricica şi Călugăra, al doilea - din zona Moineşti, intra în zona de
confluenţă prin valea Trebeşului, ambele îndreptându-se spre bazinele
4
Bârladului şi Prutului prin partea nordică a colinelor Tutovei .
Particularitatea de „nod de intersecţie" a fost întărită şi prin
prelungirea drumurilor transcarpatice până la această regiune, unde se
aduceau sau se preluau diferite mărfuri orientate pe drumul Siretului: prin
Bacău trecea şi drumul Oituzului, menţionat documentar şi ca „drumul
Braşovului" sau „drumul de jos", despre care D. Cantemir spunea că este
,,drumul cel mai larg din Moldova spre Transilvania" 5 . Alte relatări mai
târzii l-au înregistrat, redând o veche traditie, sub denumirea de „drumul
oilor"<'. Tot în Bacău ajungeau şi alte drum~ri ale Transilvaniei ce treceau
Carpaţii Orientali prin Ghimeş, Bicaz şi Tulgheş. Din aceste motive este
probabil ca, încă de la început Bacăul să-şi fi asumat şi funcţia de vamă de
mărfuri şi apoi cea de vamă la hotar pe marile drumuri ce se întretăiau aici.
În această situaţie este surprins Bacăul la începutul secolului al XV-iea, la
prima sa atestare documentară sigură, din 6 octombrie 1408, în privilegiul
7
comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Liov .
Rolul comercial al Bacăului şi mai ales statutul de târg de vamă este
considerat de cea mai mare importanţă şi faptul este susţinut şi de apariţia
Constantm C. G1urescu. Târg11ri .1·a11 oruşe şi cL'lâ(i 1110/dol'l:ne din seco/11/ al X-lea pânâ
la 111i1loc11/ scco/11/111 ul XI '/-/ca. l3ucure~t1. 196 7. p. 178-182
c lhidrn1. \CZI ~1 Constantin Burac. op. cit, p. 110
; Ioan Şandru. Bani11 - st11di11 de geogm/ic 11rhu11â. Ba61u. 1986, p. 62
~ lhidl'lll
' Di1111trn: Cantemir. Descrierea ,\foldo1·ei. postfa\f1 ~i bibliografie de Magdalena Popescu.
Bucurc~t1. 1973. p. 62
" Costin Murgescu. f)m11111rile 1111ifri{ii m11J(Î11eşti. Dr1111111/ oilor. Dmmurile 11eg11storeşti.
Bucurc~t1. 1996. p. 95: Constantin Burac. op. cit. p. 110
- M1ha1 Costf1chescu. f).\JiS.\l, I. p. 633-636. Se spec1ficf1 faptul că. pentru posta\'unlc pc
care Ic vor duce în Tara Rom~inească. ei \·or pl{1!1. în afară de vama principală din Sucea\ a.
~i o \amf1 de doi gro~1 de gri\·11{1, „la margine, în Ba61L1"
1

212
https://biblioteca-digitala.ro

încă din acea epocă a expresiei„a-şi găsi Bacăul" 1 • Expresia este tradusă
2
uneori şi în fom1a „trouver son diable" . Hasdeu consideră că această
expresie nu înseamnă „a pieri", „a muri", ci doar că cineva „a păţit-o'',
„cineva şi-a găsit omul care să-l pună la Joc şi să-l înveţe minte", „ a căzut
3
cineva într-o nevoie din care să înveţe minte" . Se referă la faptul că,
negustorii în special, au mers până au dat de hotarul ţării, au ajuns la vamă
unde au fost scotociţi de vameşii de Bacău. Hasdeu consideră expresia „un
4
adevărat monument istoric , din categoria poreclelor satirice sau ironice date
de către popor diferitelor localităţi (asemănătore expresiei „şi-a găsit orbul
Brăila").

În jurul acestei căi de comunicaţie existau vechi unităţi socio5
teritoriale, ca cea de la Cobâle, atestată documentar la 1 august 1403 . C.
Burac crede că acestea s-au constituit probabil în timpul lui Petru I
Muşatinul, într-o unitate teritorială mai mare, numită (inllt, în cadrul căreia
6
izvoarele documentare de mai târziu pomenesc numeroase sate .
Menţionarea vameşilor (în documentul din 6 octombrie 1408) care
7
coordonau din 6 februarie 143 1 şi vama de la Tazlău , a judecâtorilor (26
9
8
mai 1435) , a globnicilor (8 septembrie 1457) arată importanţa economică
şi strategică a târgului despre care se poate afirma că a creat ţinutlll omonim.
De altfel, ultimul document mentionat, care arată ordinea ierarhică a
slujitorilor domneşti existenţi la Bacău, şi anume: boieri. llreadnici, globnici
dovedeşte că această localitate era centru de reşedinţă al unui ţinut. Acest
statut este întărit şi de faptul că primul fiu al lui Ştefan cel Mare şi-a stabilit
reşedinţa la Bacău. De la el s-a păstrat biserica domnească terminată şi
10
sfinţită la 1 ianuarie 1491, cu hramul Adonnirea Maicii Domnului . Ea a
servit drept capelă domnească pentru anturajul curţii, personalului acesteia
11
şi garnizoanei militare de aici. Tot în 1491, la 20 aprilie , este menţionată
curtea domnească de la Bacău, una din reşedinţele teritoriale ale domnului.
Aici s-au putut amplasa şi instituţiile domneşti: vamâ, depozite,
numărătoarea, scallne de judecatâ, Cllrtea, biserica domnească. Acestea
ofereau mai multă siguranţă meşteşugarilor şi negustorilor aşezaţi aici. Pc
1

Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Etn11ologiu1111 Mag1111111 Ronw11iae.

Bucureşti. 1894. p. 263

c lhicle111

; lhicle111
~ lhicle111, p. 264

'/JR/I. A. I. doc. 18. p. 25
'~Constantin Burac. OJJ cit. p. 110-111
/JR/ I. !\. I. doc. I OI. p. 159
'lhllle111. doc. 141. p. 195-196
,, lhicle111. li. doc. 65. p. 94-95
111
Pisama hiscncii în Re1Jertori11I 11w111111H'11telur şi
cel ,\fare. Bucurc;;ti. 1958. p. 90
11
/JR//. A. III. doc. 93

ohiectelur
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de

w·t<i d111 tintf!ftl lui Stl'/011

vremea lui Bandinus circula chiar zvonul că oraşul Bacău fusese „principala
1
reşedinţă a ducilor Moldovei" , fără a fi vreodată „scaun de domnie".
În epoca feudală, marea majoritate a zonelor aparţinând actualului
judeţ Bacău erau incluse în ţinuturile Bacău şi Trotuş. Unele din aşezările
existente atunci în partea stângă a Siretului şi până în regiunea de unde
izvorăşte Tutova, Berheciul şi Zeletinul aparţineau ţinuturilor Roman,
Tecuci şi Putna.
Izvoarele documentare păstrate nu pennit stabilirea unei date exacte
a împărţirii Moldovei în ţinuturi. În unele documente din prima jumătate a
sunt mentionate
sub
secolului al XV-iea cele două unităti' administrative
,
'
forma „de la Bacău" sau „de la Trotuş"~. Ţinutul Bacău este consemnat
pentru prima oară sub această denumire în documentul din 14 decembrie
1458 3 . La o distanţă de opt ani, este menţionat ţinutul Trotuş, când, la 18
februarie 1466 Ştefan cel Mare întăreşte vânzarea „satului Munte, ţinutul
„4
T rotuş .
Dar prima atestare documentară sigură a ţinutului Bacău ne este dată
de un izvor narativ, Cronica moldo-polonă scrisă în 1566 de un polonez
aflat la curtea lui Alexandru Lapuşneanu ( 1552-1561; 1564-1568), urmând
cronica anonimă a Moldovei, azi pierdută 5 . Documentul prezintă, după
înşiruirea faptelor şi a evenimentelor din perioada 1352-1564, două liste:
una „Despre Ţinuturile în toata Ţara Moldovei", iar a doua îi priveşte pe
6
dregătorii voievodului Moldovei . Unităţile administrativ-teritoriale şi
fiscale denumite în tenninologia polonă de atunci prin cuvântul „powiat",
sunt prezentate în număr de 24 de ţinuturi, câte avea Moldova în acea
vreme, şi anume: Bârlad, Tecuci, Chigheci, Lăpuşna, Vaslui, Orhei, Soroca,
Hotin, Cernăuţi, Suceava, Hârlău, Dorohoi, Cârligătura, Iaşi, Fălciu,
Covurlui, Horincea, Putna, Adjud, Tutova, Trotuş, Bacău, Roman şi Neamţ.
Sinteza de la sfârşitul listei arată că în fruntea acestor structuri erau
„pârcălabi sau vătafi, adică staroşti sau stegari", ceea ce înseamnă că fiecare
ţinut dispunea de aproximativ 300 de oameni pentru lupte şi străjeri în
general, în funcţie de mărimea şi de importanţa sa strategică.
O altă importantă sursă din a doua jumătate a secolului al XVI-iea
referitoare la organizarea administrativ-teritorială şi fiscală o reprezintă
două izvoare documentare interne, datând din vremea lui Petru Şchiopul
V.A. Urechia, Codex Ba11di1111s. în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Istorice (în continuare se va cita AARMSI), seria 11, tom XVI, Bucureşti, 1895, p. 63.
c DRH. A. L doc. 24, p. 35; doc. 141, p. 195- 196, etc
3
/hide111, li, doc. 79, p. 115
~ lhide111. doc. 133. p. 188
' Cm11icilc sla\'O-ro111â11e din secolele Xl'-XI '/, publicate de Ioan Bogdan, ediţie revi1zutf1 şi
completată de P. P. Panaitescu, Bucurqti, 1959, p. 165-166
'' lhide111. p. 176, 186; vezi şi O. Ciurea, op cit. p. 160: Constantin Burac, op. cit, p. 229230
1
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( 1591 ). Primul este un Catastih de cisle de ţirani de la toate ţinuturile şi
curtiani şi vătaşi şi neamişi şi popi, iar al doilea este un Catastih amintitor a
toată goştina oilor. Acestea sunt primele statistici de acest fel care s-au
păstrat, care arată că domnul era foarte interesat de strângerea dărilor pentru
1
achitarea obligaţiilor faţă de otomani • Catastifit! de cisle (20 februarie
1591 ), cosemnează ţinuturile Bacău şi Trotuş separat, pentru ca, în
Socoteala goştinei oilor din Moldova întocmită trei luni mai târziu ( l 2mai
1591 )2 , ţinutul Bacău şi Trotuş să fie menţionate împreună („Ţinutul Trotuş
şi Bacău") 3 , ceea ce poate însemna că fonnau deja o singură structură
4
administrativă . Dar, în etapa următoare, documentele menţionează separat
atât cele două unităţi teritoriale, cât şi pe dregătorii acestora. De exemplu,
într-un document din 24 martie 1609 5 , ţinutul Trotuş este menţionat separat;
într-un document datat 29 mai 1617 este amintit „Dumitraşco, staroste de
6
ţinutul Trotuş" . Aceeaşi situaţie se constată şi în cazul ţinutului Bacău: la
7
14 decembrie 1608 este menţionat „Hilip mare vatah al ţinutului Bacău" ,
8
iar la 6 ianuarie 1634 sunt amintiţi „pârcălabii din ţinutul Bacău" .
Consemnarea separată a celor două unităţi teritorial-administrative,
precum şi a dregătorilor acestora, ne permite să constatăm că acestea au avut
o evoluţie separată până în vremea lui Vasile Lupu. Însă, începând cu 1622
documentele nu mai pomenesc existenţa dregătorilor ţinutului Trotuş, ceea
ce arată că este posibil ca până în 1635 cele două ţinuturi să fi avut dregători
comuni 9 . Aceasta poate fi considerată o etapă premergătoare unificării
acestora.
Structura fiscală Trotuş-Bacău este menţionată din nou abia la 1 mai
1661 când este menţionat satul Lăzeştii „ce iaste în ţinutul Bacăului cu a
10
Trotuşului" . Dar şi după această dată, actele domneşti referitoare la
schimbarea stăpânilor unor proprietăţi, acte de întărire sau de vânzarecumpărare continuă să înregistreze separat cele două unităţi teritorialadministrative1 1.
Ioan Caproşu, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până la mijlocul secolului al
XVIII-iea (în continuare se va cita Ioan Caproşu, O istorie a Moldovei ... ), laşi, 1989, p. 5253; Idem, Structuri .fiscale şi administrative într-1111 ca/ostil moldm·em!sc de 1·isterie din
1606 (în continuare se va cita Ioan Caproşu, Stmcturijiscale şi ad111i11istratil·e ... ), în Al/Al,
XXX, 1993. p. 257
~ Vasile Lungu, op cit, p. 30
1
· Ioan Caproşu, O istorie a Moldovei. , p. 57
~Vasile Lungu, op cit, p. 28-29; D. Ciurea, 01J cit, p. 169
) DlR, A. veac XVll, voi. li, doc. 262, p. 197
1
' lhidem, voi. IV, doc. 212, p. 171
7
lhidem, voi. li, doc. 249, p. 187
x DRH, A. XXII. doc. 4, p. 7
1
' Constantin Burac, op cit., p. 235
111
Gh. Ghibănescu, lspisoace şi za1Jise, 111, I. p. 17 5-1 76; Vasile Lungu. op cit, p. 3 7
11 c·
. B urac, op cit, p. 23 7
onstantm
1
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Din cele de mai sus, putem constata existenţa ţinutului dublet
Trotuş-Bacău în perioada 1661-1680. Formarea acestui ţinut dublet ca şi al
altora s-a petrecut în unna unor refonne administrative înfăptuite de Vasile
1
Lupu sau unnaşii săi până la Eustraţie Dabija inclusiv • Sensul acestor
refonne poate fi considerat acela că, numai luate împreună, puteau să
2
constituie, din punctul de vedere al veniturilor o unitate teritorial-fiscală ,
care cu trecerea timpului a devenit şi una administrativă. Intervalul de
dispariţie a ţinutului Trotuş a durat câteva decenii, până la 1680, ultima sa
3
atestare documentară. Vasile Lungu crede că s-a dat o luptă pentru
întâietate între cele două ţinuturi. Până la urmă, ţinutul Bacău a reuşit să se
menţină iar cel al Trotuşului va dispărea. Acest lucru credem ca s-a datorat
şi faptului că „târgul Bacău era un centru economic important" în
comparaţie cu cel al Trotuşului, precum şi faptului că ţinutul Trotuş „era un
ţinut de munte cu sate destul de rare"-1.
Spre deosebire de Miron Costin care a redat lista localităţilor urbane
în funcţie de poziţia lor geografică, pe cele două vomicii, Dimitrie
Cantemir, în cunoscuta sa lucrare Descriptio Moldaviae redactată între 1714
şi l 716, grupează pentru prima oară ţinuturile pe cele două mari regiuni
administrative, Moldova Inferioară şi Moldova Superioară dar pe care
locuitorii le-au numit Ţara de Jos, cu 12 ţinuturi şi Ţara de Sus cu 7 ţinuturi,
5
în aceasta din unnă fiind inclus şi Bacăul . Tot marele cărturar moldovean a
întocmit şi o hartă a Moldovei, în timpul şederii sale în Rusia (tipărită prima
6
oară la Amsterdam, în 1737) . Aceasta redă, pentru prima oară şi limitele
celor 23 de ţinuturi ale Moldovei, pe care autorul le-a descris.
Adrian Macovei, într-un amplu studiu dedicat organizării
7
administrative a Moldovei , consideră că Dimitrie Cantemir nu a greşit
despărţind pe hartă cele două mari subdiviziuni ale Moldovei, Ţara de Sus şi
Ţara de Jos cu o linie ce urmează limitele dintre ţinuturi pe direcţia nord sud-vest, împărţind astfel Moldova longitudinal: la nord-vest Ţara de Sus,
iar la sud-est Ţara de Jos. Autorul arată că această delimitare longitudinală
şi nu transversală de la vest la est a corespuns, având în vedere de unde
veneau cele mai dese ameninţări, obiectivelor clar urmărite de domnie: buna
administrare dar şi apărare a ţării. În acest context, nu mai poate fi o
curiozitate faptul că ţinutul Roman, situat la est de Siret a făcut parte din

1

Vasile Lungu, OJJ cit. p. 26
~ Ioan Caproşu, S1ruc1uri/iscale şi wl111i11is1ro1i1·e . p. 265
'Vasile Lungu. 011 cit. p. 34
~ lhidc111, acest punct de \"edere este acceptat şi de Constantin Burac, op cil., p. 247
'D11111tne Cantemir, op cil., p. 73
1
' George \'{tlsan. floria ;\fo/don.:i de Di111ilrie Ca111c111ir, în AARAJSI, s. lll. tom\'!. 1927, p.
193-212
Adrian MacO\et. op. cil., l. p. 359-360
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Ţara

de Jos, iar ţinutul Bacău, aflat mai la sud de ţinutul Roman dar in
vestul Siretului, făcea paiie din Ţara de Sus.
Precizări privind organizarea administrativă a Moldovei se regăsesc
şi într-un jurnal scris de un negustor rus în perioada rf1zboiului ruso-turc din
1
1736-1739 (editorul, Gh. Bezviconi, consideră că a fost scris în 1739) •
Ţinuturile au fost înşiruite într-o altă ordine, de la nord la sud şi de la vest la
est, fără a se mai menţiona cele două mari subdiviziuni administrative, Ţara
de Jos şi Ţara de Sus. A. Macovei crede că acest fapt se datorează
înrăutăţirii fără precedent a situaţiei Moldovei la începutul
epocii fanariote
,
când instituţia marii vomicii a cf1zut în desuetudine-. Acest fapt ar explica şi
omisiunile autorului anonim, destul de informat, la care am tăcut referire
mai sus.
Cu toate transformările specifice epocii luminilor, teritoriul ţinutului
Bacău (ca şi alte ţinuturi ale ţării) nu va suferi modificări esenţiale. Dar
aceste influenţe iluministe vor fi benefice în sensul îmbogăţirii şi
diversificării surselor de infonnare referitoare la diferite aspecte ale
evoluţiei organizării administrative a Moldovei în general şi a ţinutului
Bacău în special. Este perioada când au fost elaborate şi editate în scrie
„descrieri statistice", „observaţii", „reflexii" la modă pentru studierea
aspectelor demografice, economice, sociale, politice, hf1rţi, etc.
În secolul al XVIII-iea, Moldova n-a rămas în afara zonei în care, cu
toate greutăţile existente s-au produs transformări ce anunţau modernizarea
efectivă şi prăbuşirea inerentă a lumii feudale. Pe „ruta Moldovei" (prin
Cameniţa) se făcea un trafic intens între Baltica şi Istanbul şi circula
corespondenţa şi presa din Londra, Paris, Haga, Utrecht, LeidenJ. Este
evident că nici ţinutul Bacăului, traversat de o porţiune a acestui important
drum transcontinental nu putea rămâne în afara acestor transformări.
Schimbările care s-au produs spre jumătatea secolului al XVIII-iea
au fost detenninate şi de împrejurările economice, sociale, politice ale
Principatelor din acel moment, cum ar fi: acapararea pământurilor răzeşilor
şi în consecinţă creşterea numărului ţăranilor dependenţi; creşterea
obligaţiilor faţă de stăpânii de moşii, abuzurile de tot felul care au
determinat creşterea fenomenului de pribegire a ţflrănimii aservite fapt cc a
atras după sine măsuri de interzicere a dreptului de strfunutarc. Sursele
documentare atcstf1 faptul cft mulţi locuitori plecau clandestin din sate, iar
cei rămaşi trebuiau să suponc şi obligaţiile acestora, plf1tindu-lc partea de
contribuţii fiscale revenite prin cisle (conform principiului feudal al
rf1spunderii colective a satului pentru plata dflrilor).
1
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1
· D. C1urca, E\'Olll(ia uşe:ârilur .... p. 148-149

.)I .\/1111h·111u.

217
https://biblioteca-digitala.ro

l~urnrc~ll. I lJ-l 7. p. I 0:'-

Situaţia

era greu de rezolvat, cu toate asigurările date de stăpânire
(înainte de rcfonnclc lui C. Mavrocordat) care îi atenţionează pe dregători să
nu pună dări noi. Astfel, într-un document din 5 noiembrie 1737, Grigorie
vodă acordă panţirilor din Comăneşti (ţinutul Bacău) „apărare de podvezi şi
olăcării" 1 • Unii vecini căutau să-şi găsească o altă sursă de trai: vecini din
satul Valea-Seacă, al lui Ceaur postelnic, voiau să se facă "şaugăi la Ocnă",
1
dar Antioh Cantemir îi reîntărea vecini pentru că „erau fii de vecini"-.
De asemenea, în plan juridic, „obiceiul pământului" a rămas în
3
vigoare şi reprezenta legea de bază ce guverna ţara . Acest fapt a detenninat
numeroase abuzuri, interpretări subiective ale legilor, preponderenţa
arbitrariului.
La toate acestea se adaugă sistemul de exploatare fiscală impus de
Imperiul Otoman care a mărit considerabil obligaţiile Principatelor (haraci,
mucarer, zaherea plus altele suplimentare), ca şi atacurile devastatoare
venite din afara ţării. Nicolae Mavrocordat compara, în 1711 Moldova cu „o
4
corabie putredă", devastată de tătari, poloni, suedezi şi de lăcuste . Invazia
austriacă şi măsurile represive ale domnitorului Mihai Racoviţă din 1716171 7 care a cerut intervenţia tătarilor, au făcut ca zona de la vest de Siret să
fie complet devastată iar populaţia dusă în captivitate. N-a mai rămas nici un
5
sat neprădat, scria şi cronicarul grec Nicolae Kiparissa .
În acest context, se înscriu, ca un moment de referinţă în istoria
zbuciumată a Moldovei secolului al XVIII-iea refonnele lui Constantin
6
Mavrocordat . Măsurile luate de acest principe cu o educaţie aleasă, care a
fost iniţiat de copil în treburile publice, reprezintă bazele administraţiei
moderne de mai târziu. Pe de o parte, prin asemănarea lor în cele două
Principate aceste refonne anunţă Regulamentul Organic de mai târziu, căci
„refonna lui Constantin Mavrocordat era un regulament, unul şi acelaşi ca şi
7
cel de mai târziu pentru ambele Principate" . Elaborarea acelui „aşezământ"
nu s-ar fi putut realiza în afara calităţilor personale ale celui care le-a iniţiat:
inteligent, educat, cu o concepţie coerentă de guvernare, autoritar, cu un larg
orizont de informare, „aliniat" la spiritul veacului luminat în care trăia şi
domnea.

Condica lui Co11sla111i11 Mmrocol'dol (în continuare se va cita Condica ). ediţie cu
mtroducerc, note, indici ş1 glosar alcătuită de C. Istrati. 1·01. II. Iaşi, I 986, doc. 9, p. I O
c D. C1urea, op. cit, p. 143-144
1
Nicolae Grigoraş. Re/im11ele rn caraclel' ad111i11islralii· ale lui Co11sla111i11 Moi·rocol'dal (În
contmuare se va cita Nicolae Grigoraş. Rc/(m11ele „), în Ci. (S.N.), VII, 1976, p. 124
~O. C1urea. op. cit. p. 146
' Jhide111
'' 11 ie Mi nea, Re/im11a lui Co11sla111i11-\'0dâ Mm•rocol'dal, în CI, an II-III. I 926-19 2 7;
Nicolae Gngoraş. op. cit. p. 123-164; Adrian Macovei. op.cil„ p. 360-365
7
Ilie Minea, op. cit, p. 125; Adrian Macovei. op cil„ p. 361
1
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Începutul reformelor l-a constituit Marele hrisov promulgat de domn
la 7 februarie 1741 (pe când se afla pe tronul Ţării Româneşti)'. Publicarea
acestui sistem de reforme sub numele de Constituţie în „Mercure de France"
(iulie 1742) 2 , arată importanţa arătată de domn acestui aşezământ prin care
3
dorea să facă cunoscută Europei „o mostră a politicii sale" , care se încadra
în aşa numitul „despotism luminat".
Conform informaţiilor cuprinse în Condica lui Constantin
Mavrocordat, structura administrativ-teritorială a Moldovei arată un număr
variat de unităţi teritoriale. Astfel, în lista care cuprinde „somile goştinilor
de oi", sunt menţionate 18 ţinuturi, cel al Bacăului păstrându-şi locul al
patrulea, după Suceava, Neamţ şi Roman (este omis Putna, iar Hârlău şi
Dorohoi sunt luate împreună{ Lista privitoare la „dajdea mazililor" atestă
5
doar 15 unităţi fiscale, Bacăul fiind menţionat tot al patrulea. C. Burac
consideră că listele fiscale care arată că unele ţinuturi plăteau dări împreună,
se referă la faptul că acestea aveau un potenţial economic mic (exemplu
Hârlău + Dorohoi) sau erau pustiite şi jefuite de tătari, turci şi cazaci (
exemplu Lăpuşna, Orhei, Soroca). Din cele arătate mai sus putem formula
concluzia că ţinutul Bacău avea, la acea dată, suficiente resurse pentru a-şi
plăti singur dările către stăpânire.
Unii cercetători 6 , au reuşit să calculeze, cu aproximaţie, numărul
locuitorilor Moldovei pe ţinuturi, pornind de la numărul gospodăriilor
înregistrate în Catastţfit! din 1742. Astfel, la acea dată, ţinutul Bacău ar fi
putut înregistra un număr de 17 .200 locuitori, înregistrând o creştere
demografică cu 120,2 % faţă de anul 1591 (când, în Catastifu/ de cisle al lui
Petru Şchiopul, ţinutul Bacău avea, împreună cu cel al Trotuşului, doar un
număr de 781 O locuitori). Acest lucru este cu atât mai concludent cu cât în
unele ţinuturi s-au înregistrat scăderi demografice faţă de 1591 (în ţinutul
Orhei numărul locuitorilor a scăzut în 1742 la 87, 1 % faţă de 1591, iar în
ţinutul Iaşi la 95%).
Obiectivul principal al măsurilor luate de Constantin Mavrocordat
unnăreau realizarea unui control eficient al întregii vieţi publice. Încercând
o reorganizare a acesteia, domnul a căutat să numească în fruntea
instituţiilor locale oameni eficienţi, să desfiinţeze confuziile de atribuţii
dintre slujitorii instituţiilor centrale, de stat şi cele locale. Astfel, în fruntea
Constantin Mavrocordal a deţinui un adevărat record între fanarioţi, având şase domnii în
Tara Ro1mînească (1730: 1731-1733: 1735-1741: 1744-1748: 1756-1758: 1761-1763) şi
pairu în Moldova (1733-1735: 1741-1744: 1748-1749: 1769), fflră ca această fragmentare
sfi afecteze strategia sa reformatoare, care viza, deopotrivă, ambele Principale
2
Nicolae Grigoraş. Ofl cit, p. 124
' Florin Conslantiniu, Consta11ti11 Mmrocordat. Bucureşti. 1985. p. 94
4
C. Burac. op. cit, p. 396
' lhidem, p. 397
r, V as1·1 e l3 [11can,
.
op. cit, p. 59-60
1
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ţinuturilor

au fost numiţi ispravnici, cu atribuţii administrative, judecătoreşti
şi fiscale, din rândul boierimii mari şi mijlocii. Nu era vorba doar de
schimbarea denumirii ce o purtau conducătorii ţinuturilor, cât mai ales
1
fixarea clară a atribuţiilor încredinţate de domnie • Se unnărea consolidarea
autorităţii domneşti pe tot cuprinsul ţării.
În statul moldovean, tennenul de ispravnic exista încă de la
începutul sec. al XVII-iea, cu sensul de reprezentant şi apărător al
intereselor unei persoane. Începând din secolul al XVIII-iea apar ispravnicii
2
de târguri . Dar tennenul nu s-a generalizat, întrucât şi după reforma lui
Constantin Mavrocordat conducătorii unor ţinuturi se vor numi ca mai
înainte: staroste, pârcălab sau vomic. Astfel, la 1 iulie 1747, Nicolae
Mavrocordat a reînnoit Mănăstirii Bistriţa un drept mai vechi, de a încasa
„vama pârcălăbiei din Bacău 3 . Alteori, ca un ecou în timp, tennenul nou
apare alături de cel vechi: în 1776, Grigore Alexandru Ghica a hotărât,
„pentru odihna norodului", ca „taxa pârcălăbiei să se încaseze de către
.

. „..\

„1sprav~1c

In ceea ce priveşte ţinutul Bacău, ca şi alte ţinuturi mari, avea în
frunte doi dregători (ispravnici). Au fost elaborate instrucţiuni clare privind
atribuţiile administrative, judecătoreşti ori fiscale ale ispravnicilor. Aceştia
erau puşi sub o supraveghere pennanentă, îndrumaţi şi chiar avertizaţi
pentru activitatea lor dacă era necorespunzătoare, prin numeroase ordine,
5
având caracter de circulare domneşti .
Constantin Mavrocordat îi anunţa şi pe locuitori de instituirea
ispravnicilor care unnau să-i judece în primă instanţă, iar divanul domnesc
unna să examineze doar apelurile. Aceşti judecători la ţinuturi erau numiţi
„pentru tot obrazul, ori boier, orice breaslă ar fi, de la mare până la mic 6 .
Insistând asupra atribuţiilor acestora, la l O mai 1742, domnul face
observaţie paharnicului Radu Racoviţă, ispravnicul de ţinutul Bacău, „să nu
te leneveşti cu purtare de grijă şi uşa să-ţi fie deschisă şi necontinit să stai la
giudecată, căutând toate jalobele oamenilor, ca să nu se supere oamini cu
7
cheltuiele a veni pe la Iaşi pentru pricini mici" . Apoi continuă arătând că
„noi pentru aceasta v-am făcut ispravnici pe la ţinuturi, pentru odihna
nărodului şi un om prost de va ave cu vrun boier judecată, orice obraz va fi
şi n-a vrc să vie pe la sorocul dumitale, să trimiţi să-l aduci şi să
hotărăşti ... "~.
1

Florin Conslant111iu. op cit. p. 132
c D. Ciurca. Organi::.oreo ad111i11istrolil'li . . , p. 172
·' 1'\1colae Grigoraş, Pri1·ilegiijiscole din Moldo\'(/, în Al/Al, lom XVIII. 1981. p. 192-193
.i lhide111
'Adrian MacO\CI. Of! cit. p. 363
"Condico lui Co11s1011ti11 Afm·roconlot . voi. li. laşi. 1986, doc. 257. p. 111
lhide111. doc. 258. p. 112
x lhidem
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Dar unii ispravnici nu ştiau să redacteze cărţi de judecată, iar domnul
le reproşa că scriu „basme" în cartea de judecată, care i se restituia, de
1
obicei ruptă împreună cu un model •
Ispravnicii aveau şi obligaţia de a preveni „risipirea" satelor în
vederea colectării eficiente a dărilor. Astfel, la 22 aprilie 1742, este trimisă o
„carte locuitorilor din ţinutul Bacău, care vor să se strămute din satele lor,
scriindu-li-se că, potrivit ponturilor, nimeni nu are voie să plece „din locul
2
unde l-au apucat banii steagului" . În aceeaşi zi era trimisă o carte şi
ispravnicului de ţinutul Bacău, poruncindu-i-se să oprească strămutarea
3
locuitorilor din sate . Aceste măsuri luate de către puterea centrală le
întâlnim şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. Din conţinutul unor
4
documente din anii 1752-1753 , domnul anunţă faptul că, foştii locuitori ai
satelor, dacă se reîntorceau şi se aşezau în orice loc, după o înţelegere
prealabilă cu dregătorii domneşti erau scutiţi timp de şase luni de bir, după
care, în funcţie de puterea lor materială, plăteau o sumă de bani anuală în
patru sferturi care varia între 2 şi 15 lei.
De asemenea, pentru a înlătura corupţia şi abuzurile de putere, s-a
introdus salarizarea dregătorilor şi a subalternilor lor din administraţia
ţinutală. Cu toate acestea, nu a putut fi înlăturată vechea practică feudală a
veniturilor din slujbe.
În contextul aceloraşi reforme ce vizau centralizarea şi modernizarea
institutiilor
statului, domnul solicită realizarea unei evidente
.
. clare a
contribuabililor. La 8 octombrie 1741 în cartea „pentru rânduiala
ciferturilor, precum s-au aşezat ţara", Constantin Mavrocordat cere ajutorul
„tuturor boiarilor şi boiernaşilor, mazili şi altor dregători, vorniceilor,
vătămanilor şi tuturor locuitorilor ţării" să ajute domnia la alcătuirea unui
„aşezământ al dajdiilor" 5 . Acelaşi act cere boierilor zlotaşi „să scrie la tablă"
toate satele, cătunele, „sat cu sat, iar nu amestecat, un sat din sus între cele
din gios, sau unul din gios între cele din sus". De asemenea, se arată mai
departe, zlotaşul trebuie să consemneze numele fiecărui om, poreclele şi
numele tatălui său. Domnul mai cere dregătorilor de la ţinuturi să
întocmească şi descrierea topografică a ţinuturilor respective, „starea
locului", cum se arată în actul din 15 martie I 74i'. După cum observăm,
este perioada în care se iniţiază elaborarea unor statistici, catagrafii, după
norme modeme.

1

D. C1urca. OJI cil, p. 174
'Co11clicu . \Ol.\'. doc. 2478
' I hide111. duc. 24 79
~ 1\. Cingora~. Of! c11. p. 199
; Conclirn .. , voi. 11. doc. 128. p. 52-58
'' lhide111. doc. 439. p. 179-182
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Dregătorii ţinutali

trebuiau să asigure cu regularitate toate veniturile
de care avea nevoie domnia. Astfel, la 17 noiembrie 1742, este adresată o
poruncă ispravnicului de ţinutul Bacău, prin care i se cere să trimită 100 de
vedre de păcură pentru grajdul domnesc'. Într-o altă carte, din 20 mai 1742,
se solicită dregătorilor de ţinuturi să trimită domniei „după obiceiul ce s-au
trimis de la acel ţinut şi de alte date", un număr de şoimi, ulii, coroi. De
exemplu, arată documentul, Ocna trebuie să trimită 3 şoimi, Bacăul 2 coroi
2
şi 1 uliu .
Ispravnicul trebuia să aibă condici de judecată şi arhiva sa trebuia
transmisă succesorului în funcţia respectivă. Nu puteau încasa gloabă, nu
puteau avea „nemesnici" care să judece în locul lor. Constantin Mavrocordat
interzicea dregătorilor de ţinuturi, căpitanilor, vorniceilor şi vătămanilor de
a mai pretinde clăci ori alte avantaje de la locuitori: „Să nu mai facă nimărui
cheltuială pîn sate" 3 .
Între îndatoririle ispravnicilor era şi aceea de a supraveghea ca
locuitorii să nu fie siliţi la închirierea cu sila a locuinţelor lor şi „fără plată
deplină". De asemenea trebuiau să se îngrijească ca orice transport efectuat
de ţărani să se facă prin bună învoială şi „întâi să se de bani în mâna
omului". Nici un reprezentant al domniei nu trebuia să fie lăsat să umble
prin ţinut fără încuviinţarea prealabilă a ispravnicului. Nu trebuia să
îngăduie egumenilor mănăstirilor, boierilor şi locuitorilor să vândă turcilor
veniturile moşiilor. Să nu îngăduie ca în crâşme să vândă femei sau fete
tinere „de vreme ce s-au cunoscut că pricinuiesc multe lucruri fără cale" 4 .
Aşadar, după cum am arătat mai sus, prin aceste măsuri
administrative s-a unnărit o supraveghere eficientă a întregii vieţi publice,
înlăturarea abuzurilor, colectarea la timp a dărilor, instaurarea ordinii şi
stabilităţii. În vederea realizării aceloraşi obiective se înscriu şi refonna
fiscală, socială ori cea judecătorească.
În ceea ce priveşte refonna judecătorească, la care am făcut unele
referiri mai sus, Constantin Mavrocordat a urmărit înlăturarea arbitrariului, a
„bunului plac", a favoritismului, a nedreptăţii şi a dezordinii. S-a urmărit,
după cum am văzut descentralizarea şi în acest domeniu, adică judecarea la
nivelul ţinutului a majorităţii proceselor. Ispravnicii trebuiau să umble
neîncetat prin ţinuturi, să vegheze şi să asculte cu grijă pricinile locuitorilor
şi să le facă dreptate, conform normelor procedurale bine fixate. Domnul a
modernizat şi procedurile de judecată, prin obligativitatea redactării

1

/hid<'m. voi. V. doc. 2551
c lhid<'m. voi. IL doc. 559. p. 220
1
lhide111. voi. II. doc. 128. p. 53
~A. Macovei, op cit. p. 363-364
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hotărârilor în dublu exemplar şi înscrierea lor în condici numite „protocol" ,
cu foi pecetluite, pentru a înlătura posibilitatea de înlocuire a acestora-.
O deosebită atenţie s-a acordat şi aspectului financiar-fiscal, în faţa
cheltuielilor tot mai mari ale domniei, a obligaţiilor crescânde ale Porţii ori a
dorinţei de câştig a boierimii. În această situaţie statul intervine pentru a
realiza un echilibru între numărul şi mărimea dărilor şi puterea de plată a
locuitorilor. S-a unnărit o aşezare mai bună a dărilor, prin desfiinţarea unora
(văcăritul, pogonăritul) şi înfiinţarea sistemului dării unice, care unna să fie
plătită în patru „sferturi". În cadrul aceleiaşi politici de înlesniri fiscale,
domnul a acordat scutiri de dajdie mănăstirilor şi clerului, iar descendenţii
marilor boieri (veliţii) au beneficiat de scutirea totală de obligaţii fiscale.
Prin salarizarea dregătorilor şi slujbaşilor s-a făcut un pas însemnat pe
calea modernizării aparatului de stat, instituindu-se o relaţie de dependenţă
între dregătorul-salariat şi autoritatea centrală care îl plăteşte.
Era abolită solidaritatea fiscală a satului şi s-a încercat stabilirea unei
evidenţe riguroase a contribuabililor, stabilirea „domiciliului fiscal" al
plătitorilor de dări, ca unnare a strămutărilor, evaziunii şi dobândirii
protecţiei de către diverse persoane influente. Fiecare contribuabil a primit
un adevărat „buletin de identitate" fiscală, „pecete pe faţa lui", un document
care cuprindea trăsăturile sale fizice. 3 . Apoi a unnat o verificare minuţioasă,
„cercătura" pentru descoperirea evazionişti lor: „îndată după cislă şi
împărţala peceţilor, s-au hotărât cercătură cu mare tărie şi oricare nu va ave
pecete şi nu va fi scrisă pe faţa lui, acela va plăti pecete lui îndoit, iar
vornicelul şi vătămanul satului aceluia cu mare pediapsă să va pedepsi şi să
4
va globi" . La 17 noiembrie 1741, adresându-se locuitorilor „prin cărţi
domneşti'', C. Mavrocordat îi sfătuia să-şi „ia peceţi", adică „să iasă la
recensământ", pentru a evita să plătească dublu 5 .
Deşi Constantin Mavrocordat era reprezentantul Porţii şi grec de
origine a promovat limba română în administraţie. Uneori îi admonesta pe
ispravnici, cerându-le să nu mai scrie greceşte ci româneşte.
Au existat însă multe piedici care au afectat atât spiritul refonnelor
cât şi aplicarea lor în practică: dependenţa faţă de Poartă cu toate
consecinţele sale, instabilitatea domniei, goana după înavuţire a domnilor
dar şi a proprietarilor de moşii, menţinerea corupţiei dregătorilor,
campaniile militare care au adus mari pagube ţării, etc. Cu toate aceste
limite, instituţia isprăvniciei, ca organ local reprezentativ al puterii centrale,
investită cu atribuţii administrative, judecătoreşti, fiscale, a continuat să-şi
1

~

1

Condica , voi. li, doc. 257. p. 111
c lhidc111, doc. 258. p. 112-113
·' lhidc111, doc. 128. p. 52-58
4

lhide111
'/hidem, voi. 1, doc. 1967. p. 68
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menţină existenţa până în 1835 •
Începând cu a doua jumătate a
secolului al XVIII-iea şi până la intrarea în vigoare a Regulamentului
Organic, organizarea teritorial-administrativă a Moldovei a fost afectată, în
general, doar de evenimente externe, care au dus la unele pierderi teritoriale
şi deci la reoganizarea unor ţinuturi. În ceea ce priveşte ţinutul Bacău, acesta
este unul din cele mai stabile ca unitate administrativă. După ce a fost
menţionat în Condica lui C. Mavrocordat, ţinutul Bacăului va fi amintit şi în
Condica de socoteli pentru anii 1763-1764, din timpul domniei lui Grigore
Calimah ( 1761-1764 ). Din listele de încasare a „ciferturilor", rezultă un
număr de 15 ţinuturi. Adrian Macovei 2 crede că această cifră trebuie
interpretată ca exprimând unităţile fiscale şi nu pe cele administrative care,
în cele mai multe cazuri au coincis cu primele.
O situaţie mai clară este înfăţişată în 1769 (ultima domnie a lui C.
Mavrocordat) când, la cererea autorităţilor militare ruseşti de ocupaţie, a fost
întocmită o situaţie generală a Moldovei. Din lista întocmită de cânnuire
aflăm că Moldova avea la acea dată 18 ţinuturi, între care şi cel al Bacăului.
Interesant este faptul că la unele ţinuturi se constată un singur ispravnic (este
vorba de unele ţinuturi mari, cum ar fi Roman, Tutova sau 1aşi) 3 . Bacăul
este menţionat cu 2 dregători în fruntea ţinutului.
Un rol important în studiul organizării administrativ-teritoriale în a
doua jumătate a secolului al XVIII-iea îl au şi documentele cartografice..\. În
afara hărţii întocmite de Dimitrie Cantemir (după care, cea mai bună copie a
fost realizată de geograful J. 8. 8. d'Anville, publicată în 1661), un rol
important îl au hărţile militare ruseşti create de corpul de ofiţeri topografi şi
geodezi din cadrul Statului Major, cum ar fi: harta lui F. G. Bawr ( 17691772 ), hărţile realizate de P. A. Rumianţev (1770), C. M. Roth (1771 ), I. R.
lslenief (1771 ), I. F. Schmidt ( 1774-1788) sau von Raan (1790). După
războiul de 7 ani, sub îndrumarea viitorului împărat Iosif al II-iea, topografii
militari austrieci au creat noi hărţi la scară mare. Pentru cercetarea noastră,
din categoria „hărţilor iosefiniene", un rol important îl are cea întocmită de
Hora von Otzelowitz ( 1788-1790), care prezintă cele cinci ţinuturi din vestul
Moldov,ei, toate fiind însoţite de descrieri anexe în mai multe volume 5 .
In ceea ce priveşte harta generalului rus de origine germană F. G.
8awr, intitulată Carte de la Moldm ie pour scn'ir I 'Histoire de la guerre
entre Ies Russes el Ies Turcs, a redat pentru prima dată de la hai1a lui
Dimitrie Cantemir limitele de ţinuturi. De asemenea a redat aproape toate
aşezările omeneşti (2.015) din care 31 oraşe, t<îrguri ori târguşoare. Vasile
1

1

1

Adnan Maco\·e1.

011

cir. p.

a

3(1)

c Jhide111

'!hide111. p. 366
Problema a fost cercetalC1 de cC1tre Vasile BC11can în studiul aminlll mat sus
' lhide111. p. 15

4
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Băican 1 consideră că autorul hărţilor a redat 21 ţinuturi (fără a fi notat şi
denumirea lor). Unele dintre acestea sunt redate sub fonna unor ţinuturi
dublete, între care şi ţinutul Neamţ -1- Bacău (alături de Botoşani + Hârlău,
Roman+ Tecuci, Covurlui + Fălciu, Orhei + Soroca).
Contemporane cu harta lui Bawr sunt Catagrajiile din anii 1772,
2
1774 . Deşi au un profil de material informativ pentru regimul de ocupaţie,
în legătură cu resursele, numărul locuitorilor în sate şi oraşe, ocupaţia,
circulaţia internă, acestea conţin primele date complete privind gruparea
satelor pe ocoale, ca subdiviziuni administrative ale ţinuturilor, care, deşi nu
au fost menţionate în mod expres în vreun document, au fost instituite în
timpul celei de-a doua domnii a lui Constantin Mavrocordat. Catagrafia
întocmită în
1774 confinnă existenţa anterioară în ţinutul Bacău
(recensământul are data 15 iunie 1774) a 94 de aşezări săteşti şi trei târguri:
Bacău, Trotuş, Tg. Ocna, grupate din punct de vedere administrativ în patru
ocoale:
Ocolul Bistriţei de Jos, cu 18 sate şi târgul Bacăului 3 :
Fântânele, al lui Iordache Roset, cu 85 case;
Mărgineni şi Săcătura, a banului Hrisoverghi, cu 88 case;
Broşteni, răzăşesc, cu 1O case;
Sohodolul, sat răzăşesc, cu 20 case;
Luncani, răzăşesc, cu 28 case;
Ghirăeşti şi Hălăşeni, sate răzăşeşti, cu 50 case;
Tămaşăi, proprietatea lui Coroiu, cu 66 de case;
Fundul şi Ruşii, a şătrarului Ciutii, cu 3 7 case;
Dealul Nou, moşie răzăşească, cu 29 de case;
Valea Sacă, a paharnicului Costandin Palade, cu 103 case;
Faraoani, moşie a mănăstirii Solca, cu 154 case;
Năsâpeni, cu 22 de case;
Giosăni, a vomicului Ioniţă Sturza, cu 36 de case;
Slobozia, moşia spătarului Toader Canta, cu 15 case;
Călugăra, moşia vistemicesei Nastasia, cu 193 case;
Târgul Bacău, moşie domnească, cu doar 69 de case.
Ocolul Bistriţei de Sus, cu 5 sate 4 :
Blăjeşti, a mănăstirii Sfântul Spiridon, cu 75 de case;
Borleşti, a mănăstirii Tazlău, cu 64 de case;
Măstacănul, moşie răzăşească, cu 21 de case;
1

Ihide111. p. 152
c P. G. Dmitriev. Moldorn în epoca /e11dalis11111/11i Rece11sâ111i11tele po1nt!aţiei ,\loldm·ci din
anii 1772-1773 şi 1774 (în continuare se va cita Mo/dom în epoco /c'l/(la/i.1·11111/11i ).
voi.VII. partea a li-a, Chişin[1u, 1972. p. 289-356
1
!hidr:111, p. 289-300
4
lhidem, p. 300-305

225
https://biblioteca-digitala.ro

Bălanul,

răzăşesc,

cu 5 case;
Beţeşti, moşie a vomicului Gligorie Crupenschi, cu 241 de case.
Ocolul Ta:dăului Mare de Sus, cu 47 sate şi Târgul Ocnii 1:
Satul mănăstirii Tazlău, cu 49 de case;
Bălcanul,cu 15 case;
Oamenii schitului Frumoasa, cu 17 case;
Săseşti şi Gura Lăuaşcului, sate răzăşeşti, cu 9 case;
Tărâţa şi Gura Solonţului, cu 17 case;
Câmpina, cu 39 de case;
Mitocu Agapiei, cu 14 case;
Hemeeni, cu 23 de case;
Ilişeşti, cu 5 case;
Leonteneşti, cu 14 case;
Ardeoani, cu 31 de case;
Şesurile, cu 31 de case;
Lucăceşti, moşie a mănăstirii Bistriţa, cu 29 de case;
Valea Arinilor şi Prăjeşti, cu 45 de case;
Măjereşti (Măgireşti), cu 60 de case;
Solonţ, cu 87 de case;
Scorţeni, cu 34 de case;
Bucşeşti, moşie răzăşească, cu 24 de case;
Prohozăşti, cu 44 de case;
Podurile, moşie răzăşească, cu 1O1 case;
Moineşti, sat răzăşesc, cu 15 case;
Unneniş, moşie a căpitanului Sandu, cu 156 de case;
Leorda, moşie răzăşească, cu 3 5 de case;
Văsâieşti, sat răzăşesc cu 28 de case;
Comăneşti, sat răzăşesc, cu 168 de case;
Dărmăneşti, sat răzăşesc, cu 104 case;
Doftana, sat răzăşesc, cu 63 de case;
Plopul, cu 30 de case;
Larga, sat răzăşesc, cu 17 case;
Cucuieţi, sat răzăşesc, cu 12 case;
Teţcani, moşie a şătrarului Ştefan Roset, cu 107 case;
Cernui, sat răzăşesc, cu 17 case;
Nadişa şi Boşoteni, sate răzăşeşti, cu 36 de case;
Strâmba, sat răzăşesc, cu 22 de case;
Vidraşcu, sat răzăşesc, cu25 de case;
Oarăşa, moşie a şătrarului Ştefan Roset, cu 13 case;
Poiana, sat răzăşesc, cu 15 case;
1

sat

lhidem. p. 305-336
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Oamenii

mănăstirii BerzunţuL

cu 92 de casc;
Drăguţăşti, sat răzăşesc, cu 43 de case;
Deleni, sat răzăşesc, cu 33 de case;
Caraclău, moşie a lui Costache Crupenschi, cu 40 de case;
Bârsăneşti, sat răzăşesc, cu 20 de case;
Brăteşti, sat răzăşesc, cu 19 case;
Albile, moşie a mănăstirii Ocna, cu 24 de case;
Viişoara, cu 44 de case;
Satele Bistriţa de Sus şi Bistriţa de Jos, cu 36 de case;
Târgul Ocna, cu lăturaşii de preîmprejur, cu 58 de case.
Vatra Târgului Ocna, cu 526 de case + 83 case de armeni la
Ocnă (toţi birnici) + 6 case de evrei („ jâdovi") + 92 de case,
rufeturile la Ocnă.
Ocolul Trotuşului, cu Târgul Trotuş şi 24 sate 1 :
Târgul Trotuş,cu 130 de case, 99 „plăieşi" la Oituz;
Grozeşti, moşie a păhărnicesei Ilinca Racoviţoae, cu 256 de case;
Bogdăneşti, moşie a bănesei Safta Rusetoae, cu I 14 case;
Fihpeşti, moşie răzăşească, cu 75 de case;
Hilipeşti, moşie a şatrarului Gheorghe Aslan, cu 29 de case;
Oneşti, proprietate a şatrarului Gheorghe Aslan, cu 3 I de case;
Curiţa, moşie a mănăstirii Caşin, cu 56 de case;
Mocanii de la Caşin, proprietate a mănăstirii Caşin, cu 230 de
case;
Oamenii mănăstirii Caşin, 93 de case;
Buciumi, moşie răzăşească, cu 70 de case;
Răcăuţi, sat răzăşesc, cu 61 de case;
Blidari de la Buciumi, cu 12 case;
Gutinaşi, cu 61 de case;
Borzăşti, moşie răzăşească, cu 60 de case;
Rădiana, moşie a banului Neculai Roset, cu 34 de case;
Valea Sacă, moşie răzăşească, cu 59 de case;
Oamenii mănăstirii Bogdana, 40 de case;
Gârbovanul, moşie răzăşească, cu 14 case;
Căiuţi, moşie răzăşească, cu 3 7 de case;
Boişte, moşie a şetrăresei Frăsiniţa, cu 12 casc;
Heltul, moşie a mănăstirii Caşin şi Bogdana, cu 50 de case:
Corbul, moşie a mănăstirii Camânului, cu 49 de case;
Pătrăşcani şi Bene, moşie a bănesci Safta Rosct, cu 50 de casc;
Râpile, moşie răzăşească, cu 42 de casc;
Gropile, moşic răzăşească, cu 13 casc;
1

lhidem. p. 336-355

227
https://biblioteca-digitala.ro

Comitul, sat

răzăşesc,

Săcăluşăşti, moşie

cu l O case;
a clucerului Scarlat Crupenschi, cu 33 de

case.
În total erau 5.872 de case, din care rămâneau birnici 2.970, scăzând:
227 popi, diaconi, dascăli; 104 mazili şi ruptaşi; 120 panţiri; 323 plăieşi; 80
poştaşi; 20 podari la Bistriţa; 1O neguţători străini; 53 7 scutelnici boiereşti şi
mănăstireşti; 554 în şase sate cu ,,salvogvardii". Observăm că au fost
înscrise în această catagrafie sate cu scutiri, acordate de regimul de ocupaţie,
ale boierilor sau fără menţiune. Între satele cu „salvovgardie" era şi satul
Călugăra din Ocolul Bistriţei de Jos, al vistiemicesei Nastasiica. De
asemenea, sunt sate de plăieşi, exemplu Plopul, la Tg. Trotuş.
Studiul acestor statistici din 1772-1774, care s-au efectuat la
începutul unei perioade de depăşire a declinului economic din deceniile 6-7
ale secolului al XVIll-lea (au fost ani de secetă şi foamete anii 1758, 1769,
1770, la care se adaugă pesta şi holera din 1757, 1758, 1766) 1, arată că zona
de la vest de Siret era , destul de intens populată. Informaţii culese şi din
documente cartografice-, arată că, la 1774, ţinutul Bacău avea o suprafaţă de
aproximativ 3.592 km 2 , din care, populată era o suprafaţă de 2.017 km 2 , cu
aproximativ 30.000 locuitori (dacă se iau în considerare, ca medie, cinci
membri de familie), cu o densitate de aproximativ 10,2 locuitori I km 2 şi un
număr mediu de 356 locuitori la un sat3. De asemenea, se observă diferenta
- ca număr şi densitate de locuitori - faţă de alte ţinuturi cu aceeaşi
suprafaţă (de exemplu Botoşani, cu o suprafaţă de 3525 km 2 , avea doar 52
de aşezări, cu 2567 gospodării, cu o densitate de 8,5 locuitori/km 2 şi un
4
număr mediu de 246 locuitori I sat .
Cercetarea catagrafiilor prezentate mai sus ne pennite să facem şi
alte observaţii, cum ar fi şi aceea că satele boiereşti sau mănăstireşti au un
număr mai mare de case/locuitori decât cele răzăşeşti. Astfel de sate
5
răzăşeşti mici sunt Broşteni din ocolul Bistriţa de Jos, cu 1O case, Bălanul 6 ,
din ocolul Bistriţa de Sus, cu doar 5 case, Moineşti 7 (viitor târg), din ocolul
Tazlăul Mare de Sus, cu 15 case etc. Sate răzăşeşti mai mari sunt doar
9
excepţii: Dărmăneştix, cu 104 case sau Comăneşti cu 168 de case, ambele
în ocolul Tazlăul Mare de Sus. În acelaşi timp, sate aflate în proprietatea
unor mari boieri sau a unor mănăstiri au un număr destul de mare de
D. C1urea. Em/u(ia aşe::.âri/or .. . p. 146
c \'asilc Băican. op. cit, p. 62-63
; !hidrn1
~ !hidrn1
'.\Jolclom În e11ou1 /rndo/i.rn1u/11i . p. 291
1> !hidc/11, p. 302
- lhide111. p. 3 14
s lhidrn1. p. 3 18
1
' lhidrn1. p. 317
1
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case/locuitori. Putem exemplifica menţionând satul Grozeşti din ocolul
1
Trotuşului, moşie a păhărnicesei Ilinca Racoviţoae, cu 256 de case, Beţeştidin ocolul Bistriţa de Sus, a vornicului Gligorie Crupenschi cu 241 de case
3
sau Faraoani din ocolul Bistriţa de Jos, a mănăstirii Solca, având 154 de
case.
De asemenea, unele sate răzăşeşti au ca denumiri adevărate porecle:
6
5
Gârbovanur\ din ocolul Bistriţa de Sus, Cucuieţi ori Strâmba , ambele din
7
ocolul Tazlăul Mare de Sus, Râpile sau Gropile~, amândouă din ocolul
1

Trotuş.

Numărul

şi

repartiţia

populaţiei

rurale a Moldovei din aceeaşi
perioadă au fost deduse şi prin prelucrarea datelor hărţii lui Bawr ( 17691772)9, care arată că cifrele sunt apropiate de cele din catagrafia din 1774.
Alte infonnaţii importante găsim în Condica Lizei/or din I 803,
publicată de Theodor Codrescu 10 . În această statistică, ţinutul Bacău apare
împărţit în şase ocoale, situaţie explicată prin măsurile de îmbunătăţire
aduse administraţiei teritoriului ţării în acest interval de peste 25 de ani.
În confonnitate cu această statistică ţinutul Bacău cuprindea 6
ocoale:
- Ocolul Bistriţei de Jos cu 1O sate; apar în plus noi sate (Gâşteni,
Răcăciuni, Lete, Valea Mare, Lunca Mare, Cleja), în timp ce altele nu mai
sunt menţionate faţă de statistica din 1774 (Săcătura, Broşteni, Ghirăeşti,
Mălăşeni, Năsâpeni, Slobozia). Ar fi foarte interesant un studiu privind
dinamica acestor aşezări rurale:
- Ocolul Bistriţa de Sus cu 5 sate, din care noi Gârleni, Polobocu şi
nu mai apar Măstacănul şi Bălanul. În locul Ocolului Tazlăului Mare de Sus
amintit în 1774, sunt menţionate acum trei ocoale:
- Ocolul Tazlăul Mare de Sus cu 14 sate;
- Ocolul Tazlăul Sărat cu 13 sate;
- Ocolul Tazlăul de Jos cu 19 sate. Faţă de situaţia din 1774, din
aceste ultime trei ocoale (fostul Ocol Tazlăul Mare de Sus) nu mai apar
satele: Gura Lăudaşului, Tărâţa, Mitocul Agapiei, Leontineşti, Valea
Arinilor, Scorţeni, Larga, Cernu, Strâmba, Deleni, Bârsăneşti, Albele; apar
în schimb sate noi ca: Băhnăşăni, Cornetul Stăneştii, Bereşti, Slobozia
I f/Jide111, p. 338
: !hide111, p. 303
; lhide111, p. 295
~ !hide111, p. 352
'!hide111. p. 321
1
' !hide111. p. 323
- !hide111. p. 354
~ lhide111, p. 355
1
' Vasile Bf1ican, op cit, p. 61
111
Theodor Codrescu, Uricarn/. voi. VIL laşi, 1876, p. 238-300
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Milului. In sfârşit, Ocolul Trotuş cu 20 de sate din care noi: Jăvrenii,
Corbul, Bahna, Bogdana; nu mai apar Hilipeşti, Curiţa, Gutinaşi, Valea
Sacă, Corbul, Bene, Săcăluşăşti.
În total, în cele şase ocoale sunt menţionate 90 de sate, mai puţine
decât la 1774. În total, 6.652 locuitori, din care 6.431 birnici, 221 scutiţi ca
şi slujitorii isprăvniciei - 130, 74 în Scorţeni, 56 în Leontineşti. Observăm o
creştere a populaţiei faţă de 1774, dar numărul birnicilor rămâne foarte
mare.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, noi schimbări aveau să
se producă la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al XIX-iea.
Prin pacea de la Bucureşti din 28 mai 1812, care a încheiat războiul rusoturc, început încă din 1806, Rusia avea să treacă în cadrul hotarelor sale
teritoriul dintre Prut şi Nistru, Moldova pierzând complet 5 ţinuturi şi o
parte din ţinutul Iaşi, de la est de Prut. Aceste modificări nu au detenninat
însă o redistribuire şi o redimensionare a ţinuturilor al căror număr de 16 va
rămâne neschimbat până în 1835.
Noua situaţie o constatăm şi într-o Condică a Visteriei din I 8 I 6, în
care este redat şi ţinutul Bacăului, tot cu cele şase ocoale amintite în 1803 şi
1
cu localităţile din cuprinsul lor :
- Ocolul Bistriţa de Jos cu 24 de sate din care două noi: Spineni şi
Mărgineni (pe moşia Băraţii), are 2.414 birnici;
- Ocolul Bistriţa de Slts cu şapte sate, din care noi Cândeştii, Rădiul,
Muncelu; nu mai apar Gârlenii; în total avea 735 birnici;
- Ocolul Tazlălll de Slls cu 15 sate, nou Pustiana; în total cu 896
birnici;
- Ocolul Tazlălll Sărat cu 13 sate şi un total de 1.11 O birnici;
- Ocolul Tazlăul de Jos cu 18 sate, nou - Versăştii, nu mai apare
Viişoara; are un total de 1.060 birnici;
- Ocolul TrotllŞ cu 20 de sate, nou - Hârja, nu mai apar Bahna şi
Gârbovanul; aveau un total de 1.977 birnici. Târgul Bacău apare cu 80 de
birnici.
Ţinutul cuprindea un număr de 98 de sate şi târguri cu 7.376 birnici,
realizându-se, în noile condiţii de dezvoltare o creştere a populaţiei ţinutului.
În ceea ce priveşte numărul de sate, condica din 1816, fiind un document cu
caracter fiscal, iar scopul pur de organizare administrativă fiind în plan
secundar, este posibil ca unele localităţi rurale mai mici, cătunele de
exemplu, să fi fost înglobate, în cele mai multe cazuri satelor apropiate. De
altfel, o statistică, de data aceasta ecleziastică din anul 1810 2, mentionând
apartenenţa ţinutului Bacău la eparhia Romanului arăta că acest ţinut avea
Co11dica 1·isrieriei ,\/u/don·i di11 01111/ 1816, publicată de Corneliu Istrati (în cont111uare se
va cita Condica 1·istil'l"iei .. ) in Al/Al. Supliment (I), 1979, p. 23-29
c Idem, Srarisrici ec/e::iasrice î11 Moldom (/808-1812), în Al/Al, 1988, p. 350
1
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de 1 16 (oraşe şi sate) cu 98 de biserici parohiale (exact cât
numărul satelor amintite în 1816 ), trei protopopi, 206 preoţi, cu un număr
total de 43.555 mireni din care 21.292 femei şi 22.263 bărbaţi.
În unna secătuirii visteriei Moldovei din anii domniei lui Scarlat
Callimachi, datorită nemulţumirii populaţiei întregii ţări s-a luat hotărârea
întocmirii unei noi catagrafii În 1820 1• În cadrul acesteia, ţinutul Bacău
apare împărţit tot în cele 6 ocoale amintite mai sus. Observăm o creştere
demografică. În cele două târguri ale ţinutului (Bacău cu 952 oameni şi Tg.
Ocna cu 873 oameni) erau 1.835 locuitori.
Până la întocmirea catagrafiei din 1832 n-a intervenit nici o
modificare în ceea ce priveşte subdiviziunile administrative ale ţinutului. La
1832 ţinutul Bacău avea aceleaşi şase ocoale cu un număr de 17.725
2
locuitori .
Din aceste statistici ori din documentele cartografice se desprind
infonnaţii interesante şi în ceea ce priveşte târgul Bacăului, care, după cum
am arătat, s-a impus definitiv ca reşedinţă ţinutală de la sfârşitul secolului al
3
XVII-iea. În acest secol, exploatarea pe moşiile ocupate (subliniem faptul
că, odată cu creşterea obligaţiilor faţă de Imperiul Otoman, majoritatea
hotarelor şi vetrelor târgurilor au fost atribuite unor proprietari, rămânând un
număr restrâns în categoria de târguri sau oraşe domneşti) de la Bacău a fost
deosebit de intensă. Pe deasupra, au bântuit foametea şi bolile care, alături
de contribuţiile foarte mari au determinat fuga locuitorilor pe alte moşii.
Astfel, catagrafiile din 1772-1774, înregistrează în târgul Bacău doar 69 de
case, o populaţie mai mică decât a unor sate învecinate, cum ar fi Călugăra,
cu 193 de case şi 345 locuitori, Valea Seacă cu 103 case şi 88 birnici,
Mărgineni, cu 88 case şi 55 birnici, Fântânele, cu 85 case şi 49 birnici, etc.
Bacăul se afla în inferioritate demografică şi faţă de alte târguri din cadrul
ţinutului. Se remarcă un număr mare de locuitori la Târgul Ocna, cu 625 de
case, datorită importanţei acordate de stat exploatării sării (avea 325 de
4
lucrători la ocnă) . Într-o lucrare consacrată special studiului salinelor din
Moldova, Dumitru Vitcu remarcă locul de prim rang pe care l-a ocupat în
cadrul mineritului acest mineral cu valoare vitală, ilustrat şi prin atribuirea
5
epitetului de „aur alb'' . De aici şi importanţa deosebită a aşezărilor

un

număr

Din istoria statisticii româneşti, Bucureşti, 1969, p. 136
'Du1mtru Zaharia şi Emilia Chiriacescu. Îndrunuitor În Arhi1·e/e S1at11/11i 111d Bacâ11.
Bucureşti. 1979. p. 16
1
·
D. Ciurea constată fenomenul „agrarizăni" oraşului în secolul al XVIII-iea, dnd
majoritatea hotarelor şi vetrelor t<îrgurilor au rost atribuite diferiţilor propnctan (l:'m/11(io
U.)·e::.cirilor ... , p. 151)
~ .Woldo\'(/ În epoca/c'llllali.rn111/11i . VI I. p. 328 şi urm.
' Dumitru Vitcu, Istoria salinelor Moldm·ei În C'/}()Ca 111odernâ. laşi, 1987; Soli11ele
Mold<H'l:'i Între anii U',32-1862, Rezumatul tezei de doctorat, Iaşi, 1987, p. I.
1
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specializate pe acest tip de exploatare ale cărei venituri erau orientate direct
spre vistieria statului.
De asemenea, se poate constata că, la 1774, în ceea ce priveşte
ponderea populaţiei urbane la nivelul ţinutului, Bacăul, cu 17,2 %, ocupă
locul trei, după Iaşi (cu 29,9 % ) şi Covurlui (cu 18,6 %) faţă de alte ţinuturi
unde exista un procent redus de populaţie urbană deşi aveau un număr mai
mare de oraşe decât Bacăul (de exemplu Suceava-7 ,6 % cu 5 oraşe ori
I
Putna-7,9 % cu 4 oraşe) .
Rolul economic şi administrativ în continuă creştere al târgului
Bacău se desprinde şi din marcarea lui în documentele cartografice. D.
Cantemir 2, după ce face menţiunea în text „Bacovium în insula Bistriziae
fluvii oppidum", înscrie Bacăul pe hartă cu un simbol plasat pe malul râului
Bistriţa, dar înlocuit cu Limpede F. Trebuie remarcat faptul că, la slavii de
răsărit „bistra" însemna „repede", iar la slavii sudici avea înţelesul de
„limpede". La Bacău sunt două ramificaţii care îşi au originea în râul
Bistriţa, dar curg pe albii paralele cu Bistriţa: gârla Limpedea, de la nord de
Trebiş, pe dreapta Bistriţei şi Limpedea din Şerbăneşti, pe stânga Bistriţei 3 .
Începând de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, Bacăul începe să fie
4
transcris prin semne plane şi contur. Astfel, pe harta lui Bawr , oraşul este
marcat prin toponimul „Bakeu" şi plasat lateral faţă de Bistriţa, într-o buclă
a pâraielor unite „Negel şi Trebiş şi gârla Limpedea". Prima hartă modernă
5
a Bacăului este întocmită de Hora von Otzelowitz , în 1790. Aceasta
reprezintă vatra, teritoriul şi împrejurimile. În vatra oraşului se disting
gospodării răsfirate de-a lungul drumului Călugăra - Bacău. Bacăul are
aspectul unei convergenţe de căi de comunicaţie.
Date preţioase asupra Bacăului sunt cuprinse şi în hărţile inginerului
6
cartograf român F. Filipescu Dubău , confonn cărora, la mijlocul secolului
al XIX-iea, oraşul Bacău avea o fonnă alungită, în lungul drumului Focşani
- Piatra-Neamţ, întinzându-se numai între drumul spre Sărata şi pârâul
Negel. Terenul dintre această parte şi Bistriţa era ocupată de un lac ce se
alimenta printr-o gârlă din Bistriţa. Acest izvor cartografic corespunde şi cu
7
reconstituirea făcută de băcăuanul Radu Costache , care arăta că, la 1820,
porţiunea dintre piaţa veche şi Bistriţa era pustie. Biserica Precista era în
câmp, astfel că oamenii riscau atunci când mergeau în iernile grele la
biserică, din cauza lupilor.

I Vasile m11can. OJJ cit. p. 71
c Dimitrie Cantemir. op. cit„ p. 82
1
· Ioan Şandru. Of!. cit.1986. p. 50

~

lhide111
' lhide111
"Harta generalâ a Mo/dm·ci. 1853. apud Ioan Şandru. op. cit„ p. 51
- Costache Radu, Bacâu/ de la 1850-1900. Bacău, 1906, p. 3
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Un alt plan al oraşului realizat de Franz Kuhnel în 1816 este
edificator: oraşul prezenta o structură resfirată, cu o singură grupare liniară
în centru, „Uliţa Mare", cu orientare N-S pe axul drumului Adjud - PiatraNeamţ. Râul Bistriţa continua să fie un obstacol natural pentru extinderea
teritorială a Bacăului. După 1820, documentele înregistrează primiri de
locuri pe pământul ocupat de domeniile feudale. Astfel oraşul cunoaşte o
alungire spre nord, până la podul Beizadelii de pe Bistriţa şi spre S-E până
în satul Cremenea.
Ca şi în cazul altor oraşe şi Bacăul a avut un loc anume de formare,
numit vatra târgului. Aceasta cuprindea casele cu ogrăzile şi locurile din jur,
dughenele sau prăvăliile, atelierele meşteşugarilor, etc. În jurul vetrei se
aflau „ţarna" târgului, viile, imaşurile, fâneţele, locurile pentru prisăci,
livezile, morile, etc., toate constituind hotarul sau moşia târgului. Acest
hotar nu a avut limite fixe, târgoveţii fiind deseori în conflict cu proprietarii
2
din jur (boieri sau mănăstiri). Astfel, în hrisovul din 20 iulie 1741 , se
fixează „ţarna" târgului ce le mai rămăsese locuitorilor „din mila boierului
Radu Racoviţă paharnic", ce primise danie din moşia târgului de la Grigorie
al Ii-lea Ghica. Hotarele erau: „Dealul Nou, hotarul Ungurenilor, drumul
Împuţitii, drumul Pişăţii, drumul Sării" şi pământurile mănăstirii Bistriţa, iar
locuitorii târgului trebuiau să dea dijmă pentru pământurile folosite. La est,
hotarul târgului era apa Bistriţei, care constituia şi hotarul ţinutului. La apus,
3
hotarul era fonnat de moşia Letea, Mărgineni şi Călugăra până la movilă .
Boierul Iancu Greceanu, proprietarul moşiei Mărgineni s-a judecat cu
târgoveţii pentru pământul dintre malul Hociungului, Drumul domnesc şi
4
apa Bârnatului . În 1745, domnul Mihail Sturdza, cercetând documentele, a
trasat clar hotarul târgoveţilor cu o linie pe care, s-a săpat apoi un şanţ de 2
metri adâncime, ce separa moşia Bacău de moşia Mărgineni, şanţ mărginit
de plopi care s-a păstrat până târziu pe poţiunea dinspre est (Prelungirea
Bradului, strada Mioriţei şi strada Nordului) 5 .
Prezenţa în oraş a instituţiilor domneşti, a curţii domneşti cu multele
şi variatele sale nevoi, a unei garnizoane care trebuie să fi fost destul de
numeroasă, a dregătorilor şi diferiţilor curteni ori slujbaşi necesitau mijloace
de întreţinere sigure şi permanente, care nu se puteau asigura din ce se
producea pe „hotarul" târgului. De aceea, ca şi în cazul altor oraşe
moldoveneşti şi Bacăului i-a fost ataşată de domnie o zonă care cuprindea
1

Ioan Şandru. OJJ cit. p.52
c Dumitru Zahana. Emilia Chmacescu ~I Corneliu ('[1r[ll111daru. Co/ccfio de
1

doc11111('1/fl'

de

la Arhii'i'le .~·10111/ui Bocâ11, 13ucurqti. 1976. doc. 143. p. 52
1
Costache Radu. 01r cil, p. 11; pc baza spuselor din b[1lr<ini. autorul crede cf1 accast[1
„movil[1'" ar fi fost beciurile domniei. unde SC adunau toate angaralele CC SC str;Îngcau din
Tara de Jos pentru domnitorii greci
-1 lhiJem
' Ioan Şandru, op. cit., p. 4 7
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circa 1O sate cu hotarele lor, cu bogate resurse economice şi oameni în
slujba curţii, considerate „domneşti", iar hotarele lor, de asemenea, ,Joc
domnesc". Aşezate în apropierea curţii domneşti, a hotarului târgului, ele
constituiau ocolul domnesc al Bacăului. Nu vom insista acum asupra acestei
probleme.
În ceea ce priveşte populaţia târgului Bacău, aceasta a cunoscut,
după cum am mai arătat, fluctuaţii în timp. Structura populaţiei era diversă.
Sub aspectul naţionalităţii, sursele istorice amintesc o destul de numeroasă
populaţie ungurească, de fapt catolică (căci, din motive asupra cărora nu
vom insista acum, se făcea deseori o confuzie voită între catolici şi unguri).
Constantin C. Giurescu consideră că aceşti unguri veniţi de peste munţi în
Bacău vor fi făcut parte şi ei dintre acei colonişti din regatul Ungariei,
1
alături de care erau şi „gennani şi alţi dreptcredincioşi" • Învăţatul Marco
Bandini-" arăta la 1646 că populaţia ungurească avea dreptul să aleagă
alternativ cu românii şi în mod egal, conducerea oraşului, adică pe voit sau
şoltuz şi pe pârgari. Dar, în această problemă trebuie să avem reţineri,
deoarece în campania de catolicizare forţată s-a ajuns şi la o maghiarizare a
numelor româneşti. Rămâne, deci deschisă cercetarea numelor familiilor
maghiare menţionate în izvoarele laice ori bisericeşti, care ascund vechi
familii neaoşe româneşti, venite de-a lungul timpului din Ardeal, prin pasul
Oituzului, datorită opresiunii maghiare ori habsburgice.
Se pare că locuitorii din Bacău se împotriveau intrării în târg a
persoanelor străine şi că nu puteau desfăşura activităţi pennanente în târg
cei care n-au fost „târgoveţi din bătrâni". Dacă Condica li11zilor din 1803 3
menţionează un număr de 46 de străini în Bacău, din care l 7 erau negustori,
statistica din 1820 aduce noi infonnaţii asupra componenţei etnice a
acestora: 11 familii de negustori români şi 55 de negustori de alte
naţionalităţi. Este amintit „Wolf, starostele de sudiţi", care avea „11
scutelnici", iar dintre sudiţi erau: 44 austrieci, din care unul „cu patentă" din
1818, 8 ruşi, 2 englezi, l francez. Alţi străini aflaţi în Bacău mai erau anneni
4
sau evrei. În Condica li11zilor din 1803 , sunt amintiţi în Ocolul Bistriţa de
Jos „Simon, jidov ot Turlui" şi „Cerbu, jidov ot Vale Sacă". În ocolul
Bistriţa de Sus sunt menţionaţi „ jidovii de prin sate" în număr de 8. În
ocolul Tazlăului Sărat sun menţionaţi 2, iar în ocolul Tazlăului de Jos 7.
Evrei erau şi în Bacău, Moinesti, Valea Rea, Târgu Ocna. În Condica
5
vistieriei din I~ 16 sunt menţionaţi anneni la Căiuţi, Bacău şi Târgul Ocnii.

1

Constantin C. G1urescu. op. cir. p. 178-182
'V. A. Urech1a. 011 cir. p. 229
'Theodor Codrescu. 011 cil. VII. p. 299
~ lhidem. p. 290
5
Condica 1·istieria . p. 23-29
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Din registrele mitrice şi de stare civilă din ţinutul Bacău, publicate
1
de Arhivele Statului - Filiala Bacău se poate observa că, în afara
parorhiilor ortodoxe existau parohii catolice la Faraoani din 1780, Clcja din
1793, Valea Seacă din 1805, Oituz din 1806, Pustiana din 1808, Prăjeşti din
1816, Bacău şi Luizi Călugăra din 1832, Văleni din 1840, etc.
Concomitent cu Bacăul, este menţionat ca târg şi Trotuşul (la 6
octombrie 1408). Înflorirea acestui oraş este strâns legată de zăcămintele de
sare care constituiau o marfă valoroasă. Dimitrie Cantemir constată că, prin
portul Galaţi, această bogăţie naturală a Moldovei era transportată în
2
Crimeea, la Constantinopol şi chiar în regiunile din nordul Africii . În
3
legătură cu exploatarea sării în ocna din vecinătate este şi pecetea târgului ,
care reprezintă un şalgău (lucrător la ocnă), ţinând în ambele braţe câte un
ciocan. Locuitorii târgului Trotuş au fost obligaţi să lucreze în saline, să dea,
pe rând, cai pentru a se scoate sarea, să aducă lemne pentru întărirea
galeriilor în salină, ca să nu se surpe pământul. Un călător din secolul al
4
XVII-iea, monseniorul Pietro, episcop al Sofiei , arată cum, din cauza
lucrului obligatoriu la ocnă, locuitorii nu cultivă grâne, nici viţă de vie.
Totuşi, deşi oraşul este aşezat între munţi, „este cercetat de multă lume şi de
negustori" care vin să cumpere sare. Către sfârşitul secolului al XVII-iea,
aşezarea rurală din apropiere, Ocna, se transformă în târgul cu acelaşi nume
punând în umbră vechiul oraş Trotuş, a cărui importanţă scade treptat,
rămânând până astăzi o aşezare rurală populată. Cam în aceeaşi perioadă se
produce o creştere a importanţei târgului Bacău, care va deveni reşedinţa
adminisAtrativă a ţinuturilor reunite, Bacău şi Trotuş.
ln ceea ce priveşte Târgul Ocnii, în secolul al XVII-iea nu exista ca
aşezare, ci doar salina de la vest de târgul Trotuş, pe povârnişul muntelui.
Locul oraşului de astăzi forma hotarul a patru moşii: Dofteana, Moineşti,
Rediu şi Tg. Trotuş. Locuitorii de la ocnă alcătuiau un sat aparte cu 300 de
case. Domnul îşi avea acolo cămăraşii săi, care ţineau evidenţa sării scoase.
Tăierea sării o făceau şalgăii, organizaţi breasla rufetaşilor, condusă de un
birău (denumire maghiară, ce corespunde şoltuzului). Aceştia erau scutiţi de
orice dare şi primeau pe săptămână un ban de argint pentru fiecare drob de
sare scos. Din a doua jumătate a secolului al XVII-iea începe să se dezvolte
viitorul târg al tăietorilor de sare şi al negustorilor. N. Iorga 5 , susţine că
aşezării i s-a atribuit calitatea de târg în timpul uneia din domniile lui
Constantin Racoviţă, a cărui familie avea legături de rudenie cu oamenii de
aici. În secolul al XVII l-lea, domnii fanarioţi, pentru a-şi spori veniturile, au
1

Dumitru Zaharia ;;i Emilia Chiriacescu,
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cit. p. 289-290

c D11nitrie Cantemir, op. cit. p. 5-27

Nicolae Iorga. Studii şi dorn111e11te. XL p. 81
~ Câlâtori străini despre ţările ru11uî11e, V. p. 248-249
) lhidem
1
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acordat mai multe privilegii tăietorilor de sare pentru a-i detennina să
sporească producţia 1• Astfel, atât lucrătorii permanenţi cât şi personalul
administrativ de la ocne „şavgăii Ocnii şi alte rufeturi a Ocnii", s-au bucurat
permanent de un regim fiscal privilegiat. La 29 iunie 174 7, aceştia erau
scutiţi de bir şi de alte angării, trebuind să plătească doar „sfertul" lor, după
înţelegerea cu cămăraşii. Tuturor li s-au scutit de văcărit 600 de vite şi l 00
de cai, iar de desetină 200 de stupi şi mascuri. Ca goştină, unnau să
plătească numai 6 bani de oaie, fiind scutiţi de camănă, bezmăn, brasnişte,
2
cai de olac, podvezi, precum şi de celelalte angării . Acest privilegiu le-a
4
5
3
fost întărit la 20 decembrie 1749 , la 17 septembrie 1753 , în 1757 sau la
18 octombrie 1761, când întregul „rufet" al ocnei cuprindea 225 persoane,
6
adică şalgăi, lăturaşi, curteni, tărăbonţaşi şi vătăjei .
Peste 5 ani, acelaşi rufet a obţinut un privilegiu în care se arăta că la
„vremea agiutorinţei de iama" să se scutească cele 5 cârciumi ale şalgăilor,
„iar la mucarer vara, oricâte crâşme ar fi avut", „nici să se scrie, nici să se
supere". Şalgăii îmbolnăviţi în timpul muncii erau scutiţi de bir,
„agiutorinţă" şi mucarer. După „hotărârea ponturilor" li s-au mai scutit câte
două vite, dar pentru celelalte trebuiau să plătească ceva. Feciorii şalgăilor,
neînsuraţi, care trăiau în casele părinteşti erau, de asemenea scutiţi de bir,
ajutorinţă şi mucarer, întrucât din rândul lor erau recrutaţi noi lucrători 7 .
8
Acest privilegiu a fost confinnat la 5 februarie 1783 , iar la 5 mai 1803,
Alexandru Moruzi a eliberat şalgăilor, lăturaşilor, tărăbonţaşilor, curtenilor,
vătăjeilor şi altor „oameni ai Ocnii", o „carte deschisă" în care se prevedea
ca de acum înainte să plătească numai câte „30 parale havaet de un
9
pecetluit'' . Din datele oferite de raportul consulului francez de la Iaşi, la 30
noiembrie 1807, rezultă că veniturile salinelor au fost în 1709 de 1O.OOO
piaştri, iar în 1770 de 29.000 piaştri, ceea ce înseamnă o creştere a forţei de
muncă, dar şi a importanţei târgului.
Şi aşezările rurale au jucat un rol important în evoluţia ţinutului
Bacău. Acest ţinut aşezat într-o zonă cu ape, dealuri, păduri, poieni şi cu un
pământ fertil, a oferit condiţii naturale optime constituirii de aşezări
omeneşti. Menţiunile documentare, alături de cele narative, arată că vechile
Condica . rnl IIL p. 204-205. doc. 1424. prin care Grigore Ghica voievod confirmă
„privilegiile şavgăilor de la Ocnă", care şi-au pierdut documentele pe care le aveau mai
d111ainte
c Theodor Codrescu. op cit. voi. 11, p. 158-159
1
lhide111, p. 159-160
~ lhide111, p. 160-161
' lhide111. p. 162-163
'' lhide111, p. 164-166
- lhide111, p. 166-168
X f/Jidelll, p. 168-171
•i Nicolae Grigoraş, op. cit. p. 199
1
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aşezări săteşti

din această zonă au fost fixate aproape constant pe cursuri de
element indispensabil vieţii. Unele sate erau la obârşia apelor, altele la
vărsarea acestora, la fântâni, la drumuri şi vaduri, la locuri cu sare, de-a
lungul văilor înguste ale pâraielor de munte, la „gura" apelor, unde puteau fi
construite mori, dârste, pive. Aceste elemente au influenţat deseori
1
denumirea aşezării. Astfel, satul Trebeş era aşezat pe apa cu acelaşi nume ,
2
Tg. Trotuş a împrumutat numele râului Trotuş , afluent al Siretului. Satul
Valea Seacă era aşezat de o parte şi de alta a pârâului Valea Seacă, afluent al
Siretului, iar denumirea indică o aşezare între două înălţimi şi un pârâu care
.
-3
uneon seaca .
Satul domnesc Malurile-1, pe malul stâng al Bistriţei ne indică
topografia locului. Au fost maluri care există şi astăzi, săpate de râul Bistriţa
în terasa superioară a văii. Alt sat, Fântânele, este vizitat în l 646 de Marco
Bandini, care îl numeşte Hidegkut (Fântâna Rece) şi precizează că numele
şi-l trage de la „izvorul nesecat al fântânilor sale" 5 . De altfel, identificarea
satelor nici nu se face în primele veacuri ale epocii medievale prin
precizarea vreunei unităţi administrative din care făcea parte, ci doar prin
precizarea unor detalii geografice, de exemplu „trei sate pe Siret" 6 .
Numeroase sate au primit nume în raport cu detalii naturale, locul
aşezării sau confonnaţia terenului: Chetriş, Fundul, Muncel, Şesuri, Deleni,
7
Gropile, Râpile, etc. ; altele în raport cu vegetaţia şi fauna: Luncani,
Săcătura, Măstacănul, Valea Arinilor, Plopul, Poiana, Spineni, etc. 8 , iar alte
toponime redau venirea unor noi întemeietori: Osebiţi ot Călugăra, sat
„deosebit", fonnat de un grup de meşteri sticlari; Slobozia 9 , sat creat într-un
loc nou, cu carte domnească (slobozie). Alte sate redau fuga sau faima rea a
oamenilor, ex. Cucuieţi. Altele redau ocupaţia: Buciumi, Blidari, Viişoara,
Doftana, Solonţ, etc. În legătură cu fenomenul de deplasare în interior 10 s-au
constituit sate sau aşezări cu denumiri precum: Ardeoani, Săcuieni,
Câmpeni, Mărgineni, Gioseni, etc. Numeroase aşezări şi-au luat numele de
la întemeietorul sau organizatorul aşezării: jude, cneaz, vătăman, boier, etc.
Astfel Birăieşti este „satul lui Birai" 11 , Vlăcsăneşti este „satul lui

apă,

I

DJR .. !\,veac XIV-XV. I. p. 412
c lhidem. p. 88
'Jhidem,\"cac XVI. li. p. 178-179
4
!hidem. III. p. 413, 440
'V. A. Urcchia, OJJ cit. p. LXII
'' l>JR .. A, \"cac XV, L p. 2
-Condico 1·isleriei , p. 23-29
' Ihide111
1
' I hidrn1
111
D. Ciurca, l:.\'0/11(ia aşe::.ârilnr , p. 127
11
!JJR., A, veac XIV-XV. I, p. 216
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Vlăcsan''(Vâlsan) 1 , satul Slujăşti este „unde au fost cu11ea lui Andrieş
Slujăscul'' 2 , statul Neaghişeşti pc Turlui poartă numele întemeietorului
„unde este jude Neagăş" 3 , satul Ungureni este „unde a fost Giurgiu
Ungureanu"-i. Unele sate şi-au schimbat denumirea în funcţie de noul stăpân
sau de reîntemeietorul aşezării. Căile de trafic au jucat şi ele un rol
important nu doar în dezvoltarea oraşelor, ci şi a aşezărilor rurale. Un
păienjeniş de drumuri şi poteci a legat dintotdeauna satele de târgul Bacău,
de celelalte târguri menţionate mai sus sau de drumurile principale,iar
locuitorii jucau un rol important în supravegherea acestora. Astfel satul
Birăieşti, în virtutea unui drept străvechi, asigura şi la 1774, 20 de podari la
5
Bistriţa , care, probabil asigurau straja la vadurile şi podurile acestui râu.
Drumul de pe valea Bistriţei era supravegheat de locuitorii din Manoileşti,
Vâlcsăneşti şi Fântânele, în timp ce satul Trebeş străjuia valea şi drumul
care venea dinspre vestul Bacăului pe valea pârâului Trebeş.

*

al studiului de faţă a fost acela de a unnări evoluţia
ţinutului Bacău până la Regulamentul Organic, în cadrul procesului general
de organizare teritorial-administrativă a statului Moldova. Atingerea unor
obiective precum crearea unei coeziuni între puterea centrală şi structurile
locale sau organizarea rezistenţei în faţa pericolelor externe nu se puteau
realiza fără o bună organizare administrativ-teritorială a statului. Odată
cristalizat, sistemul administrativ al principatului de la est de Carpaţi a
cunoscut o dinamică deosebită în timp, căreia i s-a circumscris şi ţinutul
Bacău. Teritoriul acestei unităţi teritorial-administrative a cuprins, la
începutul existenţei sale, doar o parte a judeţului cu acelaşi nume. Spre
sfârşitul secolului al XVII-iea, când s-a creat ţinutul dublet Bacău-Trotuş
(numit ulterior doar Bacău), acesta se suprapunea în cea mai mare parte
peste teritoriul judeţului de astăzi.
Aşezat la întretăierea unor importante drumuri comerciale, târgul
Bacău a cunoscut o efervescentă viată economică, care a adus mari venituri
atât domniei cât şi locuitorilor aşezării. Prezenţa dregătorilor domneşti în
această loc încă din prima jumătate a secolului al XV-iea, ca şi rolul
strategic al acestuia, dovedeşte faptul că această localitate era centrul de
reşedinţă al unui ţinut.
Până la reformele lui Constantin Mavrocordat, ţinutul Bacăului nu a
cunoscut modificări importante, excepţie făcând unificarea sa cu ţinutul
Scopul

mărturisit

I !JR li..!\. III. p. 256
:: lJJR .. !\..veac XIV-XV. I. p. 30 I
'lhide111. n~ac XVII. I. p. 72-73
~ DRH. A. I. p. 24
' Mo/Jom în epocafeudali.rn111/11i . p. 292
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Trotuşului

(la

sfârşitul

secolului al XVII-iea). Spre mijlocul secolului al
XVIII-iea şi această unitate administrativ-teritorială va cunoaşte
transfom1ările în sens modern pe care domnul fanariot menţionat mai sus lea înfăptuit în plan fiscal, administrativ, juridic, social. Obiectivul vizat era
realizarea de către domnie a unui control mai eficient al vieţii publice,
marcate de instabilitate, corupţie, arbitrariu. Dregătorii de ţinut vor trebui să
guverneze pe baza unor instrucţiuni clare, să nu mai comită abuzuri, să
asigure cu regularitate toate veniturile de care avea nevoie domnia.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi până la
Regulamentul Organic, organizarea teritorial-administrativă a Moldovei nu
a cunoscut prea mari modificări, ţinutul Bacău fiind unul din cele mai
stabile în această perioadă. Din sursele istorice care se referă la perioada
amintită, am extras infonnaţii interesante despre structura ţinutului, numărul
şi densitatea populaţiei, regimul fiscal, diversitatea îndeletnicirilor, statutul
proprietăţii.

De asemenea, am constatat că, alături de Bacău, Tg. Trotuş şi Tg.
Ocna, prin bogatele lor resurse naturale, au adus un plus de dinamism
economiei ţinutului dar şi ţării. Aşezările rurale, situate în mare parte în
zone cu ape, păduri, dealuri, poieni şi-au adus propria contribuţie la
prosperitatea zonei Bacăului.
Din multitudinea de mărturii ale perioadei de care ne-am ocupat,
rezultă că organizarea administrativă a statului moldovean până la începutul
sec. al XIX-iea a constitut o bază solidă, pe temeiul căreia se vor inaugura
marile reformele din acest secol.

SUMMARY
The Middle Age Moldavian State was organized in administrative
units called "areas" (ţinuturi). The Bacău Area (ţinut) was one of them.
This came into being around the boroungh of Bacău, which was a place at
the crossroad of important roads that crossed Europe from North to South
and from East to West.
1
Until mid l 9 h century this area (ţinut) brought its contribution
togethcr with other administrative areas to the development of thc
Moldavian State.
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O LEGENDĂ LIPSITĂ DE TEMEI:
„COPIII DIN FLORI" Al LUI ŞTEFAN CEL MARE
Prof. Sorin IFTIMI
Există

o persistentă „tradiţie" pnv1toare la viaţa sentimentală a lui
Ştefan Vodă, care îl zugrăveşte ca pe un soţ veşnic infidel, ce a semănat
,,copii din flori" în toate colţurile ţării, încurcând straşnic istoria Moldovei
de după el. Este o istorie paralelâ ce a căpătat prea uşor creditul de care se
bucură îndeobşte zvonul şi can-can-ul, în lipsa unor informaţii clare şi
calificate, într-o ţară în care domneşte convingem că niciodată „nu iese foc
fără fum~". Chestiunea „copiilor din flori" ai lui Ştefan cel Mare a fost
elucidată în mare parte, de multă vreme, prin contribuţiile a numeroşi
istorici. Din diverse motive, concluziile lor sunt însă cu greu asimilate de
conştiinţa publică. Cu aceasta deschidem un interesant dar delicat subiect,
acela al existenţei bastarzilor domneşti, al statutului şi rolului lor în istoria
noastră.

Pentru a înţelege cum se cuvine acest aspect al vieţii particulare a lui
Ştefan Vodă, trebuie să facem mai multe precizări privitoare la contextul
istoric. Din cele trei căsătorii ale sale, domnul a avut cel puţin opt copii,
dintre care trei au fost fete. Astăzi pot părea numeroşi, dar pentru acea
vreme era un număr cât se poate de obişnuit. Una din obligaţiile de bază ale
domnului era aceea de a zămisli moştenitori care să poarte mai departe
coroana Moldovei, pentru ca dinastia domnitoare să nu se stingă. Războaiele
şi epidemiile reprezentau riscuri ce puteau fi învinse doar prin asigurarea
unui număr mare de unnaşi. Chiar şi aşa, datorită îndelungatei sale domnii,
doar unul singur dintre fiii legitimi ai lui Ştefan i-a supravieţuit: BogdanVlad.
In cazul unui domn, căsătoria nu avea nimic de a face cu
sentimentele personale, orice alianţă matrimonială reprezentând, în primul
rând, o chestiune politică. Căsătoriile lui Ştefan vodă, încheiate cu multă
înţelepciune, schiţează foarte grăitor aspiraţiile sale politice, fiind încheiate
pentru binele Moldovei şi nu al său personal. Dacă am dori să analizăm
sentimentul iubirii, aşa cum arăta el, în veacul XV, nu cadrul matrimonial
este cel mai potrivit câmp de cercetare. În principiu, relaţiile nelegitime
oferă materialul de care avem nevoie. Nu întâmplător, pentru a desemna
rodul unei asemenea iubiri, s-a găsit, în limba română, romantica sintagmă
de „copil din flori". De obicei erau frumoşi, înzestraţi şi iubiţi asemenea fii.
Trebuie să arătăm că în epocă, termenul de „copil" avea înţelesul de băiat
născut în afara căsătoriei, cei legitimi fiind numiţi „fii" sau „feciori"
(eventual „coconi"). Astfel, expresia „copil din flori" ar fi apărut în epocă
drept plconasticft. Pentru bastarzi se folosea uneori cuvântul „baistruc".
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de „os domnesc" arăta o descendenţă autentică, pe linie
masculină, însă nu neapărat şi pe cea feminină, după cum „sânge domnesc"
arăta o descendenţă domnească doar pe linie maternă. În cazul stingerii fiilor
legitimi, asemenea „fii naturali" puteau revendica tronul ţării şi duce mai
departe coroana părintelui lor.
„Ţiitoarele" domnilor Moldovei, deşi s-au bucurat probabil de un
statut aparte, nu au ajuns să ocupe la Curtea domnească o poziţie cvasioficială, ca în cazul favoritelor regale de la Curtea Franţei. Adesea o
asemenea legătură a unui domn nu putea fi oficializată printr-o căsătorie
datorită treptelor sociale diferite din care proveneau cei doi parteneri.
„Egalitatea de naştere" era un principiu respectat în mod consecvent.
Domnii nu aveau dreptul la o căsătorie obişnuită, precum oamenii de rând.
În cazul lui Ştefan Vodă, pentru asemenea legături sentimentale nici
măcar nu era nevoie să fie infidel faţă de soţia legitimă. Să nu uităm că în
tinereţe a avut două consistente perioade în care postul de „doamnă" a fost
vacant: 1457-1463; 1467-1472. În aceste intervale este foarte posibil să fi
avut unele relaţii amoroase din care să fi rezultat chiar copii. Categoriile de
izvoare păstrate, prin natura lor, nu oferă şi nici nu pot oferi prea multe
infonnaţii privitoare la asemenea subiecte. Este firesc, din moment ce nici
despre fiii legitimi ai lui Ştefan vodă, care nu au ajuns domni, nu se cunosc
prea multe lucruri.
Considerat „fiu din flori" al unui tată care ar fi fost, la rândul său,
„copil din flori", era de presupus că Ştefan a dus pe culmile gloriei această
tradiţie de familie, excelând şi aici, ca în tot ce făcea. Comparat însă cu alţi
domn, precum bunicul său, Alexandru cel Bun, cu fiul său, Bogdan III, sau
cu Alexandru Lăpuşneanu, de exemplu, Ştefan cel Mare are perfonnanţe
modeste în acest domeniu, dând dovadă de o neaşteptată cumpătare.
În cele ce urmează, vom analiza, pe rând, legăturile sentimentale
atribuite de diverşi istorici lui Ştefan cel Mare, din care ar fi rezultat „copii
din flori", pentru a vedea în ce măsură faima sa de „mare iubăreţ" este
susţinută de argumente concrete.
Alexandru, „fiul Maruşcăi". Nu este sigur că Alexandru, cel dintâi
fiu al lui Ştefan cel Mare, a fost fiul unei ţiitoare, identitatea mamei sale
rămânând discutabilă. Toată dezbaterea se baza pe faptul că în pomelnicul
mănăstirii
Bistriţa
figurează o „Maruşca,
mama lui Alexandru",
necunoscută ca soţie a voievodului. Este singura sursă în care vorbeşte de
ca. Au urmat speculaţiile istoricilor. Dacă Maruşca a fost doar o legătură
nerecunoscută de biserică, e greu de crezut că numele său ar fi fost admis în
pomelnic; la fel, dacă nu făcea parte oficial din familia ctitorului, numele ei
nu ar avea ce căuta în acest gen de document. Unii istorici au presupus o
căsătorie oficială a lui Ştefan înainte de venirea sa la tron, din care s-ar fi
născut doi fii: Alexandru şi Ilie, deşi viitorul domn avea o vârstă prea

Cunoscuta

formulă
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fragedă

la acea vreme. Pe de altă parte, Maruşca nu este numită nicăieri
.. doamnă". Se ştie că, în primi şase ani de domnie Ştefan nu a fost căsătorit.
Sunt indicii că acest Alexandru era, mai curând, fiul Evdochiei de
Kiev, cea dintâi doamnă a lui Ştefan, cu care se însurase în 1463. Prima
menţiune documentară a ,,iubitului nostru fiu Alexandru" datează din 28
aprilie 1464, fiind, deci foarte plauzibilă o naştere legitimă. La 1466, în
unna unei danii către Muntele Athos, Ştefan ceruse ca în pomelnicul
mănăstirii Zografu să fie trecuţi ,,şi pe doamna mea lângă domnia mea şi pe
copii noştri dăruiţi de Dumnezeu, Alexandru şi Elena" 1•
Bogdan cel Orb, născut înaintea căsătoriei? Poate o soţie legitimă a
unui domn să dea naştere unui fiu nelegitim? Provocarea a fost lansată de N.
Iorga care semnala într-o notiţă o anumită nepotrivire cronologică, ajungând
la concluzia că Maria-Voichiţa l-ar fi născut pe Bogdan cu câţiva ani înainte
de a deveni doamnă, pe vremea când Maria de Mangop mai era încă în
.
'
viaţă- Cu alte cuvinte, înainte de a-i fi doamnă, tânăra domniţă munteancă,
Voichiţa, i-a fi fost ţiitoare lui Ştefan cel Mare. Astfel Bogdan, „rodul
şoldurilor lui Ştefan Vodă", s-ar fi născut ca bastard, căsătoria survenită
ulterior _transformându-l în unnaş legitim.
In realitate, se ştie că doamna Maria de Mangop a avut doi fiii, Ilie şi
Bogdan; primul s-a stins foarte curând, iar Bogdan a murit în 1479, după
cum arată inscripţia pietrei sale de monnânt de la Putna. În acelaşi an, la 16
iunie 14 79, doamna Maria Voichiţa l-a născut pe Bogdan-Vlad. Încurcătura
pricinuită de doi fii cu acelaşi prenume l-a făcut pe N. Iorga creadă, cel
puţin pe moment, că viitorul domn Bogdan III a venit pe lume înainte de
oficializarea celei de-a treilea căsătorii a lui Ştefan cel Mare. Ipoteza sa a
fost infinnată de cercetările ulterioare.
Petru, fiul Răreşoaiei. Documentele şi cronicile arată că doar despre
unul singur dintre fiii lui Ştefan Vodă se poate afinna, în mod cert, că s-a
născut în afara căsătoriei: Petru Rareş. Mama sa era o Maria, devenită apoi
soţia unui Rareş, târgoveţ din Hârlău. După o veche tradiţie, ea ar fi fost din
neamul boierilor Cernat, stăpâni ai lacului Brateş de lăngă Galaţi, de pe la
1
1448 . Aceasta ar explica preocuparea pentru negoţul de peşte, în care se
pare că fusese implicat Petru Rareş, înainte de a urca pe tron. Iată cum sună
„panegiricul" lui Macarie, referitor la comanditarul Cronicii sale: „După
revelaţia lui Dumnezeu, a fost ales în domnie Petru cel Minunat şi în acelaşi
timp a fost împobobit cu cununa domniei ( ... ). Şi acesta era una din
Ştefan S. Gorovei, A.l<!XOJJ(lru / 'oi<!1·od -- o hiografi<! n<!scrisâ, în Maga:::in istoric, I 974.
nr.2. r 14-17
c N. Iorga. Când s-a 11âsrnt Bogdan, fiul lui Şte/'011 cel Mare:), în Arhim, I 895. p. I 05:
Constabtin Burac, Bogdan-I '/ud - ur111uş11I lui Ştefan cel Muri!, în Anuarul Institutului de
Istorie A .D Xeno1wl laşi, XX V, 1988, p. 24 7-252
1
Şerban Oritscu, /t.fu111a lui Petrn Rareş, în Maga:::in istoric. I 977, nr. 3, p. 36
1
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odraslele veşnic pomenitului Ştef'an. ascuns ca odinioarâ lumina s11h ohroc,
care a fost înălţat la scaunul domniei cu cinste, după sfatul obştesc şi sfinţit
cu untdelemnul binecuvântării, cu mâna celui pe care l-am pomenit mai
înainte, că l-a uns şi pe nepotul său (mitropolitul Teoctist). Cronica
muntenească a lui Radu Popescu relatează şi ea despre acest episod, că "la
moartea lui Ştefăniţă vodă, vrând boierii să pună domn care să fie din
sămânţă domnească, au ieşit unul de au auzit din gura mitropolitului ce să
pristăvise mai înainte, că Pătru Mc{jarul de la Hârlău iaste fecior lui Ştef'an
vodă, care iastefăcut din muerea unui târgove( den Hârlâu, ce /-au chemat
Rareş. Pe acesta adeverindu-l fecior de domn, l-au ridicat cu toţii domn".
Dimitrie Cantemir relatează şi el acest episod: Petru Rareş, sau
Majă, era fiul lui Ştefan cel Mare, "dar dintr-o căsătorie nelegitimă, din a
cărui alegere se vede limpede cu câtă sfinţenie respectau boierii de altădată
succesiunea la tron a moştenitorilor domnilor lor. Într-adevăr, nimeni nu ştia
ce era cu naşterea acestui Petru, fie că părintele său se ruşina că avea un
copil dintr-o însoţire vinovată, fie că nu vroia să dea prilej la dezbinări care
s-ar fi iscat dintr-asta la moartea lui, iar Petru însuşi neştiutor de originea sa
nobilă, ajunsese într-atâta sărăcie, încât era nevoit să-şi ţină zilele dintr-o
îndeletnicire cu totul de rând, negoţul de peşte (care la moldoveni se
numeşte măjerie şi i-au şi i-au şi dat mai târziu acestuia numele de Majă).
Dar în vreme ce toată lumea era încredinţată că prin moartea lui Ştefan al
VI-lea vestitul neam al Drăgoşeştilor (sic!) se stinsese, şi după ce boierii se
adunaseră spre a alege un nou domn, apăru mama acestui Petru şi le arătă
un hrisov (sau uric) al lui Ştefan cel Mare, prin care pe ea o declarase
scutită de dări şi pe fiul ei Îl recunoscuse drept copil al lui; prin aceasta i-a
minunat aşa de tare încât, fără vreo altă consfătuire, au ales domn pe acest
Petru, ca fiind fiul domnului lor şi l-au chemat de la negoţul cu peşte la tron
( ... )". Interesantă coincidenţa între prenumele şi ocupaţia acestui bastard şi
patronul său spiritual, Apostolul Petru, supranumit „Pescarul".
Prin descendenţa din familia Cernat, legată de lacul Brateş, Petru
Rareş ar fi un înaintaş al generalului Cemat, eroul războiului de
independenţă de la 1878. Mai nou, Maria Magdalena Szekely a oferit o altă
atrăgătoare ipoteză, arătând că mama lui Petru Rareş pare a nu fi o simplă
orăşeancă din Hârlău, ci ar avea ascendentă în înalta boierime
moldovenească. Astfel, ca pare a se trage din neamul lui Isaia logofăt din
vremea lui Alexandru cel Bun, iar soţul acesteia, aşa zisul „Rareş", nu era
nici ci un târgoveţ oarecare, ci ar fi un descendent al boierului Bârlă de la
1

Hârlău •
Petraşco de la Putna. În afară de Petru Rareş, a mai existat un fiu al
lui Ştefan Vodă purtător al acestui prenume. Nu s-a putut stabili cu
1

Mana Magdalena Szekely. Nea11111/ Jill.\'jlre
1998, nr. 1-2, p. 169-178

11w111â
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o /11i Petru Roreş, în A.rhil'l1

certitudine identitatea mamei sale. Este menţionat în documente pentru
prima dată în 14 7 L la patru ani de la moartea Evdochiei de Kiev şi înaintea
căsătoriei cu Maria de Mangop ( 14 7 3 ). S-a presupus, deci, că este rodul unei
ţiitoare, din perioada de văduvie a lui Ştefan Vodă, dar nu este exclus să fi
fost fiul Evdochiei. A murit la o vârstă fragedă numele său figurând pe o
piatră de monnânt de la Putna, din 1480, alături de numele fratelui său
1
Ştefan •
Mircea, fiul Călţunei. A rămas vestită corespondenţa lui Ştefan cu
boierii brăileni, din 148 L în care este amintită o anume Călţuna, pe al cărui
fiu, pretendent la tronul muntean, numit Mircea, Ştefan îl numea ,,feciorul
Domniei Mele". Scurta scrisoare poate fi redată integral, pentru pata de
culoare de care o aduce:
„De la toţi boierii brăileni şi de la toţi cnezii şi de la toţi românii îţi
scriem ţie, Ştefan Voievod, Domn moldovenesc. Este în tine omenie, ai tu
minte, ai ti creieri, de-ţi strici cerneala şi hârtia pentru un copil de femeie
stricată („meretrice"), fiul Călţunei, şi zici că-ţi este fiu? De-ţi este fiu şi vrei
să-i faci tu bine, ci tu orânduieşte să fie după moartea ta Domn în locul tău,
şi pe mă-sa iea-o şi o ţine, să-ţi fie Doamnă, cum au ţinut-o în ţara noastră
toţi pescarii brăileni; ci tu ţineţi-o să-ţi fie Doamnă. Şi învaţă-ţi tu ţara ta
cum să te slujească, iar pe noi să ne laşi în pace, că, de-ţi cauţi duşman, îl şi
găseşti~ Şi aşa să ştii: avem Domn mare şi bun, şi avem pace din toate
laturile; să ştii că toţi pe capete vom veni asupra ta şi vom sta pe lângă
2
domnul nostru Basarab Voievod, până ce vă vom pierde capetele" .
Unii autori, printre care şi Aurelian Sacerdoţeanu, au luat de bună
ideea că acest pretendent era efectiv fiul lui Ştefan vodă, fiind rodul „unei
legături întâmplătoare în vremea pribegiei din Ţara Românească, unde ea
(Călţuna) îşi va fi avut bărbatul ei legiuit" 3 . Apelativul de „fiu" nu indica
filiaţia, în sens genealogic, aşa cum s-ar putea crede, ci, în limbajul
diplomatic al vremii, arăta protecţia şi subordonarea politică trăsături ce
defineau relaţia dintre cei doi-1. Se ştie că pretendentul Mircea vodă, sprijinit
de Ştefan, era fiul domnului muntean Vlad Dracul, deci frate al lui Vlad
Ţepeş şi Radu cel Frumos.

*

Faima cu totul deosebită a marelui domn a făcut ca unii pretendenţi
la tronul Moldovei să se revendice drept fii ai săi, din legături legitime sau
nu. S-a discutat îndeosebi de doi nepof i ai lui Ştefan vodă, care au pretins ei

19(19. nr. 9. p .f5
~ J\. Boiangiu. Scrisoa/'l!a lui Şte/(111 cel Ma!'c câ/l'I! h11::oif:'11i. în A!ousoios. 1981. p. 73- 76
' .\fogo::i11 islo/'1c. 1969. nr. I. p. 38
~Leon Ş1mansch1. Şte/011 cel Mal'I! - do11111 al /lloldm·ei şi Târli Ru111âneşti, în Cro11ica,
la~1. 1-15 aprilie 1995. p. 7
I

.\fogo::i11 is/O/'I(.
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înşişi

a fi feciorii acestuia. Din diverse pric111i. contemporanii au acceptat

această convenţie.

Ioan, „rege" al Moldovei. N. Iorga semnala

existenţa

a unui aspirant
la tron refugiat în Polonia, pe nume Ioan (sau ,,Iani''). care se intitula „rege
al Moldovei"' Ulterior istoricii care s-au ocupat de problemă au căzut de
acord că acesta putea fi nu un fiu, ci un nepot al lui Ştefan cel Mare, născut
din Alexandru, fiul Maruşcăi, amintit mai sus.
Ştefan Lăcustă. În puţinele documente oficiale emise de el, Ştefăniţă
se şi autointitulează „fiul lui Ştefan voievod cel Bătrân". Boierii din sfatul
domnesc, amintiţi în finalul documentelor drepţ martori ai autenticităţii
acestora, par să îi consimtă Ia această calitate. In actul de danie din 30
noiembrie 1540 amintea chiar de „fratele domniei mel~ Bogdan voievod şi
nepotul de frate al domniei mele, Bogdan voevod". Incă din 1915 însă,
Nicolae Iorga publica o notiţă intitulată Ştefan lăcustâ nu e fiul lui Ştefan
cel Mare,
deschizând calea discuţiilor privitoare la identitatea acestui
,
domn-. Multe decenii după aceea ideea că mama lui Ştefan Lăcustă i-a fost
ţiitoare lui Ştefan Vodă era luată de bună 3 . Aceeaşi părere o întâlnim într-o
răspândită lucrare de popularizare, semnată de Pompiliu Tudoran-1.
Este cunoscută mărturia secretarului polonez Stanislav Gorski, care
arăta că domnul numit de sultan pe tronul Moldovei în 1538 era „din vechiul
sânge al voievozilor Valahiei (Moldovei), fiul lui Alexandru voievod de
odinioară". Alexandru îşi luase de la Constantinopol o soţie ortodoxă,
probabil de neam grecesc. Curând aceasta a rămas însărcinată, dar soţul ei a
murit pe neaşteptate, lăsând-o singură într-o ţară străină. Văduva sa, văzând
adversitatea şi reaua credinţă a moldovenilor faţă de ea a decis să se întoarcă
acasă, în capitala Imperiului Otoman. Acolo ea a născut un fiu, pe care mai
apoi l-a dus la curtea sultanului. Istoricii sunt de acord cu faptul că acest
Ştefan era fiul unui Alexandru şi că aparţinea, fără îndoială, dinastiei
moldovene, pe care noi o numim astăzi a „Muşatinilor" 5 .
Ioan „Sused", fratele domniţei Olena. În cunoscutul său studiu
privitor la Roirea fami/ilor româneşti peste Nistru, G. Bezviconii semnala,
încă din 1941, faptul că în familia nobililor ruşi Rahmaninov s-a păstrat o
veche legendă genealogică potrivit căreia ei se trag dintr-un stămoş care era
fratele domniţei Olena, fiica lui Ştefan cel Mare, căsătorită la Moscov;/.
1

N. Iorga. Pretrndrntul „ fani. rege ol ,\/oldm·ei „ ( 1516-1511 ). în H('\'isto istori('(/. L 1915.
p. 25-26
c Nicolae Iorga. Ste/un Lârnstâ 1111 e /iul lui Ste/011 cel ,\fure. în .. Rc\lsta 1stoncC1. I. 1915.
nr. 11-12. p. 21.1
~ i\. Saccrdoţcanu. în .\lugu::i11 istoric. 1969. nr. I. p. 39
.i Po111pil1u Tudoran. /)0111nii trecâtoore, do111nit11ri uitufi. cd. I. p. 115
'S. lft11111 . .)'te/un l.ârnstâ. în Alagu::in istoric. 2005. nr. 9
'' Pentru aceast[1 cr1sf1toric a fiicei lui Ştefan cel mare \Cl'.I ~1 Mana Magdalena Syckcly. l '11
destin trugic. d11111nifu Lienu, în ,\fugu::i11 istoric. 1997. nr. 6. p. 60-63
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Acest personaj, numit loan, era poreclit „Sused", adică ,,vecin". Neexistând
nici un fiu legitim al lui Ştefan vodă purtător al acestui prenume, se poate
admite, ca ipoteză, posibilitatea ca el să fie un fiu natural necunoscut. Astfel,
celebrul compozitor rus Serghei Rahmaninov ( 1873-1943) ar apărea ca
descendent din domnul moldovean. Temeiurile documentare ale acestei
tradiţii nu au fost însă înfăţişate niciodată.
Fiice „din flori" ale lui Ştefan Vodă? Dacă fiii naturali ai domnilor
Moldovei pot lăsa urme mai vizibile în cronici şi documente, prin
revendicarea dreptului lor la tron, eventualele fiice născute din diverse
ţiitoare sunt mai puţin vizibile. Când vorbim despre o asemenea fiică,
gândul ne duce spre Oana cea bălaie, „Băbătia" din drama Apus de Soare a
lui Delavrancea; aceasta este însă o simplă ficţiune a autorului, ne fiind
atestată de sursele istorice. Dumitru Almaş a construit un roman în jurul
1
acestui personaj, intitulat chiar Oana •
C. Gane menţionează în treacăt o posibilă fiică a lui Ştefan măritată
2
cu nobilul polonez Sambuszko, fără a arăta pe ce se întemeiază . Probabil că
este vorba despre acea Maria, fiica necunoscută semnalată de B.P. Hasdeu 3 .
Această Maria era însă o fiică legitimă, din căsătoria lui Ştefan cel Mare cu
Maria Voichiţa. Se admite astăzi ca foarte posibilă căsătoria dintre Maria şi
Teodor (Bogdan) Vişnevieţchi, reprezentant al dinastiei domnitoare din
Lituania, Gedimynilor. Încă din veacul XVI circula tradiţia potrivit căreia
Petru Rareş a avut o soră din care se trage Dimitrie Vişnevieţchi,
organizatorul căzăcimii zaporojene contra tătarilor (l 554). Acesta nu era
însă fiul lui Teodor Vişnevieţchi, aşa cum credea Iorga. La 1563, Dimitrie
Vişnevieţchi s-a manifestat ca pretendent la tronul Moldovei. Aceasta era
miza pentru care el se înfăţişa ca descendent din Ştefan cel Mare.
Istoricul C. Rezachevici a arătat recent cât de fragil era suportul unei
asemenea pretenţii, prin care Dimitrie putea fi socotit, în epocă, un fel de văr
prin alianţă al lui Iliaş Rareş: Măgdalena Bereslav, o soră a ultimei soţii a lui
Petru Rareş (Ecaterina Brancovici), îi era mamă vitregă lui Dimitrie
Vişnevieţchi, fiind a doua soţie a tatălui său. În sens propriu, nici o picătură
din sângele lui Ştefan Vodă nu curgea prin sângele acestui aventurier.
Din sursele documentare pe care le putem controla astăzi, nu putem
extrage nici o mărturie certă despre vreo fiică nelegitimă a lui Ştefan vodă.

*
Concluzia investigaţiei de faţă este simplă, dar surprinzătoare
probabil pentru multă lume: în ciuda faimei sale de mare cuceritor pe terenul
de vânătoare al sensibilităţii feminine şi de mare semănător de bastarzi, lui
Dumitru Almaş. Oana. Ed. M1litarf1. 1986. 336 p
' C. Gane. Trecute 1·icfi de drH111111c.' şi do11111i(c. voi. L Chişinău, 1991. passim
' B.P. Hasdeu, Do11111ifa Maria. o fiicâ nernnoscută a lui Ştefan cel Mart' Analiză criticâ.
în C'ol1111111a lui Traian, I, 1970, nr. 2-4. p. 45
1
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Ştefan

nu i se pot dovedi, cu probe documentare, decât unul, sau cel mult
doi fii nelegitimi: Petru Rareş şi, posibil, Alexandru. Ceilalţi presupuşi
bastarzi ai domnului s-au născut nu din păcatele lui Ştefan Vodă ci din
păcatele istoricilor. În privinţa lui Petru Rareş, singurul bastard incontestabil
al lui Ştefan cel Mare, s-a remarcat mai demult că - spre cinstea sa - a fost
şi cel mai vrednic dintre fiii marelui domn.
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EVOLUŢIA VAMEŞILOR Ţ ĂRll MOLDOVEI

DIN SECOLUL AL XVIII-LEA PÂNĂ LA 1830
Prof. Constantin TOF AN
Evoluţia politico-instituţională şi economică

a Moldovei în secolul al
XVIII-iea şi în primele trei decenii ale secolului al XIX-iea a fost influenţată
de instaurarea şi evoluţia regimului fanariot în această ţară.
Reprezentând forma extremă a dominaţiei otomane, atât din punct de
vedere politic cât şi economic, regimul fanariot s-a caracterizat, printre
altele, prin degradarea instituţiei domniei, printr-un nou statut politicojuridic al Ţărilor Române, prin creşterea obligaţiilor financiare faţă de
Poartă şi pătrunderea unui mare număr de elemente greceşti, care în parte sau împământenit şi asimilat.
Din punct de vedere comercial, a avut loc reorientarea comerţului
Ţărilor Române, şi în particular al Moldovei, înspre Imperiul Otoman, în
sensul stabilirii unor relaţii comerciale „preferenţiale" cu acesta.
Perioada pe care o analizăm se mai caracterizează, pentru Moldova,
prin pierderi teritoriale în favoarea Imperiului Habsburgic şi a Rusiei
Ţariste, făcute cu acceptul Imperiului Otoman.
Pierderile teritoriale pe care le-a cunoscut Moldova, în special, a dus
la dispariţia unor vămi de veche tradiţie şi la apariţia altora noi, care să
compenseze pe cele care nu mai existau. Astfel, în unna ocupării Bucovinei
de către austrieci, Moldova a pierdut vămile de la Cernăuţi, Câmpulung
Moldovenesc, Suceava, acestea fiind compensate prin înfiinţarea unor vămi
la noua frontieră cu Imperiul Habsburgic, dar şi la vechile trecători din
Carpaţii Orientali.
În unna ocupării teritoriului dintre Prut, Dunăre, Marea Neagră şi
Nistru de către Rusia Ţaristă în 1812, vămile din acest teritoriu au dispărut
înfiinţându-se altele noi la noua frontieră de pe râul Prut.
Noi puncte vamale au apărut în special în acele aşezări umane cu
caracter comercial, acele „târguri" înfiinţate în a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea şi prima jumătate a secolului al XIX-iea, în diferitele aşezări
rurale sau pe diferite moşii, atât din interior cât şi în imediata apropiere a
frontierei.
Regimul fanariot a însemnat în acelaşi timp o accentuare a fiscalităţii
interne determinatf1 de creşterea obligaţiilor financiare ale domniei din
această perioadă. La fel ca în secolele anterioare, veniturile provenite din
încasarea taxelor vamale au fost foarte importante pentru domnie, dar
datorită creşterii fiscalităţii, în general, considerăm că au reprezentat un
procent mult mai redus din totalul general al veniturilor ţării.
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Putem considera că evoluţia sistemului vamal moldovenesc, ca de
altfel al vameşilor din această perioadă, o continuă pe aceea din secolele
anterioare, dar, bineînţeles, au existat o serie de trăsături particulare,
caracteristice acestei etape.
Problema vameşilor a fost atinsă tangenţial în diferitele lucrări
istorice ale comerţului românesc, sau în puţinele studii care se referă la
1
evoluţia sistemului vamal moldovenesc în această perioadă • Există un
studiu care ne aparţine şi care se referă la evoluţia acestor categorii în
2
Moldova secolelor XlV-XVII .
Pe lângă vechile denumiri date acestor dregători în secolele XIVXVlI, de „mâtnic", „toleneatorium" sau de vameş, în perioada analizată în
prezentul studiu întâlnim şi pe cele de „chervasaragiu" şi „chinargiu de
vamă", mai ales spre finalul perioadei pe care o analizăm. Pe lângă aceşti
dregători, au mai existat în acest domeniu al încasării taxelor cu caracter
comercial şi alţii, cum ar fi: mortasipii, poşlinari.
În perioada analizată în cadrul prezentului studiu, am reuşit
identificarea unui mare număr de menţiuni documentare şi narative
referitoare la această categorie de dregători. Există în izvoarele acestei
perioade numeroase menţiuni cu caracter general referitoare la aceşti
dregători. Este vorba de porunci cu caracter general adresate vameşilor de la
o anumită vamă sau de la toate vămile ţării. Dintre acestea un număr de 150
de menţiuni sunt nominale, care se referă la un număr de 108 vameşi sau
slujitori ai vămilor.
Vameşii se puteau împărţi între simpli slujbaşi ai vămii, agenţi
vamali sau cei care coordonau activitatea unei vămi şi, bineînţeles, marele
vameş. Această ierarhie putea fi parcursă atât din interiorul sistemului vamal
cât şi din exteriorul acesteia. Funcţia sau locul marelui vameş era ocupată de
cele mai multe ori de cel care cumpăra sau arenda vămile întregii ţări. În
cazul în care vămile nu erau arendate, fiind exploatate în beneficiu propriu
Nu vom consemna decât studiile şi articolele care se referă direct la perioada şi problema
Constantin A. Stoide, Ioan Caproşu, Relaţiile ecu110111ice ale Braşorn/11i cu
Mo/Juva; De la i11cep11t11/ seco/11/11i ol Xl'//1-leu pâ11â Io 1850, Ch1şinf1u, Ed. Uni\esitas.
1992; Constantin Şerban. Sistemul rn11wl ol Ţârii Ro111ânqti în seco/11/ ol XI'/ 11-ll'o. în
Studii şi articole Je istorie. III. 1961, p. 119-143: Alexandru Vasilescu. l'âmile Olteniei suh
011strieci (/7/6-1739}, în Arhi1·ele Oltrniei. 1924.111. nr. 15. p. 370-381: Constantin Tofan
Co11siJero(ii istorice OSII/)/"(/ ern/11(iei 1·â111ilor pe teritoriul 7ârii .\fo/dm·ei în secolele XII'XI '///, în Cwpica. XXXI. 2002. p. 111-121: Ioan Murar1u, Un dornml'nl /il'i1·itor la
1·â11::area „ Slujhei l'ămii „ în Moldo1·0 în /)('riouda I iunuorie-30 iunie 1804. în Cwpicu.
XXIX. 2000. p. 215-224; Idem. Date noi 1nfri11d orgoni::urea 1·w1wlâ în .\!o/dorn la
i11ceput11/ secolului ul XIX. în Cu11Jirn. XXX, 200 I. p. 113-11 (1: Cihcorghc Ghibfmcscu.
( "otos1ih11/ 1·â111ilor Moldo1·ci ( 1765) în Ioan Nec11/Ct', /3ulcti1111/ M11::c11/11i .\/1111ici1wl Joşi.
anul I. fascicola li. 1922. p. 193-239
~ ( ·unstant111 To fan . Dregâtori ai f'ârii A!oldo1·ci în ernl 1nedi11. I 'w11qii(,\'/l '-XI '//J. în
Memoria a11tiq11italis, XXII, p. 511-529

1

analizată:
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domniei. ,.în credinţă", toţi vameşii, inclusiv marele vameş. erau dregători
ai statului. Această dregătorie avea importanţa ei în primul rând prin
avantajele băneşti pe care le aveau vameşii.
Cei mai mulţi dintre vameşi proveneau din rândurile negustorilor,
dar şi a unor boieri mari sau mici, deoarece atât primii cât şi ultimii
dispuneau de anumite „lichidităţi" financiare cu care puteau să „cumpere'',
adică să arendeze vămile de la domn. În plus, primii dispuneau pe lângă
sumele de bani, de abilităţile meseriei, atât de necesare în desfăşurarea
operaţiunilor vamale, cunoscând posibile subterfugii utilizate de negustori în
evitarea plăţii taxelor vamale.
Din numărul relativ mare de menţiuni nominale ale vameşilor din
această perioadă, un număr destul de important sunt menţiuni târzii ale unor
asemenea dregători din secolul al XVII-iea, cum ar fi: Condrea (Condea,
Conda) la I O decembrie 1701, 4 aprilie 1704 şi 9 iulie 1715 1; Păun la 25
aprilie 1704, 4 şi 12 iulie 1713 şi 7 decembrie 1748 2; Constantin la 8
3
ianuarie 1704 şi 26 februarie 1713 ; Frangole(Frangulis) vameşul din 27
mai I 702, 19 iunie l 702, 21 iunie 1702, 8 ianuarie 1704, 6 martie 1704, 24
4
noiembrie 1705, 30 noiembrie 1711, 20 iunie 1716 .
Din punct de vedere al originii etnice, există o opinie mai veche care
aparţine istoricului Gheorghe Ghibănescu potrivit căruia toţi vameşii de la
vămile Ţării Moldovei erau ori greci, ori turci. Această apreciere a
istoricului Gheorghe Ghibănescu trebuie nuanţată. Dacă originea greacă a
numeroşi vameşi din această perioadă este o realitate, originea turcă a unora
dintre ei nu se poate susţine în stadiul actual al cercetărilor noastre. Practic
nu am întâlnit nici un vameş de origine turcă pe teritoriul Moldovei în
această perioadă în ciuda dependenţei tot mai accentuată faţă de Imperiul
Otoman. Foarte mulţi vameşi care au existat în această perioadă au fost de
origine greacă. Fenomenul este explicabil deoarece în această perioadă pe
teritoriul Ţărilor Române şi în particular al Moldovei au pătruns un mare
număr de greci, sosiţi atât în suita domnilor fanarioţi cât şi din proprie
iniţiativă, în special ca negustori şi meşteşugari. Din rândurile acestora s-au
recrutat numeroşi vameşi. Fiind buni cunoscători ai limbii elene aceştia
puteau conversa cu negustorii de diverse origini, care treceau prin punctele
vamale respective, dintre care mulţi erau greci sau cunoşteau această limbă
măcar la un nivel elementar de comunicare.
Cutulogul doc11111ente!or 1110ld01·eneşti din ar/Jii·u istorică centrală a statului. voi. V,
1974. Bucureşti. nr. 98. 725. 1329. În conturnare se va cita Catalogul
c Ibidem. p. 310-31. nr. 1157: Aurel V. Sava, Dorn111e11tele Lâpuşnei, 1937. p. 154. nr.
129: Ioan Caproşu Dornmrnte 111'il'itoare la istoria oraşului laşi, voi. V. laşi. Ed. Dosoftei.
nr. 577. p. 354-356
1
lhide111. nr. 132. 139, 141. 275
4
Catalogul, nr. 132. 139, 141, 205, 275, 496. 1412
1
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Astfel, Ion Neculce notează în cronica sa că în domnia lui Grigorie
Ghica „şi câte diregătorii la margine, tot grecii le ţineau, iar boierii de ţară
1
erau numai cu numele" şi că în timpul primei domnii a lui Constantin
Mavrocordat ( 1733-1735) "greci pă cum s-au scris că erau mulţi, ici toati
boieriile şi pârcălăbiile şi vămăşiile cele di pi margini, cu agonisit<ă> tot iei
le cuprinsăs<ă> de li-au luat, iar boierii de ţar<ă> nu pute încăpe la
. . - „2
numea .
Răzbate din aceste două fragmente amărăciunea marelui boier
autohton faţă de pătrunderea masivă a elementelor greceşti şi de situaţia
privilegiată a acestora pe teritoriul Moldovei în timpul domnilor fanarioţi,
de preluarea de către aceştia a unor izvoare importante de venituri, a
slujbelor sau „boieriilor" care erau legate de fiscalitate, „di pi margini" care
aduceau bani, printre care şi „vămeşiile".
O altă dovadă că vameşii din această perioadă au fost dacă nu în
totalitate măcar în bună parte greci, este şi redactarea în limba greacă a
registrelor vamale, care erau împărţite vameşilor şi după care se realiza
operaţiunea de vămuire a negustorilor. Acestea erau traduse în limba greacă
după originalul în limba română aflat în visteria ţării. Existenţa acestor
documente vamale redactate în limba greacă demonstrează că vameşii
respectivi erau de origine greacă sau aveau slujitori care cunoşteau această
limbă 3 .
Şi menţiunile documentare şi narative atestă existenţa în această
perioadă a unui număr mare de vameşi şi de slujbaşi ai vămii cu nume
greceşti, cum ar fi: Frangole, Manolaki Hunnuzaki, Chirigi Hunnuzi,
Chiriţihus Mutrachi, Grigorie Bozagiul (Buzagiul sau Bozagioglu), Pantazi,
Ianacachi (lenache cumnatul lui Ion Teodor Călmaşul), Diamandache,
Gheorghe Kurida (Karida, Karidas), Hurmuzis, Karacada, Tzigaras,
Teodosachi, Lefteri, Zoia, etc.
În unele situaţii, se face menţiunea că vameşul este grec, chiar dacă
nu-i cunoaştem numele. Astfel, pe 14 martie 1701, vameşul grec de Galaţi,
dar căruia nu-i cunoaştem numele, nu-i percepe vamă stareţului Leontie,
originar de la Moscova. În acelaşi timp, printr-o scrisoare, îi cere vameşului
turc de pe celălalt mal al Dunării să nu-i perceapă taxe vamale atât
4
dregătorului cât şi însoţitorilor .

Ion Neculce, Leto11i.1·eţ11/ l'iirii Mohlo1·ei, edit. cnticf1 de GabneI ŞtrempeL Bucurqti, Ed.
Minerva I 982, p. 728
' lhide111, p. 734
1
· Gheorghe Ghibănescu, 011 cit. p. I 93
~ Câlâtori striii11i în Ţâri le Ro111â11e, coord. Mana I Io Iban, Bucurqt1, Ed. Ştim ţi fieri ş1
enciclopedică, 1980, voi. VIL p. I 87; M1ha1 Spielmann. /::.1·oare şi 111iirt11rii re/'eritoare la
e1·reii din Ro111â11ia. voi. li, partea I, Bucureşti, Ed. I Iasefcr. 1988, p. 7, nr. 4

1
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O sene de slujitori vamali poartă pe lângă numele obişnuit
cognomenul de „grecul" cum ar fi Teodor Grecul „grămătic" la vama
Movilăului. Putem considera că posibilitatea ca acest slujitor al vămii să fie
efectiv de origine greacă să fie foarte mare, mai ales că vameşul de la
Movilău era grec, acesta alegându-şi probabil un conaţional pentru a scrie
1
diversele acte ale vămii •
Pe 23 octombrie 1796, negustorul braşovean Todor (Tudor) Ivan îi
scrie lui „arhon vameşul" din Grozeşti că a trimis patru care de marfă pentru
„bolta''- prăvălia de la Focşani. În stadiul actual al cercetării noastre este
greu de stabilit cine se ascunde în spatele apelativului de „arhon" şi de ce
origine etnică era, dar utilizarea acestui apelativ de origine greacă, ne
determină să credem că vameşul de Grozeşti din anul respectiv era un grec 2 .
Fără îndoială că şi dintre vameşii cu nume specific româneşti sunt
foarte mulţi greci cu nume schimbate, în curs de asimilare. Astfel, la 27
iunie 1703, Adam, fost chervasargiu(vameş) împreună cu soţia sa Zamfira şi
fiul lor Frangulis(Frangole) efectuează o vânzare către egumenul Meletie.
Deşi părinţii au nume specific româneşti, fiul are un nume străin, specific
grecesc, fenomen ce poate ilustra un proces insuficent de asimilare etnică şi
lingvistică a acestei familii. În opinia noastră, Adam este un grec care şi-a
schimbat numele şi care a luat ca soţie o româncă 3 .
Alături de greci au existat şi un număr destul de mare de vameşi de
origine română. Astfel, dintre cei ce au avut origine indubitabil românească
putem exemplifica: Toderaşco, Crăciun, Ştefan, Toader, Gheorghiţă,
Simion, Ioniţă Lipan, Ioniţă Similanu, Dan, Vasile Constantin, Gafencu,
Alexandru Isăcescu, Coste, Ilie Tomiţa, Petrache, etc. La aceştia se adaugă
numeroşii slujbaşi care erau subordonaţi vameşilor şi care proveneau dintre
autohtoni.
Complexitatea relaţiilor economice şi a situaţiei social-politice a
Moldovei a făcut ca pe lângă greci şi români vameşii să fie şi de alte origini
etnice. Astfel, în timpul domniilor lui Constantin Racoviţă Cehan,
dregătoria de sluger şi mare vameş a fost dată lui Frarn;:ois Thommas
Linchoult (cunoscut sub denumirea de Linţul), de origine franceză. A fost
un om de casă a acestui domn, atât la Iaşi cât şi la Bucureşti, comercializând
mari cantităţi de ceară împreună cu fraţii săi care au rămas la Iaşi şi după ce
acesta a. plecat la Constantinopol împreună cu domnul mazil-1.
In secolul al XVII-iea, pe teritoriul Moldovei, au pătruns un număr
destul de important de negustori evrei. Dintre aceştia au fost persoane care
Gheorghe Gh1bănescu. op cir. p. 197
Constantin A. Stoide ş1 Ioan Caproşu, op. cil. p, 235
' Catalog11/, \'Ol. V, p.5 7. nr. 220
~ Pseudo-Enache Kog~ilniceanu. Cronici 1110/dol'C11eşti, p. I 05. În continuare se va cita
1

2

( 'm11ici 1110/d01·eneşti
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au arendat, au „cumpărat" de la boierii care aveau moşii la margine vadurile
şi au făcut poduri plutitoare ,,luntri" peste Nistru, încasând „brudina".
Fenomenul este atestat încă de la începutul secolului. Astfel, pe 18 februarie
1701, stareţul Leontie, sosit de la Moscova, face afirmaţia că vama
moldovenească de la Soroca este arendată de evrei. Această afirmaţie
trebuie privită însă cu multă circumspecţie, fiind vorba, în opinia noastră, ~e
o confuzie făcută de călătorul străin care nu cunoştea realităţile locului. In
cazul de faţă este vorba de taxa plătită pentru trecerea fluviului cu podul
plutitor şi nu de vama obişnuită a târgului Soroca, care nu putea fi arendată
1
unor negustori necreştini . De altfel începând cu secolul al XVIII-iea, pentru
călătorii şi negustorii care treceau prin Iaşi, vama se încasa în această ultimă
localitate.
Pe 14 octombrie 1742, Ilieş vei căpitan de Soroca trimite o scrisoare
domnului prin care arată că boierii care au moşii la „margine" la malul
Nistrului au vândut vadurile la evrei, „care au făcut luntri peste Nistru",
favorizând plecarea a numeroşi locuitori peste fluviu. Şi această informaţie,
la fel ca altele din această perioadă, atestă faptul că nu au existat vameşi de
origine evreiască ci doar proprietari evrei de poduri plutitoare la anumite
vaduri de peste Nistru, arendate de la stăpânii de moşii din această zonă şi
2
pentru care încasau „brudina" .
Dregătoria de vameşi aducea importante sume de bani atât în cazul
în care vameşii erau slujbaşii domniei sau erau arendaşii punctelor vamale,
vămilor. Această situaţie reiese şi din sumele mari de bani pe care aceştia
erau dispuşi să le investească în arendarea, cumpărarea vămilor. În unele
situaţii mai multe persoane se asociau pentru a cumpăra o vamă sau toate
vămile Moldovei. Pe 9 noiembrie 1786, un firman al sultanului Abdul
Hamid ne infonnează că fostul zaraf al monetăriei imperiale Bedros,
condamnat între timp, ar avea la vameşii de Galaţi Kara-Koda şi Macarie
I 00 pungi de aspri. Probabil este vorba de un împrumut, sau de o afacere
comună_ a celor trei persoane în legătură cu această vamă 3 .
ln primele decenii ale secolului al XIX-iea dispunem de infonnaţii
cu privire la salarizarea vameşilor. Salariile reprezentau un procent însemnat
din totalitatea câştigurilor vamale. Astfel, din anul 1825, dispunem de mai
multe menţiuni ale salariilor vameşilor. Din cei 1612 lei şi 17 parale venituri
ale vămii de la Focşani pe luna februarie, salariile vameşilor au fost de 108
!ei, iar vameşul de la Tg. Nou a luat 80 de lei din 498 de Ici venituri vamale.
ln august 1825, dintr-un total de 827 de lei venituri vamale, personalul
1

( '1/lâtori strâini în /âri/e Ro11ui11e. coord Maria I lolban. wil. \'I I p. I 87
' Condico lui Co11sta11ti11 Mm·mrnrclut. Ed. de Corneliu Istrate. la:;;1. \Ol. III. 1987. p.17-L
nr. 1753
' Mustal'a Ali Mehmed. Duc11111e11tc t11rceşti 111"il'1nd istorio Ronlliniei. \'Ol. li. p. 82. 83. nr.
57. 58
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vămii

salarii de 180 de lei, la care s-au adăugat 60 de
lei peşcheşuri (năravurile vechi încă nu au dispărut). Cel mai puţin a încasat
vameşul din Herţa 30 de lei, din 329 de lei venituri vamale pe luna
1
septembrie din acelaşi an • Cele mai multe menţiuni ale vameşilor din
această perioadă, ca de altfel şi în perioadele anterioare, se referă la calitatea
de martor a acestora la diferite tranzacţii, întărind prin mărturia lor
autenticitatea actelor respective.
Dispunând de importante sume de bani, vameşii le-au investit în
cumpărarea unor proprietăţi urbane sau rurale, sau lasă moştenire anumite
de la

Galaţi primeşte

proprietăţi.

Astfel, în perioada analizată, am reuşit să identificăm un mare număr
de cazuri în care vameşii întăresc prin mărturia lor diferite acte, sau care
participă la diferite procese, cumpără şi vând diferite proprietăţi, fac danii,
participă la stabilirea hotarelor unor proprietăţi. În trei cazuri sunt angajaţi în
diferite misiuni cu caracter diplomatic. Toate acestea demonstrează
implicarea activă a vameşilor în viaţa socială a Moldovei din perioada
respectivă.

Din cei 108 vameşi un număr de 16 au fost mari vameşi şi foşti mari
vameşi: 12 vameşi de laşi, din care cel puţin unii au fost şi mari vameşi, 6
vameşi de Focşani, 5 de Bârlad, 6 de Galaţi, 2 de Roman, 2 de Grozeşti, 1
de Orhei şi 2 de Fălciu. Pentru o serie de vămi, cum ar fi Suceava, Chişinău,
Neamţ, Dorohoi, Răbâia, Tecuci, Odobeşti, am reuşit identificarea a câte
unui vameş sau, în cazul cel mai bun, a câte doi. Este semnificativ faptul că
pentru anumite puncte vamale ca Focşani, Bârlad, Galaţi şi Grozeşti am
reuşit identificarea mai multor vameşi, demonstrând importanţa vămilor
respective, a drumurilor comerciale care treceau prin acele localităţi.
Semnificativ este faptul că pentru vechea capitală a Moldovei nu am
putut identifica decât un singur vameş, demonstrând scăderea importanţei
vechii capitale a Moldovei ca vamă. De altfel, după 1775, Suceava,
Câmpulung Moldovenesc şi Cernăuţi au fost ocupate de austrieci dispărând
din reţeaua vămilor Moldovei.
Dintre slujitorii inferiori ai vămii menţionăm „grămăticii"', „curierii
vamali" şi în special „cantaragii din vamă". Dacă primii întocmeau diferitele
acte, sau „cărţulii" din vamă, curierii transportau banii şi actele de la vama
respectivă la Iaşi iar cantaragii realizau operaţiunile de cântărire a mărfurilor
necesare pentru corectitudinea vămuirii. Astfel pentru această perioadă am
identificat mai mulţi cantaragii din Iaşi cum ar fi: Andrieş, Adam, Andrei
Damian şi Ion, ultimul fiind „cantaragiu la vama", menţionându-se în mod
expres locul în care îşi desfăşura activitatea. Şi ceilalţi cantaragii identificaţi
în cadrul cercetării noastre îşi desfăşurau activitatea cu foarte multă
1

Dumitru Z. Furnică, Doc11111entc privitoare la co111er(11/ ro111â11esc(i 4 73-1868), Bucureşti.

1931, nr. 220, 221. 223, 225.
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probabilitate tot în cadrul vămii, unde exista posibilitatea de a practica
1
această îndeletnicire .
De altfel, la începutul secolului al XIX-iea ( 1804), vama de la laşi
avea 12 slujitori „scutiţi de bir şi havalele". Dintre aceştia 6 erau cu „cărţi"
2
(probabil întocmeau actele), iar 6 erau cantaragii . În anul 1820, numărnl
3
slujbaşilor ( chinargiilor) de la vama din Iaşi a ajuns la 18. Şi la celelalte
vămi existau asemenea slujbaşi, cu menţiunea că aceştia erau mult mai
puţini sau lipseau dacă vama respectivă era mult mai puţin imp011antă.
În această perioadă, mai mulţi vameşi ai Moldovei au avansat pe
scara ierarhiei sociale şi politice, ocupând alte dregătorii imp011ante. În
1705, Toderaşco vameş ajunge staroste de Putna la Odobeşti"\ în 1711, după
fuga lui Dimitrie Cantemir în Rusia, Cu11 Mehmet Paşa îl ridică la rangul de
5
postelnic pe Grigorie Buzagiu , Manolache Hurmuzaki mare vameş în
octombrie 1702 ajunge mare comis la începutul celei de-a doua domnii a lui
6
Nicolae Mavrocordat , Scarlat vameş de Galaţi ajunge pârcălab în aceiaşi
7
8
localitate , Dumitru vameşul a fost pus căpitan de ţinut la Trotuş , Frarn;ois
9
Thommas Linchoult vameş şi sluger mare al Moldovei între 1749-1753 ,
10
Coste vameş ajunge temporar ispravnic de Hotin 1773-1774 , iar Petrache
11
vameş ajunge în 1779 ispravnic de Neamţ .
La fel ca şi în secolele anterioare, alături de domni, vameşii s-au
ocupat şi cu negustoria. Astfel, în 1753, a ars vama domnească din Iaşi şi
odată cu ea multă marfă care aparţinea domnului, negustorilor, dar
şi
marelui vameş Lefteri. Între 1749-1753, marele vameş „Linţul" a
monopolizat comerţul cu ceară de pe teritoriul Moldovei. Prin aceste
operaţiuni comerciale, vameşii îşi sporeau averea imobiliară sau mobilă. În
anumite situaţii vameşii nu ezitau să recurgă la fraude şi abuzuri în
detrimentul domnului şi al negustorilor. Astfel mai mulţi negustori evrei
care aduceau „horelcă" din Polonia au fost vămuiţi în mod abuziv de

Ion Caproşu, Documente pri1·itoare la istoria oraşului laşi. laşi, Edit. Dosoftei. voi. V.
nr. 121,584,623, 650, 808, p. 67, 361,397,416, 529. 530
~ Ioan Murariu. op cit., p. 215-221
1
Gheorghe Gibănescu. laşii în 11\20, în /011 Nernlce, fasc. 111. 1923. p. 11
4
Catalogul, voi V, p. 124. nr. 4 78
" Cronica Ghiculeştilor, p. 119
1
II. Acte relati1·e la istoria
' Nicolae Iorga, Studii şi docu111ente, I. Socotelile Bistri(ei,
1

catolicis11111lui. Bucureşti, 190 I, p. 63
7
Condica lui Constantin Mmn1cordat, voi. 11, p. 70, 302. nr. 413. 856
~ lhide111, voi. III, p. 398. nr. 167
" Cronici 111oldol'eneşti, p. I 03
10
(iheorghe Ghibănescu, Surete şi /:::1·oade (Docu111e11te hosamhene), voi XI. laşi. 1922, p.
29. nr. 15
11 M.h . c·
1 a1 .osific Iiescu. Regeste dupâ Joc11111e11tele slm·o-ro111â11e din donafia 1\'icolae !Jmsu
şi intrate în colec(ia municipală laşi, în Jon Neculce. anul l. fascicula 2, 1922, iulie. p. 359
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vameşii

din Botoşani pe 30 martie 1742, deşi marfa era destinată
1
comercializării în oraşul laşi •
În uncie cazuri vameşii nu ezitau să ia produse atât de la ţărani cât şi
de la negustorii care veneau la târg, fără să plătească. Astfel pe 7 decembrie
1801, Alexandru Şuţu cere vameşilor de la Bârlad să nu ia produse fără plată
de la cei care aprovizionează oraşul. Porunca domnului adresată vameşilor
din localitatea respectivă îşi are sens numai dacă domnul a fost informat de
existenţa unor abuzuri de acest fel-. Asemenea abuzuri nu au fost rare.
Vameşii aveau un cuvânt însemnat, care era ascultat atât de locuitorii
ţării, dar şi de omologii lor de la vămile din ţările străine. Astfel, la
începutul secolului al XVlll-lea aceştia au intervenit la vameşul turc din
dreptul Galaţilor pentru a obţine o scutire de vamă pentru anumiţi călugări
ruşi. În anumite situaţii operaţiunea de „cumpărare" a vămilor era riscantă
pentru cei ce o făceau. Ocupaţiile străine, războaiele împiedicau
desfăşurarea normală a comerţului şi în acest fel veniturile vamale obţinute
puteau să nu acopere investiţia. Astfel, în 1808, Hagi Moscu a investit 850
de pungi(425000 lei) în cumpărarea vămilor Moldovei. Autorităţile ruse au
suspendat taxele var~1ale la orice fel de „zaharea"(produse alimentare),
cherestea, sare, etc. In acelaşi timp comerţul cu Imperiul Otoman a fost
suspendat, arendaşul percepea numai vama de la oborul de vite.
Prin acest studiu am încercat analiza evoluţiei acestei categorii de
dregători, vameşii, în ultima perioadă de evoluţie a Moldovei medievale.
1

Ioan Caprn~u,011. cit, \ul. V, nr. 220, p. 123
c Ioan /\nlono\ ici. /Joc11111rnre hcîrhidene. \ol. II, B~lrlad, 1912, p. I O1-104
1
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Vameşii

Moldovei medievale (secolele XVIII-XIX)
Naţi o-

Nr.
crt.

Numele

1

Lupu vămeşel
din Roman

naht.

Data

Sursa

român

Sec. al
!ea

XVIII-

român

l2iuniel70l

Ursache
vameşul

2

de

Focşani

grec

vameşul

Frangole
4

vameşul,

vameş

5

6
7

8

9

din

fost

grec

Iaşi

Manolache
Hurmuzaki
mare vameş
Constantin
Măzărachi

Cat., voi. V, p l. 2, nr.
38

Menţ.

Condrea
(Condea)

3

Doc. privitoare la
familia
Callimachi,
voi. II, p. 87

târzie. I O
dec. 170 I, 4
aprilie 1704, 9
iulie 1715
27 mai 1702, 19
mme 1702, 21
mme 1702, 26
martie 1703, 8
ianuarie 1704 6
'
martie 1704, 24
noiembrie l 705
'
menţ. târzii 20
mme 1716, 9
martie 1727

grec

Oct. 1702

român

3 nov. 1702

Adam
fost
chervasaragiu
grec
(vameş la laşi)
Constantin
vameş
de laşi, român
fost mare vameş
Toderaşco
fost
vameş,
staroste
român
de
Putna,

Ibidem, nr. 98., p 188,
nr. 725, 1329

Ibidem, voi. V p.34,
35, 53, 69, 128, 383384
nr.132, 139,
'
141, 205, 275, 496,
1412; Ioan Caproşu
op. cit., voi. IV, nr.
24, p.19-20
N. Iorga, Studii ŞI
doc., I, Socotelile
Bistriţei, II,
Acte
relative
la
istoria
catolicismului Buc„
'
1901,o. 63
Cat., voi. V, p. 44, nr.
175

27 iunie 1703

Ibidem voi. V, p. 57,
nr. 220

27 1urne 1703,
26 febr. 1713

Ibidem, p.57, 306, nr.
57, 1146.

1 oct. 1705

Ibidem,
478„

Odobeşti
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p.124,

nr.

10

11
12

Păun vameşul

Leca

vameş

grec

de

Focşani

Chrigi Hunnuzi
marele vameş

român
grec

Chiriţihus

13

Mutrachi

mare

grec

vameş

14

15

Diamandache
mare vameş
Grigorie
Bozagiul

grec

sau

Grigoraşcu

grec

Bozagiul
Nicolai

Ibidem, p. 310-311,
313-314, nr. 1157;
menţiuni
târzii
1161 Aurel V. Sava,
25 aprilie 1704,
Documentele
27 aprilie 1711,
Lăpuşnei, p.154, nr.
4, 12 iulie 1713,
129, Ioan Caproşu
23 mai 1735, 7
op. cit., voi. IV,
decembrie 1748
nr.239, p. 172; voi. V
nr. 577, p. 354-356
Catalogul, voi. V, p.
29 mai 1706
143, nr. 551
Hurmuzaki,
XIV,
9 febr. 171 O
Doc. Greceşti, partea
I, Buc. 1915
Cronici
brâncoveneşti, ed. de
25 febr. l 71 O
Dan
Horia
Mazilu, 1988, p. 149
Catalogul, voi. V, p.
27april.1711
313-314,nr. 1161
Axintie Uricariul, p.
251;
Cronica
Iulie
1711,
Ghiculeştilor, p. 119,
1719-1720
229; Pseudo-Amiras,
p. 94
Uricari ul,
Axintie
Cronica paralelă a
Ţării

neguţători ul,

16

vameş,

vameş,

Curt

pr. mare
numit de
Mehmet

grec

Iulie 1711

Paşa

17

18

Constantin, fiul
lui Constantin
neguţătorul fost
mare vameş
Mac arie
proprietar
chervăsărie
Iaşi

de
în

pr.
grec

român

Menţiune

26
1713

târzie
februarie

l
1715,
septembrie
1741-31 august
1742 menţiune
târzie
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Româneşti

ş1

Moldovei, ed. de G.
Ştrempel,
Ed.
Minerva, Buc., 1994,
p.
252;
Conica
Ghiculeştilor, p. 121
Catalogul, voi. V, p.
306, nr. 1146
Gheorghe
Ghibănescu,

Ion
Neculce,
fasc.
3,
1923, p. 205, Ioan
Caproşu, op. cit., voi.
m

19

Manole

vameş,

Cernăuţi
Crăciun

20

român

16 aug.1723

roman

25 IUl1le 1725,
menţ. târzie

roman

25 IUl11C 1725,
ment. târzie

Ibidem

român

1 aprilie 1726

Ioan Caproşu, op.
cit., vol. rv, nr.7, p.
4-5

grec

9 martie 1727

Ibidem

vameş

tatăl

lui

Gligoraş vameş

21

Gligoraş

vameş

22

Enachi

23

Stamate
de Iasi

24

Ştefan

român

28 oct. 1728,

25

Ioniţă

român

27 iulie 1729

român

1730, 1
aug.
1743;
12
septembrie
1750,25
februarie,5
aprilie 1752, 29
mai 1756

grec

1730,11
decembrie 1748

român

20 iunie 1730

pr.
grec

10 iulie 1731

român

12 nov. 1731

Ioniţă

26

vameş

vameş

Lipan
de

Roman

27

An tastase
vameş
de
Trotus

28

Iordachi
vameş de

29

Beiul
chervasaragiu la
vamă din Iaşi

30

Tg.
vei

Iaşi

Toader vameş
la podul de la

V, nr. 43, p. 32-33
Ba lan,
Doc.
T.
bucovinene, vol. III,
p. 99, nr. 157.

Răbâia
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Ibidem, voi. IV, p. 53

T.

Ba lan,
Doc.
Bucovinene, vol. V
Ghibănescu,
Gh.
Ispisoace ŞI zapise,
vol.IV,p.108
Perietzeanu,
Al.
Valoarea, în Anuarul,
XXIX, Iaşi, 1992, p.
539, 541-542, nr 2, 4,
5, 8
Corneliu
Stoica,
Valea
Trotuşului,
Oneşti, 2006, p. 458
Ioan Caproşu, op.
cit., voi. IV, nr. 99, p.
76
c. Erbiceanu, Istoria
Mitropoliei
nr,
Moldovei,
CCCXXVIIL p. 295;
Ioan Caproşu, op.cit.,
voi IV, nr. 128, p. 93
Gh.
Ghibăncscu,
Surcte ŞI Izvoade,
voi. XVII, p. 108, nr.
100; voi. XX V, p. 24,

31

32

Hurmuz vameş
din
Iaşi
(Hunnuzis)
Pavel
gramaticul de la

grec

decembrie
7
1731

român

1732

pr.
român

18
1733

român

1736

grec

1O aprilie 1736
menţiune târzie

vamă

33

Constantin fost
vameş

ianuane

Mihalachi
34

35

vameşul,

pr.

marele vameş
Iacomache
Sevasto
fost
vameş mare

36

Ioan
gramatic
de vamă, fiul lui
Pavel cămăraşul

roman

5 aug. 1736

37

Pantazi vameşul
din Cernăuţi

pr.
grec

5 iulie 1737

38

Gheorghită

român

7 dec.1739

nr. XXXI
Ioan Caproşu op. cit.,
voi. IV, nr. 137, p.
100
Ion Dumitru Snagov,
Cat. man. rom. în
Studii. Revista de
istorie, t. 34, 1981,nr.
2,p. 959.
Ioan Caproşu op. cit.,
voi IV, nr. 154, p.
111
Cronica
Ghiculeştilor,

p. 391.

Ioan Caproşu op.cit.,
voi. IV, nr. 279, p.
199
G. Ştrempel, Copişti
manuscnse
de
româneşti
pana la
1800, voi. I, p. 123.
Bălan,
T.
Doc.
bucovinene, voi. IV,
p. 143
Ibidem, p.162.
A

-

Ianacachi mare
vameş

39

40

(cumnatul
lui
Ioan
Toader
Callimachi)
Tiţul

Sandu!
vameş

de

Iaşi

grec

1740

român

15 martie 1740

Doc. privitoare la
familia
Callimachi,
vol, I, p. XL VI.
Ioan Caproşu op. cit„
voi. IV, nr. 384, p.
280-281
Condica
lui
Constantin
Mavrocordat, voi. II,
95,
464-465,
p.
nr.225, 1153

41

Simion vameşul
de la Fălciu

român

14 nov.1741, 25
ian.1742

42

Angheli vameş
de Bârlad

grec

14nov.1741

Ibidem

43

Adrieş

român

19
noiembrie
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Caproşu

op. cit,

1741

voi. V, nr. 121, p. 67

român

8 dec. 1741

Iu i
Condica
Constantin
Mavrocordat, voi. II,
p. 454-456, nr. 121

roman

16ian.1742

român

5 feb.1742.

român

9 febr.1742, 31
mai 1742

Ibidem, p. 507-508,
220, nr.1165, 558

român

1 martie 1742,
17 august 1742
Scarlat
este
pârcălab
de
Galati

Ibidem, p. 170, 302 ,
nr. 413, 856

român

1 oct. 1742

voi.
Ibidem,
p.398, nr. 167.

pr.
român

21mai1743

român

l aug.1744

din

cantaragiu
Iaşi

Simeon
vameşul

44

de
fost
de

Chişinău

pârcălab

45
46

47

Orbei
Dumitru vameş
de Galati
Dumitru vameş
de Bârlad
Dumitru
vameşul
din
Focşani,
biv
vameş
de

Ibidem, p.
364.
Ibidem, p.
nr. 390.

149, nr.
157-158,

Focşani

48

Scarlat vameş
de la pârcălăbia
Galaţi lor
Dumitru
vameşul

49

ce au
fost pus căpitan
de
ţinut
la

III,

Trotuş

Constantin
50

vameşul,

marele

pr.

vameş

51

Ioniţă

52

!sar, fost
mare;
târzie

menţ.

român

22 iulie 1747

53

Dan vameş de
Suceava

român

24
1748

Similanu

vameş

1anuanc
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Cronica
Ghiculeştilor,

p.585.

B.P. Hasdeu, Archiva
istorică a României,
III, o. 129
N .. Iorga,
Doc.
tecucene şi bârlădene,
în Buletinul Comisiei
istorice a României,
IV, p. 176, nr. 33
V.Gh. Miron şi colab.
Din
tezaurul
documentar
sucevean, p. 272-273,
nr. 827

54

Adam
cantaragiu

din

roman

februarie
15
I 749- 8 mat
1750

laşi

55

Enachi

român

30 ma11ie I 749

56

Andrei Damian
cantaragiu din

român

20 aprilie I 75 I

laşi
Linţul

57

58

Francsois
france
Thommas
z
Lichoult) slugcr
şi vameş mare)
Lefteri vameşul
cel mare din grec

59

Ioniţă vameşul

60

Vârnav

62

vameşul

Ion cantaragiu
la vamă
Vasile
Constantin
din
vame$
Bârlad

roman
roman
roman

român

1749-I 753,
176I

După

l

Cronici
moldoveneşti,

ian.

1753
l
septembrie
1754-31 august
I755
IO septembrie
I754
IO septembrie
I754
20 febr.1757

Giurgiuveanu
63

de

vameş

roman

mai-iunie I 760

român
grec

mai-iunie I 760
mai-iunie I 760

român

2I mai I 761 ;2
mai I 766.

român

23 iunie 1762

Cernăuţi

64
65

66

67

Gafencu
Caimutchi
Ioniţă vameş

Or hei

Coste

Ioan Caproşu op.cit,
voi. V, nr. 650, p.416

(Leinţul,

Iaşi

61

Ioan Caproşu op.cit,
voi V, nr. 584, 623, p.
361, 397
N .. Iorga, Studii ŞI
XVI,
documente,
I909

vameş

de
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p. l 05

Ibidem, p. 60
Ioan Caproşu op. cit,
voi. V, nr.804, p.527
Ibidem
Ibidem, nr. 808, p.
529-530
Antonovici,
Ioan
Documente
bârlădene, voi. I, p.31
Lia
Benyamin
ŞI
colab.
Izvoare
ŞI
mărturii referitoare la
evreii, voi. 11-2, p. 33,
nr. 29
Ibidem
Ibidem
V.
Sava,
Aurel
Documente privitoare
la
târgul şi ţinutul
Orheiuiui, Bucureşti,
p. 243-247, 257
Doc.privitoare
la
familia
Callimachi,

Gheuca
68

69

70

vameşul

din

Văscăuţi

rnenţ.

târzie
Gheorghe
Kurida
(Kuridas,
Karida) vameş
Movilău
de
(Otacului)
Teodor Grecul
grămătic
la
vama

II, p. 186, nr. 67
Bălan,
Theodor
Documente
bucovinene, voi. Il I,
p.207

roman

30 martie 1764

grec

1765martie
martie 1766

Ghibănescu,
Gh.
vămilor
Catastihul
Moldovei, p. 193-197

pr.
grec

1765-1766

Ibidem, p. l 97

pr.
român

Martie 1765

Ibidem, p. 198

român

Aprilie 1765

Ibidem, p. 195

roman

1765

Ibidem, p. l 95

român

1765

Ibidem

roman

1765

Ibidem

roman

18 iulie 1765

român

1765-1774;15
mai 1765; 2 mai
, 11 iunie 1766;
31 mai 1768:

român

30 sept. 1773

Movilăului

71

Nicolae cuner
vamal la aceiaşi
vamă

72

Neculai
vamal

cuner

Ion Rubachi din
73

Măcăriuca

curier vamal
74
75
76

Conţescu

din

Iarova
Radu
Condrescul
Simion

Tăutu

Alexandru
lsăcescu

77

vameş,vel
vameş,

biv vei

vameş

78

Coste vameşul
ce
au
fost
1sprav111c
de
Hotin
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Doc. privitoare la
Callimachi,
familia
vol. I, nr. 21, p. 579
Gh. Burlacu, M.S.
Rădulescu,
Ioneştii
studiu genealogic ŞI
istoric, p.25;
Gh.
Ghibănescu, Surete şi
izvoade, XIV, p.56,
59-60, 61; nr. 2, LIII.
Idem,
Surete
ŞI
izvoade, voi. XI, p.
29, nr. 15

79

80

81

Tomiţa

Ilie
vameş

de

român

l
decembrie
1773

roman

5 iulie 1777

român

Martie, 25 iunie
1779

de

român

9 nov. l 786

vameş

pr.
român

9
noiembrie
1786

român

lOnov.1786

Iaşi

Petrache vameş
de Bârlad
Petrache vameş,
biv
vameş
.
.
ispravnic
de
Neamţ

Caracudă( Kara-

82

Koda)

vameş

Galaţi

83

Mac arie
de Galati

84

Vasile

Ioan
85

vameş

Găluşcă

Voicu
de Tg.

87

88

89

Ibidem
Tezaur
arhivistic
vasluian, p. 92, nr.
291
c. Stoide ŞI Ion
Caproşu,

Relaşiile

român

Mai 1788

econ01mce
Moldovei
Braşovul, p. 234
Ibidem

Ocna

86

Lia
Benyamin
ŞI
colab., op. cit., p. l 00101, nr. 81
Tezaur
arhivistic
vasluian. Catalog de
documente, p. 86
Mihai Costăchescu,
Ion Neculce, 1922,
anul I, fasc. 2, iulie,
p.359
Mustafa
Ali
Mehmed,
Doc.
turceşti
privind
Istoria României, voi.
II, 1774-1791, p. 82,
83,nr. 57, 88

Spiridon
grâmâtic
la
Ocnă sau vamă
Leondie
Popovici vameş
de Grozeşti
Ioan
Lazăr
logofăt
din
vama Grozeşti

român

Mai 1788

român

l O iunie l 789

roman

10iuliel791

vameşul
Zoia
din Focşani

grec

6 aug. 1791
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ale
cu

Corneliu
Stoica,
Istoria oraşului Tg.
Ocna, p. l 15
Stoide,
Constantin
Ioan Caproşu, op.
cit., p. 235
Iorga,
Acte
N.
româneşti ŞI câteva
greceşti din archivele
companiei de comerţ
oriental din Braşov,
Vălenii
de Munte,
1932,p. 267

90

91

Antohie vameş
de Focşani
Panai te
Ioniţă
vameş
fost
de
probabil
Soroc a
Constantin

92

român

6 aug. 179 l

român

10
1792

Balş

arendaş

al

vămilor

Ibidem

.

.

ianuane

.

.

român

l ianuane
iunie 1804

30

grec

29
decembrie
1808

român

13 martie 1809,
14 martie 1818,
23 oct 1819

Moldovei
93

Hagi Moscu

Gheorghe
94

vameşul

din

Tecuci
Buhuş

Ienache
95

96

din

vameş

Adjudul Nou
Toader
Corodeanu
de

vameş

97

98

Caracada
de Galati

vameş

de

vameş

o

Gavril
din Tg.

10

Dumitrachi

vameş

Trotuş

Un
Murariu,
Ion
document privitor la
vânzarea
„Slujbei
""
.. ,,
vam11
în Carpica
XXIX, p. 215-224
Constantin
op.cit.,
Erbiceanu,
1888,p. 524
Cândea,
Virgil
Mărturii

româneşti

peste

hotare,
1991, p.

Bucureşti,

159, 160
C. Stoide ŞI Ioan
Caproşu, op. cit., p.
245

român

1815 20 martie,
1816

Iacov
Antonovici,
bârlădene,
voi.
Doc.
11,p. 205

grec
din
Iepir

1818

Nicolae Iorga Opere
economice, ed. de
Georgeta Penele a p.
724

grec

1818

Ibidem

grec

Dec. 1820

roman

18 aug.1823

pr.

1-18

Dorohoi

10

p.

Mai 1810

Teodosachi
99

ŞI

român

Bârlad
Tzigaras
arendaş al vămii
de la Galaţi

Benyamin
Lia
colab„ op. cit.,
240-241, nr. 151

februarie
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Oh.
Ghibănescu,
Surete ŞI izvoade,
voi.XII, p. 97, nr.
XXXIII.
Colecţia
de
documente
de
la
Filiala
Arhivelor
Statului Bacău, nr.
297
Dumitru Z. Furnică,

1

vameşul

de

Documente privitoare
comerţul
la
românesc, Bucureşti
1931, p. 299-302

român

1825

grec

2-27
1825

pr.
roman

l iunie 1825

Ibidem, nr. 222

pr.
român

l iunie 1825

Ibidem

grec

1-31
1825

august

Ibidem, nr. 223, p.
306-307

român

3-28 septembrie
1825

Ibidem, nr. 225, p.
320-321

Focşani

10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7

Vele
de Tg.

lan cu
vameş

Nou
Dumitrachi
Necula vameş
de Burduieni
Ioniţă

Mihail

Ioan Poti
de Galaţi
Iordache

vameş

Lepădatu vameş

de Herta
Ioan
căpitan
vameş

februarie

Gâlcă
ŞI

de

roman

27 iunie 1827

român

6iuniel831

Sculeni

10
8

Gh. R:uca vameş
de Grozeşti

Ibidem, nr. 221, p.
302-306

Traian
Ichim,
Documente. Lucruri,
în Ion Neculce, fasc.
7, 1928, p. 152-153.
Catalogul
documentelor
greceşti din Arhivele
Statului de la Braşov,
voi.
I,
Bucureşti,
1958,p. 710,nr. 2419

RESUME
En continuant ses anciennes preoccupations, I 'auteur analyse des
douaniers dans le demiere etape de la Moldavie du Moyen Âge. L 'accent est
mis sur leur diversite ethnique, Ies modalites de mettre en pratique leurs
attributions, la richesse qu 'ils pouvaient acquerir et leur statut social.
Ă la fin de cette etude Ies informations sont synthetisees dans un
tableau qui comprend 108 douaniers et sujets des ceux-ci.
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ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA POMPIERILOR
ÎN ORAŞUL BACĂU PÂNĂ LA 1948
Prof Eugenia

Mărioara

MIHALCEA

Focul a fost, încă de la începutul civilizaţiei umane, un aliat şi un
duşman al omului. Controlat şi stăpânit a contribuit decisiv la evoluţia
omului, a fost element primordial pentru confecţionarea aproape a tuturor
celor necesare - hrană, îmbrăcăminte, unelte, arme, iar în manifestarea sa
liberă, scăpat de sub control, în nenumărate rânduri a produs dezastre,
uneori de foarte mare amploare. Din aceste cauze omul a încercat şi şi-a
perfecţionat continuu metodele de a face ca focul să-l slujească, dar şi
pentru a-l anihila atunci când izbucnea şi provoca distrugeri.
Cu certitudine preocupări pentru stingerea incendiilor în aşezarea
aflată aproape de confluenţa Bistriţei cu Siretul au fost încă de la
începuturile ei, dar lipsa infonnaţiilor mai vechi nu ne dau posibilitatea
identificării modului şi mijloacelor de acţiune. Cele mai vechi documente
păstrate în arhiva creată de Primăria Bacău, care se referă la activitatea
pompierilor băcăuani, datează din anii unnători aplicării Regulamentului
Organic în Moldova. Acesta cuprinde, între articolele 60 - 67 ale secţiei a
1
VI-a, măsuri privind organizarea unei „bresle de tulumbagii" şi de
prevenire şi de stingere a incendiilor. Breasla trebuia să fie alcătuită din 24
de persoane şi să fie dotată cu cotiuge, ciuturi, topoare, căngi, scări şi alte
unelte specifice. Asigurarea financiară şi logistică a pompierilor era în
sarcina eforiei (vechea denumirea a primăriei).
Alarma, în caz de incendiu, urma să se dea dintr-un turn de
observaţie prin ridicarea unui steag în culoarea cvartalului (cartierului) în
care izbucnea focul, pe timp de zi şi prin bătaia clopotului, o dată sau de mai
multe ori, pe timp de noapte. Pentru prevenirea izbucnirii incendiilor era
interzisă depozitarea lemnului, a păcurii, fânului, stufului şi a altor materiale
asemănătoare în podurile caselor sau în cantităţi mari pe lângă case.
Locuitorii erau obligaţi să-şi cureţe bine hornurile iar casele trebuiau
construite „după rânduiala meşteşugului arhitectonicesc." Potrivit
regulamentului aveau obligaţii în prevenirea şi stingerea incendiilor atât
hornarii cât şi sacagii.
Măsurile prevăzute în regulament au fost bune dar nu suficiente
pentru organizarea serviciului pompierilor, iar dotarea acestora nu Ic
permitea să facă faţă unor incendii de mari proporţii. Se impunea o lege
specială care să reglementeze organizarea şi funcţionarea acestui scrYiciu

1

Reg11/a111rnt11/ Organic al Pri11cipat11/11i Mo!Jo1·ci. la~i. 183 7. p. I 18-120

267
https://biblioteca-digitala.ro

potrivit cu amploarea pe care o luase dezvoltarea oraşelor spre mijlocul
secolului al XIX-iea.
Cel care s-a preocupat de această problemă, încă de la începutul
domniei sale, a fost domnitorul Mihail Sturdza. În ianuarie 1835 a fost
elaborată o lege sub denumirea „ Aşeză111â11t11! pentru organizarea comandei
de pompieri din capitalie " 1 (laşi, n.a.), care apoi s-a aplicat şi în celelalte
oraşe sau târguri unde s-au înfiinţat eforii. Acest Aşezământ poate fi socotit
actul de naştere al serviciului pompierilor, prin reglementările sale. Referiri
la conţinutul său s-au făcut până spre sfârşitul secolului al XIX-iea, chiar
dacă au fost adoptate alte două legi importante în deceniul al VIII-lea al
veacului trecut. Dată fiind importanţa Aşezământului vom prezenta mai
amănunţit unele prevederi ale acestuia. El era alcătuit din trei părţi şi anume:
-,. I - Despre alcătuirea Comandei de Pompieri,
Ji- II - Administraţia Companiei de Pompieri,
-,. III - Supunerea Comenzii de Pompieri şi datoriile ei.
Prima parte cuprindea prevederi referitoare la categoria de persoane
care alcătuiau Comanda Pompierilor. Astfel, ofiţerii şi subofiţerii erau
recrutaţi din rândul miliţienilor, iar soldaţii, o parte din cei ce se eliberau din
miliţie, iar altă parte din locuitorii care erau folosiţi şi până atunci de către
eforii la stingerea incendiilor. Cea care stabilea care dintre orăşeni puteau
face faţă noilor reglementări era Agia, iar asigurarea numărului de oameni
necesari se făcea de două ori pe an la 1 ianuarie şi la 1 iulie. Banii necesari
întreţinerii pompierilor unnau să fie prevăzuţi în bugetul anual al eforiilor.
Drepturile şi privilegiile pompierilor erau reglementate prin anexa 3 a legii,
care specifica că durata stagiului era de 6 ani, perioadă pentru care familia
pompierului era scutită de orice dare. Pentru cei care se angajau să slujească
timp de 18 ani unna să se elibereze de către vistierie o patentă de scutire pe
viaţă pentru toate dările. Această reglementare era menită să asigure
stabilitatea în rândurile celor care fonnau serviciul pompierilor, dar din
nefericire nu a fost aplicată. Tot în partea întâi a Aşezământului se stabilea
şi unifonna pompierilor, care era asemănătoare cu a miliţiei diferind doar
culoarea postavului folosit. Astfel, ea trebuia să fie sură în loc de vânătă atât
la „mundire"-' cât şi la pantaloni şi mantalele ofiţerilor. Rangurile inferioare
aveau în loc de mundir surtuc fără pulpane, de forma celor căzăceşti, cu
guler vânăt şi nasturi albi.
Partea a II-a trata modul în care urmau să fie administrate
companiile de pompieri. Salariul unui pompier era stabilit la 120 lei pe an,
ceea ce însemna cu 4 lei pe lună mai mult decât soldaţii infanterişti şi cu 2
lei mai mult decât cei din cavalerie. Surplusul de bani era explicat în lege
prin aceea că pompierii aveau o răspundere sporită unnând a avea în grijă
DJAN la~i. fond Secrl!lariatul dl! Stat al Moldm·l!i. d. 315, f. 21
' Tunica uniformei militare
1
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caii şi instrumentele specifice activităţii lor. Pentru asigurarea a lim entării
corespunzătoare a pompierilor erau nece ari , potrivit legii , câte 20 de parale
de om pe zi-noapte, iar pentru îngrijirea unui cal câte 240 de le i pe an
(hrană , potcovit, îngrijire medicală în caz de nevoie) .
Aşezământu l cuprindea şi măsurile ce erau necesare pentru păstrarea
in trumentelor pompierilor în bună stare de funcţionare. În anexa 8 întitulată
,,Povăţuire cum să se fie instrumentele de .foc În Întregime şi cum să se ungă
mânecile lor şi să se păzeas că de stricăc iun e" sunt menţionate chiar şi reţete
pentru diferite so lu ţii necesare întreţinerii instrumentelor. Astfe l, furtunul ,
confecţionat din piele, pentru a fi rezistent, unna să fie uns de trei ori pe zi
timp de trei zi le „cu o unsoare făcută dintr-un pud de dohot curat, 4 puduri
de său de vacă proaspăt şi nesărat şi 2 puduri de ceară ga lb enă."
A Ill-a parte reglementa subordonarea Comandei de Pompieri faţă de
Agie şi mai departe faţă de Ministerul din Lăuntru a l Moldovei. De hrană ,
îmbrăcăminte, disciplină şi păstrarea instrumentelor răspundea direct
comandantul companiei de pompieri . Datoria pompierilor era de a e îngriji
de îmbrăcăminte , cai şi instrumente şi „a se afla gata în toată vremea ca la
orice întâmplare de foc să poată alerga îndată spre stingere, iar acolo , spre a
dovedi stingerea, se vor ajuta şi de către norodul prost ce se adună privitor".
Odată cu înfiinţarea eforiilor, punerea în aplicare a Regulamentului
Organic şi a Aşezământului putem spune că s-a creat cadrul lega l pentru
organizarea şi funcţionarea serviciu lui pompierilor în toate oraşele din
Moldova. Se pare că la Bacău acesta a fost înfiinţat în condiţii modeme
imediat după anul 1835 fapt demonstrat şi prin compoziţia heraldică a
1
primului sigiliu cunoscut al eforiei , care datează din anul 1838 şi reprezintă
arme din dotarea pompierilor: butoi şi pompă pentru apă , două căngi , două
scări şi două topoare .

Si giliul Efori ei ora ş ului B a c ă u din anul 1838
1
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„Comanda Pojărnicească" din Bacău era fonnată în 1844 din 1O
oameni: unul la tulumba trasă de 2 cai, 6 la sacale şi căruţe cu cai şi 3
trăgători la tulumba de mână. Cei doritori să devină pompieri încheiau un
zapis cu eforia pe tennen de un an obligându-se să fie în pennanenţă la
1
dispoziţia acesteia şi a poliţiei pentru suma de 360 de lei •
În august 1845 Departamentul Treburilor din Lăuntru, secţia a II-a,
stabilea noi măsuri în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea
comenzilor pojămiceşti din oraşele Bacău, Roman, Tecuci, Huşi şi Tg.
frumos. Numărul pompierilor era stabilit la 1O, dintre care un „ţăvier" plătit
cu 50 de lei pe lună, iar ceilalţi nouă cu câte 35 de lei „în cursul pieţei". În
această sumă se socotea hrana, îmbrăcămintea şi „capitaţia" lor. Comanda
trebuia să aibă 8 cai: 2 pentru o tulumbă, 4 pentru patru sacale şi 2 pentru
căruţă. Ca instrumente specifice activităţii comenzii erau necesare: o
tulumbă trasă de cai, o tulumbă de mână, 4 sacale cu câte două cofe, o
căruţă de mână, 15 căngi, 15 topoare, o scară îndoită şi o pâslă mare. Pentru
întreţinerea comenzii trebuiau să fie cuprinşi în bugetul eforiei 7.050 lei.
Răspunderea pentru aplicarea acestor prevederi revenea atât eforiei cât şi
isprăvmc1e1.

Eforia din Bacău raporta lsprăvniciei ţinutului Bacău că pentru a
îndeplini prevederile cuprinse în ordinul de mai sus aveau nevoie de o
căruţă, o pâslă mare şi o scară îndoită. Deoarece nu puteau fi confecţionate
la Bacău au fost comandate la laşi. În ianuarie 1846 toate cele trei
instrumente ajung la Bacău, dar cu lipsuri, deşi eforia plătise 800 de lei
pentru ele. Lipseau scripeţii pâslei, cheia căruţei, un fuştei de aşezat
perdeaua, iar pâsla era arsă într-un loc.
La fel ca toate instituţiile publice ale acelei perioade eforia nu
dispunea de un local propriu în care să-şi desfăşoare activitatea, fiind
nevoită să închirieze pentru ea, cât şi pentru Comanda Pompierilor, case
particulare. Un timp au funcţionat sub acelaşi acoperiş în casa lui
Manolache Coroi, iar din anul 1847 până în anul 1850 în cea a căminarului
Gheorghe Neculai, casă situată „lângă foişor", după cum spun documentele
vremii, fără însă a putea localiza mai precis unde anume erau situate atât
casa cât şi foişorul. Tot în acea perioadă eforia propune construirea unei
magazii pentru a putea păstra în condiţii bune instrumentele pompierilor, dar
nu a reu_şit să adune banii necesari.
ln Bacăul de la jumătatea secolului al XlX-lea cu uliţe şi mahalale,
cu dughene înghesuite unele în altele, cu „ursoaice" în pod în loc de horn în
afară, lipsit de apă şi bântuit în permanenţă de vânturi, incendiile se ţineau
lanţ cu deosebire în lunile de primăvară. Era suficientă o lumânare uitată
aprinsf1, o ţigară aruncată neglijent pe uliţă sau un cuptor prea încins şi

2
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tragedia se producea. A vând în vedere aşezarea Bacăului într-o zonă cu mult
vânt, mai ales primăvara şi catastrofa care a lovit oraşul B<.1rlad la începutul
anului 1851, isprăvnicia cerea locuitorilor din Bacău să se refacă coşurile şi
să se desfiinţeze „ursoaicele".
Nemulţumiţi de activitatea Comenzii de foc din Bacău, care-l avea în
frunte pe Gheorghe Sprânceană, orăşenii s-au adresat Isprăvniciei şi
Departamentului din Lăuntru şi au cerut înlocuirea lui şi luarea unor măsuri
pentru disciplinarea pompierilor, care, după ce că erau puţini, se prezentau
cu întârziere la locul incendiului sau în stare de ebrietate. În septembrie
1852 a fost numit la comandă Epaminonda Arhip, care a făcut ca activitatea
pompierilor să se îmbunătăţească foarte mult. El a trimis nenumărate
rapoarte forurilor superioare competente prezentând necesarul comenzii din
punct de vedere al numărului de pompieri, cât şi privind îmbrăcămintea,
necesarul de hrană pentru oameni şi cai. În raportul din luna decembrie 1852
comandantul solicita necesarul de hrană al unui pompier pentru o zi, care
1
cuprindea: 300 dramuri de făină de porumb, 150 dramuri de carne de vacă,
25 dramuri de grăsime sau ulei, 50 dramuri de crupe sau păsat, 15 dramuri
de ceapă sau altă legumă, 100 dramuri de varză, fasole, cartofi, 12 dramuri
de sare, 15 dramuri de tărâţă pentru borş, 16 dramuri de rachiu în cinci zile
din săptămână şi 75 dramuri de vin în două zile pe săptămână. Sfatul
Orăşenesc unna să includă în buget sumele necesare acoperirii acestor
costuri cât, şi celor legate de leafă, îmbrăcăminte şi instrumentele specifice
activităţii pompierilor. Costul total era de 32.908 lei şi 3 7 parale la nivelul
anului 1853.
Dar ceea ce a detenninat luarea unor măsuri concrete pentru
îmbunătăţirea activităţii pompierilor a fost incendiul din 3 februarie 1853,
pornit de la clădirile lui Zeilic Bârlădeanu şi care a distrus o mare parte din
oraş. Sfatul Orăşenesc, adunat în ziua de 5 februarie 1853, constata că
numărul pompierilor era prea mic, erau fără experienţă fiind înrolaţi de două
sau trei luni, nu aveau unifonnă aşa cum prevedea Aşezământul din 1835 şi
nici instrumentele specifice activităţii lor. Două zile mai târziu un mare
număr de negustori, boieri şi alte categorii de orăşeni s-au adunat la eforie şi
isprăvnicie propunând o contribuţie în bani pentru redresarea Comenzii
Pompierilor şi pentru organizarea ei conform cerinţelor legale în vigoare. Ei
propuneau, de asemenea, dărâmarea tuturor barăcilor aflate în spatele
dughenelor pentru lărgirea curţilor, interzicerea depozitării fânului şi
cherestelei în stradă, obligativitatea ca fiecare cetăţean sfi aibă căzi cu apă în
faţa caselor, scări, frânghii şi căngi.

1
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Lista pompieril or din anul 1854
În vara anului 1853 am1atele ru se au ocupat Moldova, iar domnitorul
s-a retras la Viena. Nici o răşe nii , ni ci a utorită ţil e din B ac ău nu s-a u mai
preocupat un tim p de do l ea n ţe l e pompi eril or. Abi a la sfâ rş itul lui oc tombri e
1853 l sp răv ni cia ţ inutului B acă u a co muni ca t Sfatului Orăşe n esc că de la I
iuli e 1854 n um ă rul pompi eril or urm a să c rească de la 24 la 36 ş i a ce rut
luarea de m ăs uri pentru cuprind erea în buget a banil or necesari pentru
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întreţinerea

lor. In ianuarie 1854 comandantul pompierilor din Bacău a
trimis Departamentului din Lăuntru un amplu raport asupra stării comenzii.
Aceasta era formată din 30 de pompieri proveniţi din ţinuturile Bacău,
Roman, Ocna, Neamţ şi Tecuci. Cel mai vechi în serviciu era din 1840 şi cel
mai nou angajat din 1853. Aveau în dotare 16 cai, o tulumbă „nemţească"
cu două furtunuri datând din anul 1846, o alta cu teava de alamă din 1834,
cinci sacale cu căruţe cu doi cai, o „droagă" din lemn pentru instrumente din
1846, o scară din lemn din 1846, o perdea din 1846, 14 căngi din fier datând
din 1846, 8 topoare din 1844, 30 de căşti din tinichea pentru pompieri
datând din 1850, 8 clopote la instrumente din 1852, 16 traiste pentru cai din
1
1852 şi 16 cergi pentru cai tot din 1852 • Se poate lesne constata că
instrumentele specifice activităţii pompierilor erau depăşite din punct de
vedere al eficienţei, fiind vechi şi puţine.
Deşi din 1835 prin Aşezământ s-au cerut unifonne pentru pompieri,
ele nu erau cuprinse în nici un inventar al Comenzii. Prin bugetul Sfatului
Orăşenesc din Bacău pentru anul 1854 la rubrica „Ţinerea Comenzii
Pojărniceşti" erau trecute următoarele cheltuieli: salarul comandantului 180 de lei pe lună, salarul a 31 de pompieri câte 1O lei pe lună, materialul
pentru confecţionarea a 36 de mantale de postav cu 3 7 de lei şi 5 parale una,
36 de mundire de postav cu 24 de lei unul, 36 de pantaloni de postav cu 24
de lei şi 36 parale bucata, 36 cojocele scurte din blană de miel cu 30 de lei
unul, 72 de perechi pantaloni de vară cu 1O lei şi 33 parale perechea, 72
perechi de cizme cu 14 lei perechea. Pentru lucratul mantalelor, mundirelor
şi pantalonilor era trecută suma de 1.312 lei. De asemenea, erau înregistraţi
1.270 de lei pentru cumpărarea unei pâsle noi, a unei scări şi a unei tulumbe.
Erau prevăzuţi bani şi pentru hrana pompierilor, furajul, potcovitul şi
întreţinerea cailor2 . Aceste prevederi bugetare nu erau în totalitate respectate
deoarece pompierii au reclamat în permanenţă la eforie că nu erau plătiţi cu
lunile, că nu primesc hrana şi îmbrăcămintea cuvenită, motiv pentru care
mulţi părăseau serviciul înaintea împlinirii perioadei pentru care s-au învoit.
Cu atât mai mult erau nemulţumiţi deoarece prin buget li se stabileau doar
l O lei pe lună salariu, iar ei prin zapisul încheiat în 1853 cu eforia s-au
angajat cu 45 de lei pe lună. Eforia motiva această micşorare de salariu prin
cheltuielile pe care urma să le aibă cu confecţionarea uniformelor
pompierilor. De altfel, chiar de la începutul anului 1854 eforia a purtat o
intensă
corespondenţă cu
Departamentul din Lăuntru în vederea
achiziţionării postavului necesar de la prima fabrică de postav din Moldova
care tocmai se înfiinţase în judeţul Neamţ, aceasta fiind proprietatea lui
Mihail Kogălniceanu~.
D.li\N Bac;1u. fond l'ri111ârio oroş11/11i Hoc1/11, d. J; 1854.
'ldc111, dosar 7711853, r. 49-60
1
!de111. dosar 1/1854, f. 14
1
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Cerinţele erau în continuare mari, iar eforia nu le mai putea face faţă
deoarece ocupaţiei ruseşti i-a urmat cea austriacă, începând cu aprilie 1854.
Situaţia Comenzii Pompierilor din Bacău devine aşa de grea încât în martie
1856 comandantul ei, Comei Petrovici, a cerut Departamentului din Lăuntru
să fie mutat în altă localitate, deoarece nu poate respecta „ Aşezământu/
1
pojărnicesc nici regulile ostăşeşti " • Hrăniţi necorespunzător, fără cizme şi
cămăşi pe timp de iarnă, nescutiţi de bir cum prevedea Aşezământul,
pompierii dezertează în masă.
La 5 ianuarie 1857 membrii Sfatului Orăşenesc din Bacău s-au
întrunit şi au analizat starea în care se afla comanda de pompieri. Jurnalul
încheiat cu acel prilej a consemnat, ca şi altă dată, situaţia dezastruoasă în
care se găsea comanda: oameni fără hainele necesare, cai bolnavi şi bătrâni,
topoare neascuţite, scări deteriorate. În stare de funcţionare erau două
tulumbe şi 5 sacale. Se consemna, printre altele şi faptul că la iluminatul
grajdurilor erau folosite lumânări, neexistând o lampă de mână, fapt ce era
2
socotit nepennis să se întâmple chiar în cadrul Comenzii Pompierilor .
Urmare Jurnalului Sfatului Orăşenesc s-a încheiat un nou contract cu
Mihail Kogălniceanu pentru asigurarea postavului necesar confecţionării
hainelor şi păturilor pentru pompieri. În decembrie 1857 s-a scos la licitaţie
confecţionarea mantalelor, mundirelor, pantalonilor, cizmelor şi potcovitul
cailor. Tot în aceeaşi perioadă s-a stabilit ca leafa soldaţilor să crească cu un
leu pe lună de om, bani care să li se dea lor pentru a-şi procura hrana
necesară 3 . De la Iaşi au fost aduse 36 de coifuri, 36 de pumnale şi 36 de
portofele, care au costat 3.382 de lei şi 26 parale. La bunul mers al comenzii
a contribuit şi noul comandant, sublocotenentul George Martin, fapt pentru
care eforia, mulţumită de activitatea sa, propunea Departamentului din
Lăuntru înaintarea sa în grad.
4
Legea de organizare a annatei din timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza a făcut referire şi la unităţile de pompieri, încercându-se
integrarea lor în structura trupelor permanente. Potrivit legii recrutarea se
făcea în trei moduri: prin conscripţie (chemări anuale prin tragere la sorţi),
prin voluntariat şi prin reangajări. Repartizarea pe anne avea loc diferenţiat
în raport de profesie, grad de instruire şi calităţi fizice. Erau fixate şi
baremuri referitoare la înălţime. Astfel, pentru pompieri minimul trebuia să
fie de 1,64 m. faţă de 1,60 m. la infanterie sau l ,70 m. la cavalerie. După
ocupaţie la pompieri erau preferaţi zidarii, fierarii, lemnarii sau învelitorii de
case. Unităţile de pompieri urmau să fie subordonate direct Ministerului de
Război în privinţa instrucţiei şi disciplinei militare şi Ministerului de Interne
1

/drn1. dosar 11 /1856. f. 99
c lde111. dosar 44/1857. f. 12
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pentru întreţinerea lor, a localurilor şi a instrumentelor. Această dublă
subordonare a fost menţinută şi prin Regulamentul asupra comenzilor de
1
pompieri urbani publicat în octombrie 1871 • În capitolul al ll-lea al
acestuia, intitulat „ Administraţia şi Întreţinerea comen::ilor ", s-a stabilit că
întreţinerea cădea în sarcina consiliilor comunale, care urmau să prevadă în
buget sumele necesare pentru buna lor funcţionare. Aceste reglementări,
adăugate altora deja existente, nu îmbunătăţeau prea mult starea de la acea
oră a comenzii de pompieri, iar situaţia reală era încă departe de cerinţe.
Astfel, la Bacău, Comanda de Pompieri avea 79 de oameni, pe care-i folosea
astfel: 2 de serviciu pe companie, 2 de serviciu pe săptămână, 3 la foişor, 3
la poartă, 3 la felinare, 3 la magazie, 3 la bucătărie, unu la primărie, 2 la
de noapte, 8 la poliţia de zi, 2 l
casierie, unu la spital, 5 la arest, 8 la patrula
,
erau muzicanţi, 13 călăreţi şi 3 servitor(.
În aceeaşi perioadă era în sarcina pompierilor şi activitatea de
curăţare a hamurilor precum şi cea de aprindere a lămpilor din oraş ca
unnare a faptului că hornarii şi lampiştii, nemulţumiţi de salariile primite,
refuzau să mai lucreze. Referindu-se la activitatea de curăţare a hamurilor,
comandantul pompierilor scria primăriei că aceasta contribuie la degradarea
îmbrăcămintei şi oamenii refuză să o presteze chiar dacă beneficiul era lăsat
în folosul lor. Tot din rândul pompierilor erau aleşi şi cei care alcătuiau
orchestra Comenzii Pompierilor. Pentru orchestră primăria a comandat
instrumente la Viena, iar în iunie 1871 acestea erau primite. Între
comandantul pompierilor şi capei maistrul orchestrei au apărut neînţelegeri
asupra numărului şi a timpului în care pompierii erau folosiţi în acea
activitate. Prin nenumărate adrese Consiliul Comunal era chemat să decidă
asupra numărului pompierilor muzicanţi deoarece comanda se vedea pusă în
situaţia de a nu avea oamenii necesari în caz de stingere a unui incendiu 3 . Ca
unnare a situaţiei create Consiliul Comunal a hotărât, fapt consemnat într-un
proces verbal încheiat la 6 septembrie 1870, ca numărul pompierilor să
crească de la 80 la l 00.
Potrivit bugetului comunal din anul 1872 comandantul pompierilor
era retribuit cu 222 de lei lunar, un sergent major cu 50 de lei lunar, 6
sergenţi cu câte 12 lei lunar, 6 caporali cu câte 8 lei lunar şi 87 de soldaţi cu
câte 5 lei pe lună.
Activitatea comenzii din Bacău a avut de suferit în timp şi din cauza
fluctuaţiei de persoane din fruntea ei. De foarte multe ori schimbările de
comandanţi s-au făcut la cererea primăriei fără să aibă acceptul prefecturii,
iar persoanele numite erau incapabile să facă faţă funcţiei. Astfel, la
insistenţele primăriei este numit comandant, în anul 186 7, locotenentul
1
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Iacob Gorovei. La puţin timp acesta a fost înlocuit cu maiorul Gh. Costin,
care mai fusese comandant la pompieri şi apoi comandant al Batalionului
Gărzii Civice din Bacău. Propunerea a fost acceptată de Ministerul de
Război, care, potrivit Regulamentului din 187 l, avea dreptul la numiri şi
mutări dintr-o comandă în alta. Un alt factor care nu a favorizat activitatea
comenzii a fost că aceasta nu avea un local propriu şi funcţiona în case
închiriate.
Modificări esenţiale în modul de organizare al Comenzii de Pompieri
din Bacău au avut loc odată cu adoptarea legii de organizare a armatei din
12 martie 1874 1 • Potrivit prevederilor acesteia trupele de pompieri din
oraşele reşedinţă de judeţ se constituiau şi ca unităţi de artilerie, subordonate
exclusiv Ministerului de Război. Secţia de Pompieri Bacău împreună cu cea
din Roman urmau să fonneze o baterie cu Statul Major la Roman. Secţia din
Bacău trebuia să fie fonnată din 55 de oameni şi să aibă în dotare 27 de cai.
Potrivit art. 41 şi 42 din lege în subordinea Ministerului de Război unnau să
intre corpul de pompieri şi dotările pe care le avea ( cazannă, instrumente,
2
cai, etc.). Potrivit procesului verbal încheiat la 30 aprilie 1874 Comanda
Pompierilor urbei Bacău a predat Ministerului de Război un car mic din
lemn pentru transportul oamenilor, o droagă din lemn pentru cărat
instrumentele, 1 pâslă, 22 de căngi cu coadă din lemn, 1 pompă mare sistem
austriac datând din 1860, 1 pompă marca Knaust cumpărată de la Viena în
1872, 1O sacale puse pe câte o trăsură datând din 1873, 30 de cofe din piele,
20 de căzi folosite ca rezervoare de apă, 14 topoare, 18 cai, 51 de mantale,
21 de veste_, 30 de spenţere 3 , 51 de perechi pantaloni, 51 de bonete cu
ciucuri roşii, 50 de coifuri „purtând vulturul, zimbrul şi inscripţia Pompieri
din Moldovia" datând din 1862 şi aflate în stare de degradare, 42 de arme cu
4
capse, vechi, transfonnate din sistemul cu cremene, 12 tesace vechi, sistem
rusesc. Legea prevedea ca primăria să întreţină în continuare pompierii
vărsând statului anual importante sume de bani. Pentru anul 1874 trebuiau
să fie trimişi 30.000 de lei, iar pentru 1875 suma a crescut la 35.000 de lei.
Primăria era obligată să plătească şi chiria caselor unde stăteau pompierii,
deoarece aceştia nu aveau cazannă proprie. În acea perioadă sediul lor era în
casele proprietatea judeţului, situate pe locul unde s-a construit mai târziu
Palatul Administrativ. Problema localului a fost subiectul unei intense
corespondenţe între Ministerul de Război, Prefectura judeţului şi Primăria
oraşului Bacău pe o perioadă de aproape 20 de ani. În tot acel timp primăria
s-a arătat nemulţumită de prestaţia pompierilor în caz de incendii, iar aceştia
direct, sau prin intennediul Ministerului de Război, de condiţiile oferite de
fstorirnl 1w111pierilor 1J1i!itari I H35 I 935. Bucureşti. f. 157 - 160
: DJA~ Bac{1u. fond Primâria oraş11/111 Bacâ11, dosar 114/1874, f. 49
1
· Spen\er ~ surtuc frnf1 pulpane
~ Tesac ~ sabie scurtă şi lată
1
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primărie

atât trupei cât şi instrumentelor şi cailor aflaţi în dotare. In aceste
condiţii, după un puternic incendiu care a distrus în Bacău bunuri evaluate la
123.700 de lei noi şi care avusese loc în ziua de 27 iunie 1876, primăria
constata cu nemulţumire că deşi, era obligată să întreţină 55 de oameni şi 31
de cai potrivit legii din 1874, Secţia de Pompieri cu doar 25 de oameni şi 18
cai nu a putut face faţă incendiului şi a fost nevoită să ceară ajutor de la
1
secţiile din Roman şi Tecuci şi a plătit deplasarea acestora • Cu toate aceste
nemulţumiri primăria a fost nevoită să prevadă în buget banii necesari
construirii unei remize şi a unui grajd pentru caii pompierilor. Cele două
clădiri s-au construit între 1880 - 1883 în partea de apus a curţii clădirii
primăriei (în spatele clădirii bibliotecii judeţene de astăzi), iar între ele a fost
mutat foişorul, care era început şi netenninat. Grajdul şi remiza au costat
primăria 14.280 de lei, cu peste 2.000 de lei mai mult decât a fost iniţial
planificat 2. Despre construirea unei cazănni nu putea fi încă vorba din cauza
lipsei banilor, motiv pentru care s-au închiriat în continuare diverse case
situate cât mai aproape de grajd, remiză şi foişor, astfel încât pompierii să
poată auzi clopotele care anunţau un eventual incendiu.
Pentru a preveni izbucnirea de incendii în oraş, consilierii comunali
3
au votat în anul 1880 un regulament care le permitea să demoleze clădirile
din lemn care nu erau locuite. Acesta era însoţit de lista clădirilor care
unnau a fi demolate şi anume şuri, grajduri, hambare, poiate şi zăplazuri din
străzile Casapilor, Mare, Roman-Focşani, America, Cafenelelor. Afişat
peste tot în oraş, regulamentul a stârnit nemulţumirea proprietarilor
construcţiilor respective deoarece nu înţelegeau necesitatea acelei acţiuni.
Primăria a început să manifeste mai multă grijă privind regimul
construcţiilor din oraş. În unele zone nu erau admise decât construcţiile din
cărămidă şi toate trebuiau să aibă homurile scoase în afară. Depozitarea
cherestelei era interzisă în oraş şi unna să se facă numai pe malurile
Bistriţei, dincolo de canalul Negel. În acelaşi timp primăria s-a arătat tot mai
nemulţumită de rolul de artilerişti al pompierilor, ca de altfel toate primăriile
4
oraşelor reşedinţă de judeţ. În octombrie 1888 , adresându-se Ministerului
de Război, Primăria oraşului Bacău arăta că prin bugetul pc anul 1872 a
prevăzut pentru întreţinerea a 87 de pompieri suma de 46.072 de lei, în 1873
suma de 40.774 de lei pentru 73 de soldaţi, iar în 1888 a cheltuit 40.520 de
Ici pentru un număr înjumătăţit de pompieri care, fiind artilerişti nu erau
totdeauna prezenţi în caz de incendiu. De asemenea, primăria era
nemulţumită şi de faptul că nu mai putea utiliza pompierii cu caii şi căruţele
pentru alte activităţi aşa cum proceda atunci când aceştia erau ai comunei.
O.IAN L3acf1u. fond l'ri111ârio oroşului Bocâu. dosar:" I· I 876. f. 17
c lde111. J. 5911880. r 4-29
·' lde111. J. 34/1879, f. 15
~idem, J. 25/J 888. r 1-32
1
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Cu începere de la 1 august 1891 s-a hotărât ca bateriile de pompieri
să se reîntoarcă la regimentele lor, iar în loc s-au creat secţii de pompieri
alipite pc lângă regimentele de artilerie. Printr-o decizie ministerială din
1895 secţia din Bacău a trecut la Regimentul 12 Artilerie. Nici această
formă de organizare nu a fost pe placul primăriilor orăşeneşti, dar ea s-a
menţinut până în primele decenii ale secolului XX. Până la soluţionarea întrun mod acceptabil a conflictului Primăria oraşului Bacău a încercat să
rezolve problema cazănnii pentru pompieri şi cea a turnului de observaţie
pentru foc. În ianuarie 1892 Primăria Bacău a reuşit să cumpere, pentru
cazanna pompierilor, după tratative lungi începute în vara anului 1889, casa
Mavromati Sion, situată între Şoseaua Naţională Bacău - Focşani şi strada
Precista. Suprafaţa totală cumpărată era de 4.769,75 m. p., din care casa
ocupa 736,25 m. p. şi avea 2 etaje cu 25 de camere 1• Această clădire, care
rezolva un deziderat de aproape jumătate de veac pentru pompieri, a ars în
întregime ca unnare incendiului pornit în noaptea de 9 spre 1O februarie
2
1895 de la un coş necurăţat al clădirii poliţiei, care era alături de cazarmă .
Pompierii, în număr de 36, rămaşi fără sediu în plină iarnă au trecut prin
momente deosebit de dificile, fiind cartiruiţi câte două zile pe la diverşi
cetăţeni din străzile Alexandru cel Bun, Precista, Bacău - Focşani, nevoiţi să
stea apoi în grajduri, au sfârşit prin a se îmbolnăvi fiind pe cale de a se
desfiinţa ca serviciu. Cei mai mulţi s-au îmbolnăvit de conjunctivită
granuloasă aşa după cum rezultă din corespondenţa purtată între medicul
garnizoanei şi primărie. Primăria arăta că a suferit deja o pagubă de 16.000
de lei şi nu mai are altă obligaţie decât să le asigure un local. Nici Ministerul
de Război şi nici Ministerul de Interne nu au avut unde să-i cazeze pe toţi iar
pentru cai şi pompe nu se găsea nici un loc.
În mai 1895 primăria a cumpărat, de la avocatul Gh. Mavromati din
Galaţi, terenul şi casa acestuia pentru suma de 9.000 de lei. Terenul se
învecina cu cel cumpărat în 1892 şi a fost locul pe care s-a construit cazarma
3
pompierilor şi localul poliţiei . Primăria Bacău asigurase fostul local al
cazănnii pompierilor la Societatea de Asigurare „Naţionala" Bucureşti, de la
4
care a primit 5.500 de lei despăgubire , bani care au fost folosiţi pentru
ridicarea noului local care urma să adăpostească pompierii, poliţiştii şi o sală
de teatru.

fdl'/11.
'!de111.
'lde111.
~ !de111.
I

I 88lJ. r. 1-48
d. 7i 1894. r. 33-34
d 2411895. r. LJ
d. 2211894. r. 18-20
d.
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Adresa

Primăriei Bacău către

Ministerul de Interne
referitoare la incendiul din 1895

Aşa după

cum s-a sublini at mai sus, au ex istat preocupări ş i pentru
construirea unui nou fo i şo r în locul ce lui di strus de o furtună puternică care
a avut loc în august 18 87. Primăria , prin numeroase adrese , a solicitat
Ministeru lui In s trucţiunii Publice şi Culte lor să se pennită instalarea
punctului de observare în turnul bi sericii Prec ista sau al bi sericii Sf. Nico lae ,
1
aşa cum s-a mai procedat în vechime • Mini sterul a refuzat categoric cereri le
motivând că ce le două biserici ar fi avut de suferit. Drept urmare , timp de
aproape doi ani, oraşul a fost lipsit de un turn de observare a focului .
Consiliul comunal, în şe dinţa din 13 februar ie 1889, a decis în unanimitate
exproprierea locurilor particulare din piaţa veche a oraşului B acă u , s ituată
între străzi l e Lecca ş i Mare, pentru construirea turnului de observaţie pentru
foc. Cu întocmirea proiectului pentru turn fu sese angajat încă din octombrie
1887 inginerul Gh . Belloianu, iar proi ectul a fost gata în apri li e 1888 , dar
primăria nu a început construcţia lui din lip să de bani . De a ltfel, lipsa de
bani era aşa de mare , iar presiuni le as upra buge tului atât de gre le încât în
dece mbri e 1888 prim ă ria a fost ne vo ită să introdu că o nou ă t axă . C u toate
ace le g re utăţ i întâmpinate prim ă ri a a fost preoc up a t ă în co ntinu are să facă
tot posibi lul să a igure co ndiţii mai bune pentru desfăşurarea act i v it ăţ ii
pompierilor. În feb ru ari e 1893 Con iliul Co mun a l a deschi s un cred it
extraord in ar de 2 .500 de le i pentru a in stala un post telefo ni c la cazarma
1

Idem , d. 3611887, f. 9-2 1
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pompierilor, care urma să facă l egătura cu diferite puncte ale oraşului .
Prim ă ria a comandat aparatura necesară la Pari s finnei „Ch. Milde fils ",
care, în mai 1893, era primită , iar în iunie avea avizu l de funcţionare de la
Direcţia ge nerală a Telegrafelor ş i Poştelor. De instalarea propriu zisă s-a
ocupat finna . Ostapovici din Ia ş i 1 •
De asemenea, Primăria oraşu lui Bacău a făcut eforturi pentru
achiziţionarea unor in strumente noi ş i modeme necesare pompierilor. De la
renumita fabrică din Londra „Merryweather & Sons" s-a achiziţionat o
pompă de incendiu cu aburi, prevăzută cu supapă de siguranţă şi o garn itură
comp l exă cu accesorii . Capacitatea pompei era de 540 de litri de apă pe
.
2
mmut .
Cu împliniri dar ş i nerealizări Secţia de Pompieri Bacău a intrat în
seco lul XX, a l ături de ce lela lte 8 secţii de pompieri militari din ţară şi cele
două compan ii din Bucureşti ş i Iaşi , aşteptând noi reglementări lega le, dar şi
preocupări din partea autorităţilor privind înzestrarea cu cele necesare .
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20. 10 .1923 . Cererea indu s triaşilor din Bacău
referitoare la activitatea pompierilor
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fde111, d . 27 / 1893, f. 1-59
Idem , d . 69/ 1895, f. 2-8
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Sesizat de nemulţumirile secţiilor de pompieri, Marele Stat Major a
dat dispoziţie ca recruţii pompierilor să fie repartizaţi direct unităţilor de
pompieri. În acest fel s-a făcut un prim pas spre independenţa acestor
unităţi. Inspectoratul Pompierilor Militari, înfiinţat în 1912, a efectuat
numeroase controale la secţiile din ţară şi din rapoartele întocmite cu acele
ocazii rezultă că dotarea materială a acestora era la nivelul anilor 1870 1900. Acest lucru era constatat şi la Bacău.
Cu ocazia inspecţiei din septembrie 1923 se concluziona că primăria
avea prevăzută în buget pentru întreţinerea pompierilor aceeaşi sumă ca în
unnă cu 40 de ani 1• Efectivul secţiei din Bacău era, în 1923, de 34 de
soldaţi, 4 caporali, 1 sergent instructor şi 1 plutonier major.
Presiuni asupra primăriei au făcut şi locuitorii, care prin numeroase
memorii arătau că deoarece în caz de incendiu li s-ar distruge proprietăţile
se oferă să contribuie cu bani la modernizarea serviciului. Dar, aşa cum se
întâmplă de multe ori nu inspecţiile sau cererile locuitorilor au determinat
luarea unor măsuri necesare, ci catastrofele. Incendii au fost multe în Bacău,
2
dar cel din data de 16 mai 1926 este socotit unul din cele mai mari. El a
lăsat fără adăpost aproape 2.000 de familii, iar pentru stingerea lui au fost
solicitaţi pompieri din secţiile de la Roman, Neamţ, Putna şi Iaşi. De
asemenea, s-a folosit o pompă trimisă de Fabrica de Postav de la Buhuşi.
Aflându-se în Franţa, în 1930, A. S. Mircu s-a recomandat ca fiind din
Bacău şi i s-a răspuns că nu poate fi adevărat deoarece în Indicatoarele
Botin, care prezentau localităţile mari şi mici din lume, Bacăul figura ca
fiind „distrus de un incendiu în 1926" 3 . I-au fost arătate şi ziare franceze din
acel an din care rezulta acelaşi lucru. Faptul că incendiul a fost relatat şi în
presa internaţională a vremii arată, odată în plus, amploarea acestuia şi a
pagubelor produse. După producerea incendiului Primăria Bacău a
achiziţionat o autopompă - cisternă „Magirus" de la firma cu acelaşi nume
din Germania. Maşini perfonnante şi cu preţ favorabil acestea fuseseră
cumpărate pentru oraşele Galaţi şi Bucureşti încă din august 1923.
În vederea fonnării de cadre care să fie bine pregătite în activitatea
de conducere a secţiilor de pompieri din ţară s-a constituit Centrul de
Instrucţie a Pompierilor începând cu I august 1926. Pentru o mai bună
organizare a unităţilor de pompieri, Ministerul de Război a hornrât, tot în
1926, dependenţa completă a acestora de Inspectoratul Pompierilor în cadrul
căruia s-a format Comandamentul Administrativ, care urma să se ocupe cu
gospodărirea şi administrarea pompierilor. Fiind conştienţi de importanţa
muncii lor, pompierii au încercat, în septembrie 1923, să se organizeze într-

1

Ide111. d. 24 1923.

~ lde111, d. 44i 1926.
1

r. 74
r. 12-13

Ziarul Hacc/11/, ~ iunie 1926.

r.

I
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o Federaţie a pompierilor din Român ia, propunându-se chiar orga111zarea
unui congres al pompierilor la Cluj sau la Bucure ş ti .
In spectoratu l Pompierilor Militari s-a transformat, în 1929, în
Co manda mentu l Pompierilor Militari prin noua lege de organizare a
Ministerului de Război. Acest moment a fost foarte important pentru
dezvoltarea ulterioară a act i v ităţ ii pompierilor. S-au luat m ăs uri imediate,
care aveau ca scop grij a faţă de oameni , faţă de animalele ş i in strumentele
afl ate în dotare . Deoarece foarte mulţi pompieri contractau di verse boli în
timpul servic iului se s imţ ea nevoia construirii unor staţ iuni în care aceştia să
e od ihn ească şi să se trateze. Astfe l, în anul 1929 la Mamaia s-a înfiinţat o
casă de repaos şi refacere cu 42 de paturi unde mergea u pompieri din toate
secţ iil e din ţară . În vederea pregătirii de infirmieri pentru oameni cât şi
pentru animale s-a deschis, în ace la şi an, o şcoa l ă la care trebuia să participe
câte un sa nitar de la fiecare secţ i e de pompieri pe o perioadă de 45 de zile 1 •
Pentru a-i aj uta material pe unna ş ii celor căzuţi la datorie, pe cei bolnavi ,
dar ş i pe ceilalţi pompieri , Comandamentul Pompierilor a înfiinţat , tot în
anul 1929, Casa de Asigurare ş i Ajutor Mutual. Au fost solicitate primăriile
pentru a contribui la sporirea fondurilor Casei , iar în 1935 aceasta avea un
capital de 7 .11 3.709 de lei . Din fondul de asigurare astfel constituit s-au
putut cump ăra case urm aş il o r ce lor m orţ i în incendii , aşa cum s-a întâmplat
în anul 1932 la Bacău pentru copiii ş i văd uva plutonierului major Chirieş
Andrei mort în unna incend iului din noaptea de 28 spre 29 decembrie 1931 .

Sediul
1

P o liţi e i

si Pompi eril or

Is toricul p o111pierilor militari 1835 - 1935 , Bucureşti , p. 200
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Începând cu anul 1929 apare şi prima revistă de specialitate
intitulată: „Buletinul Pompierilor Români" utilă atât pompierilor dar şi
instituţiilor şi întreprinderilor din ţară. În revistă erau publicate a11icole
referitoare la măsuri necesare prevenirii incendiilor, cunoaşterea procedeelor
de stingere, a uneltelor şi materialelor specifice serviciilor de pompieri.
Preocupat în continuare nu numai de dotarea materială a pompierilor, dar şi
de sănătatea lor, Comandamentul Pompierilor Militari a înfiinţat o nouă ca~ă
de odihnă, pe lângă cea de la Mamaia, la Bălţăteşti în judeţul Neamţ. In
acest sanatoriu se puteau trata cei cu afecţiuni pulmonare sau reumatice.
Din punct de vedere organizatoric este de reţinut apariţia în anul
1933 a Regulamentului de Apărare Pasivă contra atacurilor aeriene, care
cuprindea o serie de atribuţii ce reveneau pompierilor în caz de război.
Deoarece ameninţarea unui nou război plana asupra Europei,
Comandamentul Pompierilor Militari a făcut presiuni asupra primăriilor
cerându-le să-şi achite obligaţiile financiare de întreţinere a pompierilor. În
exerciţiul financiar 19371193 8 Primăria Bacău trebuia să predea statului
1
807 .021 de lei pentru întreţinerea pompierilor militari • La această sumă se
adăugau alţi bani care erau solicitaţi de comandantul secţiei din Bacău
pentru completarea inventarului sau repararea celui deja existent.
În iulie 1943, în plin război, Primăria Bacău raporta Ministerului
Afacerilor Interne că pentru Secţia de Pompieri Bacău erau prevăzuţi
892. 720 de lei subvenţia anuală, 45 .OOO de lei pentru asigurarea personalului
contra accidentelor, 1.062.280 de lei pentru întreţinerea şi completarea
materialului care se uzează şi 400.000 de lei pentru local, iluminat,
2
canalizare şi alte servicii . Aceste cheltuieli, deşi mari pentru primărie, erau
necesare întrucât obligaţiile pompierilor în timp de război erau numeroase:
stingerea incendiilor, salvarea persoanelor blocate sub dărâmături, degajarea
drumurilor şi chiar ridicarea proiectilelor neexplodate. Venind în sprijinul
pompierilor, Primăria Bacău, prin ordonanţa nr. 7.277 din 12 mai 1943 3 ,
stabilea măsurile necesare prevenirii şi localizării incendiilor. Proprietarii,
chiriaşii, întreprinderile şi instituţiile de orice fel erau obligate să golească
podurile de materiale uşor inflamabile, pe toată suprafaţa podului să se
aştearnă un strat de nisip de 2 - 3 cm, să se aşeze la îndemână saci cu nisip,
găleţi, lopeţi etc., să se formeze echipe de cel puţin 3 oameni, de preferinţă
tineri, dintre locatari sau lucrători, care să intervină primii în caz de incendii
provocate de bombardamente. Verificarea pe teren a modului în care se
îndeplineau aceste măsuri se făcea de către pompieri şi poliţie, iar
contravenienţii erau sancţionaţi potrivit legii pentru apărarea antiaeriană
activă şi pasivă a teritoriului.
[)JAN lfac{tll. fond fJri111âria oroş11/11i Bacâ11, d. 26 1938.
c Idem. d. 2/1943. r. 117
'lde111, d. 5511943. f. 15-16
I

283
https://biblioteca-digitala.ro

r

26-28

Deoarece apa era elementul cel mai necesar în caz de incendiu, iar
conductele de apă se puteau sparge în timpul bombardamentelor, primăriile
erau avertizate să se îngrijească de acest aspect şi se cerea construirea unui
rezervor de apă în afara oraşului. Referindu-se la rezervoarele de apă din
oraşul Bacău, în octombrie 1943 Întreprinderile Comunale 1 comunicau
primăriei că acestea existau în următoarele zone: rezervor cu alimentare
proprie în strada Negel cu o capacitate de 800 m.c./12 ore, rezervor cu
fântână cu alimentare proprie la uzina electrică cu capacitate de 25 m.c./ 12
ore, rezervor în staţia C. F. R. cu alimentare proprie din două surse separate
cu capacitate de 250 m.c./ 12 ore, rezervor cu fântână cu alimentare proprie
la baia comunală cu capacitate de 20 m.c./ 12 ore, rezervor în cartierul C. F.
R. la şcoală cu alimentare din reţeaua oraşului cu capacitate de 1O m.c./ 12
ore şi rezervorul cu fântână de la Regimentul 4 Artilerie Grea care nu era
încă funcţional. De asemenea, se socotea că la cei aproximativ 40.000 de
locuitori ai urbei instalaţiile I.C.B. cu cei 5.000 m.c./zi erau suficiente, mai
ales avându-se în vedere faptul că necesarul de apă era asigurat şi de
numeroasele fântâni cu cumpănă şi pompe de mână aflate în tot oraşul.
Cu dotări mai mult sau mai puţin suficiente, pompierii şi-au făcut
pennanent datoria, chiar şi în timp de război, fiind mereu prezenţi acolo
unde era nevoie de ei. De la pompierul neinstruit care se angaja la primărie
să fie „pojarnic" fără drepturi, dar cu multe obligaţii, fără uniformă şi
neplătit la timp, mutat mereu în alte şi alte case închiriate, fără asistenţă
medicală şi socială corespunzătoare, până la pompierul militar având şi mai
multe obligaţii dar şi drepturi, cu unifonnă, maşini perfonnante cu
accesoriile necesare activităţii şi o cazarmă proprie a trecut mai mult de un
veac. Vremurile care au unnat anului 1948 au produs schimbări
semnificative în ceea ce priveşte organizarea, modul de acţiune, dotarea şi
statutul pompierilor, o forţă mereu în slujba celor care se confruntă cu
situaţii limită.

1

DJAN Bacău, fond Primăria oraşului Bacău, d. 16/1943, f. I 03
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DISTORSIUNILE APLICĂRII LEGII RURALE DIN 1864
ÎN UNELE SATE DE PE SIRETUL MIJLOCIU
Prof. Ioan UNGUREANU
Deşi

era prima din seria celor ce au marcat viaţa rurală în ultimul secol
şi jumătate, această reformă mai poate fi încă nuanţată şi disecată de către
istoriografia contemporană, atât sub aspectul învăţămintelor, cât şi al
similitudinilor şi deosebirilor faţă de cele ulterioare. Privită din această
perspectivă, se mai pot scoate încă la lumină multe aspecte din cele care au
generat convulsii în rândul unor categorii sociale, din multiple cauze, între
care şi cele cu conotaţii majore, care au fost provocate de marja largă de
interpretare a spiritului respectivei legi.
Ca oricare proces de mare anvergură, Legea rurală din 1864 a fost
anticipată de ample dezbateri şi frământări politice. Se cunosc, în acest sens,
intenninabilele şi sterilele dezbateri din Camera legislativă, presărate cu o
mulţime de amendamente contradictorii care anihilau substanţa obiectului
împroprietăririi, diminuându-i conţinutul şi împiedicându-i înfăptuirea.
Nu ne vom opri pe larg asupra acestor aspecte, întrucât istoriografia
noastră a dezbătut împrejurările care au condus la exasperarea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, ca şi a credinciosului său colaborator, Mihail
Kogălniceanu. Totuşi, întrucât mişcătorul discurs ţinut în Cameră, la 25 mai
1862, de către Kogălniceanu, în încercarea de a îndupleca intransigenţa
conservatorilor, impresionează şi astăzi, nu numai ca model de retorică, ci şi
de îndemn la raţiune, redăm cele câteva fraze ce constituie esenţa acestui
demers.
„O! Fie-vă milă de un milion de ţărani cari cu femeile şi cu pruncii
lor, deşi ţinuţi afară şi departe de dezbaterile noastre, au ochii aţintiţi
asupra Dealului Mitropoliei ca asupra soarelui mântuirii, şi vă intind
mâinile' O! Nu drămuiţi brazda de pământ trebuitoare hranei ţăranilor.
Gândiţi la durerile, la patimile, la lipsurile trec11t11l11i lor. Gândiţi la
originea averilor voastre: gândiţi câ cea mai mare parte din ele o datoriţi
muncii şi sudorilor lor. Închipui(i-vâ câ pârinţii lor s-au luptat alâturea c11
pârinţii noştri pentru salvarea ţârii şi altarul11i. Gândiţi câ mâine poate ora
pericolului poate iarăşi suna: câci fârâ dânşii n11 veţi putea apâra nici
patria, nici averile, nici drepturile voastre şi câ, odatâ ţara pierdutei, nu veţi
fi decât slugile străinilor, când astâzi sunteţi in capul României. in capul
unei ţâri libere şi autonome" 1 •
Deblocarea sterilelor dezbateri cc vor trena o perioadă de încă doi ani,
se va realiza prin acea lovitur[1 de stat din 2 mai 1864, înfăptuită de
1

N1ch1la Adfmiloac. Dan Lkrindc1, Re/im11a agnmi din 1864. B1bliolcca 1slorid. XIII.
Editura Academ1e1 RSR, 1967, p. 138
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domnitor, apreciată de către cei mai mulţi istorici contemporani ca un act
politic necesar acelor vremuri (chiar dacă este destul de neo11odox şi
nespecific societăţilor democratice), după alţii apărând şi astăzi, ca unul
mult contestat.
Legea rurală, promulgată de Alexandru Ioan Cuza la 14/26 august
1864, prevedea atât trecerea în proprietatea sătenilor a locurilor care până
atunci fuseseră destinate de către proprietari folosinţei locuitorilor, în
schimbul zilelor de clacă, dar şi dreptul celor care nu beneficiaseră de
pământ pentru a fi împroprietăriţi. Nivelul de împroprietărire nu putea
depăşi 2/3 din suprafaţa moşiei (pădurile neconstituind obiect de
împroprietărire), fapt pentru care legea a prevăzut şi categoriile de săteni cu
drept de strămutare pe moşiile statului, respectiv a celor ce se aflau pe aşa
zisele „moşii strâmte", dar şi a celor ce nu aveau statut de clăcaşi, fiind
şezători pe moşie pe baza unor învoieli speciale cu proprietarii şi, nu în
ultimul rând, spornicii sau însurăţeii.
Categoriile de clăcaşi aflaţi sub incidenţa legii, în funcţie de care se
stabileau şi suprafeţele cu care unnau să fie împroprietăriţi, erau
unnătoarele: cu 4 boi - fruntaşii, cu 2 boi - mijlocaşii sau clăcaşii moderaţi
şi pălmaşii (cei lipsiţi de atelaje şi de alte mijloace). Cei cu 4 boi urmau a fi
împroprietăriţi cu câte 5 fălci şi 40 de prăjini (7,88 ha), cei cu 2 boi cu 4
fălci (5, 73 ha), iar pălmaşii, cu 2 fălci şi 40 de prăjini (3,58 ha( De
asemenea, în funcţie de regiunile ţării în care se afla, fiecărei categorii i se
mai atribuia o suprafaţă egală, nediscriminatorie, pentru casă şi grădină,
aflată în vatra satului, care unna a fi delimitată cu pietre hotarnice.
Potrivit art. 24 din lege, în fiecare plasă unna să se aleagă câte o
comisie fonnată dintr-un delegat al proprietarilor, altul din partea consiliilor
comunale, ca reprezentant al clăcaşilor şi un delegat din partea fiscului.
Respectivele comisii se subordonau comitetelor pennanente judeţene, de la
care primeau îndrumările operative. Rolul comisiilor de plasă era acela de
constatare şi verificare a exactităţii numărului şi categoriilor clăcaşilor de pe
fiecare moşie, trecuţi în tabelul model „A". Tot lor le revenea şi misiunea de
a detennina cifra despăgubirilor cuvenite proprietarului, potrivit legii, în
funcţie de poziţia în care era încadrat fiecare clăcaş la data de 14 august
1864.
Despăgubirea proprietarilor unna a se face indirect, prin intennediul
guvernului, întrucât împroprietăriţii nu îşi plăteau pământul, ci erau eliberaţi
de obligaţiile feudale la care fuseseră supuşi până atunci - claca, dijma,
meremetul, podvezile etc. Aşadar, în timp ce despăgubirea intra sub directa
obligaţie a statului, în cap. IV din Lege se stabilea ca noii împroprietăriţi să
achite în 15 ani o sumă diferenţiată, după categoria în care fuseseră
1

!hidem. p. 258
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încadraţi,

cu anuităţi egale şi fără dobândă. Astfel, cei cu 4 boi aveau de
achitat 133 lei pe an, cei cu 2 boi - l 00 lei şi 24 parale, iar plf1ieşii. 71 lei şi
20 parale. Guvernul despăgubea proprietarii prin emiterea de obligaţiuni şi
cu vărsăminte anuale din fondurile acumulate prin sumele achitate de către
împroprietăriţi, din vânzarea moşiilor statului, cât şi a produselor din
rezervele de stat.
O altă facilitate era şi aceea stipulată în Capitolul al II-iea, prin care
vatra satului se constituia fără despăgubire, precum şi cea de limitare la un
galben a plăţii ce unna să o achite văduvele, nevolnicii şi cei ce nu
avuseseră statut de clăcaşi, pentru locurile de casă şi grădină ce le primiseră
~
.
I
m propnetate .
Comisiile de plasă îşi încheiau constatările printr-un proces-verbal,
eliberând proprietarilor titluri provizorii de despăgubire, după numărul şi
categoria clăcaşilor ce beneficiaseră de împroprietărire. Abia după această
etapă se trecea la constituirea în fiecare comună rurală (sat) a unei comisii
ad-hoc, în care intrau reprezentantul moşierului şi cel al autorităţii locale
care, „prin bună Înţelegere" procedau la alegerea, comasarea şi delimitarea
locurilor ce unnau a fi expropriate şi date clăcaşilor, conform art. I din lege.
După parcurgerea acestor etape, intra în misiune inginerul topograf al
statului, care măsura şi ridica în plan ,,locurile locuitoreşti", trasând liniile
despărţitoare dintre pământurile destinate împroprietăririi şi cele rămase
proprietăţii, cât şi liniile de hotar ale vetrelor de sat, în baza semnelor făcute
de comisiile ad-hoc, corectându-le la nevoie. Inginerului topograf îi revenea
misiunea de a aplica art. 15 şi 17 din lege, aceea de a trasa, hotărnici şi pune
pietre de hotar vetrelor de sat, islazurilor, fâneţelor şi locurilor de arătură
2
acordate sătenilor .
1. Aplicarea Legii rurale În satul Drăgeşti

Comisia de constatare găsise aici un număr de 60 de locuitori, dintre
3
care 33 cu câte 2 boi, şi 27 de pălmaşi (vezi anexa nr. 1). Primei categorii i
se cuveneau câte 4 fălci de fiecare locuitor, iar pălmaşilor, câte 2 fălci şi 40
de prăjini. Misiunea ridicării în plan şi a delimitărilor îi revenise inginerului
topograf al judeţului Roman, Iulius Dobias. În procesul-verbal pc care
acesta îl încheiase la 13 noiembrie 1865, se consemna între altele că .Jn
urmarea celor statornicite prin art. 2 şi 7 din circularea Do111n11l11i Mi11istr11
de Interne, Agric11lt11râ şi L11crâril<! P11hlice. cu Nr. 93 78, 1·e11i11d Io co111111w
Câlineşti, satul Drâgeşti. proprietaua râposat11l11i Chiriac Corhan. din
plasa Fundului, şi glisând presCl'ipt11l 1·erha/11 Încheiai de d. /11i .rnperorhitm
Ioan Zam/iresco, am procedat Io râdicarea în plan a /oc11rilor /oc11i1oreşli
I f/Jidc.'111, p. 211
: !hide111. p. I lJ9-258

; Arhivele ~a\10nale Neam\. fond ,'1,,foşiu lJrâgcşti. d. 263
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În châtimea prevâzutâ prin tabloul comisii constata/oare a acestei plăşi şi
am aplicat măsurâtoarea precum urmează ... " 1 • În continuare arată că din
cele 83 de fălci şi 5 prăjini (aproape 119 ha - n.n.) existente în vatra satului,
fiecărui locuitor îi reveneau câte 12,5 prăjini (adică 2.237,5 m.p. sau 22 ari
şi 3 75 centiari, în sistemul metric) pentru casă şi grădină, care, luate la un
loc, însumau 9 fălci şi 30 de prăjini ( 134.259 m.p. sau 13,4259 ha). În vatra
satului mai existau şi unele construcţii, acareturi şi culturi ce aparţineau
văduvei Catinca Corban (proprietara moşiei), care ocupau suprafaţa de 2
fălci şi 7 prăjini ( 167 prăjini), constând din 1 falce şi 50 prăjini ( 130 prăjini)
de vie, 30 prăjini ocupate de cârciuma de la pădure şi alte 7 prăjini de la
casa chitarului (brutarului - n.n.).
La acestea se mai adăugau şi 2 fălci de teren neproductiv, totalizânduse, astfel, 13 fălci şi 3 7 prăjini cu destinaţiile amintite, după a căror scădere
din cele 83 fălci şi 5 prăjini aflate în vatra satului, rămânea un prisos de 69
fălci şi 48 prăjini care, de asemenea, unna să intre în suprafaţa destinată
împroprietăririi. Întrucât împroprietărirea celor 33 locuitori cu câte 2 boi se
concretiza în suprafaţa de 132 fălci, iar a celor 27 pălmaşi în 67 fălci şi 40
prăjini, la toate acestea adăugându-se alte 9 fălci şi 30 prăjini (750 prăjini)
ca loc de casă şi grădină pentru toţi cei 60 locuitori, precum şi alte 8 fălci şi
40 (680 prăjini) rezervate bisericii, dar şi drumul care ocupa 65 prăjini,
rezultă că din moşia Catincăi Corban trebuiau expropriate 218 fălci şi 25
prăjini, adică 312 ha şi 62 ari, suprafaţă în care intra şi prisosul de 69 fălci şi
48 prăjini, aflat în vatra satului.
Aşadar, această suprafaţă, rezultată din calculele noastre, la fel ar fi
trebuit consemnată şi în documentele încheiate atunci. Însă, procesul-verbal
întocmit de inginerul Iulius Dobias, la 13 noiembrie 1865, diminuează cu 25
fălci (2.000 prăjini sau 35,8 ha) suprafaţa destinată exproprierii. O asemenea
diferenţă ar putea rezulta dintr-o corecţie făcută de inginer sau de către alţi
factori implicaţi în procesul de împroprietărire, care însă nu se regăsesc în
documentele care s-au păstrat. O asemenea corecţie este deductibilă şi
plauzibilă, întrucât cele 25 de fălci reprezintă suprafaţa cu care ar fi trebuit
să fie împroprietăriţi un număr de I O pălmaşi. Ori, tocmai un asemenea
număr este posibil să fi fost exclus de la împroprietărire în unna unei
posibile contestaţii făcute de proprietară, care ar fi prezentat dovezi că aceşti
1O locuitori au fost aduşi la o dată recentă pe moşie, în baza unor învoieli
speciale şi care, în virtutea prevederilor legii, aveau dreptul numai la 12,5
prăjini pentru casă şi grădină, nu şi la cele 200 de prăjini din câmp, care
însumate se constituie exact în 25 de fălci.
Această situaţie rezultă şi din modul în care Iulius Dobias justifică
repartizarea celor 197 frdci şi 22 prăjini, în care apar numai 50 de locuitori;

1

lhidem, d. 262
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17 p ă lma ş i ( ş i nu 27) cărora le revenea 42 de fălci şi 40 prăjini; 33 locuitori
cu 2 boi , a căror loturi însumau 132 fălci . În aceeaşi s ituaţi e, locurile de casă
ş i grădină însumează 9 fălci şi 30 de prăjini , adică cele 12,5 prăj ini ce
reveneau pentru 60 de locuitori , fapt ce confinnă ipoteza că un număr de 1O
locuitori nu aveau statut de ponta ş i pe respectiva moşie . La cele de mai sus
se adăugau şi cele 8 fălci ş i 40 prăjini destinate bisericii, 2 fălci ş i 7 prăjini
ale proprietăţii aflate în vatra satu lui , 2 fălci de teren neproductiv şi 65
prăjini ocupate de drum .

Schiţa

Aceste 197

perimetrelor stabilite pe m oş i a Drăgeşt i
22 prăjini , pe ca re geo metrul le ridica c în plan, se

fălc i ş i
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aflau în două perimetre distincte: primul era de 160 fălci şi 51,6 prăjini, în
1
care se încadra şi vatra satului; al doilea era de 36 fălci şi 50,5 prăjini (vezi
schiţa anexată şi anexa nr. 2). Calculată în sistemul metric, respectiva
suprafaţă constituia 282,49 ha, în ea fiind încorporate şi cele 5,85 ha ( 4 fălci
şi 7 prăjini) ale proprietăţii, care se aflau în vatra satului, precum şi terenul
neproductiv de 2,86 ha (2 fălci). Este lesne de observat că partea de moşie
destinată exproprierii era de numai 193 fălci şi 15 prăjini (276,64 ha),
proprietarei rămânându-i 457 fălci (654,55 ha).
Potrivit legii, cei 33 locuitori cu 2 boi aveau de achitat ca despăgubire,
câte l 00 lei şi 24 parale, totalizând o sumă de 3 .3 19 lei şi 8 parale, iar
pălmaşii, câte 71 lei şi 20 parale fiecare, urmând ca proprietara moşiei să fie
despăgubită de stat în timp de 15 ani. De asemenea, locuitorii mai aveau de
achitat către stat 1 galben pentru locul de casă şi grădină.
Perimetrele celor două loturi marcate, de inginerul Dobias, cu pietre
puse în 25 de puncte, au fost măsurate în stânjeni gospod de 2,23 m, şi
palme domneşti de 27,875 cm, pe laturile ce le încadrau, iar suprafeţele
propriu-zise, în fălci şi prăjini fălceşti. Procesul-verbal întocmit de acesta
redă cu exactitate şi detaliat fiecare segment al acestor măsurători. 2 (vezi
anexa nr. 3 ). Schiţa de mai sus prezintă cele două perimetre de expropriere,
proprietatea Catincăi Corban, fosta proprietate a Schitului Brad şi vatra
satului Drăgeşti.
2. Aplicarea Legii rurale fn

cătunul

Brad

In urma secularizării averilor mănăstireşti, in luna decembrie 1863,
Episcopia Romanului era, la rându-i, deposedată de cele 235 fălci şi 6
prăjini (336 ha şi 67 ari), care aparţinuseră fostului schit din Drăgeştii de
Jos, ce se mai numise al Isăcescului şi, după 1828, Schitul Bradul, devenit
biserică mireană din anul 1833.
Despre împroprietărirea locuitorilor din Brad, ne aminteşte însuşi
corifeul implicat, cu trup şi suflet, încă din anul 1848, pentru înfăptuirea
acestui mare act naţional, fiind în acelaşi timp, atât de legat de acest loc prin
faptele înaintaşilor săi, Jon Ionescu de la Brad. Iată cum prezintă el
misiunea ce a avut-o la nivel naţional pentru înfăptuirea acestui deziderat,
dar şi în particular, pentru sătenii din Brad. ,,Aşa dar, ţăranul are nevoie: 1
de pâmânt, al 2 (!ea) de capital ca să aibă cu ce să-şi lucreze pământul şi al
3 (/ea) are nevoie de fnvâţăturâ ca să ştie ce trebuie sâ facâ pentru ca să
scoatâ cu munca lui din pământ şi din capitalfolosul cel mai mare ce poate
sâ aihâ (. ..). Cuza Vodă (. .. ) a dat pământ ţăranilor prin legea aceasta la
14 A 11g11st 1864 şi a fixat şi plata răscumpărării boierescului. Jar pe mine
I f/Jidl!lll
:' lhidrn1
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m-a trimis să umhlu pri11 {ară şi sâ privighez aplicarea legii. La l Aprilie
1865 mai toţi ţăranii erau Împroprietâriţi.
Am lucrat la punerea În lucrare a Împroprietăririi (âra11ilor
emancipaţi din boieresc. Dupâ aceea. ca deputat. am lucrat la
Împroprietărirea şi a Însurăţeilor, ha Încâ şi a acelor ce voiesc să cumpere
de la Stat moşii Împărţite Î11 loturi. Şi chiar În cea di11tâiu sesiune a
Camerei, În care am Început lucrările mele. am făcut propunerea pentru
Î1~/iinţarea băncii ţărăneşti, care sâ dea (âra11ilor capitalul de care au
nevoie spre a-şi lucra pâmântul lor. Iar pentru Învăţâtura lui am .fâcut la
Brad şi o fermă model pentru cultura mică a ţâranului şi o şcoalâ practicâ
de agricultură (. ..).
Ţăranii şi astăzi se luptă pentru hotare. Aici la Brad ţăranii au stricat
movilele de hotare puse Între moşia dată lor şi aceea rămasă
proprietarului. Un ţăran, anume Vasile Comea, au tras şi o nouă brazdă de
hotar în valea Siretului. Aici la Brad chiar la împroprietărirea ţâranilor sau făcut trei deosebite măsurători; şi iată că au venit timpul să se facâ şi a
patra. Stricarea movilelor hotare şi a brazdei din luncă m-au determinat a
cere actele de Împroprietărire ale ţăranilor din Brad. " 1 În continuare,
descrie modul în care primele măsurători s-au făcut greşit, în defavoarea
locuitorilor, acestora acordându-li-se cu 3 fălci şi 59 prăjini (5,35 ha) mai
puţin decât li se cuvenea pe total.
Din corespondenţa lui Ion Ionescu de la Brad cu organele centrale
abilitate, rezultă că faptele se petrecuseră astfel: în vederea aplicării Legii
rurale, ministrul finanţelor de atunci, încredinţase delimitarea terenurilor
date foştilor clăcaşi de pe mai multe moşii de la nord de Milcov, între care şi
cea de la Brad, inginerului Ang. Knapich, ale cărui planuri şi lucrări au fost
în cea mai mare parte greşite.
Nemultumiti
de delimitarea ce li se făcuse, locuitorii din Brad au
'
'
solicitat pe inginerul Iulius Dobias să verifice lucrarea făcută de Knapich,
care prin documentele ce le încheiase, găsise că stăpâneau mai mult decât li
se cuvenea, cu 11 fălci, 4 prăjini şi 4 stânjeni ( 15,83 ha).
Pe baza măsurătorilor şi concluziilor sale, în nota cc o înainta la 6 iulie
1868 Comitetului Permanent al judeţului Roman, Iulius Dobias prezenta,
între altele, următoarele constatări: prima delimitare şi ridicare în plan
făcută în anul 1865 de către inginerul Bausek (angajat al Ministerului de
Finanţe, ca ajutor al lui Knapich), avusese la bază măsurătoarea cu stânjenul
lui Şerban vodă Cantacuzino, de 1,962 m şi nu cu cel gospod de 2,23 m.
Folosirea acelei unităţi de măsură a condus la un aparent plus al châtimii
stânjenilor dată sătenilor, adid1 la o pf1gubire a statului cu 11 fălci, 4 prf1jini
şi 4 stânjeni. Ori, acea măsurfttoare cu stfmjenul mai mic, constituia în
1

Ion Ionescu de la Brad. Agric11/t11ro ro111lÎ11â de Io Hrad. în 0/Jt'n'. voi. 11. l3ucurc:;;l1. 1943.
p. 136-138
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realitate o diferenţă în defavoarea locuitorilor de 3 fălci şi 59 prăjini.
De asemenea, prezenţa în toamna anului 186 7 a inginerului Hodatchi
pentru a face iarăşi delimitări s-a materializat doar cu câteva măsurători
efectuate cu lanţul pe hotarul cu Drăgeştii, după care a fost oprit de către
locuitorii neîncrezători.
Nemulţumirea sătenilor se va accentua şi mai mult în primăvara anului
1868, când un alt hotarnic, pe nume Niculescu, a tras o brazdă despărţitoare,
după ce scăzuse de la locuitori o suprafaţă de 14 fălci, 63 prăjini şi 4 stânjeni
(peste 21 ha), cu toate că acestea erau semănate cu grâu. O asemenea decizie
aberantă rezulta din cumularea diferenţelor stabilite în cele două măsurători
anterioare, respectiv a celor 11 fălci, 4 prăjini şi 4 stânjeni, ce ar fi fost date
în plus sătenilor, cu cele 3 fălci şi 59 prăjini constatate de măsurătoarea lui
Dobias, ca suprafaţă cu care, de fapt, erau păgubiţi sătenii. Ori, în
preliminariile împroprietăririi, Comisia constatatoare stabilise unnătoarele
cote de împroprietărire cuvenite sătenilor din Brad: 36 fălci pentru cei 9
locuitori cu câte 2 boi, 22 fălci şi 40 prăjini pentru 9 pălmaşi, 3 fălci şi 35
prăjini rezultate din cumularea celor 12,5 prăjini ca loc de casă şi grădină
pentru toţi cei 22 locuitori (în care intrau şi cei 4 oameni ai bisericii), la care
se adăugau alte 8 fălci şi 40 prăjini pentru biserică, în total 70 fălci şi 35
prăjini ( 100,87 ha).
La aceste suprafeţe se mai adăugau locurile neproductive de 23 prăjini
şi drumurile ce totalizau 29 prăjini şi 18 stânjeni, rezultând că întreaga
suprafaţă intrată sub incidenţa legii era de 71 fălci, 7 prăjini şi 18 stânjeni.
Delimitarea unna să se efectueze, însă, pe 71 fălci şi 49 prăjini, întrucât se
aveau în vedere şi cele 41 prăjini şi 18 stânjeni ale proprietăţii, constând din
14 prăjini ale curţii şi livezii, 15 prăjini ale cârciumii, 12 prăjini şi 18
stânjeni ale incintei bisericii.
Însă, aşa cum s-a arătat, faptul că la prima delimitare inginerul Bausek
stabilise, cu stânjenul său, că locuitorii deţin 82 fălci, 53 prăjini şi 4 stânjeni,
faţă de 71 fălci şi 49 prăjini câte li se cuvenea, la care s-au adăugat şi cele
stabilite de D. Niculescu, retrăgându-se locuitorilor 3 fălci şi 59 prăjini, au
constituit picătura ce umpluse paharul, alimentând spiritul de frondă al
locuitorilor, de care vorbea Ion Ionescu de Ia Brad.
În fine, cea de a patra delimitare, efectuată de inginerul Dobias,
corecta pe cele anterioare, găsind în teren numai 67 fălci şi 70 prăjini date în
posesia locuitorilor, completând diferenţa până la 71 fălci şi 49 prăjini
(I 02,55 ha) cuvenite prin lege, iar „ .. .ceea ce a rămas s-au preţuit şi s-au
. I „ I.
VCIJ1( l/f
Diferenţa
rămâne

de 163 fălci şi 3 7 prăjini (234 ha) de pe moşia Brad va
pentru scurt timp în domeniile statului, din care Ion Ionescu de la

lhide111. p. 139-140: vezi şi lucrarea Împroprierârirea c/ăcaşi/ur din U\64 şi a i11.rnră{ei/or
din anul I HfiH, Bucureşti. 1908, p. 60
1
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Brad va cumpăra, mai întâi, 139,67 ha şi ulterior, alte 28 ha, pc care mareic
agronom înfiinţează prima fermă agricolă-şcoală din România. Cele 66 ha
rămase din fosta moşie a schitului vor intra, de asemenea, în succesivele
împroprietăriri ale însurăţeilor şi de vânzări în loturi de câte 5 ha, efectuate
1
până în anul 1892, împreună cu cele de pe moşia Călincşti •
3. Împroprietărirea locuitorilor de pe moşia Dâmieneşti
Dacă

în istoricul şi bine-aşezatul sat Drăgcşti (răzeşesc până în anul
1828) reforma agrară s-a înfăptuit sub bune auspicii, iar în ,Jiul" acestuia, în
cătunul Brad cu destule convulsii, în celelalte sate ale comunei Dămieneşti
se vor manifesta alte nepotriviri, forma cea mai distorsionată înregistrânduse în satul Pădureni, după cum se va evidenţia la locul potrivit.
La data aplicării reformei agrare, atât satul, cât şi Târgul Dămieneşti,
2
cu moşia aferentă, aparţineau lui Iordache Hermeziu , fiul răposatului
postelnic Gheorghe Hermeziu (un alt fiu al acestuia fiind comisul Ilie, cel
care pentru insolvabilitatea plăţii datoriilor pierduse moşia Drăgeşti, ce o
câştigase prin licitaţie, în anul 1857, Dimitrie Scarlat Miclescu). Pe baza
documentelor sporadice care s-au păstrat, fragmentare şi depreciate, putem,
totuşi, reconstitui în principalele sale coordonate, modul cum s-a desfăşurat
această acţiune şi pe moşia Dămieneşti.
O primă infonnaţie se desprinde din procesul-verbal întocmit la 4 iulie
1865, din conţinutul căruia rezultă că procedurile şi etapele anterioare se
desfăşuraseră în spiritul legii şi la tennenele reglementărilor ulterioare.
Totodată, documentul evidenţia faptul că între delegatul proprietăţii şi cel al
locuitorilor interveniseră neînţelegeri privind alegerea şi împărţirea
pământurilor. De aceea, din partea Comitetului Pennanent al judeţului
Roman, în baza art. 16 din lege, va fi ales ca superarbitru, prin tragere la
sorţi, unul din membrii săi, anume Enachi Burchi, care era originar şi bun
cunoscător al acestor locuri şi care se va deplasa la această moşie pentru a
rostui _şi aşeza lucrurile pe făgaşul dorit.
lmpreună cu delegatul proprietarului şi cu primarul comunei, Enachi
Burchi a mers pe la toate punctele principale unde, observând situaţia
pământului, a stabilit ca toate locurile destinate împroprietăririi să fie
„ ... to(a)ti laolaltâ precum legea rosteşte. adicii: hli:::.a dreaptâ di11 hotaml
BâtrlÎneşti, alâturea cu hotarul Drâgeşti, cu \'o/ro satului şi co(a)sta piste
pârâu pânâ În hotarul C'âlincşti, toi locu de hra11â şi. în lâ(ime, aceastâ
hli:::.ă câtu va cuprinde suma jâlcilor a locuitorilor. co11stalatâ prin tahlou
comisiei de plasâ, în care hli:::.â sunt locurile propietâ(ii ce au a se snllle, şi
Vezi Ioan Ungureanu. Unele co11.1idL'l"o(ii cu JJl°il'ire lu OJ1!1corco /cgis/ufiei ugrorl' şi
ud111i11islmti1·c i11 co111111w C"â/i11cşli, 111dc(11I Ro11w11. intre unii /8()..f-U\9:3. în ( "wpico. , ol.
1

XXIV ii 993. p. 158-163, cu harta ancxatf1
Arhivele Na\ionalc l3a61u, tlmd Primârio rn1111111ci Dâ111ie11eş1i. d. I· 18(15,

2
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r.

152

ll/111111 (':
I.

Casa propietâ(ii cu to{a)te acareturile suh Îngrâditura cu
ţintirimul hisericii (cimitirul vechi. cel de lângă Biserica Sf.

Nicolae, construită din lemn - n.n.);
II. Medeanul slohod ce esle din Îngrâdi111ra caselor propielă(ii şi a
(inlirim11l11i, pânâ În ia:::ul cu apâ despre râsărit;
III. Târguşorul cu locul lui ce este din Îngrăditura caselor
propietâ(ii În lâţime pânâ În ia:::ul cu apâ şi Înprejuru pârâului,
plinâ în e:::etura ea:wlui secu cu cierul şi grădina de legume ci
este a propietâ(ii:
IV. 4 case cu locul lor ce s1111tu În satu a propietăţii. Toate acele
râmân a propietâ(ii dinpreună cu moşia despărfită de a
locuitorilor. a\'ând facultatea propietariul a-şi ridica copaci(i)
ce sunt În co(a)sla pisle pârâu, pânâ Într-un an de zile, adică
pânâ la Sfântu Gheorghe viitori, anul 1866.
Ear huceagul câtu este În hli::.a locuilorilor dispre Bătrâneşti, rămâne
În folosul lor, şi dlui ingineriu competent va delimita locurile locllilorilor
despri moşie Dămieneşti, clăcaşi, precum mai sus s-all arătatu"'.
La 6 iulie 1865, subprefectul plăşii Dămieneşti autentifică documentul
întocmit de superarbitrul Enachi Burchi şi îl triniite primarului comunei
pentru ca inginerul topograf să-l poată folosi la viitoarea delimitare 2.
Superarbitrul Enachi Burchi revine la 13 iulie 1865 cu o adresă către
preşedintele Comitetului Permanent, făcându-i cunoscut că în procesulverbal din 4 iulie 1865 a omis coşarele aflate pe locurile destinate
locuitorilor şi care, conform legii, rămân ale proprietăţii, cu o suprafaţă de 2
3
fălci în jurul lor .
Un alt document, din 30 august 1865, redactat şi semnat de
subprefectul plăşii Fundu, consemnează un schimb de pământuri convenit
între locuitorii de pe moşia Dămieneşti şi proprietarul acesteia, Iordachi
I lermeziu, modificându-se astfel perimetrele ce se stabiliseră de către
superarbitru la 4 iulie 1865.
Deşi este parţial distrus, din documentul respectiv se poate, totuşi,
reţine faptul că proprietarul ceda „ceiriul şi grâdina despre as/in(itu, ahlturi
cu hotarul moşiei Drâgeştii" care erau prevăzute la punctul al III-iea al
documentului din 4 iulie, locuitorii unnând să dea în schimb proprietarului
,Jocul dinprejuml tcÎrg11l11i, trecând prin parc, spre asfinf ii. pe ie::.itura
ia:::11l11i ac11111 secat. lângâ pârâul ce curge spre Drâgeşti". În contrapartidă,
Iordache I lenneziu ceda locuitorilor şi o folce din cele două rezervate de
I //J/dl'll/, J'. 151-152
c lhid('//1. J'. I 54
1
//J/c/('11/, f'. 16()
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superarbitrul Enachi Burchi pentru coşarele care acum rămâneau pe
,Jocurile locuitoreşti", în schimbul drumului de acces ce trecea prin locurile
viitorilor împroprietăriţi, spre acele coşare.
Respectivul document, purtând semnăturile proprietarului, alături de
cele ale delegatului comisiei ad-hoc şi ale delegatului consiliului comunal, a
fost înaintat în copie legalizată inginerului topograf pentru a-l avea în vedere
la delimitările ce urmau a se efectua, iar originalul s-a înaintat Comitetului
Pennanent Judeţean'.
Deoarece comisia de plasă rezervase bisericii o suprafaţă ce s-ar fi
cuvenit pentru doi preoţi, aşa cum fusese delimitată şi de geometrul
districtului Roman la 15 iulie 1866, Iordache Hermeziu solicita primarului o
copie după procesul-verbal în care erau trecuţi toţi clăcaşii de pe moşia
Dămieneşti, „ .. .fiindcă geometrlll districtlllui la delimitare ce au făcut
locurilor locuitorilor, au dat 17 fălci la bisărică, pentru doi preoţi, după
ordinul Comitetului Permanent şi, acumfiindcă Consiliul de Stat au hotărât
ca sî sî dei bisăricei numai 8fălci şi 40 prăjini, ca pentru un preot, de aceea
vin a ruga pe dumnevoastri sî regulaţi ca sî sî măsoare acele 8 fălci şi 40
prăjini ce sunt date mai mult şi să mi le renapoiasci potrivit cu hotărâre(a)
1
onoratului consiliu"-.
În procesul-verbal ce se încheia în ziua următoare şi cu semnătura
primarului Gheorghe Petrovici, se consemna că, întrucât Comisia de plasă a
dat bisericii o cotă dublă de pământ, „ ... din aşa motiv şi potrivit cu Decizia
Consiliului de Stat Nr. 213, zisa comisie a rectificat lllcrările acestei
comuni, în zmnaria căriea au rămas numai 81h falei bisăricii, în unire Cll
delegaţii compitenţi din partia dom(nll)llli propietarill şi a foştilor clăcaşi
păşind la faţa locului şi cu învoirea ambelor părţi, am deosebit şi dat d. llli
propietariu zisu pământ în châtime de 81h fălci, alăturia pe lângă partia
d.sali di.spre răsărit, începând măsura de la piatra de sllh costişă, de unde
am luat şasezeci stânjeni curmezişu câlre aplls şi asemenea şasezeci
stânjeni din al 2-le piatră de pe mllchea dealului, iar cătră apus şi lungimea
mergi până la mijlocul câmpului spre Poiana lui Iuraşcu, până undi s-au
înp/init după amărunla măsurare a cele 81h f(://ci, pe care pâmânt toi acum
s-a despărfil prin tragere de hrazdâ" 3 .
Din nefericire, aici se opresc sursele arhivistice care ne-au stat la
îndemână, fără a putea afla numărul clăcaşilor din cele trei categorii stabilite
de lege, cât şi a suprafeţelor expropriate pentru împroprietărirea acestora.
!hide111. r. 126: între semnatari erau subrrefcctul A. Andrei ~1 Vasile Dr;-1gan. delegatul
locu 1tori lor
. !hiJe111. r 118
' !hide111. r. 119: durf1 calculele noastre. lfqimca de (10 s1<in_1cn1. repre1ent;ind I :n. 80 m. a
presupus o rrofunzime ue alţi 408 st;înjeni. auicf1 91 o l1l (cu toi cu cost1~a de cca. 300 111),
împlinindu-se astfel cele 8.5 l'filci ~1 40 rrf1jini ( 121. 720 m.p.)

1
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Putem recurge doar la unele deducţii, pornind de la evoluţia demografică pe
care a cunoscut-o localitatea. Astfel, dacă în anul 1803 pe această moşie
erau 22 familii, în 1816 fiind 43, în 1845 ajungând la 86 familii (fără
1
târgoveţi), iar în anul 1900 - 193 familii (creşterea fiind stimulată şi de
înfiinţarea târgului în anul 1818), putem miza pe existenţa a cca. 100 familii
de foşti clăcaşi. Însă, după cum se va vedea din cele ce unnează, unii dintre
aceşti locuitori de pe moşia lui Iordachi Henneziu, neavând statut de
pontaşi, se vor strămuta, pentru a fi împroprietăriţi, pe moşia statului de la
Călineşti, aflată în vecinătate.
4. Împroprietărirea locuitorilor de pe moşia Călugăreni
Aflată

la hotarul estic al moşiei Dămieneşti, moşia Călugăreni
lui Grigore Henneziu, cel de-al treilea fiu al postelnicului
Gheorghe Henneziu. La 18 octombrie 1864, comisia de plasă se deplasase
la această moşie pentru stabilirea numărului şi categoriilor clăcaşilor,
precum şi a sumei de despăgubire cuvenită proprietarului 2. Comisia găsise
30 de clăcaşi (18 cu câte 2 boi şi 12 pălmaşi), dar şi 9 locuitori fără clacă,
aduşi prin învoieli speciale cu moşierul.
Primei categorii i se cuveneau 72 fălci în câmp (câte 4 fălci de
fiecare), iar pălmaşilor, 30 de fălci (câte 2 fălci şi 40 de prăjini, adică 200
prăjini de fiecare). La cele l 02 fălci rezervate împroprietăririi clăcaşilor se
adăugau alte 6 fălci şi 7,5 prăjini, reprezentând însumarea celor 12,5 prăjini
pentru loc de casă şi grădină cuvenite fiecărui locuitor, inclusiv celor 9 fără
clacă. Aşadar, celor 39 locuitori urma să li se dea l 08 fălci şi 7 ,5 prăjini, din
care 6 fălci şi 7,5 prăjini în vatra satului 3 .
Comisia stabilise că pentru fiecare locuitor cu câte 2 boi, guvernul
avea de dat proprietarului o despăgubire de 1.148 lei şi 20 parale, iar pentru
pălmaşi, câte 816 lei, respectiv o sumă totală de 20.844 lei pentru prima
categorie şi 9. 792 lei pentru cea de a doua 4 , adică un total de 30.636 lei. Nu
se specificau, însă, şi sumele anuale pe care aceştia le aveau de achitat
pentru răscumpărarea şi eliberarea de clăcăşie 5 . Potrivit art. 33 din Legea
rurală, cei 9 ţărani neincluşi în rândul clăcaşilor aveau de achitat numai câte
l galben pentru locul de casă şi grădină.
La 16 iunie 1865, superarbitrul Enachi Burchi, în calitate de membru
al Comitetului Permanent al judeţului Roman, s-a deplasat la această moşie
în vederea delimitării locurilor cuvenite celor împroprietăriţi. În procesulaparţinea

Corneliu Istrati. Condica 1·i.1·tieriei Moldovei din anul U\ 16, Ed. A cad. RSR, laşi, 1979. p.
17-19: Arhi\'ele Naţionale laşi. fond l'istieria Mo/do1·ei. d. 22911845. f. 73-74 şi 91-92
: Arhi\'ele Naţionale Bacău. j(md cit. d. I /1865, f. 132-133
'Jhide111
~ Nichita Adăniloae, Dan Berindei. op. cil.. p. 213
5
Arhivele Naţionale Hacău.j(mdcit. d. 1/1865, f. 155
1
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„mergând la numita moşie
în fiinţa primarului comunei şi a locuitorilor, nu mai puţin şi a
plenipotentului ds. propieteriu. d. lui Vasile !avanoi·i, am constatat locurile
locuitorilor şi anume: vatra satului despre amiazăzi, din hotarul
Dămieneştii, alături cu iazul şi Înpregiur, de la via propietăţii, pe muchea
dealului până În hotarul Pădurenilor şi din muche. pe costişâ, alături cu
Pâdurenii, până la hotarul Şcheia sau Buciumii. Aşadar, d. inginer
competent va delimita locurile locuitorilor clâcaşi În chipul arâtat mai sus,
1
(În) suma fâlcilor cuprinse În tabloul Comisiei de plasă" • Copia
autentificată a acestui proces-verbal a fost trimisă primarului de către
prefectul judeţului, C., Teodor, la 27 iunie 1865, „pentru a sta În atenţia
inginerului topograf'-.
Pe parcursul procedurilor de împroprietărire s-au iscat şi unele
nemulţumiri, între care şi aceea a preotului romano-catolic care, la 13 iulie
1865 se adresa subprefectului plăşii Fundu, C. Rugină, cu reclamaţia că cele
8,5 fălci date bisericii, care iniţial fuseseră delimitate alături de cele ale
locuitorilor, conform art. 24 din lege, au fost duse pe alt amplasament de
către proprietarul Grigore Henneziu care „au arat pământul acesta şi au dat
aiurea, depărtat di locuitori, unde nu este locul de.folosu fiindcă locul (este)
stărpu şi tufărişu" 3 . De aceea, el ruga subprefectul să-l oblige pe proprietar
ca în locul terenului arat şi rămas în paragină să-i dea fânaţ ca despăgubire.
Ca şi în cazul împroprietăririi locuitorilor din Dămieneşti, nici pentru
cei din Călugăreni, fondurile arhivistice nu ne lămuresc până la finalizarea
acestui proces, iar cele păstrate sunt, de asemenea, în mare parte
4
.
d etenorate .
verbal cc îl încheia cu acel prilej, el consemna

că

5. Contestarea şi refitzarea Împroprietăririi locuitorilor de pe moşw
Pădureni

La catagrafia realizată în anii 1772-1774, în timpul administraţiei
ruseşti a Moldovei, sub supravegherea generalului A.V. Rimski-Korsakov,
moşia Pădureni era în proprietatea jitnicerului Manolachi Jora 5 , iar în
Condica liuzilor, din anul 1803, apare ca proprietară, văduva acestuia, Aniţa
6
Jora , pentru ca în 1816, stăpân al moşiei să fie Neculai Jora, fiul celor de
7
mai sus . La 1864, proprietară era Elena, fiica lui Neculai Jora, căsătorită cu
I f/Jicfe111
' lhide111. f. 151
' Ibidem. f. 90
• !hidrn1. f. 132

i11 L'f)()ca /c'lllloli.1·11111/11i. Ed. Ştiinţa. Ch1~inău. 1975. voi. VIL partea a li-a. p.
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Neculai Delimarcu.
Dacă pe moşiile prezentate mai înainte lucrările de împroprietărire sau desfăşurat cu unele nereguli corectate ulterior, pe această din um1ă
moşie, acţiunea a cunoscut manifestări din cele mai dramatice, soldate cu
anularea propunerilor iniţiale de împroprietărire.
În deplasarea efectuată la 31 martie 1865 pe această moşie, Comisia
de plasă, fonnată din delegatul proprietăţii, cel al clăcaşilor şi casierul de
plasă (ca delegat al fiscului), constata unnătoarea situaţie: din cei 33
locuitori cu statut de clăcaşi la 14 august 1864, doar 14 erau cu 2 boi, iar 19
erau pălmaşi. La aceste categorii se mai adăugau 19 locuitori ce nu făcuseră
1
clacă, unnând a li se da numai loc de casă şi grădină •
Prin procesul-verbal şi tabelul nominal întocmit, comisia calculase un
necesar de 120 fălci şi 30 prăjini pentru a acoperi cele cuvenite la cei 52
locuitori din toate categoriile, după cum urmează: 56 fălci pentru cei 14
clăcaşi cu 2 boi; 4 7 fălci şi 40 prăjini pentru cei 19 pălmaşi; 5 fălci şi 12,5
prăjini pentru locul de casă şi grădină al primelor două categorii; 2 fălci şi
77,5 prăjini ca loc de casă şi grădină, celor 19 locuitori fără clacă şi 8 fălci şi
40 prăjini pentru un preot.
Despăgubirile fuseseră calculate în deplină concordanţă cu legea:
proprietarii Elena şi Neculai Delimarcu unnau să fie despăgubiţi de către
Stat cu 31.583 lei, reprezentând câte 1.148 lei şi 20 parale pentru fiecare din
cei 14 împroprietăriţi cu 4 fălci şi câte 816 lei pentru cei 19 locuitori cu 2,5
fălci. ,.Asăminea - se specifica în procesul-verbal - ds. propietarii (Elena
Delimarcu - n.n.) i se mai cuvini 19 galbeni de la locuitorii din câmpul

h(oierului) carii n-au făcut clacâ, indemnizaţie pentru lo(cul) de casă şi
grâdinâ"~. Purtând semnăturile primarului satului Vasile Niţă şi ale
celorlalţi

membri ai comisiei - Ioan Păncescu, Vasile Drăgan şi Ioan Răuţă,
procesul-verbal a fost înaintat Comitetului Permanent judeţean.
Împroprietăriţii cu câte 2 boi aveau de achitat guvernului câte 100 lei
şi 6 parale fiecare, adică 1.408 lei şi 16 parale în total. Pălmaşii aveau de
achitat 71 lei şi 5 parale, adică 1.358 lei şi 20 parale în total. De la toţi
locuitorii ce urmau a fi împroprietăriţi pe această moşie, statul avea de
încasat suma de 2. 766 lei şi 36 parale anual 3 .
La 26 iulie 1865, Comitetul Permanent al judeţului Roman analiza
cererea altor 1O locuitori din Pădureni, de a li se da loc de casă şi grădină,
întrucât fuseseră respinşi de comisia locală~. În răspunsul dat de prefectul
Teodor la 29 iulie 1865, i se cerea primarului de Pădureni să informeze
solicitanţii că, pe temeiul art. IV şi V din Legea rurală, aceştia neavând casă
1

Arhin:lc Naţionale !3ac~1u. /imd cit.. d. I I 1865. f. 136
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pe moşie şi ,Joc11i11d Împreună cu alţii'', li s-a respins cererea, rămânându-le
numai dreptul de a se adresa Consiliului de Stat pentru a cere pământ pe
moşiile statului.
Nemulţumită de cele stabilite de Comitetul Permanent judeţean,
privind împroprietărirea locuitorilor de pe moşia sa, Elena Delimarcu
1
introduce recurs la Consiliul de Stat , fapt pentru care înalta instanţă, în
şedinţa publică din 21 ianuarie 1866, analizează obiecţiunile recurentei, care
contesta hotărârile anterioare, ce nu ţinuseră seamă de următoarele aspecte:
în primul rând, că locuitorii de pe moşia sa nu fuseseră pontaşi, ci erau aduşi
„cu osebită Învoea/ă", care potrivit art. V din lege au dreptul numai la loc de
casă şi grădină, fără a cere proprietarului pământ de hrană; în al doilea rând,
că i se face o mare nedreptate prin aceea că alţi 19 indivizi, în frunte cu
Vasile Şorici, au fost incluşi de Comitetul Permanent în rândul pontaşilor,
deşi aceştia sunt slugile sale cu simbrie, aşa cum îi şi gas1se Comisia de
plasă, categorie care, potrivit legii era exclusă de la orice drepturi de
împroprietărire.

În puterea art. 30 din Legea rurală, Consiliul de Sat, prin hotărâre
definitivă, pusă sub semnătura vicepreşedintelui I.G. Florescu, a respins
recursul ca fiind nefondat, găsind că atât prima categorie, cât şi cea de-a
doua care, deşi făcea şi slugărie, lucra şi pământul, conform învoielii, sunt în
drept a fi împroprietăriţi, unnând a se comunica şi Ministerului de Interne,
2
spre îndeplinire, în virtutea art. 54 .
Pentru a se da curs instrucţiunilor din circulara ministerială din 5
septembrie 1864, publicată în Monitorul Oficial Nr. 200, cu privire la
delimitarea pământurilor, precum şi în temeiul Hotărârii Consiliului de Stat
prezentate mai sus, subprefectul plăşii Fundu, C. Rugină, convoca pentru
ziua de 7 martie 1866 pe primarii comunelor Dămieneşti, Bătrâneşti şi
Poiana lui Iuraşcu, care aveau hotar comun, ca să procedeze la delimitarea
locurilor, în pofida refuzului Elenei Delimarcu de a se confonna Hotărârii
Consiliului de Stat 3 .
Tentative de a obţine ce nu li se cuvenea, vor mai exista şi din partea
altor locuitori. Un exemplu tipic îl constituie suplica prin care locuitorul
Melinte Negoescu se adresa prefectului de Roman, arătând că „e/liindficior
(slugă - n.n.) al d(u)misale Delimarcu" (şi, deci, scutit de la prestarea
boierescului), acum se vedea propus a i se da numai loc de casă şi grădină,
nu şi loc de hrană. În urma respectivei solicitări, subprefectul plăşii, C.
Rugină, îi va solicita primarului, la 5 martie 1866 „sâ regulezi p1111irea la
caii ajâl11itorul11i În dreptul ci l-ar posâda"..,.
fhidc!ll, f 50
'!hide111. r 500
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1
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Profund nemulţumit de mersul lucrurilor, încurajate şi de hotărârea
Consiliului de Stat, Neculai Delimarcu se adresa, la 21 martie 1866,
prefectului judeţului Roman, cu un lung şi detaliat memoriu, subliniind că:

,.Locuitorii aflători pe moşiea Pădureni, propieta a soţiei mele, macar deşi
nici odinioară n-au fost pe această moşie pontaşi, ca unii ce de la venirea
lor, totdeauna au stat În mărginirea unor speciale Învoeli, după care nici
sunt În dreptate a pretinde pe această moşie Împropietărirea, Însă Comitetul
Permanent au hotărât a fi Împropietăriţi, dar numai pe pământul prevăzut
prin Învoeala ce au avut cu propietatea.
După apelul soţiei mele, actul acestor lucrări s-au luat În Consiliul
Statului. Consiliul, numai În majoritate (căci minoritatea au fostu În
dreptatea soţiei mele) au afirmat hotărârea Comitetului Permanent,
Împărtăşind aşa Închieri''. În continuare arată că soţia sa, „În puterea art.
34, litera A, din Procedura Consiliului Statului au făcut opoziţie, cu care au
dovedit/apte de erori, şi după care, acta s-au oprit acolo, pentru o din nou
deliberaţie („.).

Acum, viind eu la moşie Pădurenii, m-am informat că locuitorii În
lipsa me, s-au apucat a măsura În mijlocul lanurilor propietăţii sub cuvânt
ca acolo ei să ei pământ, arătând cătră vătavul meu felurite sumeţii".
În final, ruga prefectul să se aibă în vedere măsurătorile făcute în anii
din unnă de către geometrul Vucinic (în anul 1847 - n.n.), pe baza cărora să
se delimiteze „pământul ci l-au posedat şi Încă şi astăzi Îl posedă locuitorii,
În o Întindere mult mai mare decât cuprindea Învoeala ce au avut-o cu
propietaţia, căci ei din an În an s-au Întins În locurile în care am avut
pădurea ce s-au tăet.
Apoi, Îmi pare ca rezonul cere ca locuitorii să rămână cum au fost În
anul trecut, În locurile ce le posedă, până când se va primi de la Consiliul
Statului acta şi hotărârea ci va da asupra opoziţiei soţiei mele, ear până
a/uncia, vă rog să binevoiţi a ordona de a nu Încălca locuitorii, În sivolnie,
locurile propietăţii" 1 •
Pe baza cercetării făcute de către prim-judecătorul Puşcaşu, la 15
aprilie 1866, asupra acestei jalbe, subprefectul plăşii Fundu dă ordin, după
alte două zile, primarului comunei Dămieneşti, să ducă la îndeplinire
Ordinul Nr. 3.049 dat de prefect pentru soluţionarea acestei probleme 2.
Vor urma alte şi alte plângeri ale lui Neculai Delimarcu, adresate atât
prefectului judeţului, cât şi subprefectului plăşii. În consecinţă, la 6 august
1866, subprefectul cere primarului Gh. Petrovici să-l informeze asupra
aplicării ordinelor ce le-a primit în cazul Delimarcu. În raportul ce i-l va
înainta la 22 august, primarul specifica, între altele, că „Priimind supliciile
domnului Nicolae Delimarcu, propietarul moşii Pâdurenii, recomandate de
I f/JiJe/11, f. 88-89
c lhide111, f. 88
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domnul subprefect (. ..), prin cari se plângi că membrul aceştii primării,
Jos ip Vieriu, ar dis poza di locllrile propietăţii cu darea lor pi la osehiti feţi
(„.), păşind acol(o) am constatat că acest membru, afară di pământlll di
2.600 prăjini (32,5 talei - n.n.) vâzul di Ordinlll subprel Nr. 893 ce s-au dat
locuitorilor spre Întregire, nl! au mai făcut altâ dispoziţie În pâmântul
propietâţii, dicât ar.fi vândut unui Melinti Negoescu nişti fânaţ ce zice câ ar
fi fost În timp al lui ca clăcaş şi acum esclus - pi care l-am şi mărginit (oprit
- n.n.) În viitor di la aşa zmnari - anonţându-si totodatâ că locuitorii stau
1
În iatacuri şi În pământurile ci le-au posedat conform ordinilor subpref'.
Toate litigiile provocate de aplicarea Legii rurale pe moşia Pădureni,
vor fi cunnate de Decizia Curţii de Apel din Iaşi, pronunţată la 23 ianuarie
1867, prin care familia Delimarcu îşi încununa toate demersurile, locuitorii
de pe moşie fiind excluşi de la împroprietărire, rezervându-li-se numai câte
12,5 prăjini ca loc de casă şi grădină, dar şi dreptul de a solicita pământ pe
moşiile statului. Verdictul reprezenta un caz singular în comună, dar nu şi în
ţară. Aşa cum se evidenţiază în citata lucrare semnată de N, Adăniloae şi D.
Berindei, la insistenţele moşierilor au avut loc excluderi masive de la
împroprietărire, cele mai multe semnalându-se în Moldova. Autorii susţin
acest aspect şi cu exemplele din trei sate ale judeţului Roman, respectiv
Muncelu de Sus, Nisiporeşti şi Pădurenii de care ne ocupăm 2 .
Având la mână Decizia Curţii de Apel, Neculai Delimarcu se adresa la
sfârşitul lunii martie 1867, Prefecturii judeţului Roman, cu o petiţie prin
care se plângea că locuitorii din Pădureni, în puterea lor, au început a ara
ogoarele, deşi prin Decizia Curţii de Apel erau mărginiţi numai la cele 121/2
prăjini ca loc de casă şi grădină, sau unnând a se strămuta pe moşiile
statului. Ca urmare, primarul comunei va primi atenţionări repetate, precum
3
cele din 27 martie şi din 6 mai 1867, la aceasta din urmă exprimarea
subprefectului fiind şi mai precisă, anume de a nu se îngădui locuitorilor să
păşuneze vitele pe proprietatea lui Neculai Delimarcu, iar cine va încălca
Decizia Curţii de Apel, va fi tras la răspundere, chiar şi primarul, dacă nu va
face ordine în comună 4 .
Cu asemenea accente vor veni şi cele două somaţii consecutive, din
zilele de 9 şi 25 ianuarie 1868, prin care Alexandru T. Botian, p011ărelul
Curţii de Apel din laşi, atenţiona locuitorii să părăsească pământurile
ocupate samavolnic pe această moşic. ,,În virtutea Deciziunei Curţii de Apel
din Iaşi - se consemna în prima somaţie - pronllnciatâ la 23 Ianuarie I867,
trecutei înjurnal la Nr. 1, investitâ cu formulei executorie (
dupâ cererea
d lui Neculai Dele111arc11, proc11ratorele con.rnrtei sale Elena, niiscutii )ora,
„

I fhic/e111, r. 99-10()
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.)

de pro/Csiune proprietarii. domiciliat În urhea laşii.
Subsemnatul Alesandru T. Bot ian. portârelul Curţiei D 'Apel din laşi.
În numele legei somez pe locuitorii moşiei Pădureni, plasa Fundu,
Distr(ictul) Roman. de a preda În posesiunea D.nei Elena Delemarcu,
pămâ111urile stăpânite de ei sub cuvânt că ar/i fost clăcaşi şi a să mărgini
numai În loc11rile de casii şi grădină, rămâindu-le facultatea de a priimi
pâmânt pe moşiile stat11lui, precum se arată În zisa Deciziune, c11noscând că
dacă până În termen de opt zile de la darea acestei somaţiuni nu vor fi
zmniitori. să va proceda la predarea silită conl Art. 597 pr(oces) civ(il)" 1 •
În cea de a doua somaţie, portărelul este şi mai tranşant, arătând că
somează „pe locuitorii Niţiă Mancaşiu, Sava a Judelui, Grigori Tufă, Jon
Ferariu, Jon Răuţiă, Ghiorghi Răuţiă. Ghiorghi Şiorică, Simion Grosu.
Vasile şi To(a)der Chiper. Cons/andin Paladi, Alesandru Vasilachi,
Constandin Rusu, Toader Pădurari11, Vasile Şiorică, Lupu Răuţiă, Ghiorghi
Lazăr, Vasile Vasilachi, Toader Pospai, Ioan Sitar, Niţiă Gingă, lordachi
Matei. de a preda În posesiunea d.nei Elena Delemarcu, casele situate afară
de vatra satului rămasă pe proprietatea numitei doamnă după stâlpire
vetrei de cătră d. inginer. precum să arată În zisa Deciziune, cunoscând că
dacă până În termin de opt zile lihere de la darea acestei somaţiuni nu vorfi
11rmători, se va proceda la predarea silită(. . .)"~.
În ziua unnătoare, portărelul s-a şi înfiinţat pe respectiva moşie pentru
a pregăti măsurile de executare silită în cazul nerespectării somaţiilor. În
procesul-verbal pe care l-a încheiat la 26 ianuarie 1868, el arăta că în unna
somaţiei din 9 ianuarie, locuitorii „nu au fost următori a preda În posesiune
d.nei Elena Delemarcu, născută Jora. pământurile Însuşite de ei ca
clăcaşi", fapt pentru care s-a deplasat aici pentru a reda proprietarei „locul
din marginea vetrei satului până În hotar, tot dealul, deasupra pădurei şi
dumhrava.
Somând şi verbal pe numiţii locuitori de a preda to(a)te acele locuri şi
a să mărgini numai Înlăuntrul vetrei satul11i care este stâlpită cu pietre În
11rma l11crărei d.lui ingi11er Cihoţchi, autorizat de guvern, zişii locuitori nu
s-au Înpotrivit şi au consimţit a să face orice lucrare. În consecinţă, asistat
şi de d. supleant al suhprefecturei, am trădat În proprietatea d.nei Elena
Delemarcu to(a)te locurile ce până astăzi să stiipâneau de locuitori şi am
miirginit pe aceştia Î11 locurile de casii şi grădină (. ..), adiccl dinliiuntrul
vetrei satului (. .. ) ohligâ11du-se pri11 aceasta pe locuitori să-şi Îngrădeascii
vatra satului cu gard de nuele. " 3 Documentul poartă semnătura portărelului,
a proprietarilor Elena şi Neculai Delimarcu, precum şi a noului primar al
comunei Dămieneşti, Ion Cornescu.
1
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Intre cei somaţi să parasească locuinţele dispuse în câmpul
proprietarei, pentru a se reaşeza în vatra satului, 7 locuitori aveau câte 2 boi,
5 erau pălmaşi, iar 10 erau fără statut de pontaşi. Va mai trece încă un an şi
jumătate până ce lucrurile se vor sedimenta şi până ce locuitorii vor alege
calea pe care să o unneze. Rezolvarea situaţiei a fost grăbită şi de aflarea
ştirii că subprefectul plăşii Fundu, C. Aramă (care îl succedase pe C.
Rugină) solicitase primarului comunei Dămieneşti, la 29 iulie 1869, să îi
trimită în timp de 12 ore, tabelul cu locuitorii din Pădureni care solicitaseră
a li se da pământ pe moşiile statului „lămurindu Însă. câţi sunt cu boi şi câţi
palmaşi şi pe ce moşii voescu a se strămuta"'. Urgenţa întocmirii situaţiei
avea la bază ordinul Comitetului Pennanent judeţean.
În fondurile arhivistice se păstrează un tabel din 2 august 1869, în care
sunt nominalizaţi 62 de locuitori din Pădureni - 26 cu câte 2 boi şi 36
pălmaşi - cărora Ministerul de Interne le aprobase împroprietărirea pe moşia
2
statului de la Ruşi, aflată în vecinătatea estică a localităţii .
Dacă ar fi să ne conducem după aceste date, ar însemna că toţi
locuitorii din Pădureni solicitaseră strămutarea, întrucât această cifră
corespunde situaţiilor iniţiale privitoare la împroprietărire, în care apar 14
clăcaşi cu 2 boi (al căror număr crescuse între timp), 19 pălmaşi şi 19 fără
clacă, în total 52 locuitori, la care se mai adăugaseră ulterior alţi 1O
locuitori, tot fără clacă.

6. Împroprietărirea unor locuitori pe moşiile statului de la Ruşi şi Călineşti
În baza modelului stabilit de Ministerul de Interne, prin Circulara Nr.
14.059 din 13 septembrie 1869, se solicita primăriilor tabelele cu numărul
locuitorilor îndreptăţiţi, numele moşiilor pentru care au optat şi numărul
pogoanelor cu care doreau a fi împroprietăriţi pe domeniile statului 3 .
Situaţia cerută nu mai privea numai pe locuitorii unui sat oarecare
precum Pădurenii, ci pe toţi solicitanţii de la nivelul fiecărei comune. În
consecinţă, la 21 octombrie 1869, Primăria comunei Dămieneşti „cu
unitell'" înaintează un tabel cu 103 locuitori (în care primii 62 erau din
Pădureni) care solicitau strămutarea, având unnătoarelc opţiuni: 63 pe moşia
Ruşi (care aparţinuse Episcopiei Roman) şi 40 pc moşia Călineşti (fostă a
Mfmăstirii Bistriţa{ Dintre aceştia, 17 locuitori solicitau împroprietărirea
cu câte 12 pogoane ( 6 ha), adică cu suprafaţa maximă permisă de art. 39 din
Cap. IV al Legii rurale, 17 cu câte 9 pogoane, 22 cu dl te 8 pogoane şi 4 7 cu
câte 6 pogoane. Se totaliza astfel o suprafaţf1 solicitatf1 de 815 pogoane,
adică de 407 ,5 ha.

r. 3
r -Vi
\ lhlllc111, r 9
!hidc111, r 18.

I

I hidrn1.

~ !hidrn1.
-l

19. 20

303
https://biblioteca-digitala.ro

Optanţii

pentru moşia Ruşi se categoriseau astfel: 11 solicitau câte 12
pogoane, 17 câte 9 pogoane, 1 solicita 8 pogoane, iar 34 solicitau câte 6
pogoane. Aşadar, cei 62 de viitori strămutaţi pe această moşie solicitau o
suprafaţă de 497 pogoane, respectiv 248,5 ha.
Optanţii pentru moşia Călineşti se categoriseau astfel: 6 locuitori
solicitau câte 12 pogoane, 21 câte 8 pogoane şi 13 câte 6 pogoane. Se poate
deduce că cei ce solicitau câte 12 pogoane erau din categoria celor cu 2 boi,
21 erau dintre foştii pălmaşi, iar 13 din cei fără clacă. De pe această moşie
se solicitase în total o suprafaţă de 318 pogoane ( 159 ha). Dintre toţi
solicitanţii, pe lângă cei 62 din Pădureni, 35 erau din Dămieneşti, iar 6 din
1
Călugăreni • (vezi anexa 4)
Faţă de această situaţie, la 5 noiembrie 1869, primarul comunei, Ion
Cornescu, înaintează subprefectului plăşii un alt tabel, în care apar 107
solicitanţi pentru strămutare, din care 64 pe moşia Ruşi şi 43 pe moşia
.

.1

Călmeşt1-.

Parcurgând dramatica desfăşurare a procesului de împroprietărire pe
ne punem fireasca întrebare: câţi locuitori vor mai fi rămas
în satul respectiv după strămutare?~ Pentru elucidarea problemei ne ajută,
întrucâtva, infonnaţiile anterioare.
La recensămintele din anii 1772-1774, pe_ moşia Pădureni a
jitnicerului Manolachi Jora, bunicul Elenei Delimarcu, locuiau 28 de familii
din care 14 erau birnice, iar 14 erau rufeturi (scutite de bir), fiind familii de
ţigani 3 , aşezaţi în iatacuri sau bordeie, prin învoieli de lucru pe moşie.
4
Condica li uzilor din 1803 prezintă 31 de familii pe „Moşia Aniţei Joroae" ,
văduva lui Manolache Jora, din care numai 4 erau scutite de bir, ceea ce
arată, pe de o parte, sedentarizarea acelor ţigani, iar pe de alta, înăsprirea
poverilor puse pe locuitori. În fine, în anul 1816, un număr de 21 locuitori
erau birnici, iar 6 scutiţi 5 .
Această dinamică a locuitorilor de aici, oarecum constantă până în
1816, a cunoscut ulterior o creştere mai mult decât dublă a celor aşezaţi pe
moşie, nu atât prin sporul natural, cât mai ales prin noii aduşi prin învoieli
speciale, acordându-li-se în folosinţă un mic lot spre a-şi face şi o cocioabă
aiurea pe moşie şi nu în vatra satului, în schimbul efectuării tuturor
obligaţiilor specifice epocii.
O asemenea situaţie i-a şi pennis familiei Jora să se folosească şi să
câştige, în beneficiul său, prin tot ceea ce Legea rurală prevedea în cazuri de
asemenea natură. Pe de altă parte, pentru soluţionarea nevoii de pământ a
moşia Pădureni,

fhide111
c lhide111, f. I O
'Alo/dom În epoca/e11duli.111111/11i. p. 273-274
~ Th. Codrescu. Urirnri11/. op. cil., p. 281
' Corneliu lstarte, op. cil., p. 18
I
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celor înscrişi în categoriile neîndreptăţite la împroprietărire în moşiile pe
care se găseau, Legea rurală (ca şi cele ce au completat-o) a lăsat deschisă
varianta strămutării pe moşiile statului, inclusiv a locuitorilor de pe „moşiile
înguste", a spornicilor şi însurăţeilor.
Totodată, ispita strămutării a cuprins şi alte categorii de foşti clăcaşi,
după cum s-a văzut şi în cele de mai sus, cu toate că li se oferise pământ, în
limitele prevăzute de lege, pe moşiile din care proveneau. Pe moşiile statului
aveau de achitat, în 15 ani, numai câte 1 galben pe pogon, fără dobândă, cu
interdicţia de a înstrăina pământul timp de 30 de ani, cu excepţia cazurilor în
1
care aceasta s-ar fi efectuat între proprii săteni • O altă obligaţie era aceea ca
strămutarea să fie efectivă în noua aşezare sătească.
Aşadar, câţi locuitori vor mai fi rămas în satul Pădureni'?! Presupunem
că între l O şi 14 familii, întrucât în lista strămutaţilor apar şi unii sosiţi la
dată recentă pe moşia respectivă. Pentru aceasta pledează şi faptul că în
Pădurenii zilelor noastre mai există familii ce poartă patronimele înaintaşilor
lor, de pe amintitele tabele, precum Şorici, Feraru, Pospai, Potop sau
Posteucă. Iar dintre patronimele foştilor strămutaţi, unele se găsesc în satele
vecine, precum Ţampău, în satul Poienile de Jos, de pe fosta moşie Ruşi, dar
şi în satul Buciumi, din comuna Valea Ursului, unde aflăm numele Judele,
ce descinde din acel „Sava a Judelui" ce se găsea în Pădureni la
recensămintele din anii 1772-1774. Prin anii '40/'50 ai secolului XX, un
foarte bine cunoscut şef de taraf din satul Buciumi, mult solicitat la
petrecerile din satele învecinate, era lăutarul şi marele maestru al v1om,
Constantin Judele.

*
La aproape un secol şi jumătate de la adoptarea Legii rurale, încercând
a face o paralelă între unnările acesteia şi ale refonnelor agrare ulterioare
( 1921, 1945, 1991 ), respectând şi nuanţele de rigoare, toate s-au vrut a avea
un numitor comun: rezolvarea unei acute probleme sociale de emancipare a
ţărăni1;iii, cea mai numeroasă categorie a populaţiei în toate timpurile.
Intrebarea firească ce se impune este dacă aceste reforme, radicale
prin efectul lor, vor fi adus şi rezolvarea trainică şi de lungă perspectivă a
tuturor problemelor economico-sociale, în concordanţă cu exigenţele
dezvoltării din fiecare etapă. Decelându-Ic, observăm că aplicarea Legii
rurale, completată cu reglementările privind vânzarea pfurnînturilor din
domeniile statului şi de împroprietărire a însurăţeilor, s-a întins până
aproape de sfârşitul secolului al XIX-iea; legea din 1921, elaborată în primul
r~md pentru împroprietărirea familiilor luptătorilor din Războiul de Întregire
a Neamului, a urmărit tot satisfacerea nevoii de pământ. acutizată şi de
creşterea demografică; legea din 1945, av<înd ca obiectiv direct şi de
1

~. /\dfmiloac. D. Bcrmdc1.

Of!

cit. p. 214

305
https://biblioteca-digitala.ro

perspectivă desfiinţarea

boierimii ca clasă socială, ascundea în sine paşii
de trecere la colectivizarea agriculturii; Legea l 8/ l 991 şi cele
complementare de „resitutio in integrum" şi-au propus o reparaţie morală a
celor deposedaţi de bunurile imobile în unna colectivizării agriculturii şi a
feluritelor naţionalizări.
La toate acestea, un singur lucru nu s-a avut însă în vedere: efectul
aplicării lor pe tennen mediu şi lung. Aşadar, reluând ideea emisă la
începutul acestui material privind învăţămintele, similitudinile şi deosebirile
desprinse din aceste reforme, putem concluziona că toate au avut ca
obiectiv, pe tennen scurt, satisfacerea unor nevoi sociale. Pe tennen mediu
şi lung, însă, efectele acestora se reflectă doar ca nişte paliative, nefiind
susţinute de un complex de alte măsuri, care deşi uneori au fost elaborate, au
rămas în cea mai mare parte neadoptate. În această idee amintim înfiinţarea
băncilor populare şi încercările de aplicare a cooperaţiei agricole în perioada
unnători

interbelică.

Dacă în plan social aceste împroprietăriri apar ca încercări de
rezolvare a unor cerinţe imperative ale timpului respectiv, în plan economic
s-a resimţit, de fiecare dată, un accentuat efect negativ. Ştirbirea până la
eliminare a marilor exploataţii agricole a atras după sine scăderea drastică a
producţiilor agricole, cu consecinţe evidente şi după anul 1991, când cea
mai mare parte a teritoriului agricol al ţării s-a împărţit în parceluţe date la 6
milioane de mici proprietari care, din lipsă de mijloace financiare şi tehnice,
au lăsat în foarte multe cazuri pământul în paragină.
Deşi astăzi tennenul de ţăran a devenit caduc, fiind în mod necesar
înlocuit cu cel de fennier, totuşi ne apar încă de mare actualitate acele
atenţionări şi recomandări ale unor mari specialişti din perioada interbelică,
precum Gh. Ionescu-Şişeşti, Virgil Madgearu şi mulţi alţii, privind
organizarea asociaţiilor cooperatiste şi a exploataţiilor agricole pe sole mari.
Încă de la împroprietărirea din l 921, ministrul Agriculturii şi Domeniilor, C.
Garoflid atrăgea atenţia ca sătenii să se „asocieze liber în tovărăşii agricole,
capabile să dea agriculturii ţărăneşti maximul de intensitate şi de
rentabilitate. Numai sătenilor organizaţi în felul acesta le vom putea veni în
ajutor cu mărfi1ri, credite. maşini. reproducători etc. (. .. )" 1 , iar în expunerea
de motive la Legea privitoare la îmbunătăţirea agriculturii, din 1931, Gh.
Ionescu-Şişeşti argumenta că pe parcele mici „tehnica agricolă modernă nu
îngăduie
reducerea cheltuielilor de producţie. sporirea cant1taţ11,
îmhunâtâţirea calităţii şi unilormizarea produselor. decât dacă producţia
este organizată pe complexe mai mari. care săformeze un tot economic"~.
Cerinţele de regândire a întregii activităţi din agricultură sunt

Arhivele Naţionale Bacău,j(mdcil, d. 111919, f. 556
Ministerul Agnculturii ş1 Domeniilor, Monitorul Oficial, Bucureşti. Imprimeria Centrală.
1931, p. 4-5

1

2
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imperative de mare actualitate, întrucât integrarea în Uniunea Europeană
presupune în primul rând competiţie, iar aceasta nu se poate înfăptui fără un
înalt grad de productivitate şi de rentabilitate.

SUMMARY

Having as support the documents from the Public Record Office and
especially those from the municipal town Bacău, as well as other tractates,
this material presents the way in which the Rural Law from 1864 was
brought into operation in the following villages: Drăgeşti, Brad, Dămieneşti,
Călugareni and Pădureni, situated on the Siret river.
There are emphasized those aspects which caused displeasure either to
those who were put in possession of land, or to some of the landowners who
questioned the distribution of land to some social classes, who had the right,
according to the Law, to get land only on the State Domains, as it happened
especially on Pădureni estate which belonged to Elena Jora-Delimarcu.
In the end, there are pointed out some conclusions regarding the
teachings, the similitudes and the differences between the agrarian refonns
which have been applied in the last century and half ,emphasizing the fact
that they have intended to accomplish only a temporary satisfaction of some
social needs to the detriment of the economica} ones, the agricultural
production being slightly diminished due to the fact that land was divided
into narrow lots and because the financial and technical resources were not
used efficiently.
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DEMERSURI PENTRU ÎNFIINŢAREA PRIMEI GRĂDINIŢE
DE COPII ÎNTREŢINUTĂ DE ST AT ÎN ORAŞUL BACĂU
Elena UNGUREANU
La începutul primului deceniu al secolului XX, Bacăul căpătase alte
dimensiuni. cu noi şi moderne imagini urbanistice datorate investiţiilor
edilitar-gospodăreşti şi edificiilor social-culturale. Bugetul învăţământului
băcăuan pentru urbea noastră era alocat în cea mai mare parte doar pentru
plata întreţinerii şcolilor şi a reparaţiilor de care aveau nevoie atât cele şase
şcoli primare (3 de fete şi 3 de băieţi), cât şi Liceul Ferdinand (înfiinţat în
1897 prin transfonnarca gimnaziului), Şcoala Profesională de Fete (aprobată
în 1893, prin transfonnarca Externatului de Fete) şi Şcoala Practică de
1
Meserii de la Atelierele Bistriţa (înfiinţată la I oct. 1899) •
Cei care se ocupau atunci de destinele şcolii, confruntându-se cu mari
greutăţi materiale şi financiare, au amânat decizia de înfiinţare a unei
grădiniţe de copii (numită atunci grădină de copii sau şcoală de copii mici)
în oraşul reşedinţă de judeţ, situaţie întâlnită şi în alte părţi ale ţării.
În 1905, MIPC, „având intenţiunea să înfiinţeze grădini de copii în
unele judeţe ale ţării cu populaţie cteroglotă", expediază o circulară în data
de 3 august şi Revizoratului Şcolar Bacău - unul din cele 1O judeţe
nominalizate, cu rugămintea să i se trimită de urgenţă „unele infonnaţii şi
date statistice şi să se pronunţe asupra oportunităţii înfiinţării unor astfel de
grădini de copii, făcând totodată observaţiuni şi dând lămuririle ce le [veţi
2
mai] crede de cuviinţă în această chestiune" . Efectul a fost redus în judeţul
Bacău, din cauza bugetelor sărace ale comunelor. Pe lângă cele 7 existente,
care funcţionau de la începutul anului şcolar 1904-1905, respectiv în
localităţile Clcja, Faraoani, Valea Mare - Faraoani, Gioseni, Grozeşti (azi,
Oituz), Luizi-Călugăra şi Valea Seacă (azi, în com. N. Bălcescu), sau mai
înfiinţat doar o grădină de copii în 1905 şi de abia în 1908, încă cinci, toate
în localităţi rurale 3.
Propunerea de a se înfiinţa în anul 1905 şi în oraşul Bacău o grădină
de copii întreţinută de stat ne este dovedită de o cerere a nonnalistei Aglaia
Şcndrea din Nicoreşti, jud. Tecuci. Ca absolventă a Şcolii Normale de
lnvăţătoare Iaşi, promoţia 1905, cu media 9,25, ea ruga pe ministrul
instrucţiunii, la data de 20 oct. 1905, a i se „încredinţa locul de dirigintă a
grădinii de copii din oraşul Bacău". În rezoluţia acestei cereri se consemna,
Munteanu ~i Eugen1a-l\farioara M1halcea. /~1dr11111âtur în .-lrhin•/c
li. Bucure~li. 1989. p. 7-l-97
c /\rlmcle Na\IOnale Bucurc~t1. t(.)nd Ministerul Cultelor ~i lnstruc!iunii Publice. dosar
2971905. r. .38-.39
' Rodica ŞO\ ar ~I flonca Hftla~a. C,'11 sl'Co/ de existcn{â ll'gi/cmtâ o Îlll'lifâ111â11111/11i
Jireşco/or din R.0111li11io. l:d1tura Scorpion 7. Bucure~ti. 1996. p . .30
1

Du1111tru Zahana.

VIIIC[t

.)"10111/11i .J11de{11/ Buui11.
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fără altă precizare, că Ministerul o „numeşte pc zma de

1 XI 1905,
a grădinii de copii din Grozeşti (azi, Oituz), jud. Bacău,
1
grădină nou înfiinţată •
Înfiinţarea unei grădini de copii şi menţinerea în stare de funcţionare
în Bacăul de atunci constituie o interesantf1 pagină de istorie a
învăţământului preşcolar, uneori cu accente chiar dramatice pentru soarta
celor care s-au încumetat să-şi îngemăneze numele său cu cel al primei
grădini de copii întreţinută din fondul statului.
Iniţiativa de a transfonna visul în realitate a aparţinut revizorului
şcolar Toma C. Tăbuş. În data de 16 feb. 1909, el a înaintat MIPC un raport
prin care solicita aprobare pentru înfiinţarea unei grădini de copii în
, oraşul
Bacău, menţionând că „Primăria se obligă la toate cheltuielile"-. Acest
argument avea la bază doar un aviz „de principiu" al primarului, fără să fi
fost prevăzute fonduri la buget în acest scop şi fără decizia consiliului
comunal. MIPC, prin Ordinul Nr. 53.568/24 august 1909, decide înfiinţarea
unei grădini de copii în oraşul Bacău cu începere de la 1 oct. 1909,
precizând că „toate cheltuielile sunt pe seama comunei, statul neavând nici o
obligaţiune" 3 . Totodată, printr-o altă adresă face cunoscut că „d-na Vasilina
Stravolca este numită conducătoare a grădinii de copii din Bacău, întreţinută
din fondul aceleiaşi comune, începând cu data de 1 X 1909". Ultima
precizare credem noi că va fi înspăimântat pe consilierii comunali. Din acest
moment, Primăria şi Revizoratul Şcolar, printr-o serie de rapoarte şi adrese
se apărau de „vina" ce o purtau pentru înfiinţarea grădinii de copii din
Bacău. În acest context, revizorul şcolar este acuzat că s-a grăbit să trimită
raportul la minister, fără ca să se discute în şedinţă cu membrii consiliului
comunal şi fără să se aprobe fondurile necesare pentru cheltuielile ce se
impun. Ministerul, infonnat asupra acestei situaţii, în data de 22 oct. 1909 a
hotărât că „se va amâna pentru anul viitor înfiinţarea grădinii de copii" şi a
dispus ca „să se facă un raport amănunţit asupra gestiunii d-lui revizor
şcolar de Bacău"-1. Acesta se va zbate zadarnic încă aproape un an şi
jumătate pentru a pune în aplicare decizia amintită. Încercând să găsească
soluţii pentru întreţinerea grădinii de copii, plata cadrului didactic, a
combustibilului şi a altor cheltuieli, prin circa 25 de rapoarte şi scrisori,
revizorul şcolar se adresează din nou Primăriei, Prefecturii, precum şi
MlPC. Dar rezultatul n-a fost pozitiv cu toate că fiecare, prin decizii
favorabile, 1ş1 arăta disponibilitatea de a contribui la soluţionarea

conducătoare

/\rimele :\aţionale Bucure~t1. fund Ministerul Cultelor ~1 lnstruct1u1111 Publice. dosar
2971190:\ r. 79
lhidc111. dosar 483' 1909. r. 20
'/\rimele '.\:a\1onale Bacf1u. llmd Pnmfma l3acf1u. dosar :'i211909. r. I
4
/\rimele Naţionale Bucure~t1. fond f\11111sterul Cultelor ~i lnstrucţ1u1111 Publice. dosar
48311909. r. 20
1
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problemelor, dar nu a existat conlucrare. Astfel, în data de 16 februane
191 O, revizorul şcolar Toma Tăbuş s-a adresat primăriei cu rugămintea
pentru „a dispune ca cheltuielile de întreţinere, chiria unui local (de 600-800
lei anual), măsuţe pentru lucru cum şi scaune lungi făcute din lemn de brad
(valoare 150-200 franci), combustibil, plata unui servitor să fie prevăzute în
1
bugetul comunei cu începere de la 1 aprilie 191O" (data începerii unui nou
an bugetar, n.n.).
Căutându-se spaţiul necesar pentru anul şcolar unnător, un consilier
comunal a propus ca în ,,localul Orfelinatului care este înzestrat cu
mobilierul necesar'' să fie şi grădina de copii şi locuinţa directoarei, iar
conducătoarea acelei grădini care este recomandată de minister să aibă ca
îndatorire de a conduce şi Orfelinatul copiilor săraci „ ... fără nici o plată din
partea primăriei". Chiar şi în aceste condiţii, Vasilina Stravolca,
conducătoarea grădinii de copii din satul şi comuna Gioseni din judeţul
Bacău, a acceptat să îngrijească şi de bunul mers al Orfelinatului copiilor
săraci, cu condiţia ca „să locuiască acolo cu familia sa, cei doi copii şcolari",
precizând că leafa sa o va primi de la Ministerul Instrucţiunii. Orfelinatul
funcţiona în localul fostului Spital judeţean Pavel şi Ana Cristea care se afla
pe strada Bacău-Piatra, aproape de intersecţia cu Bulevardul Carol I2, la
nord de actualul Colegiu Economic I. Ghica.
Prin adresa nr. 1. 719/ I O apr. 191 O, Primăria Bacău a comunicat
Revizoratului Şcolar că de la 1 sept. 191 O comuna consimte „să se înfiinţeze
o grădină de copii pe lângă internatul din strada Bacău Piatra", asigurând
plata tuturor cheltuielilor, mai puţin salariul conducătoarei care revenea ca
obligaţie ministerului, „din cauza marilor lucrări de edilitate ce sunt în curs
. „1
d e execuţie -.
Dar Ministerul Instrucţiunii a comunicat primăriei că nu mai dispune
4
de fonduri „pentru plata salariului conducătoarei pentru anul respectiv . În
consecinţă, ministerul îi aprobă conducătoarei Vasilina Stravolca transferul
din judeţul Bacău în judeţul Ilfov, la Hrăneşti, în apropiere de Bucureşti,
5
locul naşterii sale .
În faţa unei asemenea situaţii, Primăria a transmis ministerului că „se
obligă a plăti până la I aprilie 1911 salariul conducătoarei acelei grădini cu
90 lei lunar" şi a intervenit la Prefectura Bacău pentru a contribui şi judeţul
cu ,Jemnul trebuitor pentru iarna curentă", informând, totodată, că a preluat
toate cheltuielile pentru înfiinţarea grădinii de copii, inclusiv plata

Arlrn ele Naţ10nalc Bacău. fond Prirnfma Bacf1u. dosar 521 I lJOLJ. f. X
~ lhide111, dosar 15. I lJ IO. f. 46 ~i 33 '
'Arlrnele Naţionale Bacf1u. fond Pnrnfma Bacău, dosar 52,ILJOLJ. f. 10
4
/hide111, r 11
~ Rodica Şovar. Florica Băla~a. op. cit .. p. 33
1
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conducătoarei pân ă la I aprilie 1911 •
Informat de Primăria Bacău că s-au găs it soluţii pentru toate
problemele le gate de înfiinţarea grădinii de copii, Ministerul Instrucţiunii a
confirmat în data de 4 ianuarie 19 l l că o aprobă cu data de 1 ian . 1911 ca
fiind întreţinută de acea comună până la 1 aprilie 1911 , dată la care va trece
„pe seama statului". Pe aceeaşi zi , ministerul o detaşează la această grădină
de copii pe d-ra Zoe Morţun , conducătoare titulară la Somuşca-Cleja din
. d . B acau-.
- I
JU
1

Comisia interimară a oraşului Bacău , analizând această deci zie , a
hotărât să se comunice MIPC că „Primăria neavând fonduri ş i nici local
propriu pentru înfiinţarea grădinii de copii în acest oraş , nu poate suporta
cheltuielile curente. Asupra numirii d-rei Zoe Morţun , comisiunea o găseşte
inoportună şi în acelaşi timp nelegală. În consecinţă Toma Tăbuş a fost
înlocuit din funcţia de revizor şcolar cu reputatul institutor Ioan Grigoriu
prin Ordinul MIPC Nr. 2.52711911, iar detaşarea conducătoarei Zoe Morţun
a fost anulată 3 .
Procedând mai protocolar şi mai prudent, noul revizor şcolar a reluat
această problemă prin alte adrese către Primăria Bacău , dar tot fără succes,
4
deoarece „co muna în anul 1911-1912 are de suportat alte cheltuieli"
(începuse construcţia Complexului de clădiri pentru Şcoala de Fete Nr. I , pe
strada Negel , (azi , str. Trotuş) .
. . . Şi astfel, copiii oraşului Bacău mai aveau de aşteptat încă ceva timp
până când vor deschide u şa .. . „căsuţei cu
poveş~ti" . Şi au aşteptat până în anul 1914.
In cartea de aur a învăţământului
preşcolar băcăuan trebuie consemnat faptul
că la l oct. 1914, în oraşul Bacău , s-a
deschis, confonn Ordinului MIPC Nr.
16.75111914, prima grădi n ă de copii
întreţinută de stat 5 . Cond u cătoare a acesteia
.
. . . .
. .
a fost numită, prin Ordinul MIPC Nr.
70 .738/1914, Henrieta Mihăilescu , absolventă Henncta ş 1 D11111tn c M1h ă tlcsc u
a Externatului de Fete di!l Focşani seria 1897 , institutoare , cu o vech ime de
6
17 ani în învăţământ . In primii ani de activitate a fost conducătoare a
Arhive le Na \i onale B acă u , fo nd Pri111ă ri a B acă u , dosar 5211909, f. 13 - 14
r. 17
1
Arhi ve le Na \i onale Bu c ureş ti , fond Ministerul Cultelor ş i l ns lru cţi unii Publi ce, dosar
560/19 1 l f. 6 7
4
Arhive le Na ţi o nal e B acă u . fo nd Pri111 ă ri a Ba că u , dosar 52/1909 , f. 19-20
5
Arhi ve le Na ţi o n a l e Bu c ureş ti , fo nd Mini sterul Cu ltelor ş i lnstru c\i unii Publi ce, dosar
327119 14, f. 42
<> I bidem , dosa r 226/1926, vo i. li , f. 38
1

2

l bicle111.
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grădinii de copii din Hagilar. corn. Caraciu, jud. Constanţa , apoi a
funcţionat ca învăţătoare, în postul IL la Şcoala Primară Cleja, jud. Bacău,
împreună cu soţul său, Dimitrie Mihăilescu, învăţător în postul I şi director
2
al şcolii. Acesta, în anul 1914, era revizor şcolar clasa a II-a la Revizoratul
1

Şcolar Bacău.

Pentru găsirea spaţiului potrivit şi a mobilierului necesar - condiţii
obligatorii pentru înfiinţarea acestei instituţii - s-a implicat foarte mult
proprietarul Mircea Costinescu, devenit ulterior ( 1914-1917) prefect al
Bacăului. La intervenţia lui, noua „sală de exerciţiu" (de gimnastică - n.n.)
din Complexul de clădiri al Şcolii de Fete Nr. 1, construit între anii 19101912 în str. Negel (azi, str. Trotuş) nr. 6, a devenit local de grădiniţă 3 .
Această clădire modernă şi elegantă era compusă din două săli de clasă
spaţioase şi luminoase, care îndeplineau în totalitate cerinţele 1g1emcosanitare şi didactice pentru activitatea cu copiii mici.
Împlinirea visului băcăuanilor de a avea şi ei o grădină de copii
întreţinută de stat a fost posibilă şi datorită măsurilor întreprinse de Henrieta
Mihăilescu. Aceasta, având o experienţă didactică bogată şi spirit de
iniţiativă, a depus un efort deosebit pentru a procura mobilierul necesar şi
4
pentru a amenaja cât mai plăcut localul, devenit atrăgător pentru copilaşi .
De asemenea, H. Mihăilescu a făcut propunerea ca „prima grădină din
oraşul Bacău să poarte numele omului de ştiinţă Spiru C. Haret, sensibilizată
fiind de dispariţia prematură şi neaşteptată în decembrie 1912 a „omului
şcolii", a „marelui ministru" - aşa cum l-au numit contemporanii. Acesta,
fiind la conducerea MCIP timp de aproape un deceniu, prin legi, decrete,
programe şi regulamente, a pus bazele „şcolii naţionale" în România, în care
a dorit ca „să cuprindă pe toţi copiii, întreaga populaţie a ţării de la cea mai
fragedă vârstă, redactând personal legea, regulamentul şi programa pentru
şcolile de copii mici (deşi S. Haret le-a dat o nouă denumire - şcoli de copii
mici - totuşi, în acea perioadă s-a folosit , în continuare, şi denumirea de
grădini de copii).
Activitatea cu copiii se realiza conform Programei pentru şcolile de
copii mici, aprobată în 191 O de ministrul S.C. Haret şi corespunzător
orientărilor date de noile curente pedagogice ce se manifestau în acea
perioadă, cunoscute sub numele de „şcoala nouă" sau „educaţia nouă",
confirmând necesitatea şi oportunitatea grădinii de copii ca o punte de
trecere a copiilor din familie la şcoală.

Rodica Şovar ~i Florica Ktla~a. op. cit., p. 3 I
c Arlmele Naţionale Bacău./imd Grâdi11a de copii Mârgi11rni. dosar 1!1911-1947, f. IO
1
Elena Ungureanu, Srnrt istoric al î11/ii11fârii primelor grâdi11i de copii î11 1111111icipi11I Bou/11
(IV). în re\'isla lni~ial. anul III. Nr. 3-4 (I 0-11 ). p. 59-60
4
lhide111
1
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Localul Şcolii Primare de Fete Nr. 1 din ora ş ul B acă u , str. N ege l
nr. 6, unde din anul 1914 p ân ă în a nul 1916 a fun c ţi o n a t
Grădiniţ a de Copii „Spiru C. Haret"

( a c tuală Trotu ş)

SUMMARY
The materia l presents the atte mpts of setting up the first publi c
kindergarten in B acă u , supported by th e Government, w hi ch dates back to
1905, th anks to the interventi ons da ne by so me teachers suc h as : T om a C.
Tă bu ş, Vas ilin a Stravo lca, Henri etta Mih ă il esc u , etc .
Th e fin ancial diffi culti es as we ll as o th er publi c utili ty prio riti es of th e
town ha li co uld not all ow th e ina ugura ti o n of th e first publi c kinde rga rte n
until October 19 14.
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TRIADA PLANIFICARE-REALIZARE-RAPORT ARE DIN
PERSPECTIV A MANAGEMENTULUI ARHIVELOR
Adina FOFIRCĂ
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Realizarea principalelor funcţii şi obiective de către direcţiile
judeţene ale Arhivelor Naţionale, respectiv a unei activităţi perfonnante,
într-o perioadă determinată de timp, depinde în mare măsură de mod11I În
care este concep11tă şi implementată triada planţficare-realizare-raportare.
Numeroasele provocări şi priorităţi cu care se confruntă în prezent instituţia
Arhivelor Naţionale, nivelul aşteptărilor beneficiarilor prestaţiilor
arhivistice, coroborate cu necesitatea alinierii arhivisticii româneşti la
legislaţia şi practica arhivistică europeană, impun un nou mod de abordare a
acestei dimensiuni a managementului arhivelor
PLANIFICAREA
Una dintre funcţiile importante ale managementului este şi cea de
planificare. În acelaşi timp, planţficarea este o etapă decisivă În procesul de
elaborare a deciziilor. Funcţia de planificare are rolul de a previziona
traiectoria pe care o are o instituţie, pentru menţinerea unui curs
corespunzător al acţiunilor, atât în perioade de nonnalitate, cât şi într-un
context de relativă instabilitate şi incertitudine. În funcţie de orizontul de
timp la care se raportează, planificarea poate fi, pe termen scurt, pe termen
mediu, sau de perspectivă. Planificarea pe tennen scurt se reflectă, de
regulă,în planurile anuale de activitate, documente prin care sunt fixate
obiectivele care trebuiesc atinse, cât şi indicatorii ce trebuiesc realizaţi pe
. I
parcurs1! 1unui an .
ln sistemul Arhivelor Naţionale este implementat Managementul
2
prin obiective(management by objectives) , ceea ce înseamnă că obiectivele
sunt fixate de către eşaloanele superioare, pe baza propunerilor unităţilor din
subordine şi apoi transmise, spre concretizare şi cuprindere în planurile de
activitate ale structurile aparţinătoare.
De regulă, aceste priorităţi şi obiective stabilite de conducerea
Arhivelor Naţionale, pentru a fi realizate într-un an de zile, sunt
fimdamentate pe ha::::a unor cerinţe ce derivei din atrihufiile şi ohliga(iile ce
revin instituţiei Arhi\•e/or Naţionale din: legislaţia arhivistică în vigoare,
prevederile altor acte normative cu implicaţii asupra activităţii de arhivă,
obiectivele specifice rezultate din programul de guvernare şi din programele

1

Ionel Sccfireanu. Almwgc>nu'11f orhi1·istic-11otc> de curs -Facultatea de Arhivisticii. 2006
c Ion Petrescu. Erno Domokos.J/011age111rnt Gc11ernl. Bucure~t1.Edi1. Hyperion X XL ! 993.
pp.183-184
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de dezvoltare strategică a instituţiei pe tennen lung, concluziile controalelor
de fond şi tematice ş.a.
În procesul de planificare, deosebit de important este modul de

includere În planurile de activitate a fiecărei direcţii teritoriale a
priorităţilor şi obiectivelor stabilite de conducerea Arhivelor Naţionale,
adaptate la situaţia specifică existentă în fiecare direcţie în parte. Aceasta, cu
atât mai mult, cu cât, în prezent există diferenţe foarte mari între cele 41 de
direcţii judeţene ale Arhivelor Naţionale. În aceste condiţii în elaborarea
planurilor de activitate trebuie avute în vedere probleme precum: indicatorii
care vizează cantitatea şi calitatea de arhiva din depozitele proprii (vechime,
stadiul prelucrării arhivistice, limbă în care sunt scrise documentele, stare de
conservare), gradul de informatizare,resursele materiale şi umane de care
dispune fiecare direcţie judeţeană în parte ş.a.
În planificarea acţiunilor de îndrumare, control şi asistenţă de
specialitate, trebuiesc avute în vedere aspecte referitoare la: mărimea
judeţului, respectiv numărul unităţilor administrative, numărul şi dinamica
activităţii principalilor creatori şi deţinători de arhivă din judeţ, cunoaşterea
evoluţiei activităţii creatorilor şi deţinătorilor de arhivă „de-a lungul
timpului" ş.a.
În legătură cu raportul dintre obiectivele şi priorităţile stabilite de
către Arhivelor Naţionale şi cele specţfice ale direcţiilor judeţene, se pune
întrebarea, dacă este oportun şi eficient, să se realizeze, în fiecare an, o cotă
parte din toate obiective stabilite la nivel central, sau să se acorde prioritate
doar unor obiective primordiale, în funcţie de situaţia concretă din fiecare
direcţie, care să se concretizeze în rezultate cu adevărat vizibile? Spre
exemplu, se poate avea în vedere varianta ca unul - doi ani să fie consacraţi
selecţionării documentelor din fondurile proprii, operaţiune cu implicaţii
pozitive şi asupra eliberării spaţiului. Tot pe acelaşi principiu, de la
eşaloanele superioare se poate propune ca în fiecare an să se efectueze cu
prioritate numai una - două operaţiuni arhivistice la nivelul fiecărei direcţii
judeţene (ex. inventariere, implementarea unor aplicaţii arhivistice, sau
activităţi de îndrumare şi control în anumite domenii de activitate).
O experienţă interesantă a avut loc· la DJAN Bacău, unde s-a trecut
de la ,,verificarea gestionară şi a stării de conservare, la verificarea sub toate
aspectele arhivistice, a fiecf1rui fond, a fiecărui dosar în parte, plccc'\nd de la
sta bi Iirea corectă a apartenenţei la un fond sau altul pfmf1 la refacerea
completă a inventarelor, întocmirea prefeţelor acestora ~i, nu în ultimul r<înd
la tehnoredactarea acestora. Este o muncă deosebit de migfdoas[t, care cerc
multă atenţie ~i răbdare, dar ~i satisfacţiile sunt pc rnftsură: fonduri bine
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organizate arhivistic, depozite sistematizate, inventare care să răspundă
cerinţelor cercetătorilor, dar şi celor care lucrează la depozite"'
În stabilirea unor nivele rezonabile ale operaţiunilor prevăzute în
planurile de activitate, trebuie avute în vedere resursele umane ale fiecărei
direcţii, numărul şi performanţele profesionale ale arhiviştilor şi arhivarilor.
Pentru eficientizarea muncii fiecărui lucrător, din punctul nostru de vedere,
sunt absolut necesare consultarea şi includerea propunerilor venite din
partea angajaţilor în planurile de activitate, cu condiţia ca acestea să se
înscrie în priorităţile direcţiei şi în politica generală a instituţiei.
O bună planificare a activităţilor de prelucrare arhivistică şi
gestionare perfonnantă a fondurilor şi colecţiilor arhivistice din depozitele
Arhivelor Naţionale, din perspectiva managementului arhivelor, presupune
o cunoaştere mult mai profimdă a principalelor caracteristici cantitative şi
calitative ale acestora 2 . Este cunoscut faptul că numărul în sine al
fondurilor deţinute de către o direcţie teritorială a Arhivelor Naţionale, nu
reprezintă un indicator relevant al patrimoniului arhivistic al direcţiei
respective. Este foarte important să cunoaştem istoricul fondului şi al
instituţiei creatoare, dacă sunt fragmente de acel fond în administrarea altor
direcţii sau creatori, problema instituţiilor care pe parcursul anilor au suferit
reorganizări 3 , sau şi-au schimbat denumirea, iar în cazul fondurilor deschise
şi celor noi, situaţia documentelor aflate la creator.
În scopul cunoaşterii temeinice a fondurilor şi colecţiilor arhivistice
din depozitele Arhivelor Naţionale, propunem conceperea unui set de
indicatori „ de stare" a fondurilor şi colecţiilor respective, cum ar fi: stadiul
inventarierii, gruparea fondurilor şi colecţiilor după mărimea lor, după
starea de conservare a documentelor, după perioada istorică când au fost
create documentele, după limba şi paleografia documentelor, şi a altui set de
indicatori de „folosire ", cum ar fi: gruparea tematică a fondurilor şi
colecţiilor, evidenţierea fondurilor închise şi a celor deschise, gruparea
fondurilor după frecvenţa consultării pentru rezolvarea solicitărilor în
scopuri ştiinţifice şi practice, în cazul fondurilor deschise, corelarea
conţinutului documentelor din fondurile deţinute în depozitele unei direcţii
teritoriale, cu cele aflate în alte direcţii, sau la instituţiile, ori societăţile care
au creat sau deţinut documentele din fondurile respective ş.a. (Anexa nr. 1)

Vil1că Munteanu. Euge111a Mănoara M1halcea Opinii p1'il'i11d e1·idenfa f(mdurilor şi
colecfiilor d111 depo::.irele Arhi1·e/or Nafionale. în „Re\'ista Arhivelor". nr. 1-212004, p. 168
1

c Sau altfel spus. prin extrapolarea teroriei prezentate de Bogdan Popo\'ic1 referitoare la
managementul documentelor digitale. trebuie exercitat un control ji::.ic şi illfelecrual
e(icicnr. în „Note de Curs-Drafl Master IOD Arhi\'istică". Facultatea de Istorie.
Uni\'ersitatea Bucure~t1. 2006
1
Mihai Arsene. E1·ide11fafimd11rilor şi colecfiilor arhii·istice Unele erori şi cmali::.a lor. în
„Arhi\'a Românească". nr. [; 1995. p. 20-31.
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Analiza fondurilor şi colecţiilor deţinute de către direcţiile teritoriale
ale Arhivelor Naţionale, după indicatorii propuşi, permite o mai corectă
grupare a direcţiilor judeţene, în funcţie de cantitatea, calitatea şi valoarea
documentelor deţinute, şi elaborarea pe această bază a priorităţilor strategice
şi a celor pe tennen mediu şi scurt la nivelul sistemului Arhivelor Naţionale,
dimensionarea resurselor umane, elaborarea planurilor de perfecţionare
profesională, a acţiunilor pe linia restaurării documentelor, a microfilmării
de asigurare şi digitalizării acestora şi nu în ultimul rând de valorificare
ştiinţifică a informaţiilor.
La nivelul direcţiilor judeţene, pe baza rezultatelor unei asemenea
analize, pot fi elaborate planurile anuale de activitate, prin includerea unor
obiective realiste, stabilite în funcţie de caracteristicile principale ale
indicatorilor "de stare" şi a celor "de folosire" a fondurilor şi colecţiilor
deţinute, în· concordanţă cu resursele materiale, financiare şi umane
existente, în fiecare caz în parte. Se elimină astfel, cazurile de subiectivism,
formalism şi improvizaţie întâlnite uneori în practica arhivistică, şi se
asigură o fundamentare riguroasă, prin cuprinderea în planurile de activitate
a operaţiunilor arhivistice asupra fondurilor şi colecţiilor deţinute, în
concordanţă cu situaţia reală existentă în depozite, corelată cu frecvenţa
solicitării fondurilor şi colecţiilor în activitatea ştiinţifică şi practică.
Pentru exemplificare vom face o astfel de analiză, asupra fondurilor
şi colecţiilor deţinute de către Direcţia Judeţeană Covasna a Arhivelor
Naţionale (Anexa nr. 2)
Referitor la gruparea fondurilor după mărime, se observă faptul că o
treime din fondurile deţinute de DJAN Covasna ( l 81) sunt de până la 12
cm, respectiv o cutie, iar altă treime ( 188 de fonduri), au dimensiuni între 13
cm. şi 1 m.l. Deci 2/3 din fondurile deţinute de către D.J.A. N. Covasna
(369 fonduri), sunt fonduri mici, de sub 1 m.l. Există doar 8 fonduri mari, 5
de peste 100 m.l.şi 3 între 50 şi 100 m.l şi 194 de fonduri şi colecţii mijlocii,
din care 32 între 1O şi 50 de m.1., 18 între 5şi 1O m.1. şi l 44 între 1 şi 5 m.1.
După stadiul de inventariere, 194 de fonduri şi colecţii ( l /3 din
totalul fondurilor deţinute) au inventar de la creator şi 36 l de fonduri şi
1
colecţii au inventar arhivistic , 16 fonduri parţial inventariate. Din totalul
fondurilor cu inventare arhivistice, 83 au inventarele în format electronic,
iar în număr de 29 de inventare sunt tehnoredactate doar în două exemplare.
În funcţie de această situaţie, ne-am propus, ca într-un număr de 4-5
ani, eşalonat, să transformăm inventarele de la creator, în inventare
arhivistice şi să asigurfun redactarea inventarelor în format electronic.
/Jupă indicii defolosire.
1

Conceptul de i111·e11tar arhi1"istic utilizat în aceasl[i lucrare se referii la forma de e\'1den\[1
sau mventarele semnate. de-a lungul timpului. de e<-11re angaja\11 direcţiei: acest fapt însi1. nu
este o garanţie a corectitud11111 sau a utilizfmi facile a aceslor 111stru111<.:nte
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Din analizaji·ec11e11(ei solicităriifondurilor la sala de studiu, rezultă că
din totalul celor 571 de fonduri şi colecţii, doar 201 (respectiv 3SC% din
totalul fondurilor ) au fost solicitate de cercetători, în ultimii I O ani, din care
3 fonduri de peste 100 de ori, 29 de fonduri între 11 şi I 00 de ori şi 169 de
fonduri între 1 şi 1O ori.
Analizând gruparea fondurilor deţinute de către DJAN Covasna
dupâfi·ecven(afolosirii lor la soluţionarea cererilor, rezultă că numai 21 de
fonduri au fost cercetate de cel puţin 20 de ori într-un an de zile. Cele mai
des folosite în scopuri practice au fost documentele din fondurile
administrative şi economice.( Anexa nr. 3) În funcţie de aceşti parametrii,
pot fi planificate acţiunile de prelucrare arhivistică şi cele de păstrare şi
conservare.
După istoricul creatorului, din totalul fondurilor deţinute de către la
DJAN Covasna, 425 sunt fonduri închise şi doar 146 sunt fonduri deschise.
Urmărind gruparea cronologică a fondurilor, se observă că 1O1 conţin
documente create până la 1821, 279 fonduri conţin documente create până la
1900 şi 490 de fonduri conţin documente create după anul 1900. De
menţionat că 299 de fonduri au documente care se întind cronologic peste
două sau trei din intervalele stabilite. Unnărind gruparea tematică, se poate
observa faptul că, cele mai numeroase fonduri deţinute de către DJAN
Covasna sunt cele din domeniul învăţământului ( 166), unnate de fondurile
administrative (75), fondurile şi colecţiile familiale ·(66), ecleziastice (66),
economice ( 60). Toate aceste infonnaţii vor fi luate în calcul la elaborarea
planurilor anuale de activitate.
O analiză distinctă o comportă documentele deţinute şi create de
către primăriile comunale şi orăşeneşti existente atât în depozitele DJAN
Covasna, cât şi la creatorii şi deţinătorii respectivi (Anexa nr. 4). Din datele
centralizate în sinteza prezentată se desprind unnătoarele observaţii: există
perioade mari de timp între anul primei atestări documentare a unei localităţi
şi documentele cele mai vechi deţinute în fondul localităţilor respective;
pentru perioade mari de timp, nu există documente nici în fondurile deţinute
de DJAN Covasna ale unor localităţi, nici în fondurile arhivistice existente
la sediul acelor localităţilor (pentru perioada 1919-1944, la majoritatea
primăriilor
din judeţ lipsesc arhive); doar pentru şase localităţi
administrative( din care cinci sunt comune reînfiinţate în ultimii ani) nu
existf1 fonduri, în depozitele DJAN Covasna.
O asemenea analiză poate fi realizată şi cu fondurile deschise din
alte domenii de activitate (învăţământ, cultură, justiţie etc.). Analiza propusă
poate fi întregită cu alte categorii de indicatori „de stare" şi „de folosire".
Cunosdlnd astfel patrimoniul arhivistic din fiecare direcţie
teritorială, se poate elabora „politica instituţiei", cu priorităţile specifice clar
determinate, „politică" care apoi urmează să se materializeze într-un proiect
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managerial ce trebuie adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor pentru a se
conştientiza direcţia şi orizontul către care se îndreaptă instituţia, cât şi
perfonnanţele individuale şi colective propuse a fi realizate, într-un timp
detenninat. Pentru fiecare tip de obiective (generale, specifice, pe termen
lung sau scurt) se stabilesc proceduri de realizare (strategii, programe,
planuri de activitate) şi acţiuni care duc la îndeplinirea indicatorilor
·I
propuşi .

Majoritatea acestor acţiuni se pot planţfica cu exactitate şi se pot
cuantifica, de exemplu, operaţiile de prelucrare arhivistică, activităţile de
îndrumare şi control s.a. Alte acţiuni însă, nu se pot preciza cu aceeaşi
exactitate, deoarece valorile obiectivele în sine nu pot fi prevăzute şi, în
consecinţă, nu se pot transpune cu exactitate în planurile instituţiei (de
exemplu,

numărul solicitărilor

de rezolvare a cererilor pe diverse probleme,
numărul total al cercetătorilor, cel al lucrărilor de selecţionare, sau al
proiectelor de nomenclator). Deoarece majoritatea planurilor de activitate nu
iau în calcul imprevizibilul, acestea nu precizează nici modalităţi de
minimizare a incertitudinii şi riscului. Astfel că, această ultimă categorie de
obiective, este factorul cel mai des invocat pentru intervenţia problemelor
neprevăzute şi care determină implicit raportarea de nerealizări la unele
dintre obiectivele planificate. De aici rezultă şi necesitatea ca planurile să se
poată

modţfica

priorităţilor şi

cu

relativă

uşurinţă,

să

.fie flexibile
necesităţilor de moment dictate de dinamica

şi

să

vieţii

răspundă

sociale.

REALIZAREA
Oricât de bune ar fi planurile de activitate, ele nu se realizează de la sine. De
aceea, la fel de importantă este şi activitatea de organizare şi monitorizare a
realizărji

indicatorilor din planurile de activitate.

In unnărirea realizării obiectivelor stabilite în planul de activitate, la
DJAN Covasna, un rol benefic şi de eficientizare a comunicării îl are şi
ţinerea cu regularitate a şedinţelor săptămânale de analiză a activităţii
fiecărui lucrător. Reuniunile de lucru săptămânale, au ca scop coordonarea
sau armonizarea problemelor care apar pe parcursul realizării activităţilor
planificate şi unnăresc, de regulă, îndeplinirea problemelor care reclamă
contribuţia mai multor persoane, confruntarea de opinii şi degajarea
modalităţilor general acceptate în vederea abordării şi rezolvării problemelor
stabilite, furnizarea unor elemente suplimentare necesare soluţionării
aspectelor noi apărute.
Eficientizarea muncii de arhivă şi obţinerea unor performanţe
superioare necesită organizarea unor dezbateri şi găsirea unor soluţii la

1

Ionel Sccăreanu, op cit.
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unele probleme cu care se
care amintim:

confruntă

colectivele

direcţiilor judeţene,

dintre

.Vecesitatea elahorârii unui set de indicatori care să cuantifice
realizarea obiective/or din planurile de activitate (numărul de cereri
soluţionare/an/angajat, nr. de controale, cantitatea de arhivă gestionată de
fiecare lucrător etc.).
Reluarea discuţiilor despre probleme normării muncii în Arhivele
Naţionale. După cum se ştie, în decursul anilor, au existat preocupări pentru
folosirea optimă a timpului de lucru şi îndeplinirea unor criterii de
perfonnanţă. În acelaşi timp, actul nonnativ privind "Normarea activităţii în
Arhivele Naţionale", poate fi apreciat ca un proiect eşuat, deoarece
prevederile sale nu au putut fi aplicate efectiv în practică.
De mare actualitate a devenit, tema specializării arhiviştilor în
cadrul activităţilor desfăşurate 1 • Se pune problema dacă unui arhivist
specialist în paleografie merită, să i se fixeze printre alte atribuţii, cele de
soluţionare a cererilor sau de îndrumare şi control? O posibilă variantă ar fi
specializarea arhiviştilor pentru efectuarea doar a unor operaţiuni
arhivistice, ţinând cont de pregătirea profesională şi de alte abilităţi ale
fiecăruia în parte. Propunerea devine fezabilă, în perspectiva aplicării
prevederilor O.U.G. nr. 39/2006, când în cadrul fiecărei direcţii judeţene, se
pot organiza două servicii distincte având ca obiect de activitate, unul
arhivele istorice, iar celălalt, arhivele contemporane, care prezintă informaţii
necesar~ rezolvării cererilor cetăţenilor.
In legătură cu programul de relaţii cu publicul, credem că ar fi mai
nimerit ca doar unul sau doi angajaţi să aibă stipulate în fişa postului
atribuţii de relaţii cu publicul, înlocuindu-se sistemul actual de desfăşurare a
activităţii acestui sector, prin rotaţie, a tuturor referenţilor/inspectorilor sau
consilierilor.
De asemenea, considerăm că, în condiţiile numărului redus de
personal din cadrul direcţiilor judeţene, nu este tocmai binevenită precizarea
referitoare la faptul că personalul care se ocupă cu activitatea de relaţii cu
publicul, nu poate primi cereri pentru a fi soluţionate.
În cazul directorilor, este necesară clarificarea raportului dintre
timpul acordat actului managerial şi cel dedicat executării anumitor
opera{ iuni de prelucrare arhivistică. Confonn studiilor din domeniul
managementului, un conducător de instituţie acordă cca. 74% ::! din timpul
de lucru activităţilor specifice de conducere, coordonare, luare a deciziilor,
Diana Joiţa şi Ioan U1cătuşu. Arhii-e/e Ro111âneşti intre tradi{ie şi ref'or111â. Sf- Gheorghe,
Edit. Eurocarpalica.2007. pp.70-71
c /)oc11111e11t 11w11age111e11t-elape şi costuri, în .. Market Watch IT &C-Revisla de soluţii
111formal1cc pentru management". nr. 72. ianuarie-februane 2005; poale fi accesată online la
www.markctwatch.ro
1

322
https://biblioteca-digitala.ro

informare şi comunicare, planificare şi întocmire a strategiilor şi politicilor
organizaţiei, procent care ar trebui să se regăsească şi în planul de activitate.
Activităţile de management deşi sunt mai greu de cuantificat trebuie
pennanent prevăzute în planul de activitate al direcţiei şi necesită fonnare
continuă, cât şi infonnare, culegere de date, comunicare şi pe orizontală şi
pe verticală, analiză, luarea deciziilor, modalităţile de implementare a noilor
politici şi strategii. Actele rezultate din activitatea de management sunt de o
importanţă deosebită, fapt relevat şi de termenul de păstrare permanent al
acestor documente, iar modalităţile de întocmire a planurilor de activitate, a
rapoartelor, sintezelor şi informărilor trebuie învăţate, însuşite, aprofundate
şi actualizate, funcţie de specificul fiecărei direcţii judeţene. În acest sens,
de mare actualitate şi necesitate devine problema organizării unor cursuri
de management pentru directorii direcţiilor teritoriale şi pentru şefii de
compartimente din aparatul central al Arhivelor Naţionale.
Nu în ultimul rând, trebuie abordate aspectele referitoare la
1
modalităţi de evaluare a perfonnanţelor colective şi a celor individuale şi
pusă în evidenţă cu mai multă claritate relaţia între perfonnanţele
individuale şi cele colective, ale instituţiei.
RAPORTAREA
În cadrul organizaţiei noastre se îmbină cele două tipuri de raportare
letrică/scrisă şi numerică/statistică; dacă cea numerică este, în mare parte, cu
câteva excepţii, uşor de completat, cea letrică încearcă să respecte şi să
îmbine atât indicatorii din planul de activitate, cât şi cei din SESA, fiind un
document care reflectă viziunea fiecărei direcţii judeţene asupra evidenţierii
rezultatelor obţinute. Cu alte cuvinte dacă SESA este în mare parte aceeaşi
pentru toate direcţiile judeţene, raportările şi informările diferă în
modalităţile de prezentare a conţinutului şi de tehnoredactare. Aceste
diferenţe se explică prin natura comunicării scrise, care este mult mai
complexă, necesitând reformulări constante pentru ca mesajul să fie clar şi
concis, i_'.lr stilul de raportare tinde să fie unul subiectiv.
In rândurile ce urmează vor fi analizate ambele tipuri de transmitere
a infonnaţiilor şi vom începe cu analiza critică a SESA.
Unii. De indicatori din planificarea activitâţilor arhi,·istice 1/1
formatul SESA ar treimi reconsideraţi deoarece, în ultimii cinci 1111 au mai
f(Jst completaţi şi reactualiza(i exemplu, fişarea tenwticâ sau
transcrieri/traduceri de documente care, cel puţin la nivelul unor direcţii
judeţene, nu mai reprezintă activităţi prioritare. Acestea necesit[\ alocarea
unui timp de lucru, pe care lucrătorii nu-l au la dispoziţiei, cauza principală
fiind dinamismul activităţii de arhivă şi rapiditatea cu care trebuie
1

Ion Petrescu, 1:-.rno Domokos, op cil. pp.223-225
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soluţionate

probleme majore cum ar fi ordonarea, inventarierea fondurilor,
selecţionarea, soluţionarea cererilor adresate instituţiei ş.a. Conform
Planului de normare a activitâţilor În Arhivele Naţionale, transcrierea şi
traducerea unui document în paleografie maghiară, de trei pagini durează 2
zile lucrătoare, la care se adaugă activităţile precum „confruntare transcriere
şi confruntare traducere'' şi culegerea pe calculator - l zi lucrătoare; în total
pentru aceste activităţi sunt rezervate exclusiv 3 zile din programul de lucru
al unui angajat.
La capitolul D. prelucrare automată este necesară studierea
oportunităţii de completare a indicatorilor referitori la plan fişe SARIAS,
SIRIA, SETIM. SEDAS, SEBAS. Majoritatea direcţiilor judeţene nu mai
utilizează aceste programe, iar unele dintre ele folosesc alte modalităţi de
alcătuire şi actualizare a bazelor de date, care nu pot fi raportate în forma
actuală a SESA.
De asemenea la capitolul E. Activitatea de valorţficare, punctul 6
Cercetarea la sala de studiu, trebuie introdus un nou subcapitol referitor
eliberarea copii foto digitale executate, ca unnare a noilor dispoziţii cu
privire la accesul cercetătorilor în sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale.
Un alt indicator care lipseşte din statistică este cel referitor la
nomenclatoarele înregistrate, confinnate sau restituite pentru refacere;
acesta se poate completa la capitolul F. Asistenţă de specialitate la creatorii
de arhivă, punctul 4 1• Tot la acest capitol este necesară precizarea faptului
că se pot organiza şi instruiri individuale (F24) şi se completează cu
2
numărul de participanţi la aceste fonne de perfecţionare .
Raportările şi infonnările care însoţesc statistica reprezintă un
subiect, de multe ori controversat, din cauza ambiguităţilor de fonnulare, de
tehnoredactare şi de conţinut ( în acest sens, se pune întrebarea raportarea
este expresia mai detaliată a formularului SESA? Raportările şi informările
sunt destinate a explica În detaliu datele concrete prezentate în SESA ?).
Sunt necesare deci, unele precizări metodologice referitoare la fonna şi
conţinutul acestor documente explicative ale fonnularelor SESA.
În rândurile ce urmează vom prezenta o modalitate practică şi
credem noi, eficientă, de a culege datele necesare raportărilor, precum şi
prezentarea principalelor informaţii care ar trebui să se reflecte În
raportârile lunare, trimestriale, semestriale şi anuale.
În Normele Tehnice„., p.154-155, la Asistenţă de specialitate la creatorii şi deţmătorii de
arhi\ f1 figurează numai trei mari indicatori: îndrumare şi control la instituţii (FI), instruirea
personalului de arh1\'f1 de la instituţii (F2) şi verificare lucrări de selecţionare (F3).
c Instruirile ind1\'iduale se pot realiza fie la sediul direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale,
ca urmare a dispoziţ1ei date de d1tre conducerea unei instituţii privind numirea
responsabilului cu activitatea de arhi\'fl. fie se poate organiza concomitent cu desfăşurarea
activitf1ţi1 de îndrumare ~1 control la creatori.
1

324
https://biblioteca-digitala.ro

Pentru a da forma definitivă a raportării activităţii desfăşurate de
unei direcţii judeţene, fie că este lunară, trimestrială,
semestrială sau anuală, primordială este activitatea de culegere a datelor de
la fiecare lucrător în parte. O modalitate eficientă de strângere a datelor este
ca, spre sfârşitul perioadei de raportare, să se distribuie fişele de raportare
individualizate şi parţial tipizate. Acestea conţin toţi indicatorii extraşi din
planul de muncă şi urmează a fi completaţi de fiecare lucrător în parte, în
funcţie de activităţile desfăşurate. Pentru evitarea modalităţilor de raportare
deficitare se vor aminti, în şedinţele de lucru datele care unnează a fi
centralizate. Spre exemplu: pentru operaţiunile de ordonare, inventariere,
selecţionare se vor preciza cu precădere denumirea fondului, anii extremi,
cantitatea în m.1. şi nr. u.a.; pentru activitatea desfăşurată la Sala de Studiu,
custodele va completa unnătoarele date: nr. total de cercetători, nr. pennise
eliberate, nr. permise avizate, nr. u.a. cercetate, frecvenţa cercetătorilor la
Sala de Studiu, nr. copii xerox comandate şi, mai nou, nr. copii foto digitale
executate.
De asemenea, secretarul Comisiei de Selecţionare, pe lângă
activităţile desfăşurate, va raporta, într-o formă sintetică şi nr. total de
lucrări de selecţionare înregistrate/avizate/respinse/ în lucru, numărul total
de nomenclatoare înregistrate/confirmate/restituite pentru refacere, precum
şi numărul total al unităţilor controlate.
O idee care merită subliniată este aceea că se planifică şi, În

către

lucrătorii

consecinţă,

se raportează nu atât pentru a justifica timpul de lucru, ci mai
degrabă pentru a scoate în evidenţă rezultatele obţinute. De exemplu, există
tipuri de raportări care redau fidel activităţile conexe cu munca de arhivă,
cum ar fi „repararea aparatului de fotocopiat" sau instalarea unui program
pentru imprimantă, iar în dreptul acestei activităţi se precizează şi timpul
acordat acestei acţiuni - 112 h sau I h. Credem că astfel de raportări nu sunt
tocmai cele mai eficiente, din punct de vedere al sistematizării datelor şi
sunt foarte puţin relevante pentru imaginea de ansamblu a activităţilor
desfăşurate de o direcţie judeţeană. Deşi nu negăm imp011anţa acestor munci
conexe, suntem de părere că nu ar trebui să le acordăm energia necesară
pentru a le descrie în detaliu. Atitudinea angajaţilor care preferă astfel de
sistematizări ale activităţii lor, se concentrează asupra planificării şi
justificării timpului lor de lucru, cu tendinţa, de cele mai multe ori, de a
explica nerealizările la unii indicatori de plan, din cauza apariţiei unor
evenimente neprogramate. În fişele de raportare, folosite la DJAN Covasna,
există şi un capitol „alte actii•itâfi" unde fiecare angajat poate menţiona
activităţile care nu pot fi cuantificate sau care au necesitat timp pentru
îndeplinirea lor (tehnoredactarea răspunsurilor la cererile soluţionate,
colaţionare, relaţii cu publicul-îndrumare, consilierea cetăţenilor care se
adresează institutiei, dezvoltarea schemei paginii WEB a direcţiei,
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operaţiuni

de fotocopiere a materialelor necesare desfăşurării activităţii de
îndrumare la creatorii şi deţinătorii de arhivă, întruniri cu personalul de la
Serviciul Logistic etc.)
Următorul pas este acela de a centraliza informaţiile prezentate În
fişele de raportare. Această acţiune este cu atât mai uşoară cu cât indicatorii
prevăzuţi pe luna în curs, sunt respectaţi, iar lucrătorii precizează toate
datele necesare întocmirii unei astfel de situaţii, fără a fi nevoie de
solicitarea unor completări suplimentare.
Deşi există

caietele profesionale, care sunt mai mult sau mai puţin
completate cu rigurozitate, Întocmirea fişelor de raportare este mult mai
eficientă,

reprezentând o dovadă clară şi sintetică a activităţii fiecărui
putând fi uşor de manipulat, dar şi de analizat de către conducerea
1
direcţiei • Fişele de raportare sunt îndosaria te în mape nominale şi se află la
dispoziţia conducerii pentru a monitoriza şi superviza activitatea. Astfel că,
se poate evalua activitatea unui angajat şi prin vizionarea unui nr. redus de
12-15 file de raportări, se poate forma imaginea de ansamblu a activităţii
sale (se poate observa cu uşurinţă evoluţia/involuţia unui angajat sau
eventualele „ruperi de ritm" în activitatea acestuia).
De asemenea, pentru o eficacitate sporită, credem că ar fi necesar ca
lucrător,

fiecărei direcţii.Judeţene să

i se comunice, de la serviciul de specialitate din
cadrul Arhivelor Naţionale, un „tipizat" sau lista cu principalii indicatori
care sunt necesari pentru realizarea sintezelor la nivel central. De

asemenea, este oportună „şcolarizarea" celor care întocmesc asemenea
genuri de documente, tot în scopul unifonnizării modalităţilor de întocmire
a rapoartelor, dar şi transmiterea datelor prin intermediul poştei electronice
de la nivelul direcţiilor judeţene la eşaloanele superioare, pentru
flexibilitatea în comunicarea intrainstituţională, cât ş1 introducerea
sistemului de video conferinţe periodice.
Odată cu perfecţionarea sistemului de raportare a realizărilor din
teritoriu, către centru, este nevoie de o nouă concepţie referitoare la
valorificarea datelor din raportări. Este păcat ca aceste informaţii care pot
reda operativ şi sugestiv „starea instituţiei arhivelor", să nu fie mai bine
valorificate prin: cuprinderea lor în rap01iările de evaluare anuală~;
concretizare datelor şi concluziilor din teritoriu, într-o bază de date care să
ofere informaţii sintetice despre principalele activităţi din sistemul Arhivelor
Astfel 111formaţia nu mai este dispersată în caietul profesional. acestea pul~înd fi
mult mai u~or fărft a se consuma cca. 20~o din timpul de lucru pentru a le regf1si.
In acest sens vezi ~i articolul scris de Veronica Ilie. l11sfrnc{i1111i p1"il'i11d acti1·ifofeo de
orhi\'(/ la creatorii şi dc{i11ât11rii de d11c11111e11te şi Sta11dord11/ /.)'() 15489. în .. Revista
Arhivelor"". nr. 312006. Bucure~t1. p. 27
c Conform prevederilor Legii 544/ 200 I. în lista documentelor de interes public este
cupnnsft ~1 evaluarea activitf1ţii desfr1~urat[1 în Arhivele Naţionale.
1

~dcntificate
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Naţionale;

publicarea anuală, sub formă de anexe şi într-o formă centralizată
a informaţiilor din raportări; afişarea principalelor coordonate statistice ale
fiecărei direcţii judeţene, şi ale întregului sistem al Arhivelor Naţionale, pe
site-ul instituţiei ş.a.
În concluzie, lucrarea a dorit să sublinieze strânsa legătură dintre
triada planificarea - realizare - raportare, precum şi reacţiile în lanţ pe care
le produce o planificare deficitară a activităţii unei direcţii judeţene. De
asemenea, a propus un model de analiză (diagnoză) a stării arhivei deţinute
şi a activităţii unei instituţii de genul direcţiei judeţene a Arhivelor
Naţionale, formulând soluţii, credem noi, optime pentru îmbunătăţirea bazei
de date referitoare la infonnaţiile rezultate din rapoartele de activitate
întocmite de fiecare angajat, direcţie teritorială şi serviciu din Aparatul
central al Arhivelor Naţionale.
SUMMARY

The article presents the nowadays system of managing information
in the subordinate institutions of National Archives. The authors highlighted
the unbreakable links between planning-achievement and activity reports,
from the perspective of conducting the management in this type of
organization that deals with archives. They suggest a pattem of diagnosis
the status of such an organization, recommending solutions for upgrading
the activity of the employees and for improving the quality of gathering the
data for a better processing. All this information can be use for an efficient
planning in order to render, in a realistic way, the actions of a public
institution.
Anexa nr.
INDICATORI „DE ST ARE" ŞI DE „FOLOSIRE"
A FONDURILOR ŞI COLECŢIILOR DEŢINUTE DE
ARHIVELE NAŢIONALE
I. Indicatori „de stare''
a)

gruparea fondurilor după
pfmă la 0,12 m.1.
0.13-1.00 m.1.

mărime:

I ,O 1-5,00 m.I
5,01-10.00 m.1.
10,01-50.00 m.1.
50,01-100,00 m.1.
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Peste 101,00 m.l
b. După stadiul inventarierii:
cu inventar de la creator
cu inventar arhivistic
neinventariate, sau parţial inventariate
c. Fonduri cu inventare arhivistice:
în format electronic
inventare cu prefaţă
după nr. de exemplare:
- 1 ex

- 2 ex- 3 exd.

După

starea de conservare a documentelor
stare foarte bună
stare bună
deteriorată

e. Gruparea cronologică a fondurilor
până în anul 1821
între anii 1822 - 1900
după 1900
f. după limba sau paleografia în care sunt scrise documentele
în limba română
în limba română cu caractere chirilice
în limba maghiară
în limba gennană
în limbile română şi maghiară
în limbile română, maghiară şi germană
alte limbi şi paleografii
II. Indicatori „de funcţionalitate"
a. gruparea tematică a fondurilor
administrative
agricole
bancare
familiale şi colecţii personale
economice
juridice
culturale
din învăţământ
unităţi de ordine publică

şi colecţiilor

sănătate şi asistenţă socială
organizaţii

politice

şi

neguvernamentale
328
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b. gruparea fondurilor după istoricul creatorului
fonduri închise
fonduri deschise
c. gruparea fondurilor după frecvenţa consultării la sala de studiu
între l- 5
între 6 -l O
între l l - 50
între 51 - 100
între 101-200
între 20 l - 399
peste 400
nesolicitate
d. gruparea fondurilor
cererilor:

după frecvenţa solicitărilor

pentru rezolvarea

între 1 - 5
între 6 -1 O
între l l - 50
între 51 - 100
între 1O1 - 200
între 20 l - 399
peste 400
nesolicitate
Anexa nr. 2
INDICATORI „DE STARE"

ŞI

DE „FOLOSIRE" A FONDURILOR

ŞI COLECŢIILOR DEŢINUTE DE DIRECŢIA JUDEŢEANĂ

COY ASNA A ARHIVELOR
Total fonduri

şi colecţii:

NAŢIONALE

57 l

I. Indicatori de stare

a. Gruparea fondurilor după
până la 0,12 m.l.
181
0,13-1,00 m.l.
188
1,01-5,00 m.1.
144
5,01-10,00 m.1.
18
lO,Ol-50,00m.1. 32

mărime:
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50.01-100.00 m.I. 3
Peste 1Ol,00 m.1. 5
b._Gruparea după stadiul de inventariere
I.
cu inventar de la creator 194
361
II.
cu inventar arhivistic
parţial inventariate
16
III.
c. Fonduri cu inventare arhivistice
I.
în fonnat electronic: pentru 83 de fonduri
II.
inventare cu prefaţă: pentru 8 fonduri
III.
inventare în 1 ex
pentru 29 fonduri
IV.
2 ex
pentru 332 fonduri
V.
3 ex
II. Indicatori „de folosire"
a. Gruparea tematică a fondurilor
- administrative:
75 fonduri
- notariale şi judecătoreşti:
21
- agricole şi silvice:
24
- cartografice:
2
- financiar bancare şi statistice: 15
- fonduri familiale şi colecţii:
67
- de cultură şi sport:
9
66
- ecleziastice:
· - economice:
60
- ordine publică şi militare:
4
166
- învăţământ:
25
- sănătate şi asistenţă socială:
b. Gruparea fondurilor
- fonduri închise:
- fonduri deschise:

după

istoricul creatorului
425
146

c. Gruparea cronologică a fondurilor
- până în anul 1821:
1O1
- între anii 1822-1900:
279
- după anul 1900:
490
d.

Frecvenţa solicitării

între 1-5:
între 6 - 10:

fondurilor la sala de studiu
140
29
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între 11 - 50:
21
între 51 - l 00: 8
între 1OI - 200:
între 20 l - 399
peste 400
e. Frecvenţa valorificării informaţiilor din fondurile deţinute pentru
soluţionarea cererilor - v. anexa 3
f. Analiza situaţiei arhivelor deţinute şi create de către instituţiile
din administraţia locală - v. anexa nr. 4
Anexa nr. 3
GRUPAREA FONDURILOR DEŢINUTE DE CĂTRE DJAN COVASNA
DUPĂ FRECVENŢA FOLOSIRII LOR LA SOLUŢIONAREA
CERERILOR ( 1996-2006)
Nr.
fond
9
14
105
178
15
488
136
156
244
249
188
535
495
527
41
347
528
503
526
496
554

Denumire
Prefectura Judeţului Trei Scaune
Sfatul popular al Raionului Sfântu Gheorghe
Primăria oraşului Sfântu Gheorghe
Colectia Registre Parohiale de stare civilă
Sfatul Popular Raional Târgu Secuiesc
Camera Agricolă a Judetului Trei Scaune
I.F.E.T.
Inspectoratul Şcolar a Judetului Trei Scaune
Primăria oraşului Covasna
Consiliul popular al comunei Turia
Sfatul popular al comunei Chilieni
Pretura Plăşii Buzăul Ardelean
Organizatia judeteană P.C.R.
Uniunea Judeteană a Cooperativelor de Consum
O.C.L. Mixt Sf. Gheorghe
Fabrica de Tigarete Sfântu Gheorghe
I.I.L. Spicul
Agcvacoop Sf. Gheorghe
I.J.G.C.L. Sf. Gheorghe
O.C.L. Alimentara Sf. Gheorghe
I.P.Productie Cooperatistă
Sfatul Popular Raional Sf. Gheorghe
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Frecventa
solicitării

1484
624
483
397
237
140
136
124
102
98
86
78
72
42
39
39
38
31
31
29
20

Anexa nr. 4
EXTRAS DIN

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SITUAŢIA

FONDURILOR ARHIVISTICE CREATE DE
PRIMĂRIILE DIN JUDEŢUL COVASNA

Localitatea

Ilieni
Ojdula
Poian
Zagon
Brateş

Bixad
Dalnic
Mal naş
Mereni
Valea Mare

Fond existent în
depozitele DJAN
Covasna
Anii
Cantit.
extremi
m.1.
1749-1821
1751-1832
1787-1817
1817-1877
----------

0,25
0,10
0,10
0,04
-----

------

Fond existent la
creatori
.
Anii
extremi

Cantit.
m.1.

1946-2005
1950-2005
1896-2005
1941-2004
1895-2005
1928-1968

110.00
125.00
205.00
150.00
145
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----

Prima
atestare

1332
1332
1332
1567
1415
1648
1332
1332
1506
1913

ARHIVELE ÎN SLUJBA PUBLICULUI - TENDINŢELE
CERCETĂRII ARHIVELOR SUCEVENE ÎN PERIOADA 2000-2006
Dr. Doina IA VNI
Interacţiunea

dintre act1v1tatea

specifică,

solicitările societăţii româneşti reprezintă

una din

evoluţia

generală

preocupările

de

şi

maximă

1

actualitate ale Arhivelor Naţionale.
Funcţie de bază a Arhivelor Naţionale, folosirea documentelor în
scopuri ştiinţifice se realizează prin punerea la dispoziţia cercetării
ştiinţifice, cu precădere a celei istorice, a documentelor de arhivă şi
elaborarea, de către specialiştii proprii a principalelor instrumente de
infonnare : inventare arhivistice, cataloage, îndrumătoare sau ediţii de
documente consacrate unor momente cu semnificatii deosebite din istoria
românilor. 2
'
Pe plan naţional, după anul 1989, liberalizarea arhivelor s-a
concretizat în solicitări crescânde la nivelul tuturor serviciilor oferite de
Arhivele Naţionale. În privinţa sălii de studiu, Arhivele au fost confruntate
cu probleme noi, vizând creşterea numărului şi frecvenţei cercetătorilor, dar
şi a diversităţii solicitărilor.
Sub aspect legislativ condiţiile şi criteriile de acces, restrictive până
în anul 1989, au primit, prin Legea Arhivelor Naţionale (1611996), Normele
tehnice privind desfăşurarea activităţilor În Arhivele Naţionale, cât şi
Regulamentul privind accesul la cercetarea
documentelor aflate În
administrarea Arhivelor Naţionale fonnulări de principiu sensibil
asemănătoare cu cele din legislaţiile majorităţii ţărilor europene. 3 În acelaşi
spirit, al armonizării
practicilor arhivistice româneşti cu practicile
arhivistice internaţionale, este concepută şi problema accesului în noile
Proiecte de legi a Arhivelor Naţionale.
Problema accesului la Arhive, definită drept posibilitatea de a
consulta documente arhivistice în conformitate cu legislaţia în vigoare a
fiecărei ţări, constituie o coordonată majoră a preocupărilor arhivisticii
internaţionale.'~ Preşedintele C.I .A„ Lorenz Mikoletzky, la Congresul
1

Ioana Alexandra Negreanu. Alina Pavelescu. Arhi1'<!/e Na(ionale ale Ro111â11iei. Hucure:;;t1.
2006.p. 28
c Corneliu Mihail Lungu. /nstitu(ia Arhi1·elor la 175 de ani. în Re1·ista :lrhi\'('lor. 2/2006. p.
13
1
Flonca Adriana-Muntean, Lucia Augusta Şcr<lan. Te11di11ţde cacetârii în :lrhi1·ele
Stot11l11i C/11/. I <JCJ0-1 <JCJ5, în Rn·isto Arhi1·elor. Sena a 111-a. \ol. I. 1995. nr. 19. p. 35
~ Adriana Miron. Aspecte 1n"il'i11J acces11I Io arhi\'(' a 1111or orga11i.1·111e i11tema{io11ale, în
Re\"ls/u Arhil·elor nr. 1-212005. p. 33-70 :;;1 Laura Neagu. Bogdan Florm Popo\ ici, CarrncnElena Drobolf\, Norma generulâ i11tema(io11alâ de descril'l"e arhi1·isticâ. în B11ll'li11 de
i11/ornwre şi Dorn111e11tare Arhil'istică, Bucureşti. 2004. p. 44-45
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internaţional

al Arhivelor desfăşurat la Viena între 23-28 august 2004,
sintetiza rolul Arhivelor în societatea contemporană astfel: ,,Arhivele
contribuie din plin la a da viaţă trecutului, la înţelegerea prezentului şi
1
construirea viitorului".
Cercetarea documentelor prin sala de studiu se desfăşoară conform
Legii Arhivelor
Naţionale 16/1996, capitolul IV, articolul 20, cu
respectarea prevederilor Regulamentului privind accesul la cercetarea
În administrarea Arhivelor
Nationale
considerat de
documentelor aflate
.
,
'
unii cercetători mai restrictiv decât legea însăşi.În prezent. accesul cetăţenilor români şi străini la sala de studiu se
realizează în baza pennisului de cercetare, eliberat gratuit, la cerere.
Documentele pot fi comunicate spre cercetare la expirarea termenului legal,
de 30 de ani de la crearea lor. Pentru anumite categorii de documente (acte
medicale şi de stare civilă, documente privind viaţa privată a persoanei, acte
notariale şi fiscale, actele societăţilor comerciale cu capitol privat, precum şi
documentele referitoare la siguranţa naţională, tennenul de comunicare
variază între 50 şi 100 de ani de la crearea lor. 3
Cercetarea acestor documente, înaintea expirării termenului de 30 de
ani se poate realiza, confonn art. 20 din Legea 16/1996, numai cu aprobarea
conducerii unităţii creatoare şi deţinătoare ..t
Sub incidenţa anulării termenului de 30 de ani se circumscriu şi
documentele din arhiva PCR, care, începând cu luna martie a anului 2007
pot fi date nemijlocit în cercetare, în condiţiile în care sunt prelucrate
arhivistic. s
Cercetătorii români şi străini pot consulta, în vederea depistării
cotelor documentelor pe care le solicită, „Lista fondurilor şi colecţiilor care
se dau în cercetare", cât şi alte instrumente de informare ştiinţifică aflate la
sala de studiu: inventare arhivistice, indici cronologici, cataloage,

Joiţa Diana. L'11 1w11 n'1wr /h'llf/'11 111etodologio orhi1'isticâ m11ui11eascâ: lucrârile
Co11gres11l11i l11/L'/'11u(io11ul ul Arhin·lor. \'1ena. 23-28 august 2004. în B11leti11de111/imnare
şi dornmrnfare .-lrhi1·isticâ. 2004. p. I 03
: /\dra1n Cioll~ine<-1. Pui11ustiu ele Io rnrhâ Io j(1ptâ. în Ohiecti1· de S'11ceorn. joi 31 mai 2007.
nr. 127. p. 6
' De altfel. limita de 30 de ani a gi1s1t consensul aproape general at<it de diferitelor state
(Germania. Marea l3nta111e. Danemarca). dt şi al instituţiilor supranaţionale: Comisia
eurnpcan:1. Consiliul Europei. L:nesco. \ezi Adriana Miron. 011 cit.. ş1 Charles Kecskemeti
ş1 Philippe Charon. Modalitâ(i proctice ele acn'.\' şi co1111111icare a arhil·elor. în B11leti11 de
/11fom10re şi Dorn111e11tare urhii·isticâ. Bucureşti. 200 I. p. 80-86.
4
/,egeu Arhi1'L'lor .l\/o(io11ale /61J<J<J6. cap. IV. art. 20
; OrJmul Directorului General al Arhivelor Naţionale. nr. 2325 dm 22.02.2007
1
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îndrnmătoare, fişiere

de bibliotecă actualizate periodic în funcţie de evoluţia
1
operaţiunilor de prelucrare arhivistică.
În momentul de faţă ne aflăm în situaţia în care oferim infonnaţii
despre o ternă de cercetare sau un fond arhivistic recurgând doar la
instrnmentele clasice de evidenţă, experienţa şi cunoştinţele arhivistului.
Sub acest aspect, nutrim speranţa intrării Arhivelor româneşti în era
infonnaţională, ca majoritatea ţărilor lumii, confonn prevederilor noilor
proiecte ale Legii Arhivelor Naţionale.În privinţa u.a. solicitate de un cercetător, de pe o zi p alta, numărnl
de l O unităţi, care a generat de nenumărate ori nemulţumiri din partea
cercetătorului, s-a dovedit eficient, având în vedere frecvenţa acestora, şi
mai ales evitarea transformării sălii de studiu într-un al doilea depozit de
documente.
Ca şi în alte state prevederile în vigoare au în vedere protejarea
documentelor aflate în patrimoniul instituţiei, prin accentul pus pe folosirea
microfilmelor, a copiilor şi xerocopiilor, pentru documentele mai vechi de
anul 1800. 3 În practică, de cele mai multe ori aparatele de citit microfilme
sunt reduse ca număr sau uzate tehnic şi moral, situaţie valabilă de altfel şi
la DJAN Suceava unde există un singur astfel de aparat.
Pentru a veni în sprijinul cercetătorului, Arhivele execută contracost,
reproduceri (fotocopii, xerocopii, clişee, facsimile după documentele
4
cercetate cu aprobarea directorului şi în condiţiile prevăzute de lege).
Pentru asigurarea condiţiilor optime de cercetare la sala de studiu, începând
cu data de 13 aprilie 2007, este permisă folosirea computerelor portabile şi a
aparatelor foto digitale, în procesul de cerccetare.
În condiţiile liberalizării accesului, evoluţia generală a numărului de
cercetători ce au frecventat sălile de studiu ale Arhivelor Naţionale la nivel
naţional a crescut în mod exponenţial după anul 1989. Se poate constata , de
asemenea, diversificarea, atât, din punct de vedere al profesiei, cât şi în ceea
ce priveşte categoriile de vârstă a publicului prezent la sala de studiu.
Prezenţa cercetătorilor străini în număr din ce în ce mai mare s-a apreciat,
constituie în egală măsură un indiciu al îmbunătăţirii imaginii instituţiei.
Numai în anul 2005 au fost eliberate l l O permise de acces la sala de studiu
a Arhivelor Naţionalc. 5
~

1

Reg11/0111e11! JJl"i1·i11d ocn'.\'/ll Io ccrcetoreo doc11111e11tclor o/lute i11 od111i11istroreo .·lrhin'lor
.\'0(1u1wle dm 2(1 02.2003
' \'e11 noile pro1eele ale l.eg1i Arhi1·clor .\'o(io11ulc
'H.eg11lm11e11t 1wi1·i11d occes11l lu cercetoreo dnc1111/('l/fclor o/late i11 ud111i11i1trurcu .·lr/iil'('/111·
.Voriu11ule dm 26.02.200J
~ lhide111
'Ord/1111/ /Jircctoml11i (ie11ffol al Arhii·elor Na(/0110/e. nr. 3640 din 23 03 2007
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Numărul

de

cercetători,

structura

socio-profesională

a acestora,
numărul de frecvenţe, u.a., publicaţii şi copii xerox solicitate prin
intennediul sălii de studiu a Arhivelor Naţionale Suceava în perioada 20002006, după cum se poate vedea din Anexele I-III, prezintă anumite
particularităţi faţă de linia naţională caracterizându-se printr-o creştere prin
parametrii cantitativi caracterizată de o oscilaţie pozitivă sau negativă
1
influenţată de mai mulţi factori.
Astfel, dacă în anul 2002 s-a înregistrat cel mai mic număr de
2
cercetători ( 6 7) , anul de vârf al perioadei puse în discuţie a fost 2005, când
numărul celor ce au utilizat Tezaurul documentar sucevean a fost de 106. 3
Acelaşi aspect se poate constata şi în privinţa frecvenţei totale şi
medii cotidiene, aceasta din urmă fiind calculată la 220 zile de zile pe an.
Atât frecvenţa totală (216) cât şi cea medie cotidiană (3,22), cea mai
scăzută a fost înregistrată în anul 2002. Frecvenţa maximă totală a fost
înregistrată în anul 2005 însumând, un total de 496, iar cea medie cotidiană
în anul 2000 situându-se la 4,90.
O creştere evidentă prin parametrii cantitativi s-a produs şi la
nivelul u.a. şi numărului de copii-xerox solicitate. Astfel solicitarea cea mai
4
mare s-a înregistrat în anul 2003 la nivel de 2272 u.a. , iar al copiilor
xerox, anul 2004, cu o solicitare de 1888. 5
Deşi Bibliotecile Arhivelor Naţionale au avut întotdeauna un
caracter marginal în raport cu materialul arhivistic deţinut s-a constatat şi o
creştere a numărului de publicaţii solicitate, numărul acestora ajungând în
6
anul 2005 la numărul de 501. Acest aspect se datorează faptului că
Biblioteca documentară a DJAN Suceava deţine un important fond de carte
rară şi unicat, îndeosebi de istoria Bucovinei, iar fişierul, începând cu anul
2003 a devenit operabil, fiind completat cu peste 600 de fişe ale publicaţiilor
7
provenite în cea mai mare din donaţii.
Analiza structurii socio-profesionale a publicului ce a frecventat sala
de studiu duce la concluzia existenţei anumitor mutaţii de orientare,
specializări şi profesionalism, caracteristice, de altfel întregii perioade de
după anul 1989.
Se remarcă o înlocuire a cercetătorilor profesionişti, cu un public pe
care ne pennitem să-l numim clasic specializat. Prin această sintagmă avem

1

Ioana Alexandra Negream1. Alina Pavelescu. op. cil.. p. 30
c Arhivele Naponale Suceava, fond Arhin:le No(/0110/e Sucea\'(/, d. 212002. f. 138
'!de111. d. 412005. p. 117
.i ldc111. d.412003. f. 29
' lde111. d.412004. ' r 56
'' ldc111. d.4/2005. f. 117
Doma Alexa, Bihlioteca doc11111e111arâ o DJAN Sucem·a. în Crai .Vou, nr. 3471 din 17
iulie 2005 ~i (II) în nr. 3472 din 18 iulie 2005, p. 6
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în vedere profesori de nivel gimnazial şi mediu, universitari, studenţi,
bibliotecari, arhivişti (vezi Anexele II şi III).
Astfel ponderea cercetătorilor profesionişti exprimată în procente, a
fost anul 2000 de 12,8%, iar în anul 2006 de 8,4%.
Caracteristica intervalului supus analizei o constituie totuşi
preponderenţa celor specializaţi în istorie, cuantumul acestora situându-se
între 45,3% din totalul cercetătorilor, în anul 2000 şi 56% în 2006.
Dintre aceştia, ponderea cea mai mare cu anumite fluctuaţii
procentuale în cadrul fiecărei categorii, după cum se poate vedea din
Anexele II şi III, îl au studenţii şi profesorii angrenaţi în elaborarea
lucrărilor de licenţă, pentru grade didactice şi doctorate sau a unor informări
pur personale.
Astfel, maximul procentual al studenţilor din totalul cercetătorilor a
fost înregistrat în anul 2003, respectiv 34%, iar al profesorilor în 2006,
reprezentând 26,5 %.
Este evidentă şi creşterea ponderii cercetătorilor amatori prin care
confonn definiţiei din Dicţionarul limbii române avem în vedere pe acei
utilizatori cu preocupări într-un anumit domeniu, fără a constitui din aceasta
o profesie.
În categoria acestor cercetători cu diverse ocupaţii se încadrează
preoţi,
ingineri, ziarişti, jurişti, ofiţeri, învăţători, muncitori, liber
profesionişti, prezenţi de cele mai multe ori aici pentru informări
pur
personale.
Astfel, ponderea celor nespecializaţi în istorie în structura de
ansamblu a cercetătorilor s-a înscris între 29,4% în anul 2000 şi 40,5% în
anul 2005.
Mutaţiile survenite în interiorul publicului care frecventează sala de
studiu ca specializare şi preocupări, cât şi procesul de liberalizare la care au
fost supuse Arhivele după 1989 au determinat, implicit, o diversificare şi
reorientare a temelor de cercetare.
Dacă temele de istorie politică, socială, economică îndeosebi a
Bucovinei deţin în continuare cea mai mare pondere, se poate remarca şi
conturarea unor opţiuni de cercetare noi având ca obiect istoria
mentalităţilor a vieţii cotidiene, demografice, istorice, etnografic şi folclor,
istorie instituţională sau geografie istorică. 1
Pc de altă parte, creşterea ponderii publicului nespecializat în istoric
şi a celui amator, impun monografia, în diverse fonne, rurală, urbană sau

Arhivele Naţionale Suceava, fond Arhi1·ele Na(iona/e Suceam. Vc1.i cererile pentru
eliberarea penrnselor la sala de studiu. d. 212000, 2/200 I. 3/2002. 4 2003. 212004, 212005.
212006, ~1 rapoartele de activitate anuale ale Arhivelor Naţionale Suceava. d. 2;2000.
21200 I. 4/2002, 4/2004. 412005. pc baza cărora au fost realizate ~i Anexele l-111
1
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şcolară,

ca şi biografiile şi genealogiile ca una dintre ternele predilecte de
abordare.
Ca o interfaţă cu un altfel de irnp011 public, sala de studiu a
Arhivelor Naţionale Suceava a avut perioada 2000-2006 solicitări crescute
şi diverse sub aspectul temelor studiate şi a categoriilor de cercetători care
nu se mai compun doar dintr-un public profesionist sau clasic specializat,
fiind în creştere solicitările pentru informări pur personale îndeosebi
genealogice.
În continuu proces de liberalizare, arhivele şi tezaurul documentar şi
bibliofil pe care acestea îl deţin reprezintă una din instituţiile fundamentale
,
.
.
. . ,
- I
m scrierea 1stone1 m epoca contemporana.
Dificultăţile în activitatea sălii de studiu s-au datorat în special
imposibilităţii, până în luna iunie 2007 a asigurării unor copii xerox de
calitate şi în timp rezonabil, cu un copiator mai mult defect şi a
imposibilităţii studierii de către cercetători a documentelor în fonnat
microfilm la o calitate net superioară şi în tennenii prevăzuţi de „Nonnele
tehnice" cu un singur aparat de citit microfilmele, uzat fizic şi moral.
Noile şi multiplele solicitări din partea publicului ne-au surprins
nepregătiţi în cea mai mare măsură datorită perpetuării unor probleme
rămase nerezolvate de decenii bune, cum este şi cea a spaţiului de
depozitare ce a făcut imposibilă realizarea de noi preluări de documente şi a
prelucrării Arhivei PCR, depozitată în momentul de faţă în regim de salvare.
S-au arătat tot mai presante problemele legate de dotare şi
modernizarea acesteia cel puţin la nivel minim.
Transfonnarea arhivelor dintr-un loc al iniţiaţilor într-un serviciu
public, tot mai frecvent utilizat pentru aproape orice problemă de
documentare, infonnare sau susţinere a unor drepturi personale, devine tot
mai evidentă.
Din aceste motive, odată cu intrarea în Uniunea Europeană ni se pare
tot mai necesară, o specializare a activităţilor publice principale a arhivelor.
Activitatea de relaţii cu publicul desfăşurată prin intennediul sălii de
studiu rămâne una prioritară în Arhivele Naţionale, prm care instituţia
2
trebuie să îşi demonstreze activitatea publică.

I

f/Jide111

c vezi ~1 Florica Adnana Muntean. Lucia Augusta Şerdan. op. cit .. Mann Radu Mocanu.
Dorn111rnt11/-iz\'Or de rnlturâ, în „Revista arhivelor", nr. 4/1990, p. 437-442; ~i Pascu
Ştefan. Arhi1'ele şi scrisul istoric, în „Revista arhivelor", 2/ 1991, p. 175-179
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Anexa I
An

Nr. de pennise
eliberate/vizate

Frecvenţe

U.A.
solicitate

publicaţii

Copii
xerox

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

78
77
67
83
77
106
83

397
346
216
31 1
392
496
326

987
1693
1465
2272
1720
1514
1005

162
201
90
194
250
421
501

430
768
437
646
1888
1744
450

Nr.

Anexa II
STRUCTURA CERCETĂTORILOR PE NIVEL DE STUDII
An

Studii superioare

Studenti

Studii medii

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

50
45
38
45
46
69
55

21
20
21
29
26
29
14

4
12
8
9
5
9
13

Anexa III
STRUCTURA SOCIO-PROFESIONALĂ A CERCETĂTORILOR
Cercetători

An

profesionişti

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

10
4

4
3
8

7

Cadre
umversit are
5

4
3
5
6

6
3

Profesori de
nivel
gimnazial şi
secundar

Bibliotecari,
muzeografi,
arhivişti

12
13
13
11
24
17
22

6

4
4
6

2
4
5
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Diverse
profesii

Specializaţi

19
18
16
19
12
34
19

33
32
30

în istorie

40

47
48
42

FONDUL BISERICESC ORTODOX ROMÂN DIN BUCOVINA
(1783-1948). INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA
Prof. Simona PALAGHEANU
Istoria instituţiilor bucovinene prezintă un interes apatie în cadrul
studierii organizării statale româneşti, din punct de vedere al pa1iicularităţii
acestora în Bucovina, după o dominaţie austriacă de 144 de ani.
Problema Fondului Bisericesc a fost şi a rămas una din cele mai
actuale din viaţa politică şi naţională a românilor din Bucovina. În perioada
1920-1940, Fondul Bisericesc a făcut obiectul celor mai înverşunate lupte
politice a bisericii bucovinene, problemă la fel de actuală după 1990, în
condiţiile aplicării legilor de retrocedare a terenurilor forestiere foştilor
proprietari.

Sursele de documentare
Documentele care ilustrează existenţa şi activitatea Fondului
Bisericesc Ortodox din Bucovina sunt relativ puţine şi nu întotdeauna
bogate sub raport informaţional. Este vorba, mai întâi, de legislaţia care a
stat la baza înfiinţării şi desfăşurării activităţii Fondului Bisericesc Ortodox
din Bucovina (legi, decrete, decizii, regulamente de funcţionare, dezbateri
parlamentare etc.).
O a doua categorie este reprezentată de materialul de arhivă creat de
această instituţie, care se păstrează în depozitele Direcţiei Judeţene Suceava
a Arhivelor Naţionale, din care s-au păstrat un număr de 5771 dosare destul
de modeste sub raportul conţinutului (pentru perioada 1786 - 1892 nu se
păstrează nici un document, iar pentru anii 1892 - 1934 se păstrează foarte
puţine documente). Acestea oferă date privitoare mai ales la personalul
utilizat (numeric, studii, recrutare, plată), foarte multe documente financiar
contabile (bilanţuri, bugete, liste preţuri etc.), situaţii statistice de delicte
silvice, tabele de moşii expropriate, planuri de construcţii de fabrici şi linii
de cale ferată, hărţi ale arboretelor, amenajamente, construcţii de fabrici şi
linii ferate, concesiuni de exploatare etc.
Documentele au intrat în depozitele arhivelor sucevene, imediat
după desfiinţarea instituţiei în anul 1950, fiind ordonate cronologic
structural şi respectându-se schemele de organizare a instituţiei.
Acestora li se adaugă un număr de lucrări de referinţă, printre care
enumerăm : G<îrbu, Şt., Proh/ema Fo11d11/11i bisericesc ortodox-româ11 di11
B11co1·i110: Nistor. I. Istoria Fo11d11/11i Bisericesc din B11cm·i11a: Ţibu, G.,
lstoric11/fost11/11i Fond Bisericesc din B11cm·i11a etc.
Cadr11/ ./11ridic şi el'O!uţia

instituţiei
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Noua administraţie militară instaurată în Bucovina face împăratului
Iosif al II-iea, prin persoana baronului Erzenberg, primul guvernator al noii
provincii, propunerea de restrângere a numărului de mănăstiri şi schituri şi
secularizarea tuturor averilor bisericeşti. Iosif al II-iea, în spiritul
absolutismului luminat, decide, prin ordonanţa sa din 27 decembrie 1781,
„încamerarea" moşiilor şi reducerea mănăstirilor „dară numai astfel ca
veniturile să se folosească pentru binele coreligionarilor din provincia în
1
care s-au încamerat moşiile". Inventarierea şi stabilirea titlurilor de
proprietate ale bunurilor religioase a început imediat, în 1782, de către o
comisie de stat numită în acest scop.
În anul unnător, Iosif al II-iea dispune, prin ordonanţa imperială din
19 iunie 1783, ca „rară amânare să se reducă numărul mănăstirilor, iar
pământurile şi fondurile să treacă sub povăţuirea stăpânirii împărăteşti şi
crăieştii Mării. Averea preoţilor care nu trăiesc în Bucovina să se confişte,
iar din întreg fondul care se va forma pe această cale să se întreţină clerul
ortodox şi să se creeze cel puţin o şcoală, fie la Cernăuţi, fie la Suceava, iar
2
restul să se întrebuinţeze pentru scopuri folositoare".
În ciuda protestelor egumenilor, numărul de aşezăminte bisericeşti
(14 mănăstiri şi 11 schituri) s-au redus de la 25 la 3 (mănăstirile Putna,
Suceviţa, Dragomirna), iar averea acestora, inclusiv cea din Moldova, a
trecut sub administraţia statului austriac. Pe baza unei înţelegeri cu
episcopul Dosoftei, au trecut (în 1789) în posesia Curţii imperiale din Viena
şi moşiile episcopiei din Rădăuţi. În felul acesta, Fondul Bisericesc nou
creat prin hotărârea imperială din 19 iunie 1783- cu denumirea exactă de
„Fondul religionar greco - oriental al Bucovinei" era alcătuit din toate
averile mobile şi imobile ale episcopiei de Rădăuţi şi ale tuturor mănăstirilor
şi schiturilor bucovinene.
Reglementarea definitivă a Fondului Biserciesc din Bucovina s-a
facut prin „Regulamentul duhobnicesc" din 29 aprilie 1786 decretat de
împăratul Iosif al Ii-lea. Acest regulament stipula totodată statutul şi
caracterul Fondului Bisericesc pe toată perioada de stăpânire austriacă.
Regulamentul Duhovnicesc definea Fondul Biserciesc prm
unnătoarele:

- Sub numirea de Fond religios se înţelege toată averea cc a fost
pentru întreţinerea religiunii.
- Toate veniturile incurg în visteria Fondului, din care se vor acoperi
toate cheltuielile pentru feţele bisericeşti şi pentru şcoli, iar ceea ce va
întrece se va întrebuinţa numai pentru binele obştesc al clerului, al religiunii
şi al omenirii.

închinată

I. Nistor. Istoria Fo11d11/11i Bisericesc din /311co1·i11a. Institutul de /\rte grafice ~1 hl11ura
Cilasul Bucovinei. Cern;-1u\1. 1921. p. 21
' lhide111. p. 22
1
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- Domnul ţării. purtătorul de grijă pentru binele obştesc, este totodată
şi protectorul Fondului Religios.
- Administrarea, conservarea întrebuinţarea mijloacelor Fondului în
folosul preoţimii şi al şcolii, precum este şi menirea lui, depinde în toate de
înaltele dispoziţiuni ale protectorului său.
- Chestiunile acestui Fond religios sunt toate afaceri oficiale, iar
apărarea drepturilor şi intereselor Fondului cade în sarcina dregătorilor
statului.
- Toate documentele, obligaţiunile şi dosarele, precum şi orice fel de
alte acte, care pot servi ca documente sau care ating chestiunile Fondului
bisericesc, au caracterul de acte publice, stau sub supravegherea organelor
1
oficiale şi se vor păstra în visteria Fondului.
În anul l 786, la intrarea în vigoare a Regulamentului Duhovnicesc,
administraţia militară a Bucovinei se desfiinţează - prin decizia imperială
din 2 noiembrie l 786 Bucovina este alipită Galiţiei ca al XIX-lea cerc
administrativ al acesteia, iar administraţia militară a fost înlocuită cu una
civilă galiţiană. 2
Fondul Bisericesc din Bucovina a trecut şi el în subordinea
Locotenenţei imperiale de la Lemberg şi, mai apoi, în seama Consistoriului
catolic galiţian care l-a administrat prin Direcţia de finanţe.
La cele cinci economate create în l 783 pentru exploatarea si
administrarea Fondului Bisericesc (Coţmani, Cuciur Mare, Sint Onufrie,
Frătăuţi şi llişeşti), noua administrează mai înfiinţează înc[ trei la
Câmpulung Moldovenesc, Sf. Ilie şi Jucica. 3
În 1789, la reclamaţia românilor bucovineni, prin ordonanţa
imperială de la 17 decembrie, administraţia Fondului religios bucovinean
este separată de cea a fondurilor romano - catolice similare din Galiţia, dar
4
administraţia rămâne în continuare la Liov.
O altă organizare a Fondului Bisericesc s-a făcut în anul 1840, când
se punea în aplicare aşa numitul sistem al Oficiilor silvice cu care ocazie sau înfiinţat patru oficii conduse, de această dată de către un silvicultor de
grad superior având ca ataşaţi câte un silvicultor asistent. Oficiile silvice
erau împărţite la rândul lor în ocoale, conduse fiecare de către un brigadier.
La 18 martie l 870, în unna unei înţelegeri între Ministerul de
Finanţe şi Ministerul Cultelor s-a realizat o reformă în ceea ce priveşte
administrarea moşiilor Fondului prin crearea unei instituţii care a primit

I

f/Jic/e111. p. 23-24

'Sorin Toader Clipa. Fo11d11I Bisel'iccsc al B11co1·i11ei şi lichidarea lui ( /94R-/949), Editura
U111vers11:qi1 Ştefan cel Mare. Suceava. 2006, p. 36
' M1ha1 lacobescu, Din istoria B11rn1·i11ei ( 1774 - IR62J - De la ad111i11istra{ia 111ilitarâ la
a11to110111ia pro1·i11cialâ. Bucureşti, Editura Academiei Ro1rnîne. voi. I, 1993, p. 196
.i Slmn Toader Clipa. op. cit., p. 39
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numele de "Direcţiunea cezaro-crăiască a bunurilor Fondului religios grecooriental.1 Noua instituţie era subordonată Ministerului Agriculturii de la
Viena, iar atributiile Ministerului Cultelor au fost reduse la chestiuni de cult
şi instruire. Preşedintele Direcţiunii era guvernatorul ţării, iar directorul
acesteia era numit de împărat în unna recomandării Ministerului
Agriculturii. Această organizare suferă modificări 5 ani mai târziu când
Administraţia Fondului Bisericesc primeşte un nou statut. Direcţia Generală
a Fondului Religionar este subordonată direct Ministerului Agriculturii care
asigură conducerea superioară şi supravegherea administraţiei şi are
unnătoarea componenţă:
secţiile amenaJare,
construcţii,
contencios,
contabilitate şi două circumscripţii de gestiune şi control, iar ca servicii
exterioare 20 de ocoale silvice.
Fără a aduce modificări însemnate în structura instituţiei reorganizările din anii l 892 şi l 898 măresc doar numărul circumscripţiilor
de gestiune şi control şi a ocoalelor silvice.
Prin decizia imperială din l 9 ianuarie l 900, se pune în aplicare un
nou regulament, foarte amănunţit, referitor la administrarea bunurilor
Fondului bisericesc.
Prevederile cele mai importante din acest regulament aduc
modificări în ceea ce priveşte: tehnicile de exploatare, problemele
administrative, modul de administrare a statiunii balneare de la Vatra
Dornei; administrarea minelor care se făceau printr-un oficiu separat cu
sediul la Iacobeni; delimitarea exactă a ocoalelor silvice, fiecare ocol fiind
încredinţat unui administrator silvic şi domenial.
Regulamentul de organizare din 1900 a mai suportat mici modificări
în anii 1909 şi 1914, care nu făceau altceva decât să reafirme statutul
Fondului constituit în baza actului de fondare din 29 aprilie 1786. 2
După unirea Bucovinei cu România în 1918 şi până în 1940, Fondul
Bisericesc a trecut prin numeroase schimbări, care pot fi încadrate în două
tendinţe:

- administrarea patrimoniului Fondului direct de către biserica
ortodoxă bucovineană;

- trecerea averii Fondului în patrimoniul statului. 3
Prin decretul lege nr. 3745 din 18 decembrie 1918, care cuprinde
dispoziţii tranzitorii privitoare la administraţia Bucovinei, administraţia
Fondului revine Ministerului Agriculturii şi Domeniilor din Bucureşti, iar
ministrul delegat al Bucovinei a devenit preşedintele Fondului, a cărui
administraţie a rămas în continuare sub conducerea unui director
I fhidelll. p. 4(l
'lhide111. p. 48
1
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În perioada de tranziţie dintre 1918 şi 1925, administraţia Fondului a
trecut de câte două ori fie în administraţia statului sub tutela Ministerului
Agriculturii din Bucureşti, fie în aceea a Bisericii Ortodoxe bucovinene,
fiind emise mai multe hotărâri cu privire la modul de administrare a
Fondului Bisericesc.
Fonna legală a administraţiei fondului este dată în 1925, pe baza
legii pentru organizarea bisericii ortodoxe din Bucovina. Fondul, denumit
acum „Fondul Bisericesc ortodox-român al Bucovinei", devine fundaţie
specială de sine stătătoare. Administrarea Fondului se face prin Consiliul
eparhial, sub preşedinţia arhiepiscopului şi mitropolitului Bucovinei. Statul
exercită dreptul său de control şi supraveghere prin Ministerele de
Agricultură şi Domenii şi cel de Culte.
Regulamentul interior de organizare a serviciilor pentru
administrarea şi exploatarea bunurilor Fondului a fost votat în prima
Adunare Eparhială a Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina, în şedinţa
1
din 28 noiembrie 1925 şi aprobat de mitropolitul Nectarie Cotlarciuc.
Regulamentul prevedea unnătoarea organizare a instituţiei: serviciul
personalului şi secretariat, amenajărilor, exploatărilor, plantaţiilor, industrial
şi comercial, construcţiilor, de inspecţie, juridic-administrativ, contabilitate
.
. .
ş1 cas1ene.
După 11 ani, apare, la iniţiativa mitropolitului Visarion Puiul,
Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea „Fondului bisericesc
ortodox român al Bucovinei", aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 1836.
Acest regulament, devenit Decret-Lege la 4 noiembrie 1937, a suferit mici
modificări la 16 martie 1938. Prin noul regulament, cu modificările
ulterioare, se accentuează autoritatea şi voinţa mitropolitului Bucovinei în
administrarea Fondului, acesta fiind ajutat de un Comitet de Direcţie, de
2
administrator şi de către inspectorii Fondului. Conform acestui decret,
Administraţia
avea următoarea structură organizatorică: serviciul
personalului, secretariatului, registraturii şi arhivei, serviciul tehnic,
serviciul comercial, serviciul contabilităţii şi casieriei, serviciul contencios,
serviciul minelor şi băilor.
O altă modificare în structura organizatorică a fost cea impusă în
1940 prin Decretul-Lege de organizare a Fondului bisericesc din Bucovina,
nr. 12136. Prin acest decret, se consfinţeşte caracterul de fundaţie autonomă
a Fondului bisericesc fiind pus sub înaltul patronaj al regelui. Conducerea si
administrarea Fondului este încredinţată unei Eforii, compusă din 4
1

[)J;\;-.J Sucea\'a, Fond .idl1linistro(ia Fondului Bisl.'ricl.'sc Ortodox al B11c01·i11ei ( 1858 I <J50J. d. 4 1925. f. 8-9
:' Petre Ciobanu. Fondul hiscricl.'sc ortodox m11uîn din Bucm·ino (I 783-/<J48J · pre::l.'11tare
grncralâ. în Re\'isla B11co1·ino Forestierei, Anul 11. Nr. 1-2. Ciîmpulung Moldo\'enesc.
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persoane, şi anume: rezidentul regal al ţinutului Suceava, ca preşedinte al
Eforiei şi 3 membri, ca reprezentanţi ai Mitropoliei Bucovinei. Această
formă de organizare se aseamănă cu cea din perioada austriacă, cu
deosebirea că pat1iciparea bisericii bucovinene la administrarea Fondului
este efectivă.
Prin Decretul-Lege nr. 3434 din 1O octombrie 1940, intervine o nouă
modificare, care reduce numărul eforilor de la 4 la 3: mitropolitul Bucovinei
ca preşedinte şi doi membri, unul delegat al Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor şi altul al Ministerului Cultelor şi Artelor.
In 1941, intervine o nouă modificare prin Decretul-Lege nr. 409 din
21 februarie 1941, publicat în acelaşi an în M.O. nr. 47 din 25 februarie,
prin care se instituie pe lângă Eforie un Comisar al Guvernului, numit de
către Ministerul Economiei Naţionale.
Conducerea Fondului, în perioada 1940-1946, a fost exercitată de
către o Eforie compusă din Mitropolitul Bucovinei, un inginer silvic de rang
superior din Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi un jurist.
Prin Decretul-Lege nr. 295, s-a dat o nouă organizare Fondului
bisericesc, care a rămas valabilă până la desfiinţarea acestuia prin Decretul
nr. 273 din 19 august 1949.
Decretul-Lege nr. 29511946 prevedea, prin art. 4, înfiinţarea Regiei
Mixte Fondul Bisericesc - CFR, în care Fondul Bisericesc a adus ca parte
patrimoniul său, iar CFR fondurile necesare exploatării, industrializării şi
valorificării bunurilor. Regia mixtă s-a transfonnat în societatea „Domeniile
Bucovina" prin Legea nr. 267 din 16 noiembrie 1946. Ea a funcţionat până
la 11 iunie 1948, când a fost naţionalizată. Ocoalele silvice Straja, Falcău şi
Brodina nu au fost incluse în „Domeniile Bucovina", ci în „Sovromlemn".
Contractul cu Sovromlemnul a fost încheiat pe 20 de ani, începând cu 1946,
în baza Legii nr. 321 din 1946. În tot timpul acesta, administraţia Fondului
bisericesc a continuat să existe cu un personal redus la minim.
La 27 iulie 1948, o delegaţie a Ministerului Silviculturii, nou
înfiinţat, a preluat toate proprietăţile Fondului Bisercesc care se aflau în
administrarea societăţii „Domeniile Bucovina", iar la 18 septembrie 1948 a
preluat şi restul de trei ocoale silvice, precum si Şcoala de brigadieri din
Rădăuţi. Decretul de desfiinţare a Fondului bisericesc a apărut sub nr. 273,
în 1949, întregul său patrimoniu fiind preluat de noile direcţii silvice
Câmpulung şi Rădăuţi şi de întreprinderile pentru exploatarea şi
industrializarea lemnului, constituindu-se Comisia de lichidare a fondului.
Ultimul director al Fondului bisericesc a fost ing. cons. silvic Ciavril Tibu,
care şi-a pus semnătura sa pe procesul-verbal de predare a arhivei Fondului
către Filiala Arhivelor Statului din Suceava, la 28 aprilie 1950. 1

I
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Activitatea şi patrimoniul Fondului Bisericesc al Bucovinei
Activitatea cea mai imp011antă a Fondului Bisericesc şi care este
ilustrată de documentele existente este cea legată de cultura, exploatarea,
industrializarea şi comercializarea lemnului; de exploatarea şi valorificarea
zăcămintelor miniere. a apelor minerale şi a carierelor; de regimul
vânzărilor şi comercializarea produselor Fondului, precum şi de contractele
încheiate cu firmele şi societăţile autohtone şi străine.
Fondul Bisericesc făcea cultura pădurilor în regie proprie iar
exploatarea, industrializarea şi comercializarea lemnului era încredinţată
diverselor firme, societăţi sau cooperative, în majoritate cu capitaluri străine.
În documentele existente se regăsesc importante referiri la sistemul
de cultură, de conservare, regenerare şi ameliorare a domeniului forestier,
împăduriri, amenajări de terenuri, pepiniere, protecţia vânatului şi a
pescuitului în apele de munte, evoluţia regimului exploatărilor etc.
Cu reorganizarea Fondului Bisericesc din l 870 şi crearea
„Direcţiunii bunurilor fondului religios din Bucovina", în 1870, ca
administraţie de stat autonomă, sub îndrumarea şi controlul Ministerului
Agriculturii din Viena, se începea o etapă decisivă în gospodărirea raţională
a pădurilor Fondului bisericesc. Începând din 1872 această nouă direcţie a
avut în cadrul acestui minister o situaţie specială, în sensul că nu era
subordonată „Departamentului tehnic forestier" din Ministerul Agriculturii. 1
Aceste condiţii organizatorice şi mai ales după racordarea
Bucovinei la circuitul economic mondial prin darea în exploatare, în 1867, a
căii ferate normale Lemberg - Cernăuţi - Paşcani - Iaşi şi ulterior, între anii
1880 şi 191 b, a căilor ferate secundare, economia forestieră a Fondului a
luat un mare avânt. Aceasta i-a permis Fondului să-şi construiască o
infrastructură tehnică modernă, în numai circa 30 de ani (1880-1914 ). 2
Cele mai semnificative măsuri luate de administraţia Fondului
Bisericesc în administrarea şi amenajarea pădurilor au fost:
- Introducerea unui regim silvic de apărare şi conservare a pădurilor
şi de folosire raţională a lemnului, prin Ordonanţa forestieră din 1776,
unnată de „Orândueala de pădure pentru Bucovina" din anul 1786 care a
fost aplicată în Bucovina până la introducerea codului silvic austriac din
1852; Aceasta din unnă cuprindea în plus măsuri specifice în apărare şi
conservarea arboretelor din staţiunile extreme şi periclitate;
- Amenajarea integrală a pădurilor Fondului prin secţia de amenajare
proprie, înfiinţată în 1875; între 1875 si 190 l s-a amenajat o suprafaţă de
439.858 ha în raza a 32 de ocoale silvice; în 1901, se încheia acţiunea de
amenajare definitivă a ocoalelor silvice cu amenajamente provizorii si s-au
revizuit cele cu lucrări definitive mai vechi; ultimele amenajamente
I f/Jjcfelll, p. J J
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definitive s-au întocmit în anul l 93 l pentm ocoalele Straja, Falcău ş1
1
Brodina.
- Arondarea proprietăţii şi eliminarea enclavelor, pe baza legii
imperiale din 7 iunie 1883, pe circa 15.000 ha, din care Fondul a cedat cca.
50%, iar restul a rămas în patrimoniul său;- Crearea unei foarte bune evidenţe a proprietăţii Fondului, în
tablouri şi hărţi, bazată atât pe cadastru şi pe registrul impozitului funciar,
cât şi pe măsurători proprii; (Primele ridicări în plan au început în anul l 792
pe domeniul Rădăuţiului, apoi amenajarea moşiei Cotnari în anul 1807; iar
3
prima hartă a Bucovinei rămasă în păstrarea Fondului este din 1813).
- Crearea accesibilităţii pădurilor prin construirea unei reţele de
instalaţii de transport cu caracter pennanent, atât pe uscat (căi ferate
forestiere cu tracţiune mecanică şi animală, şosele şi drumuri de iarnă), cât
şi pe apă ( opustori) în bazinele râurilor Bistriţa Aurie şi ale afluenţilor săi,
precum şi pe Ceremuş, pe baza a două programe de investiţii de câte 1O
ani; 4 Fondul a contribuit în mare măsură, fie cu bani, fie cu materiale şi
chiar a construit în întregime unele drumuri de interes public. Construcţia
reţelei de transport s-a manifestat benefic în economia Fondului, prin
creşterea preţului lemnului, valorificarea mai completă a acestuia şi
posiblitatea introducerii unor procedee de cultură mai fine. Drept unnare,
venitul anual al Fondului s-a mărit în 191 O de cca. 9 ori în raport cu anul
1878; Această problemă este tratată pe larg în opera consilierului J.Opletal,
profesor la Academia forestieră din Brno (Cehoslovacia) care în perioada
1890-1914, în calitate de şef al serviciului construcţiilor de la Fond, a
proiectat, executat şi organizat aceste căi de transport. 5
- Construirea unei industrii proprii de prelucrare a lemnului (fabricile
de cherestea: Falcău, Moldoviţa, Frasin, Putna, Gura Humorului şi
Voivodeasa), cu o capacitate de debitare anuală de 246 OOO m.c. în l 943 6
(Iniţial, politica forestieră a Fondului a fost şi aceea de a înfiinţa o industrie
forestieră prin atragerea capitaliştilor antreprenori, cărora le concesiona spre
exploatare suprafeţe păduroase prin contracte de durată îndelungată, care au
atras după sine si construirea a numeroase fabrici de cherestea, documentele
semnalând că primele fabrici de cherestea ce folosesc lemn din pădurile
Fondului sunt ale finnei "Pfannenkuhe" din Viena, care construieşte în jurul
anului 1868 trei fabrici de cherestea).
~
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Suceam, Editată cu spr1_1inul Regiei Naţionale a Pf1durilor ~1 Direcţiei Sil\'1ce Suceava.
2003
' Petre Ciobanu. 011 cit .. p. 12
1
M1ha1 Marcean. 011 cit., p. 42
~Petre Ciobanu.ov cit. p. 12
' Mihai Marccan, Ofl cit., p. 42
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Patrimoniul Fondului Bisericesc
Documentele evidenţiază evoluţia mereu ascendentă a patrimoniului
Fondului Bisericesc, care a cumpărat întinse terenuri păduroase sau miniere,
a construit sau cumpărat numeroare fabrici de cherestea, stabilimente
balneare sau instalaţii miniere şi de transport, crescătorii de peşti ş.a.
Patrimoniul Fondului a variat în decursul timpului datorită vânzării unor
proprietăţi, lichidării servituţilor şi reformelor agrare, dar şi prin achiziţii de
terenuri noi.
În 1786, patrimoniul Fondului era constituit din 109 moşii şi sate şi
28 de munţi, pe care trăiau 36 580 suflete, ceea ce reprezenta, după I. Nistor
( 1921 ), o proporţie de peste 50% din populaţia Bucovinei, existentă la
încorporarea ei de către Austria. 1
Pădurile totalizau, în 1920, suprafaţa de 250.159 ha, adică 55, 7%
din suprafaţa păduroasă a provinciei. Din acestea, doar 225.346 ha erau
păduri propriu-zise, 51722, ha reprezentau terenuri arabile şi fâneţe, 18.276
ha păşuni, iar 815 ha teren neproductiv. 2 Pădurile erau foarte valoroase nu
numai datorită întinderii, ci şi compoziţiei lor specifice (74% răşinoase),
calităţii superioare a lemnului, ce se bucura de o reputaţie mondială. Lemnul
prelucrat era exportat în Orientul Apropiat şi Europa Centrală. 3
Domeniile cuprindeau în 1920 o suprafaţă de 17.424 ha. Din acestea,
8.478 ha situate în jurul Rădăuţilor şi în Munţii Lucina erau arendate statului
austriac pentru întreţinerea hergheliei din Rădăuţi, iar restul de 8.377 ha
constituiau 25 moşii mai mari sau mai mici, răspândite în toată Bucovina,
4
fiind arendate la particulari.
Minele. În aceasta categorie intrau minele de mangan din lacobeni,
Vatra Dornei şi Mestecaniş, precum şi minele de pirită din Fundul
Moldovei. Documentele consemnează cumpărarea de către Fond a
terenurilor miniere sau concesionarea pentru mangan şi pirită situate în
localităţile Vatra Dornei, Iacobeni, Ciocăneşti, Pojorâta, Fundu Moldovei,
precum şi exploatarea acestora începând din anul 1784. 5
Stabilimentele ba/neo climaterice. Cel mai important stabiliment
balneo-climatic era cel din Vatra Dornei, destinat tratării reumatismului,
afecţiunilor de cord, arterosclerozei, hipertensiunii. Date privind existenţa
izvoarelor de ape minerale, calitatea curativă a apei, exploatarea izvoarelor
Poiana Negri şi Vatra Dornei, întreţinerea, modernizarea şi exploatarea

1

I. J\:1stor. OJ! cil .. p. 52
~ Petre Ciobanu. op cil .. p. I O
3
!hide111
~ !hide111
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stabilimentelor balneare din Vatra Domei şi Iacobeni se regăsesc 111
documentele Fondului Bisericesc.'
Pescăriile de la Cozmeni, cu 131 ha luciu de apă, pentru creşterea
crapului, cu o producţie anuală de 50 tone şi 6 păstrăvari(!
De asemenea, în patrimoniul Fondului se aflau şi o serie de imobile
de raport ( cazănnile Jucica şi Cernăuţi), închiriate statului austriac, fără a
3
include aici clădirile necesare procesului de producţie sau de administraţie.
A vere a integrală a Fondului Bisericesc din Bucovina a fost estimată
în 1914 la suma de 165 milioane coroane din care 20 milioane în numerar şi
4
hârtii de valoare.
Evoluţia mereu crescândă a patrimoniului Fondului Bisericesc a
făcut ca multe dintre veniturile acestuia să aibă şi alte destinaţii. De
exemplu, În domeniul confesional: - întreţinerea mitropolitului şi a
consilierilor consistoriali; - întreţinerea stareţilor şi a călugărilor de la toate
mănăstirile din Bucovina; - asigurarea salariului ( congruci) preoţilor de mir
şi a pensiilor văduvelor şi orfanilor rămaşi de pe unna preoţilor şi
cântăreţilor bisericeşti; - asigurarea salariilor (dotaţiilor) pentru cântăreţii
bisericeşti şi pălimari; - întreţinerea facultăţii de teologie de pe lângă
Universitatea din Cernăuţi; - întreţinerea seminarului clerical (50 elevi);
- întreţinerea şcolii cantorale din Cernauţi; - finanţarea revistei bisericeşti
„Candela";- finanţarea tipografiei „Mitropolitul Silvestru"; - contribuţii la
întreţinerea mănăstirilor şi a bisericilor săteşti; - construirea şi întreţinerea
caselor parohiale; - Plata salariilor profesorilor de religie ortodoxă de la
toate instituţiile de învăţământ din Bucovina; - construirea şi întreţinerea
reşedinţei mitropolitane şi a bisericii catedrale ortodoxe din Cernăuţi; În
domeniul şcolar şi cultural: - întreţinerea liceului clasic din Suceava, a
liceului real, a liceului de fete şi a şcolii primare, toate trei din Cernăuţi;
- întreţinerea şcolilor săteşti (triviale) în sec. XVIII-XIX; - acordarea unui
număr de burse pentru studenţii de la Facultatea de Silvicultură din
Bucureşti, pentru pregătirea doctoratului la teologie ş.a.; - acordarea de
subvenţii pentru acţiuni culturale. 5

I

f/Jilfclll. d. 111911. 9()11940. 991940.

c Petn: ( '1obanu. op cit .. p. I O.
'!hide111.
~ !hide111.
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SUMMARY
First of all the refers to historical conditions of the creation of the
Romanian Orthodox Church Fund in Bucovina as a resuit of the taking over
at Romanian Orthodox Church properties in the administration of the
Austrian state.
Then, it is discussed the evolution of this institution in the period of
the Austrian
administration and the remarkable achievements in the forest management
are emphasized.
The closing paragraphs contain some considerations about the
contributions of the Church to the economic and cultural development at the
Romanian nationality in Bucovina.
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O PROBLEMĂ DE PRACTICĂ
ARHIVISTICĂ-PERFECŢIONAREAINVENTARELOR
FONDULUI SFATUL POPULAR AL REGIUNII GALAŢI
Prof. Alexandru DUŢĂ
Pentru prima dată noţiunea de „regiune", ca unitate administrativteritorială, apare în art. 75 al Constituţiei Republicii Populare din 13 aprilie
l 948, cu unnătoarea fonnulare: „Teritoriul Republicii Populare Române se
împarte din punct de vedere administrativ, în comune, plăşi, judeţe şi
.
." I
regmm
.
În continuare art. 76 stabileşte că „organele locale ale puterii de stat
2
sunt consiliile populare locale.
Concretizarea acestor prevederi constituţionale cu semnificative
modificări de tenninologie, s-a efectuat prin „Legea pentru raionarea
3
administrativ-economică a teritoriului R.P.R." nr. 5 din 6 septembrie 1950 ,
în care, confonn art. 5, dispar plasa şi judeţul ca unităţi administrative, apare
raionul şi, pe lângă comune (urbane, rurale sau municipii), apare unitatea
administrativă „oraş", totul copiat după model sovietic. În mod similar, în
4
Decretul 259 din 11 decembrie l 950 sintagma „consilii populare" este
înlocuită cu „sfaturi populare" (sfat, ca traducere a cuvântului rusesc
„soviet").
Potrivit definiţiei din art. 3 a Legii 5/ l 950, „regiunea este unitatea
administrativ-economică delimitată teritorial, pe care se sprijină direct
organele centrale de stat în înfăptuirea politicii partidului şi guvernului". 5
Teoretic, sfaturile populare erau conduse de deputaţi, aleşi de cetăţeni, prin
vot universal, pe tennen de patru ani, iar aceştia erau răspunzători de
activitatea lor numai în faţa alegătorilor, confonn art. 4 şi 5 din Decretul
25911950. 6
În practică, funcţionau un control şi o supraveghere strictă, exercitate
de către organele centrale, în primul rând de către guvern, aşa cum rezultă
din textele art. 20,22,26,27 şi 28 ale aceluiaşi decret. În acest sens, pasajul
cheie îl constituie aliniatul 2 al art. 28, care stabilea: „Consiliul de Miniştri
al R.P.R. exercită dreptul de control general asupra comitetelor executive
7
ale sfaturilor populare'·.

1

/l.!0111/ornl Oficial, Partea l-a. nr. X7 bis din 13 aprilie I 94X

' Ih1Je111
'lfoleti1111I Oficial al R.P.R„ nr. 77 d111 8 septembrie 1950
1

Idem. nr. 122 din 2X decembne 1950
'lde111. nr. 77 din X septembne 1950
''Idem. nr. 122 din 2X decembrie 1950
I hide111
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În fapt, puterea, în limitele legale şi teritoriale ale sfaturilor populare,
era exercitată de comitetele executive „organele executive şi de dispoziţie"
ale acestora.
Art. 6 al Decretului 259/1950 stabilea o arie de puteri şi atribuţii
foarte diversificate, în numeroase domenii, pentru sfaturile populare, cu
limitarea importantă, că acestea se exercitau „în cadrul legilor şi directivelor
organelor superioare". Concret, aceste puteri şi atribuţii se exercitau în
domeniile administrativ, economic, financiar, al apărării naţionale şi ordinii
publice, cultural, învăţământului, sănătăţii, ocrotirilor sociale şi chiar al
8
sportului şi problematicii naţionalităţilor conlocuitoare.
Pe lângă comitetele executive ale sfaturilor populare regionale
funcţionau, conform art. 19 şi 20 ale Decretului 259/1950, următoarele
secţiuni, cu dublă subordonare, locală şi faţă de ministerele de resort:
- Secţiunea Administraţiei Generale;
Financiară;

Agricolă;
Comercială;

Gospodărie Comunală şi

Industrie

Locală

Drumuri;
~ombustibil şi Lubrefianţi;

"

lnvăţământ;

Sănătate;
Cultură şi Artă;

Prevederi Sociale;
Planificare;
"
Comitetul de Cultură Fizică şi Sport.
Pe lângă aceste secţiuni, mai funcţionau obligatoriu şi unnătoarele organe:
- Sectorul (ulterior secţiunea) Cadre
- Grupul de instructori
- Oficiul Juridic
- Secretariatul
- Serviciul Administrativ
- Biroul Documente Secrete
Cu anumite modificări, această organigramă a rămas în vigoare până
la desfiinţarea sfaturilor populare regionale, în 1968. Legea de organizare şi
9
funcţionare a sfaturilor populare nr. 6 din 22 ma11ie 1957 stabilea mult mai
precis şi mai concret, prin art. 6, „sarcinile principale" ale sfaturilor
populare, după cum urmează:
a) Ocrotirea drepturilor cetăţenilor, paza şi apărarea avutului obştesc,
menţinerea ordinii publice;
s
-i

!hide111
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b) Aprobarea şi executarea planului economic şi bugetul local;
c) Dezvoltarea industriei locale şi sprijinirea cooperaţiei meşteşugăreşti;
d) Transfonnarea socialistă a agriculturii şi dezvoltarea producţiei agricole
prin: sprijinirea gospodăriilor agricole colective şi de stat, a ţărănimii cu
gospodării individuale, organizarea şi controlul staţiunilor de maşini şi
tractoare, realizarea achiziţiilor, contractărilor şi colectărilor de produse
agricole;
e) Buna gospodărire a pădurilor comunale;
f) Dezvoltarea comerţului de stat, sprijinirea comerţului cooperatist,
supravegherea aprovizionării şi deservirii populaţiei, controlul comerţului
particular;
g) dezvoltarea bazei locale de producţie pentru aprovizionarea populaţiei cu
produse agro-alimentare;
h) Buna gospodărire, sistematizarea, efectuarea de lucrări edilitare;
construirea şi întreţinerea de locuinţe şi localuri;
i) Construirea, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de interes
local; amenajarea, gospodărirea, cu posibilităţi locale, a cursurilor de apă;
j) îndeplinirea planului de şcolarizare, organizarea muncii de culturalizare,
dezvoltarea învăţământului preşcolar, elementar şi mediu, a culturii fizice şi
a sportului de masă, buna funcţionare a instituţiilor de cultură şi artă;
supravegherea muncii educative şi gospodăreşti în şcolile medii tehnice şi
profesionale;
k) Apărarea sănătăţii publice, organizarea instituţiilor sanitare, de ocrotire a
mamei şi copilului şi de asistenţă socială, stabilirea şi plata pensiilor şi a
ajutoarelor familiale de stat;
l) Controlul respectării, de către întreprinderile şi organizaţiile economice
de interes republican, a hotărârilor sfaturilor populare şi a deciziilor
comitetelor executive.
Se mai menţiona faptul că sfaturile populare contribuie la întărirea
10
capacităţii de apărare a ţării.
Regiunile şi raioanele şi sfaturile lor populare au existat până la
adoptarea legilor nr. 2 şi 3 din 15 februarie 1968, când au fost înlocuite cu
11
judeţe şi consilii populare.
Potrivit Legii 5/ 1950, regiunea Galaţi avea în componenţa sa un oraş
de subordine republicană (Galaţi), un oraş de subordine regională (Brăila),
un număr de 7 raioane (Brăila, Bujoru, Călmăţui, Făurei, Galaţi, Măcin şi
Tulcea), cu alte patru oraşe (Măcin, Isaccea, Sulina şi Tulcea) şi un total de
128 de comune. I"111

lhide111
8uleti11ul Oficial al R SR. nr. 17-18 din 17 fcbruane 1968
'-' Î111pârfireaadmi11i.\·trati\'('i a teritoriului Repuhlicii Po1mlare Ro111lÎ11e, <l3ucure~li>. 1950.
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Raza administrativ-teritorială a regiunii Galaţi s-a modificat succesiv
în 1952, 1956 şi 1960, cuprinzând, în varianta finală stabilită prin Legea
311960, cu modificările parţiale din 1965, trei oraşe regionale (Galaţi, Brăila
şi Focşani), patru oraşe raionale (Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu şi Tecuci) şi
şapte raioane (Brăila, Bujor, Făurei, Focşani, Galaţi, Panciu şi Tecuci), cu
13
un număr de 227 comune.
Fondul arhivistic al Sfatului Popular al regiunii Galaţi a fost preluat,
conform fişei ,,situaţia fondului", în anii I 974, 1979-1980, 1989 şi 2001 de la
Consiliul Popular Judeţean şi ulterior de la Consiliul Judeţean Galaţi,
totalizând 539 m.l., în general dosare şi registre, care sunt ordonate şi
inventariate structural-cronologic, pe secţii şi alte compartimente de muncă
ale instituţiei; starea de conservare este bună, dosarele sunt legate şi, în
majoritatea lor, au filele numerotate. Trebuie totuşi menţionat faptul că, în
unna verificării prin sondaj a corectitudinii numerotării, s-au constatat
relativ numeroase erori; la alte u.a. numerotarea este efectuată cu creion
roşu sau albastru şi este foarte greu lizibilă; de asemenea, numeroase u.a. nu
sunt certificate.
Inventarele sunt, cu o singură excepţie, cele de preluare, cu lipsurile
inerente în ceea ce priveşte reflectarea corectă şi completă a conţinutului
u.a., denumirile instituţiilor, localităţilor, raioanelor, principalele genuri de
documente, anii extremi ai documentelor cuprinse în dosar sau înscrise în
registru.
Aceste lipsuri, într-o măsură fireşti la inventarele de preluare
întocmite în anii '50 şi '60 de personalul secţiilor şi compartimentelor
instituţiei, trebuie corectate sau corijate în cadrul operaţiunilor arhivistice de
verificare a existentului şi stării de conservare a documentelor (concepută şi
executată nu ca o simplă verificare de gestiune, ci de fond) şi de
perfecţionare sau, în cazurile justificate, de reinventarierea totală sau
parţială a u.a. create de un compartiment de muncă sau altul al instituţiei.
Această operaţiune, perfecţionarea inventarelor, se impune având în vedere
importanţa creatorului fondului în cadrul instituţional al anilor 1951-1968, a
întinsei sale competenţe teritoriale (practic, întreg sud-estul României),
valoarea, din punct de vedere ştiinţific şi practic a documentelor.
Trecând la studierea concretă a inventarelor existente pentru fiecare
parte structurală a fondului se constată unele aspecte importante.
Comitetul Executiv grupează deciziile emise de aceasta şi câteva
alte categorii de u.a., conţinând în special decrete, hotărâri ale Consiliului de
Miniştri şi dispoziţii ale acestuia.
Această parte structurală, cu anii extremi I 952-1968 şi 401 u.a., are
inventarul cu numărul 1072. Verificarea existentului şi perfecţionarea
11

Împârţirea ad111i11istrati1·ă a teritoriului Repuhlicii Populare Române, <Bucureşti>, 1965,
p.129-137
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inventarului s-a efectuat în anul 2006. U .a. sunt ordonate, in interiorul
fiecărui an, astfel: dosarele conţinând acte nonnative (decrete şi H.C.M.uri), apoi acelea conţinând deciziile Comitetului Executiv şi, la finalul anilor
respectivi, registrele de evidenţă a deciziilor. În ceea ce priveşte completarea
rubricii din inventar „cuprinsul unităţii arhivistice", aceasta a fost succintă
deoarece volumele conţinând acte normative au opise, iar pentru volumele
cu decizii există registrele de evidenţă ale acestora. Au fost specificate
datele calendaristice extreme (an, lună, zi), la rubrica anii extremi şi
numerele extreme ale deciziilor cuprinse într-un dosar.
În această parte structurală există şi un număr relativ redus, de u.a.
cu probleme speciale, ca „Planul de stat pe l 953 al raioanelor şi oraşelor din
15
14
regiune", „Schiţa de sistematizare a oraşului Galaţi", „Inventarul de
preluare a bunurilor mănăstirii de maici desfiinţate din comuna Tudor
Vladimirescu, raionul Galaţi" 1 (\ sau „Tabele nominale şi alte documente cu
privire la lucrările comisiei regionale, instituite pe baza ordinului P .K.
00183211964 al Consiliului de Miniştri cu privire la eliberarea deţinuţilor
17
politici"
În toate aceste cazuri, dată fiind constituirea u.a. strict la problemă,
fonnularea concretă şi concisă este corectă şi completă.
Secţia Secretariat, care include şi Serviciul Administrativ, are
inventarul nr. 497 şi conţine un număr de 144 7 u.a. cu anii extremi l 9 511967.
De semnalat, de la început, o problemă legată şi de fondare: la Secţia
Secretariat au fost inventariate, la predare, şi un număr de 163 volume de
Buletine Oficiale ale sfaturilor populare ale celorlalte regiuni din ţară şi al
18
capitalei. Acestea sunt, de fapt, publicaţii şi, în consecinţă, îşi au locul
firesc nu în acest fond arhivistic, ci în biblioteca documentară. În ceea ce
priveşte situaţia existentă în inventarul de preluare, actualmente în uz, de la
această secţie, am luat drept eşantion anul 1953, în care există un material
documentar bogat şi diversificat, totalizând un număr de 212 u.a.
Lectura inventarului şi cercetarea u.a. relevă numeroase lacune,
confuzii şi chiar erori în formularea rezumatelor documentelor.
Astfel, aflăm despre existenţa unor „Situaţii de la raioane cu privire
19
la chiaburi", subiect de actualitate de un deceniu şi jumătate în legătură cu
cererile legate de aplicarea legilor de retrocedare ale pământului şi, pc de
1

~ DJANGala\i. fond Sfatul Popular al regiunii Cialap. Comitetul Ext:cutiv. dosar 4. 1955
' /de111. dosar 211962
i<> /Je111. dosar 1/1956
!de111. dosar 211964
ix /Je111. Secţia Secretariat. dosarele 81-82;195(1. 87-99/1957. 72-87. 1958. 75-90 1959. 3034/1960. 34-49/1961, 47-59/1962. 39-5511963. 63-77/1964. 69-87!1965. 77-90;1966. 1330/1967.
19
/Je111, dosar 5/1953
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altă

pai1e, de cert interes şi cercetarea ştiinţifică. Fonnularea din inventar
este incompletă, ridicându-se întrebarea firească: despre ce raioane este
vorba? Cercetând dosarul, aflăm că evidenţele provin nu de la toate
raioanele din regiune, ci numai de la Tulcea, Galaţi, Bujoru, Însurăţei şi
Măicăneşti.

Un rezumat care ne lasă complet nelămuriţi asupra problemelor
20
tratate în documente sună astfel: „Rapoarte şi note infonnative". Urmează,
21
pe aceiaşi linie „Corespondenţă primită şi expediată de la raionul Galaţi".
22
La fel de „utilă" este şi fonnularea „Decizii tipărite şi telegrame".
23
Enunţul „Linii de tramvai pe str. Sf. Nicolae şi Goleşti" nu ne
spune nici despre ce fel de documente este vorba, mai grav, nu menţionează
numele oraşului. Un alt rezumat sună sec: „Studiu geohidrologic. Profile
24
stratigrafice" ; nu aflăm de unde, cine le-a întocmit şi în ce scop.
Un alt subiect de actualitate, având în vedere numeroasele solicitări
de acte în vederea retrocedărilor de imobile conform Legii 10/2001, îl
constituie documentaţia referitoare la imobilele naţionalizate din mediul
urban. În această direcţie, în anul luat ca eşantion există o bogată
documentaţie, care însă sunt convins că nu a putut fi complet exploatată,
pentru rezolvarea cererilor, tocmai datorită lacunelor şi erorilor din actualul
inventar. Exemple în sens sunt rezumate ca „Imobilul situat în str. Renaşterii
25
nr.12". Ne întrebăm: din ce oraş? În plus, este evident că un număr de 364
file, cât cuprinde u.a., nu se referă numai la naţionalizarea unui imobil, ci
unui număr mult mai mare .
. Alte u.a. „beneficiază" de rezumate incomplete, sau pur şi simplu
eronate. Astfel, există o u.a. intitulată în inventar „Aplicarea Decretului
26
9211950 în oraşul Focşani". Cercetând dosarul, aflăm că documentele se
referă şi la imobile din Mărăşeşti, Odobeşti şi Panciu.
În mod identic este amputat rezumatul care ne informează despre
„Rezolvarea contestaţiilor privind imobilele din oraşul Focşani". 27 În
realitate în dosar se află acte şi despre contestaţii la naţionalizări de imobile
din Tecuci, Panciu, Odobeşti şi staţiunea Soveja.
În sfârşit, un alt rezumat este fonnulat astfel: ,,Imobilele naţionalizate din
28
Bârlad". Observăm, în treacăt, că nu se menţionează în nici un fel, genul
actelor cuprinse în dosar. Atunci când îl deschidem, surpriză: nici un act nu
lde111.
/de111.
:':' ldc111.
:'.' !dc111.
:'~ ldc111.
:'.' ldc111.
:>i. lde111,
7
:' ldc111.
:>x !de111.
:>ii

:'I

dosar
dosar
dosar
dosar
dosar
dosar
dosar
dosar
dosar

21I1953
3711953
6011953
93, 1953
143/1953
7111953
142/1953
159/1953
163/1953

356
https://biblioteca-digitala.ro

se referă la imobile din Bârlad, ci totalitatea lor priveşte imobilele
naţionalizate din Tecuci. Eroarea provine probabil din faptul că, în 1953,
oraşul Tecuci făcea parte din regiunea Bârlad.
Privind lucrurile cu seriozitatea necesară, trebuie subliniat faptul că
asemenea formulări din inventar pot avea unnări grave, din punct de vedere
juridic, pentru instituţia Arhivelor Naţionale, personalul angrenat în
rezolvarea cererilor, cât şi pentru cetăţeni.
Din altă perspectivă, nu trebuie să neglijăm faptul că, pe lângă
folosirea în scopuri practice, aceste documente vor avea, în timp, importanţa
lor şi pentru cercetarea ştiinţifică, spre exemplu pentru studiile de istorie
socială sau urbanism. Pe ansamblul secţiunii, estimez că un procentaj de
circa 70% din rezumatele u.a., deci un număr de aproximativ 900, trebuie
completate, reformulate sau modificate.
Secţia Financiară are inventarul nr. 535 şi totalizează un număr de
13 70 u.a. - dosare şi registre - cu anii extremi 1951-1967.
În general, inventarul este mai complet şi corect decât la Secţia
Secretariat, având în vedere şi faptul că secţiunea avea o competenţă şi
domeniu de activitate strict specializate. U.a. cuprind bilanţurile şi bugetele
anuale; sunt menţionate în inventar raioanele şi întreprinderile de la care
acestea provin, iar aceste categorii de documente reprezintă majoritatea u.a.
ale secţiunii.
Se impun totuşi unele precizări la două categorii importante de u.a.,
respectiv rezumatele dosarelor cuprinzând deciziile Secţiunii Financiare de
aplicare a hotărârilor judecătoreşti pe linia Decretului 11 l 11951 de trecere în
proprietatea statului a unor imobile şi terenuri, 29 în sensul nominalizării
localităţilor (oraşe, comune) unde erau situate respectivele bunuri şi la acela
referitoare la planurile de finanţare ale investiţiilor, în sensul nominalizării
principalelor obiective ale acestor investiţii. Menţionez că, pe un singur an,
în speţă 1962, există 4 volume masive cu acest gen de documente. 30
Şi la alte categorii de u.a., precum cele cuprinzând evaluările
bugetare anuale, autorizaţii de funcţionare, planuri de casă, indicatori
financiari sunt necesare completări şi precizări, în special pentru
nominalizarea instituţiilor sau întreprinderilor menţionate în documente.
Pe ansamblul materialului documentar al secţiunii, procentajul
poziţiilor din inventar care necesită perfecţionare este sub I 0%. Având în
vedere şi faptul că materialul documentar este mai puţin utilizat la cereri şi
practic deloc solicitat la sala de studiu, această secţiune nu reprezintă o
urgenţă.

'') lde111, Secţia F111anciar:1. dosarele 311958. 611958, 5 1959. l '1%0. 211%0. 4d%1.
511%1. 9/1964. 6/1%5
~ /Jem, dosarele 1211%2. 1311962, 14/1962. 1511%2
1

11
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Secţiunea

Planificare (inventar nr. 535), are un număr de 844 u.a„
cu anii extremi 1951-1967. Aşa cum este şi firesc, majoritatea u.a. cuprind
documente referitoare la planuri cincinale anuale din cele mai diferite
domenii de activitate, de la învăţământ la importuri de maşini şi utilaje, ca şi
numeroase volume de dări de seamă statistice.
Se impune observaţia, de ordin general, că la numeroase rezumate
din inventar nu sunt nominalizate instituţiile sau întreprinderile la care se
referă documentele. Spre exemplu. în anul 1962, există în inventar formulări
31
ca: „lnfonnări, situaţii privind realizarea planului de stat", ,,Informări de la
32
oraşe şi sate (sub!. ns.) asupra realizării planului pe 1962", „Planuri de
muncă şi salarii", 33 „Planuri de producţie construţii-montaj", 3 ~ „Plan de
măsuri tehnico-organizatorice în vederea realizării sarcinii de plan pe anul
1962", 35 etc.
Pe ansamblul secţiunii procentajul poziţiilor din inventar care trebuie
completate sau refăcute se ridică la circa 15% şi nu reprezintă o urgenţă.
Secţia Învăţământ (inventar nr. 535) totalizează un număr de 988
u.a., cu anii extremi 1951-1967. Inventarul este numai parţial corespunzător,
impunându-se perfecţionarea şi completarea la o serie de categorii de u.a.
În primul rând, în această parte structurală a fondului sunt integrate,
în mod eronat, în fiecare an, volume de buletine oficiale ale Ministerului
lnvăţământului, care trebuie mutate în biblioteca documentară. O deficienţă
comună mai multor categorii de rezumate din inventar de la această secţie o
constituie existenţa a numeroase u.a„ în fiecare an, cu aceeaşi fonnulare, dar
de fapt, constituite fie pe perioade cronologice (luni sau trimestre), fie pe
criteriul teritorial, respectiv raioane. Astfel, în anul 1954, există cinci u.a.
structurate pe raioane referitoare la inspecţiile efectuate la şcoli, fără
36
menţionarea acestora în inventar, în 1958, opt u.a. conţinând scheme de
37
încadrare ale cadrelor didactice, pe raioane, în 1960 există 15 u.a. cu
38
documente referitoare la transferări de cadre didactice şi, în 1963, cinci
39
u.a. cu recensămintele copiilor de vârstă şcolară.
Situaţia este identică pentru fiecare an, detenninând un mare volum
de muncă şi timp pentru eventuala cercetare, dacă se caută documentele
referitoare la un anumit raion sau localitate. Apreciez că este necesară
!dc111. Seq1a Planificare. dosar 6611962
Idem. dosar 6811962
n /Jc111. dosar 71; 1962
1
~ !dc111. dosar 7211962
1
' Jdc111. dosar 7011962.
1
" Jde111. Sectia im i1tf1111<Înt. dosarele 48 1954. 49 19 54, 50119 54. 5I.·1954. 52.' 1954
.i~ Jde111. dos~1rele 84fl 958. 85!1958. 8611958. 87!1958, 8811958. 89/1958. 90/1958. 91/1958
ix !de111. dosarele 4/1960. f 511960. 611960, 7!1960. 811960. 1311960. 1411960, 1511960.
1711960. 18/1960, 21 /1960. 2211960, 23!1960, 27;) 960. 2811960
1
'J !Ji.!111, dosarele. 2811963. 29/1963. 3011963, 32/1963, 33/1963

.ii
1

'
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refonnularea
u.a.

integrală

la circa 30% din rezumate, deci la aproximativ 300

Secţia Gospodărie Comunală

(inventar nr. 228), conţine 1041 u.a.
cu anii extremi 1951-1967, cu observaţia că 6 u.a. din anii 1948 şi 1950 sunt
greşit fondate, aparţinând de fapt fondului Prefectura Judeţului Covurlui.
În general, inventarul acestei părţi structurale este grevat de
numeroase deficienţe şi lacune privitoare la precizarea problemelor cuprinse
în documente şi a nominalizării întreprinderilor şi unităţilor. Câteva
exemple de rezumate care necesită reformulare integrală: „Reconstituirea de
41
40
date statistice pe anii 1938-1952", „Dări de seamă anuale", „Dări de
42
43
seamă statistice", „Fişe individuale ale intreprinderilor", „Situaţii privind
44
45
cerealele", „Fonnulare statistice şi dări de seamă", „Cartea tehnică a
46
„Situaţii statistice privind îndeplinirea planului de
întreprinderii",
producţie şi preţul de cost". 47
Pe ansamblul secţiunii, sunt de reformulat radical rezumatele de la
circa 30% din totalul u.a., deci la un număr aproximativ 300 dosare şi
registre.
Secţia Agricolă (inventar nr. 228), are un număr de 1257 u.a., cu
anii extremi 1951-1967. Se constată aceleaşi lipsuri ca şi la inventarul
Secţiei Gospodărie Comunală.

Astfel, o serie de fonnulări nu ne spun practic nimic, precum
48
49
„Situaţii operative", „Cultura grâului", „Situaţia incubaţiei" 50 etc. La alte
u.a, există mai multe volume, fără specificarea raioanelor sau localităţilor:
„Acte de recunoaştere a culturilor" ( 16 volume din anul 1962) 51 sau
„Aplicarea Decretului 115/ 1959" (şase volume din anul 1961, structurate pe
raioane, fără ca acestea să fie nominalizate în inventar) 52
La această secţiune, sunt de reformulat integral circa 40% din totalul
rezumatelor din inventar, respectiv la circa 500 u.a.

411

Idem, Secţia Gospodărie Comunală.dosar 19/1952

~ Idem, dosar 136/1952

1

.p

- Idem.dosar 5/1953
Idem, dosar 76/1953
44
Idem. dosar 84/1953
.i<
·Idem. dosar 3711954
41
' Idem. dosar 9811954
.J"
Idem, dosarele 42/196 7. 441I967, 451196 7, 461196 74 7. 196 7. f. 49/ 196 7
4
' Idem, Secţia Agncol~1. dosar 16711961
.i•i lde111. dosarele 23/1963. 24/1963
0
'
Idem. dosar 2911963
1
'
Idem. dosarele 3211962. 3311962. 34• I %2. 3511 %2. 36 I %2. 124 I 962. 125 1962.
126!1962.127/1%2, 12811%2.12911962130;1%2.131!1962, 1321962.133/1%2.
134/1962
'c Idem. dosarele 20211961, 203/1961. 204.205,206,207/1 % I
41
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Probleme deosebite ridică inventarele cu nr. 494 din registrul
inventarelor de la Biroul Documente Secrete. Aici au fost centralizate
documente cu caracter secret şi strict secret de la Oficiul Juridic (anii
extremi 1956-1967, 182 u.a.), Secţia Gospodărie Comunală (1953-1967,
271 u.a.), Secţia Drumuri (1955-1965, 18 u.a.), Secţia Planificare (19521963, 288 u.a.) şi Secţia Financiară (l 951-1967, 129 u.a. ).
U .a. de la Oficiul Juridic şi Secţia Gospodărie Comunală cuprind,
aproape în totalitate, documente referitoare la naţionalizări şi exproprieri de
imobile din mediul urban, dar şi rural din regiune. Rezumatele din inventare
sunt, cu toate completările efectuate, incomplete şi necorespunzătoare,
având în vedere şi cercetarea intensă a acestor u.a. pentru rezolvarea
cererilor referitoare la restituiri de imobile, conform Legii l 0/2001. Un
singur exemplu ca „Acte evaluări regiune" sau „Naţionalizări Decret
92/1950 - biblioraft 4"!? 53 este sugestiv.
În consecinţă, este necesară perfecţionarea integrală a acestor
documente-operaţiune nominalizată în planul de activitate al DJAN Galaţi
pe anul 2007 şi aflată în curs de executare pentru un număr total de 453 u.a.
Perfecţionarea inventarelor va presupune un volum însemnat de timp şi de
muncă, începând cu renumerotarea filelor majorităţii u.a„ actuala
numerotare fiind incorectă, uneori de-a dreptul fantezistă, şi continuând cu
nominalizarea concretă în rezumate a localităţilor, străzilor, numerelor
imobilelor şi numelor proprietarilor, în scopul întocmirii unor inventare
corecte şi complete, corespunzătoare şi transpunerii şi regăsirii
documentelor pe calculator.
La celelalte secţiuni de la 8.0.S. (Drumuri, Planificare şi
Financiară), totalizând un număr de 435 u.a., necesită perfecţionarea
inventarelor circa 40% din total, deci aproximativ 200 poziţii din inventar.
Probleme similare cu acelea de la Secţia Gospodărie Comunală,
expuse mai sus, ridică inventarele unnătoarelor compartimente:
- Secţia Sistematizare şi Arhitectură (inventar nr. 945, an 1967, total 44
u.a.) totalitatea rezumatelor 44 u.a.
- Secţia Proiectări (inventar nr. 495, anii extremi 1960-1967, 320 u.a. ), de
perfecţionat circa 60<Yo, aproximativ 250 poziţii din inventar.
- Secţia Drumuri (inventar nr. 495, anii extremi 1951-1967, 637 u.a.), de
perfecţionat circa 40%, aproximativ 300 poziţii din inventar.
- Consiliul Tehnico-Ştiinţific (inventar nr. 495, anii extremi 1956-1967,
156 u.a.), necesită perfecţionare 70%, aproximativ I 00 poziţii din inventar.
In ceea ce priveşte inventarul Secţiei Sănătate (inventar nr. 496, anii
extremi 1951-1967, 40 I u.a.) problemele sunt asemănătoare celor ridicate de

"!Jem. Biroul Documente Secrete (Secţia Gospodărie Comunală). dosarele 28/1959 şi
38/1959
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inventarul Secţiei Învăţământ. Este necesară perfecţionarea inventarului la
circa 40% din total, deci aproximativ 160 u.a.
Inventarele actuale de la următoarele compartimente sunt
corespunzătoare şi nu necesită perfecţionarea:
- Oficiul de Preţuri şi Tarife (inventar nr. 935, anii extremi 1959-1967,
257 u.a.)
- Secţia Cadre (inventar nr. 919, anii extremi 1951-1967, 775 u.a.)
- Controlul Financiar Intern ( inventar nr. 496, anii extremi 1957-1967,
244 u.a.)
- Secţia Organizatorică (inventar nr. 496, anii extremi 1951-1967, 225
u.a.)
- Oficiul Juridic (inventar nr. 496, anii extremi 1951-1967, 101 u.a.)
- Inspecţia Comercială de Stat (inventar nr. 496, anii extremi 1951-1967,
215 u.a.)
- Secţia Prevederi Sociale (inventar nr.158, anii extremi 1951-196 7, 156
u.a.)
- Biroul pentru Expertize Contabile Judiciare (inventar nr.158, anii
extremi 1958-1967, 116u.a.)
- Serviciul Protecţia Muncii (inventar nr. 158, anii extremi 196 7-1968, 8
u.a.)
- Secţia Ape (inventar nr. 158, anii extremi 1954-1958, 42 u.a.)
- Secţia Comercială (inventar nr. 535, anii extremi 1951-1959, 548 u.a.)
- Secţia Valorificări (inventar nr. 535, anii extremi 1951-1967, 203 u.a.)
Statele de plata salariilor din acest fond arhivistic au un inventar
distinct, cu nr. 936, anii extremi 1950-1967 şi 354 u.a. Inventarul a fost
perfecţionat în procesul de rezolvare a cererilor.
În concluzie, se pot afinna următoarele:
1. În primă urgenţă, se impune necesitatea perfecţionării inventarelor
compartimentelor Comitetului Executiv, deja efectuată în anul 2006, B.D.S.
(Oficiul Juridic şi Gospodărie Comunală), în curs de realizare în anul curent
şi Secţiei Secretariat-circa 900 u.a. care ar urma să fie planificată pentru
anul 2008.
2. În a doua urgenţă: ar trebui perfecţionate, în anii următori, inventarele
Secţiei Învăţământ (circa 300 u.a.), Gospodărie Comunală (300 u.a.),
Agricolă ( 500 u.a.), B.D.S. (Drumuri, Planificare, Financiară, 200 u.a.) şi
Sănătate ( 160 u.a. ).
3. O a treia etapf1 ar consta în perfecţionarea inventarelor compa11imentclor
Secţia Financiară ( 130 u.a.), planificare ( 100 u.a. ), Sistematizare şi
Arhitectură (44 u.a.), Proiectări( 250 u.a.), Drumuri (300 u.a.) şi Consiliul
Tehnict~-Ştiinţific ( 100 u.a.).
In acest fel, s-ar putea realiza, în intervalul cronologic al anilor
2007-20 I O, perfecţionarea evidenţei întregului fond arhivistic al sfatului
361
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Popular al regiunii Galaţi, urmând a dispune de inventare corespunzătoare
pentru folosirea documentelor în scopuri ştiinţifice şi practice.

SUMMARY

The author make a short history of the beginnings and the evolution
of this institution of local administration in the years 1951-1968, including a
succinct exposition of the adjacents laws.
A fter that, the author analyze the deficiencies and the absences of the
actuals instruments of evidence and propose some archivistics operations, of
absolute necessity for the best valuation, scientific and in the practice, of the
documents.
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PREGĂTIREA PENTRU MICROFILMARE -STUDIU DE CAZ:

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
Prof. Maria TURBATU
De-a lungul timpului, nu puţine au fost situaţiile în care Arhivele,
atât cele româneşti, cât şi cele străine, au suferit pierderi inestimabile de
documente cu valoare istorică, datorate unor cauze obiective (calamităţi
naturale, factori biologici şi fizico-chimici, conflicte annate, crize
economice şi politice). Această problemă a fost abordată şi la al Xiii-lea
Congres Internaţional al Arhivelor, unde s-a subliniat faptul că „nici o ţară
nu este imună la astfel de pericole" şi, în consecinţă, se impune „colaborarea
tuturor arhivelor în facilitarea căilor pentru cooperarea internaţională asupra
1
diminuării daunelor" •
În acest sens, unul din procedeele adoptate şi recomandate încă de la
primul Congres Internaţional al Arhivelor (Paris, 1950) a fost procedeul de
microfilmare a documentelor.
În arhivistică prin microfilmare se înţelege reproducerea
documentelor pe peliculă, obţinându-se imagini fotografice de dimensiuni
foarte reduse, denumite microcopii, microimagini sau microforme. O
microformă este o copie diminuată a unui document, executată prin metoda
fotografică şi care nu poate fi citită decât cu ajutorul unor dispozitive
.

1

optice.~

Dacă

la început microfilmul era folosit doar în scopuri comerciale (la
solicitarea cercetătorilor se executau copii de pe documente la un preţ mai
mic decât cel al unor fotografii, transcrieri sau copii dactilografiate), cu
trecerea anilor, cerinţele complexe din cadrul activităţii curente a arhiviştilor
au determinat utilizarea microfilmării şi în alte scopuri decât cel comercial.
Astfel, prin microfilmare, se asigură protejarea infonnaţiilor cuprinse
în acte, în eventualitatea distrugerilor de arhive (microfilmul de asigurare),
se înlesneşte consultarea documentelor pe o scară mult mai mare decât o
oferă studiul direct, protejând totodată documentele originale de la
deteriorare, ca unnare a consultării frecvente a acestora (microfilmul de
cercetare), se completează fondurile şi colecţiile arhivistice cu documente
referitoare la istoria ţării (microfilmul de completare), se utilizează în
activitatea de valorificare (microfilmul de publicare). 3

1

Reco111a11dârile celui de-al XIII-iea Congres lnrema(io11al ol .·lrhi1"C!or. în Re1·isfo
Arhii·elor, nr. 2/1997. p 27
c Sanda Bădfnf1u, Valena Şindclaru, Mihai Stalie, Aficm/i/11wrca În arhi1·c (I). în Rc'1'i.1·ra
Arhi1·clor, nr. 2/1980, p 208
'JhiJc111, p. 211
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Dintre categoriile de microfilme enumerate, Arhivele Naţionale
acordă o atenţie deosebită microfilmării de asigurare al cărei scop este
crearea „unui fond de asigurare pe bază de microfilm şi alte fonne de
reproducere adecvate în scopul conservării şi asigurării conţinutului lor, al
protejării acestora împotriva pierderilor, deteriorărilor şi distrugerilor
1
cauzate de calamităţi naturale, microorganisme sau alţi factori". La noi în
2
ţară se trece la constituirea Fondului de Asigurare în anul 1969 .
Datorită numărului mare de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de
Arhivele Naţionale, microfilmarea se face după un plan, iar la stabilirea
ordinii de microfilmare a fondurilor (colecţiilor) se au în vedere unnătoarele
criterii:
- încărcătura de infonnaţie istorică a documentelor ce formează fondul;
- raritatea şi originalitatea infonnaţiei în contextul istoric al perioadei;
- complementaritatea infonnaţiei la sursele istoriografice deja
valorificate;
- fonna de proprietate asupra documentelor;
- frecvenţa solicitării în cercetare;
- interesul istoriografic pentru anumite teme;
asigurarea proporţională a Tezaurului, la nivel naţional ş1 local, pe
perioade istorice;
- starea de conservare a documentelor. 3
Confonn actelor normative care reglementează activitatea de
4
microfilmare , fondul poate fi microfilmat dacă îndeplineşte condiţiile
prezentate mai jos:
- este închis (după microfilmare nu mai este posibilă completarea
fondului cu alte dosare);
- este integru ( nu se agreează microfilmarea selectivă);
- este prelucrat arhivistic (ordonat, inventariat, selecţionat şi restaurat);
- s-a efectuat verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă
(evidenţa este definitivă, neadmiţându-se reordonări şi recotări ale unităţilor
arhivistice după microfilmarea fondului).
Pentru ca fondul să corespundă cerinţelor de mai sus, acesta trebuie
pregătit pentru microfilmare, operaţiune arhivistică complexă, care implică
multă responsabilitate din partea arhivistului, iar volumul de muncă şi
DGAS. Serviciul Arhive tehnice şi microfilme de asigurare. lnstmc(izmi de microfilmare
pri1·ind constituirea Fondului de Asigurare.1993
2
Sanda Hădărău, Valeria Şindelaru, Mihai Statie. Aficro/il111area de asigurare (llJ. în
Re1·i1·ta Arhi1·elor nr. 211981. p. 191
' Arhivele Naţionale. Norme Tehnice p1frind reali::.area Prngramului na{ional de
Aficm/ilmare pentrn Asigurare a Doc11111entelor Istorice, Proiect
4
Norme Tehnice privind desfaşurarea acti1•ită{ilor în Arhivele Naţionale aprobate de
Di rec torni General prin Ordinul nr. 2 2 7 din 18 iunie 1996 şi lnstrncfizmi de microfilmare
privind constituirea Fondului de Asigurare, 1993
1
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timpul alocat acestei activităţi depind de stadiul de prelucrare a fondului (un
fond ordonat, inventariat, selecţionat şi cu un inventar întocmit în
confonnitate cu cerinţele Normelor Tehnice (în continuare N .T.) va fi
pregătit pentru microfilmare într-un timp mult mai scurt, faţă de un fond cu
un inventar de preluare, care nu este întocmit în confonnitate cu cerinţele
1
legislaţiei arhivistice în vigoare).
Operaţiunile arhivistice efectuate în cadrul pregătmt pentru
microfilmare a unui fond se trec în planul metodic de lucru în vederea
pregătirii pentru microfilmare, întocmit în confonnitate cu prevederile art.
12 din N .T „ lucrare ce implică cercetarea, în prealabil, atât a fondului, cât şi
a inventarului. Se poate trece la pregătirea pentru microfilmare numai după
ce planul metodic de lucru este înregistrat şi aprobat de directorul instituţiei.
Spre exemplificare, vom prezenta în continuare cum s-a procedat la
pregătirea pentru microfilmare a fondului Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău (fond nr. 42, anii extremi 1905-1949).
La propunerea fondului pentru a fi microfilmat s-a avut în vedere
valoare documentar-istorică a documentelor, bogate în informaţii referitoare
la situaţia învăţământului în judeţul Bacău în prima jumătate a secolului al
XX-iea, Inspectoratul Şcolar Judeţean reprezentând instituţia care s-a ocupat
de organizarea, îndrumarea şi controlul procesului de învăţământ pe
teritoriul judeţului Bacău, de solicitarea frecventă a fondului în cercetare, în
special de către cadrele didactice.
2
Confonn Regulamentului pentru Serviciul de Inspecţie Şcolară ,
Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău îşi începe activitatea în anul 1862,
dar, din păcate, nu s-au păstrat documente din acea perioadă, cele mai vechi
documente păstrate datând din anul 1905.
O explicaţie pentru această stare de fapt ar fi atât evacuarea în anul
1944 a arhivei Inspectoratului Şcolar şi a instituţiei la Slatina (pe timpul
3
transportului s-au pierdut documente ) , cât şi neglijenţa persoanelor
responsabile de arhivă, multe din documentele readuse la Bacău fiind
vândute ca hârtie de împachetat sau folosite ca hârtie de scris de către alte
instituţii din oraş-1.
La început instituţia şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de
Revizoratul Şcolar Bacău, fiind subordonat Inspectoratului Şcolar al
Regiunii Iaşi, iar din anul 1939 i se schimbă denumirea în Inspectoratul

Legeu11r /(J//996 ~i /11stmc(i1111i JJl'i1'/lld octi1·ifofeo de arhil'li lu creatorii şi dl'(i11âtori1 d<'
doc11111ente. OJJrohute de conduccrea Al'hii·elor Nufinnale prin Ordinul de ::i nr l 17 din l3
111ui 19%. Bucure~ti. 1996
c Î11Jn11nâtnr în Arhil'ele Stut11/11i . .l11i/eful Bucâu. voi. li. Bucurqt1. 1989. p. 16
·' DJAN BacC1u. fond /11.1pect11rnt11/ ,)'cnlor al .J11dc(11l11i Bou/11. d. 4411944. r. 51
/11Jm1nâtnr
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Şcolar al Judeţului Bacău. După refonna învăţământului din anul 1948 ,
când sunt abrogate toate regulamentele anterioare cu privire la organizarea
învăţământului, Inspectoratul Şcolar mai funcţionează o scurtă perioadă de
timp, apoi se desfiinţează, atribuţiile acestuia fiind preluate în anul 1949 de
către Secţiunea de învăţământ a Comitetului Provizoriu Bacău.
Un fragment din acest fond (anii 1931-1934) a fost luat în evidenţă
în Registrul general de arhivă în anul 1959, în baza procesului-verbal nr.
1469 din 8 octombrie 1959 încheiat de Comisia pentru stabilirea fondurilor
existente în depozitul Serviciului Arhivelor Statului Bacău, care a semnalat
existenţa fondului în depozit fără act de intrare, fiind preluat „în condiţii şi
împrejurări deosebite (desfiinţată, ceea ce a determinat lipsa unui act în
2
temeiul căruia să fi avut loc respectiva preluare )" . Restul arhivei create de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău (anii 1911-1948) a fost preluat în
anul 1964 de la Sfatul Popular al Regiunii Bacău, Secţia Secretariat
Administrativ, semnalându-se faptul că nu existau documente pe anii 1912,
1914, 1919, 1921 şi 1923. Dosarele din anii 1931-1934 au fost ulterior
integrate la fondul existent deja, în final rezultând 1763 unităţi arhivistice
(39 m.1.).
Fondul este constituit din dosare, registre, cotoare ale actelor de
studii, dosare personale, în care se găsesc ordine, circulare emise de forurile
superioare, de Inspectoratul Şcolar, dări de seamă, rapoarte de activitate,
procese-verbale de inspecţie întocmite de inspectorii şi subinspectorii
şcolari, corespondenţă şi rapoarte primite de la şcolile din judeţ (de stat şi
particulare), situaţii statistice cu privire la procesul instructiv-educativ,
lucrări prezentate la cercurile culturale ale învăţătorilor, documente
referitoare la activitatea unor învăţători care şi-au desfăşurat activitatea în
judeţul Bacău, state de plată.
Starea de conservare a documentelor este satisfăcătoare, în procesulverbal de verificare a existentului cu instrumentele de evidenţă, încheiat în
anul 1999, fiind propuse pentru restaurare 309 dosare.
În vederea stabilirii operaţiunilor arhivistice care unnau a fi
efectuate asupra fondului în cadrul pregătirii pentru microfilmare s-au
cercetat inventarul şi, prin sondaj, dosarele, constatându-se unnătoarele
aspecte:
I. Inventarul nu corespundea cerinţelor impuse de N .T. în vigoare,
intervenţiile efectuate în cadrul verificării inventarului cu instrumentele de
evidenţă au constat doar în luarea în evidenţă a dosarelor omise din inventar,
rămânând nerezolvate problemele de fond ale inventarului de preluare cum
ar fi:
1

1

Monitorul Oficial nr. 177, 3 august 1948, pag. 6324
-' D.J.A:N.Bacău, fond D.JANBacău, d. 1311959, f. 18
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- neordonarea dosarelor pe probleme în cadrul anului şi nerespectarea
părţilor structurale ale inventarului (dosare administrative, cotoarele actelor
de studii şi dosarele personale ale învăţătorilor); în prima parte a
inventarului dosarele administrative alternau cu registrele statelor de plată,
cu o parte din dosarele personale şi cotoarele actelor de studii; unele dosare
care conţineau documente din mai mulţi ani au fost inventariate la anul de
sfârşit;

- rezumatul din inventar nu corespundea întotdeauna cu conţinutul
dosarului (ex. rezumatul din inventar la dosarul 2711943 era „Corespondenţă
privind starea şcolilor din judeţ", iar, în fapt, dosarul conţinea tabele
nominale cu elevii refugiaţi din Ardeal şi Cadrilater şi stabiliţi în oraşul
Bacău);

- majoritatea dosarelor personale erau ordonate alfabetic la sfârşitul
fondului, însă în cadrul literei nu au mai fost ordonate alfabetic, la verificare
constatându-se că pentru unii învăţători existau două dosare personale; de
asemenea, s-a constatat că o parte din cazierele învăţătorilor erau
inventariate împreună cu dosarele administrative;
- cotoarele actelor de studii erau ordonate pe ani, dar inventarierea
acestora s-a făcut după anul în care au fost eliberate documentele
respective şi nu după anul absolvirii clasei.

2. Modul de constituire a dosarelor
- Majoritatea dosarelor (aproximativ 90%) erau legate cu sfoară,
legătura depăşind cu 2-3 cm. marginea scrisului, nepenniţând citirea
integrală a textului. Multe documente, deşi fuseseră legate mai păstrau încă
elementele metalice cu care fuseseră prinse unele documente.
- În interiorul dosarelor documentele nu erau ordonate cronologic
(adresele erau puse după documentele pe care le însoţeau); la dosarele
personale documentele în fascicole erau legate cu documente adăugate în
timp, astfel că cele mai noi documente se aflau în faţă, iar cele vechi spre
sfârşitul dosarului; tot în aceste dosare s-au găsit şi fotografii, care, în timp,
s-au dezlipit de pe suportul de hârtie.
- Filele dosarelor erau numerotate, în general, cu creionul negru, dar au
fost şi dosare la care numerotarea s-a făcut cu creionul albastru sau roşu;
dosarele care conţineau tabele cu cap decupat erau numerotate greşit (s-a
numerotat şi capul de tabel).
- Unele dosare conţineau peste 350-400 file.
- Registrele cu state de plată nu erau ordonate pe luni şi, deşi aveau
dimensiuni atipice neputând fi introduse în cutii împreună cu dosarele
administrative, fuseseră inventariate împreună cu acestea din urmă.
Pe baza acestor constatări, în cadrul pregătirii pentru microfilmare a
fondului Inspectoratul Şcolar al .Judeţului Bacău, s-au efectuat unnătoarele
operaţiuni arhivistice:
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https://biblioteca-digitala.ro

I. Ordonarea

unităţilor

arhivistice
Operaţiunii arhivistice de ordonare au fost supuse atât
unităţile arhivistice, cât şi documentele din interiorul acestora, ordonarea
efectuându-se în confonnitate cu prevederile art. l 7 din N. T. şi a constat în:
1. Reordonarea unităţilor arhivistice, respectând modul iniţial de
structurare a inventarului: dosare administrative, cotoare ale actelor de
studii, dosare personale, adăugându-se, în plus, statele de plată (având
dimensiuni atipice s-a considerat că se manipulează mai uşor şi se păstrează
mai bine dacă sunt ordonate la sfârşitul fondului). La efectuarea ordonării sa avut în vedere specificul documentelor din componenţa fiecărei părţi
structurale:
a) Dosarele administrative au fost ordonate cronologic, pe ani, iar în
cadrul fiecărui an pe probleme (conform art. 17, lit. c din N.T.). În planul
metodic de pregătire pentru microfilmare am propus ca la finele fiecărui an,
după dosarele administrative să fie inventariate eşantioane ale statelor de
plată (câte două registre din luni diferite), deoarece am considerat că, pe
lângă valoarea practică, aceste documente au şi valoare documentar-istorică,
aici fiind trecute toate cadrele didactice care au funcţionat pe tot cuprinsul
judeţului Bacău într-o perioadă detenninată de timp, ca şi date legate de
statutul acestora (titulari, detaşaţi, transferaţi, refugiaţi), gradele, vechimea
în învăţământ, şcolile rurale şi urbane existente în judeţ.
b) Cotoarele actelor de studii au fost ordonate cronologic, pe ani,
după anul absolvirii, iar în cadrul fiecărui an ordonarea s-a efectuat pe clase,
în inventar, la rezumat menţionându-se şi localităţile în care se aflau şcolile.
c) Dosarele personale au fost ordonate în confonnitate cu art. 17 lit.
d din N.T., strict alfabetic (această ordonare ne-a pennis, pe de o parte
depistarea dosarelor care se refereau la acelaşi învăţător, iar pe de altă parte
va asigura depistarea facilă a dosarelor în inventar). Dosarele cu documente
referitoare la aceeaşi persoană au fost comasate.
d) Statele de plată_au fost ordonate pe ani, iar în cadrul anului pe
luni.
2. Ordonarea în interiorul unităţilor arhivistice s-a concretizat în
operaţiunile prezentate în continuare:
- dosarele legate incorect au fost desfăcute, s-au scos elementele
metalice, documentele din fiecare dosar fiind ordonate cronologic;
- dosarele constituite sub formă de foi volante (s-au depistat şi
asemenea dosare) au fost ordonate pc probleme, constituindu-se mai multe
unităţi arhivistice acolo unde problemele erau diverse (de ex. în inventar la
dosarul 40/1948 în rezumat era trecut „Foi volante referitoare la detaşări,
inventare, rapoarte de activitate ale inspectorilor, corespondenţă privind
alfabetizarea", după ordonarea pe probleme, s-au constituit dosarele „Cereri
şi decizii de detaşare ale învăţătorilor", „Inventare cu averea mobilă şi
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imobilă

a şcolilor urbane din judeţul Bacău", „Dări de seamă şi rapoarte de
activitate întocmite de inspectorii şcolari" şi „Corespondenţă cu şcolile din
judeţ privind desfăşurarea cursurilor de alfabetizare", fiecare dosar primind
câte o cotă, iar documentele din dosare au fost ordonate cronologic) ;
- la ordonarea documentelor din dosarele personale s-a ţinut cont de
faptul că aceste unităţi arhivistice conţineau o mare diversitate de
documente, legate de cele mai multe orie între filele statului personal fără să
fi fost ordonate. În acest caz ordonarea în interiorul dosarului s-a făcut
cronologic, după gruparea, în prealabil, a documentelor pe categoriile: statul
personal, fişa personală de salariat public, fişa de pensiune, acte de stare
civilă, acte privind studiile, adeverinţe, certificate referitoare la şcolile unde
a funcţionat, gradele obţinute, activitatea extraşcolară, distincţii obţinute,
memorii de activitate, procese-verbale de inspecţie, lucrări personale;
- când s-au depistat documente în dublu exemplar, cu valoare
documentară (procese-verbale de inspecţie etc.), acestea au fost ordonate la
sfârşitul unităţii arhivistice, pe fiecare dublet s-a trecut elementul de cotă al
originalului, iar pe foaia de certificare s-a făcut menţiunea „filele nr .... nu
se microfilmează, fiind dublete" ;
- dosarele prea groase au fost desfăcute în mai multe volume.
II. Selecţionarea documentelor
În cadrul ordonării documentelor în interiorul unităţilor arhivistice sa efectuat şi operaţiunea de selecţionare a documentelor lipsite de valoare
istorică, documentară şi practică respectând prevederile art. 11, 45 - 55 din
N.T. S-au eliminat filele albe, adresele fără obiect (unele dintre adresele de
înaintare de rapoarte, circulare, situaţii fără a fi însoţite de documentele
respective), acte contabile justificative (chitanţe, borderouri, note contabile),
împuterniciri de ridicare a salariului, duplicate de pe copii ale actelor de
stare civilă, copertele deteriorate (neoriginale) pe care nu era trecut
conţinutul dosarului, cereri ale elevilor de eliberare a certificatului de
absolvire, fără a fi însoţite de actul de absolvire (din această categorie de
documente s-au păstrat cererile în care solicitarea certificatului era motivată
de faptul că arhiva şcolii a fost distrusă în timpul războiului sau că originalul
a fost pierdut în perioada evacuărilor).
Conform prevederilor art. 45 din N.T. nu s-au selecţionat
documentele create până în anul 1920.
III. Numerotarea filelor s-a efectuat cu respectarea prevederilor art.
26 din N. T.: cu creion negru, în colţul din dreapta sus, începând cu numărul
1 la fiecare dosar, procedându-se astfel:
- la dosarele ale căror file fuseseră imţial numerotate, după
reordonarea cronologică a documentelor s-a trecut la renumerotarea filelor,
barându-se cu creionul numărul vechi;
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- dosarele la care s-a păstrat coperta originală sau cea pe care era
trecut conţinutul dosarului numerotarea a început cu aceasta;
- în cazul în care în dosar se aflau tabele cu cap de titlu decupat, s-au
numerotat filele de sub capul tabelului decupat, iar dacă între filele tabelului
se aflau şi file necompletate (albe), acestea au fost numerotate, pe filele
respective s-a scris „nu se microfilmează", iar pe foaia de certificare s-a
mentionat „filele nr .... nu se microfilmează, fiind albe";
- filele cu dimensiuni atipice aflate în unele dosare (tabele cu
rezultate la examenele susţinute în centrele comunale, cu situaţii statistice)
au fost mai întâi pliate pe dimensiunea dosarului, astfel încât, după legarea
dosarului, filele să poată fi depliate uşor şi să se poată citi tot textul, apoi fila
a fost numerotată în colţul din dreapta sus, nu pe verso-ul filei;
- la dosarele în care s-au depistat materiale tipărite (buletine oficiale
primite de la minister, volume, broşuri) s-au numerotat şi filele materialului
tipărit;

- în cazul filelor al căror recto era alb, iar verso-ul era scris,
numerotarea s-a făcut pe partea scrisă, adăugându-se în dreptul cifrei litera
„ V"~
- dosarele ale căror file erau numerotate cu creion roşu sau albastru
au fost renumerotate cu creion negru;
- la registrele necompletate până la sfârşit s-au numerotat numai
filele scrise, restul filelor nu au fost numerotate.
IV. Certificarea unităţilor arhivistice s-a efectuat în conformitate
cu cerinţele art. 26 din N.T., pe o filă albă, iar acolo unde era cazul s-a făcut
menţiunea „filele cu nr .... nu se microfilmează, fiind albe (dublete)". Sub
certificare s-a trecut data, numele în clar şi semnătura. În partea de sus a filei
s-au menţionat operaţiunile arhivistice care au fost efectuate în interiorul
dosarului (ordonare, selecţionare, numerotare, renumerotare).
La registrele cu file necompletate până la sfârşit certificarea s-a făcut
pe prima filă nescrisă.
V. Cotarea unităţilor arhivistice
Fiecare dosar pregătit pentru microfilmare s-a introdus în cămaşă de
protecţie pc care s-a trecut cota dosarului ( confonn art. 21 lit. d din N. T. ).
În dosarele care nu aveau foi de folosire s-au introdus fonnularele
respective, care au fost completate în confonnitate cu prevederile
„Regulamentului pentru accesul la cercetare al documentelor aflate în
administrarea Arhivelor Naţionale", iar la rubrica ,,Natura lucrării" s-a trecut
„Pregătit pentru microfilmare".
VI. Tehnoredactarea inventarului
Intervenţiile asupra fondului (reordonarea u.a., desfacerea dosarelor
prea voluminoase în mai multe volume, renumerotarea filelor) se răsfrâng şi
asupra inventarului (modificarea cotelor, a conţinutului rezumatului
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dosarelor, a numărului filelor), de aceea, după tenninarea pregătirii pentru
microfilmare, inventarul, în fonna sa finală, va fi tehnoredactat respcctânduse cerinţele art. 103 din N .T. La acest inventar se va ataşa lista de
corespondenţă a cotelor.
După finalizarea lucrărilor de pregătire pentru microfilmare, se
întocmeşte o listă în care se trec toate unităţile arhivistice care trebuie
restaurate (microfilmarea fondului fiind posibilă numai după restaurarea
acestora), care se păstrează la dosarul fondului împreună cu planul metodic
de pregătire pentru microfilmare. Toate operaţiunile arhivistice efectuate în
cadrul pregătirii pentru microfilmare a fondului Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bacău au avut ca scop obţinerea unui fond arhivistic în măsură să
răspundă cerinţelor cercetării atât pe original cât şi pe microfilm.
Considerăm că realizarea unor lucrări de calitate se pot obţine numai
dacă activitatea de pregătire pentru microfilmare este efectuată după un plan
metodic minuţios întocmit (după o prealabilă cercetare a stadiului de
prelucrare a fondului şi a calităţii inventarului) şi dacă operaţiunile
arhivistice sunt efectuate confonn reglementărilor in vigoare.
A vând în vedere faptul că, în prezent, arhivistul care trebuie să
pregătească un fond pentru microfilmare are la dispoziţie „Normele Tehnice
privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale" aprobate de
Directorul general prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996 şi „Instrucţiuni de
microfilmare privind constituirea Fondului de Asigurare" (elaborate în anul
1993) 1 care reglementează în special operaţiunile referitoare la microfilmare
şi mai puţin la pregătirea pentru microfilmare a unui fond (colecţie), suntem
de părere că, pentru a perfecţiona această operaţiune, se impune elaborarea
unor noi reglementări privind microfilmarea, în care să existe un capitol
special referitor la pregătirea pentru microfilmare, care să prevadă atât
situaţii ce pot fi întâlnite la prelucrarea unui fond în vederea microfilmării,
cât şi modalităţi de rezolvare a acestora.

1

Normele Tt'/111icc pri1·i11J rcali:::arca Prngro11111/11i Na(iona/ de Micrn/i/111are /)('llfr11
Asig11rarc u docwnenlelor islorice elaborate în anul 2003 au r[lmas în faza de proiecl
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RAPORTAREA CADRULUI LEGAL ROMÂNESC
LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE
PENTRU ARHIVELE DIGIT ALE
Prof. Cristina T AN ASĂ
Reforma digitală nu a fost uşor de iniţiat într-o societate bazată încă
pe mentalităţi învechite, în care tehnologia nu a fost multă vreme utilizată la
scară largă la nivelul administraţiei. S-a demonstrat care sunt avantajele
noilor tehnologii, cum se reflectă acestea în beneficiul cetăţenilor şi al
mediului de afaceri. Aceste tehnologii se bazează pe: calitate mai bună a
serviciilor, costuri reduse, grad mai mare al transparenţei şi responsabilităţii,
reducerea corupţiei şi birocraţiei, toate acestea ducând la îmbunătăţirea
relaţiei dintre administraţia publică şi cetăţeni.
1
În confonnitate cu art. 31 din Constituţia României privind dreptul
la informaţii de interes public, Legea nr. 544/200 l privind liberul acces la
informaţiile de interes public 2 şi Legea nr. 16/ 1996 a Arhivelor Naţionale 3
art. 2, 3 şi 5 lit. a, e, f, documentele aflate în administrarea Arhivelor
Naţionale pot fi consultate, la cerere, de către cetăţenii români după 30 de
ani de la crearea lor, cu posibilitatea unităţii creatoare sau deţinătoare.
Pentru a se reglementa acest lucru Arhivele Naţionale emite Norme
Metodologice
privind evidenţa, prelucrarea, păstrarea şi conservarea
documentelor tehnice, fotografice, audiovizuale şi electronice în sistemul
4
Arhivelor Naţionale. Documentul electronic este definit ca ansamblul de
date în fonnă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care
pot fi redate prin litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie
inteligibilă sau prin imagini ori sunete, prin intermediul unui program
infonnatic sau altui procedeu similar materializate sub fonnă electronică
5
pentru a putea pennite citirea şi prelucrarea automată.
Conform art. 2 - 3 din Legea 1611996, din Fondul Arhivistic fac
parte: acte oficiale, diplomatice, planuri, schiţe, hărţi, matrice sigilare,
l. Constituţia României. publicat[\ în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.
2. legea nr. 544 din 2001 pri1·i11d lihernl acces lu inf(mna{iile de interes public, publicată
în .\!unitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 200 l.
3. Legea nr. I 6 din 1996 o A rhi1 'l'lor Naţionale, publicată în Monitorul Oficiol, nr. 71 din 9
aprilie 1996, modificată ş1 completată de legrn 35X12002, publicată în Munituml Oficial
nr. 476 dm 3 iulie 2002; modificată ş1 completatf1 de OG nr. 3912006, publicată în
Muniturnl Oficial nr. 486 dm 5 iunie 2006.
4. Nur111e A!L'!odologice /JJ"il"ind e1·i</en{a, prelucrarea, pâstrorea şi consen·area
doc111nentelor tehnice. (otografice. a11dio1·i::11ule şi elr!ctronice în siste11111I Arhii·elor
/Va(iunale, art. 1 pcl. 9.
5. Norme tehnice pri1'ind des/t1ş11rareo acti1·ităţilor în Arhii·cle Naţionale, aprobate de
Directorul General prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, art. 190.
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pelicule cinematografice, înregistrări foto, video, audio şi informatice cu
valoare istorică, pe care Statul Român Ic asigură protecţie specială.
Documentele informatice sunt constituite din date numerice, texte grafice,
imagini statice sau animate, înregistrări sonore sau orice reproducere prin
mijloace automate a unor date, fapte, situaţii etc.
Schimbările structurale se bazează pe o fermă putere de conducere şi
pe implicare, iar România a dovedit ca poate fi chiar un exemplu in acest
1
2
sens. În conformitate cu HG nr. 744/2003 şi Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei· Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Infonnaţiei
asigură iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea, implementarea şi
operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor
guvernamentale, precum şi finanţarea pentru dezvoltarea coerentă a
infrastructurii infonnaţionale naţionale a administraţiei publice centrale.
Măsurile luate cu privire la comunicaţii şi tehnologia informaţiei au
început să arate primele rezultate la sfârşitul anului 200 l, iar progresul
constant în domeniu a fost confinnat şi de rapoartele periodice pentru ţările
candidate ale Comisiei Europene. În cadrul acesteia, dat fiind obiectivul
naţional de aderare la Uniunea Europeană, relaţiile cu statele membre UE
beneficiază de o atenţie specială. În contextul procesului de integrare a
României în Uniunea Europeană MCTI a participat activ la definirea
planului de acţiuni „eEurope" şi-a asumat responsabilitatea coordonării
implementării acestuia în România. Acest plan este dedicat ţărilor în proces
de aderare şi este similar planului eEurope, care se adresează statelor
membre. Guvernul român consideră că toate iniţiativele internaţionale la
care România participă contribuie la păstrarea strategiilor naţionale în
consonanţă cu tendinţele europene şi globale.
Directiva 2006/24/CE prevede posibilitatea pentru Statele Membre
să amâne aplicarea prevederilor ei până la data de 15 martie 2009, sub

I. HG nr. 74412003 pril•ind Organi::urea şi ji111cfio11orea Ministerului Co1111111icafiilor
Tehnologiei /11j(m11afiilor în continuare se \'a folosi ,\/CTI, publicat:1 în Monitoml Oficial,
Partea I, nr. 494 dm 9 iulie 2003, mod1ficat:1 prin Hot:n<îrea nr. 165 din 14 februarie 2007
~1 Publicat în Monitorul Oficial cu numf1rul 128 din data de 21 f\:bruane 2007.
2. Legea nr. 16112003 p1"il'i11d u11ele Mâsuri pentm asigurorea tro11.1pan'11fei i11 exercitan'o
de11111itllfilor publice, aji111cfiilor publice şi î11 mediul de of'oceri. pre1·e11irea şi .1·a11cfio11on.'a
rnmpfiei, pubhcatf1 în Mu11itorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003.
3. /Jirecti1·0 2()06124/CE3 11ri1·i11d RC!fi11C!reo dotelor ge11aote sau 11mn'.rnte i11 codrul
acti1·itâfii de fim1i::arc de senicii de co1111111ica(ii electro11icC! desti11ate Jlllhlic11l11i .1011 de
n'(ele 1111hlicc de co1111111icof1i de!sti11ote 11uhlic11l11i a /ost (l(lo11tatâ i11 cadrnl Co11sili11l11i
.Justific şi A/(1ceri /11temC! (./A/) <lin data de I 5 martie 2006, D1recti\ a urm<înc.J a intra în
\'Iguarc la dala de 15 seplernlme 2007.
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condiţia notificării

Consiliului

şi

Comisiei prin redactarea unei

declaraţii

în

acest sens.
Potrivit a11. 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale orice persoană are dreptul la respectarea
vieţii sale private şi a corespondenţei sale. Autorităţile publice pot să se
amestece în exercitarea acestui drept doar în măsura în care acest amestec
este prevăzut de lege şi numai acolo unde el constituie o măsură care, într-o
societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa
publică, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, sau pentru protejarea
drepturilor şi libertăţilor altora.
Întrucât reţinerea datelor s-a dovedit a fi un instrument de investigare
necesar şi eficient pentru aplicarea legii în mai multe state membre UE şi în
mod particular în legătură cu chestiunile deosebit de serioase precum crima
organizată şi terorismul, s-a simţit nevoia asigurării faptului că datele
reţinute sunt puse la dispoziţia autorităţilor care trebuie să aplice legea, în
condiţiile prevăzute în directivă, pentru o anumită perioadă de timp. Drept
unnare, s-a considerat necesară adoptarea unui instrument privind reţinerea
datelor care să respecte cerinţele prevăzute în Articolul 8 din Convenţia
1
Europeană pentru apărarea drepturilor omului.
În condiţiile în care se impune păstrarea datelor de trafic de către
furnizorii de servicii de telefonie şi de Internet, aceştia vor trebui să asigure
interfeţe standardizate care să pennită colectarea şi păstrarea în deplină
securitate a acestor date, precum şi accesul la acestea, în condiţiile
reglementărilor în vigoare, a autorităţilor competente pentru aplicarea legii.
Operatorii sunt obligaţi să reţină următoarele categorii de date: datele
necesare pentru unnărirea şi identificarea sursei unei comunicări; datele
necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări; datele necesare
pentru a determina data, ora şi durata comunicării; datele necesare pentru
identificarea tipului de comunicare; datele necesare pentru identificarea
echipamentului de comunicaţie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce
servesc utilizatorului drept echipament; datele necesare pentru identificarea
locaţiei echipamentului de comunicaţii mobile.
Dată fiind sensibilitatea problematicii prevăzute în Directivă, în
vederea elaborării unui proiect de lege 2 prin care aceasta să fie transpusă în
legislaţia de reţele publice de comunicaţii destinate publicului a fost

I. Legea nr. 506/2004 privmd prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
prwate în sectorul comunica\idor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I. nr. I IOI dm 25 noiembrie 2004.
2. Proiect de lege prrvrnd reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii
de comunrcaţ1i electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii.
2. Adriana Miron, Aspecte pril'ind acces11/ la arhil•e ale unor organisme intemafionale, în
Rel'ista Arhi1·elor nr. I - 2/ 2005, p. 34-62.
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adoptată

în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din data de 15
martie 2006, Directiva unnând a intra în vigoare la data de 15 septembrie
2007.
România a elaborat o strategie privind serviciul universal pentru
sectorul comunicaţiilor electronice, care este în prezent implementată de
către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. Principalele
sale obiective sunt furnizarea disponibilităţii şi a calităţii serviciilor care
asigură categoriilor dezavantajate ale populaţiei mijloacele rezonabile de
acces la telefonia fixă şi accesibilitatea la reţeaua publică de comunicaţii.
Ţinând cont de particularităţile condiţiilor din România, aceste
servicii sunt furnizate prin recurgerea la o soluţie intermediară ce utilizează
atât telefoanele publice cu plată cât şi telecentrele. Acestea din unnă sunt
menite a oferi o gamă largă de servicii la preţuri accesibile pentru
comunităţile rurale cu acces limitat la infrastructura de comunicaţii. Aceste
servicii sunt de regulă furnizate prin intermediul accesului la reţeaua publică
de telefonie: telefon, fax, internet şi acces non-stop la apelurile de urgenţă.
Confidenţialitatea infonnaţiilor personale este unanim recunoscută
ca un drept fundamental al omului, protejat prin Constituţia României prevederile referitoare la ocrotirea vieţii private şi la inviolabilitatea
corespondenţei. Odată cu trecerea la societatea infonnaţională, o parte tot
mai mare din date sunt colectate, stocate şi procesate electronic, iar apariţia
guvernării electronice şi a serviciilor livrate electronic au extins şi mai mult
accesul instituţiilor publice la datele personale ale cetăţeanului. Acest fapt
creează, pe bună dreptate, o serie de temeri pentru cetăţenii cărora li se cere
să furnizeze aceste infonnaţii.
Încrederea cetăţenilor este crucială pentru succesul programelor de
e-guvernare, iar securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor (în toate ţările
1
europene este bine reglementată) sunt cruciale pentru a dobândi această
încredere. Ca atare, guvernele care doresc să implementeze programe de „egovernment" trebuie să protejeze confidenţialitatea infonnaţiilor pe care le
colectează. Astfel, multe ţări au adoptat o legislaţie specială pentru protecţia
datelor personale şi a confidenţialităţii.
Pentru a facilita accesul cetăţeanului la serviciile electronice, siteurile web ale instituţiilor publice trebuie să prezinte infonnaţii actualizate,
într-un limbaj clar şi concis, împărţind informaţia pe segmente uşor de
unnărit. lnfonnaţiile trebuie să fie uşor de accesat cu orice browser şi este
indicat să fie prezentată şi în limbile principalelor minorităţi, respectiv într-o
limbă de circulaţie internaţională.
(Investiţii interne necesare pentru
trecerea de la serviciile tradiţionale la cele electronice ar fi pentru: hardware
şi software; transferul datelor în format electronic.

375
https://biblioteca-digitala.ro

Costurile de creare ale unui portal de guvernare electronică sunt
pentru: hardware şi software (design şi programare; integrarea bazelor de
date); administrare şi mentenanţă (suport tehnic, actualizări, retehnologizare
şi modernizare, securizare, infonnare şi promovare).
Societatea Informaţională nu poate să existe decât în condiţiile unei
infrastructuri de comunicaţii solide, care să răspundă cerinţelor sale
specifice. Pe de altă parte, dezvoltarea Societăţii Informaţionale creează
premise de creştere a cererii pentru serviciile de comunicaţii. În 2001, a fost
iniţiat un program de refonnă digitală în România: printr-o serie de proiecte
pilot s-a propus utilizarea în mod activ a instrumentelor de IT &C pentru a
demonstra şi a beneficia de avantajele pe care le au noile tehnologii asupra
oricărui tip de activitate.
În 2002 a fost lansat primul astfel de proiect la nivel naţional,
sistemul electronic de achiziţii publice, iar în 2003 a fost introdus sistemul
electronic naţional, un portal de eGovernment prin intermediul căruia sunt
oferite infonnaţii şi servicii electronice cetăţenilor şi mediului de afaceri. Ca
punct unic de acces la infonnaţiile şi serviciile oferite de instituţiile
administraţiei publice locale şi centrale, lansarea sistemului electronic
naţional reprezintă prima etapă a „reformei la ghişeu".
Prin acest program Guvernul României îşi propune să promoveze
transparenţa, să eficientizeze procesele administrative prin reducerea
costurilor, să asigure accesul la informaţiile şi serviciile publice: 24 de ore
din 24, 7 zile pe săptămână şi să lupte împotriva corupţiei prin mijloace
electronice. Oferind administraţiei publice posibilitatea de a răspunde prin
mij toace electronice solicitărilor pentru ca încrederea cetăţenilor în
funcţionarii publici şi în instituţiile guvernamentale să fie recâştigată.
Calculatoarele şi Internet-ul au schimbat în mod semnificativ modul
în care cetăţenii pot avea acces la serviciile publice. Societatea
infonnaţională este din ce în ce mai prezentă în toate activităţile sectorului
public inclusiv prin aplicaţii complexe de e-Government 1•
Progresele
făcute
în
tehnologie,
în
special dezvoltarea
telecomunicaţiilor, au un impact deosebit asupra vieţii noastre. În noua
societate informaţională, atât finnele cât şi guvernele pot să ofere din ce în
ce mai multe servicii în fonnat electronic, iar cetătenii au diferite
oportunităti, ca de exemplu unnarea unor cursuri sau consiliere medicală
on-line. Lansarea noului tip de servicii electronice reprezintă o decizie

I. Ordi1111/ nr 22 I din I 6 iunie 2005. emis de c;1tre Ministrul Comunicaţiilor si
Tehnologiei Informaţiei au fost stabilite normele tehnice si metodologice, pentru aplicarea
Legii nr 589'2004 privmd regimul Juridic al act1vităţi1 electronice notariale

376
https://biblioteca-digitala.ro

majoră

pentru cei care le ofera şi necesită pregătirea şi planificarea ajustării
1
raportului dintre costuri şi beneficii.
În perioada 7 - 9 noiembrie 2002, Bucureştiul a găzduit Conferinţa
Regională Ministerială Pan Europeană în pregătirea Summit-ului Mondial
pentru Societatea Infonnaţională, care s-a desfăşurat în două etape, în
Geneva - 2003 şi în Tunis - 2005. Reuniunea de la Bucureşti a adunat
reprezentanţi din 55 de State Membre din Comisia Economică a Naţiunilor
Unite pentru Europa, împreună cu S.U.A., Canada şi Israel. Scopul principal
al conferinţei a fost de a obţine o poziţie comună a regiunii pan-europene
pentru Summit-ul Mondial privind Societatea Infonnaţională.
În consecinţă, acest eveniment ce a avut loc în capitala României a
fost un pas foarte important pentru pregătirea Summit-ului Mondial,
concentrându-se pe reducerea „decalajului digital" şi pe intensificarea
cooperării internaţionale, astfel încât beneficiile societăţii infonnaţionale să
fie accesibile tuturor ţărilor din lume. Această reuniune găzduită de capitala
României s-a axat pe diseminarea şi comunicarea infonnaţiilor relevante
către societatea infonnaţională şi pe o participare activă a tuturor părţile
interesate - guvernele, sectorul privat şi societatea civilă. Contribuţia lor a
fost esenţială pentru a face accesibile tuturor beneficiile societăţii
informaţionale. Temele discutate au inclus nu doar principalele priorităţi ale
politicilor din domeniul societăţii infonnaţionale ci şi actul de guvernare,
educaţia, dezvoltarea conţinutului digital, calitatea vieţii.
La Congresul Internaţional al Arhivelor de la Viena din 23 - 29
august 2004, printre temele dezbaterilor au fost Recomandarea Consiliului
2
Europei asupra unei politici europene în materie de acces în arhive
(accesul online şi digitalizarea infonnaţiilor deţinute). Standardul
internaţional pentru descrierea arhivelor
(ISAD - G) cu sens de act
normativ a fost elaborat de Consiliul Internaţional al Arhivelor şi a fost
comunicat, cu caracter de recomandare, membrilor comunitătii arhivistice
internaţionale. ISAD-G (recomandare tehnică arhivistică) este un ansamblu
de reguli generale de descriere a documentelor de arhivă şi având drept
obiect facilitarea cercetării ş1 a schimbului de informaţii asupra

I. Raporr asupra progreselor î11regis1ra1c în 11reg1iTirca pe111r11 aderarea Io l_/11i111H'o
în perioada iul ii! - septe111hric: 2005
2. Reco111011Jarea nr. R (2000) 13 a Co111itct11l11i de Miniştri din statele 111e111hre. os1111ro
1111ei politici c11rope11e în 1110Tffie de acu'.1· î11 Arhi1·e. adoptal{1 de Consiliul de M111i~tri la 13
iulie 2000. cu ocazia celei de-a 717-a reuniuni a delegaţ11lor min1ştnlor. traducere d111
limba francezf1 realizalf1 de Emanuela Chinac şi puhlicatf1 în Rc1·i.1Ti1 Arhi1dor nr. 1212000. Costin Feneşan, Elisabeta Mann, Al XIV-iea Congres lnterna\1onal al Arlmelor,
Sevilia, 21-26 septembrie 2000 . p. 20

Europeană
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documentelor. indiferent de forma lor, de supo11, conţinut informaţional şi/
1
sau locul de păstrare.
La Conferinţa Europeană de la Berlin din 24- 26 aprilie 2007 terna
principală a fost arhiva digitală „ International Standards for digital archives
2
3 rd. European Conferince on E.A.D., E.A.C. and M.E.T.S." . Au participat
arhivişti din toate ţările Europei pentru discuţii profesionale despre
descrierea arhivelor digitale: E.A.D. - Encoded Archives Description;
E.A.C. - Encoded Archival Context; M.E.T.S. - Metadata Encoding and
Transmision Standard; acestea fiind condiţiile majore pentru a descrie
infonnaţia; iar pe 13 - 17 august 2007 organizată de ICA/SUV va avea loc
Conferinţa Anuală de la Dundee cu terna: „Archives, Recoredes, and the
User: The changing nature of University and Scientific Archives in the 21 st
Century" 3 ; cu subiect principal de dezbatere impactul noii tehnologii asupra
arhivelor.
Legislaţia
europeană
în domeniul tehnologiei, informaţiei,
telecomunicaţiilor şi procesării datelor este bine pusă la punct. În România
societatea informaţională încearcă să fie la zi cu Directivele Europene,
actualizând legislaţia mereu, ceea ce rezultă că ţine pasul cu viteza avansării
tehnologiei.
Arhiva digitală accelerează schimbul de informaţii şi in felul acesta
cantitatea de infonnaţii; salvează cantităţi imense de informaţii într-un
spaţiu mic; accelerează regăsirea infonnaţiilor, ducând inevitabil la
dezvoltarea metodelor prin care arhivele pot colecta date digitale. Arhivele
Naţionale ar trebui să acorde o importanţă majoră administrării arhivelor
electronice proprii cât şi cele de la creatori, deoarece în timp arhiva digitală
poate depăşi cu mult 50 % din arhiva creată pe suporţi clasici.

I. /S'AD-0 - Nomw grnernlâ i11temofio11alâ Je descriere arhi\'lsticâ (ediţia a II-a) tradusă
de Laura Neagu. Bogdan Florin Popo\"ici şi Carmen Elena Dobrot{1. publicată în 811/eti1111/
de !11fim11ore şi doc11111c11/ore orhil·isticâ. Bucure~ti. 2005
2. 11"\\"11" ico.org. - /11temofio11al Stondord1· for digital At"Chil·es 3 rd Ew·o1Jeo11 Co11feri11ce
011 EA!J. EAC ond METS .. Berlin. 24-26 April 2007
3. 11·\\·H·icaorg
/CAISUV Conf"erice 13-17 aug. 2007 Universit_1· vlD1111dee, Scotland
(U.K.)
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PREOCUPĂRI ALE SPECIALIŞTILOR FRANCEZI
ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU ARHIVE NOTARI ALE

Prof. Gabriela VULPE
Civilizaţia

presupune ş1 existenţa arhivelor; nu există societate
organizată care să nu resimtă necesitatea păstrării cel puţin a actelor
autorităţilor publice.
În abordarea temei alese am încercat să prezint preocupările
specialiştilor francezi în ceea ce priveşte arhiva notarială. O comparaţie este
prea mult pentru că la momentul de faţă nu există preocupări decât într-o
direcţie, respectiv cea franceză, colaborarea este la nivel superior şi
inderdisciplinară.

Perspectiva concepţiei celor două ţări cu privire la arhiva notarială în
general şi actul emis de instituţie-produs al activităţii specifice este diferită
din diverse considerente ( de ordin organizatoric, administrativ, cultural).
Este important în tratarea fiecărui subiect, respectiv în cazul de faţă
arhiva notarială, de a se face cunoscut sistemul juridic care a stat la bază. În
acest context este vorba despre sistemul juridic francez, răspândit din Franţa
şi în România, Belgia, Italia, Olanda, Luxemburg, Spania, Portugalia,
Bulgaria şi Polonia.
În tumultoasa istorie a dreptului francez, momentul reprezentativ
elocvent l-a constituit elaborarea şi adoptarea Codului Civil Francez
Napoleonian, la 2 l martie l 804.
Cea mai mare parte a juriştilor văd în Codul civil un exemplu fără
precedent de logică juridică, de tehnică legislativă superioară, de stil concis
şi cu deosebite virtuţii literare.
Napoleon Bonaparte însuşi afinna, exilat fiind pe insula Sf. Elena
„Gloria mea nu este aceea de a fi câştigat patruzeci de bătălii. Ceea ce nu se
va stinge, ceea ce va trăi etern, este Codul meu civil". Raportat la legislaţie,
practică şi istorie, din perspectiva cercetării, ce reprezintă arhivele notariale
pentru cele două state la nivel de specialişti (arhivişti, pe de o parte şi notari,
pe de alta)şi cercetători ?
Care este mentalitatea raportată (a produsului activităţii notarialeactul creat şi mai profund la informaţia pe care acesta îl poate transmite'?
Cazul hanţei merită reţinut pentru că într-adevăr există preocupare la
un nivel superior de tratare a arhivei notariale. Există în Franţa o Comisie
1
pentru arhive notariale în cadrul Consiliului Superior al Arhivelor, comisie
instituită de Martine de Boisdeffre, director al Arhivelor Franţei la
28.06.2002.

1

www .Arch1vcsdefrancc.cul ture. gou v. fr.1 fr1organcs/( 'AN 280602. pdf.
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Din Comisia pentru arhivele notariale fac parte notari, cercetători ş1
arhivişti. Principalul obiectiv este acela de a asigura favorizarea înţelegerii
între membrii comisiei pentru că în „acest loc trebuie să pennită să se
avanseze împreună în diferite probleme". Lucrările comisiei evocă în special
preluarea, abordează în continuare politica ştiinţifică şi în special
instrumentele de cercetare. Preluarea presupune stabilirea de relaţii strânse
cu notarii, producătorii documentelor.
Reprezentantul notarilor face două observaţii menite să ghideze
1ucrări le 2 :
1. Jean Favrier în cartea sa consacrată arhivelor, apărută în colecţia „Ce
ştim?" subliniază faptul că „Nu se pot utiliza arhivele unei instituţii dacă nu
I se cunoaşte istoria"
2. Trebuie să se pledeze pentru o mai bună cunoaştere a arhivelor şi
cercetătorilor de către notari.
Subiectul atins care a suscitat discuţii a fost cel al cunoaşterii
instituţiei notariale. În acest context se poate preciza că există un acord
unanim asupra necesităţii absolute, pentru cercetători şi arhivişti, de a
cunoaşte şi ţine cont de istoria notarială, oricare ar fi cadrul lucrărilor lor.
În prima dare de seamă a şedinţei din 28 iunie 2002 3 prezentată de
Comisia pentru arhivele notariale are loc o intervenţie a d-nei notar Moreau
referitoare la profesia de notar. Se face cunoscut faptul că este de
neconceput ca istoricii să se servească de documentele notariale fără a şti ce
este un notar. În discuţii, frecvent se aminteşte că produsul final (actul) este
folosit fără a se cunoaşte suficient producătorul. Este necesar să se revină, la
nivelul fabricării actului, să se cunoască, de asemenea, parcursul uceniciei
notarului, pentru că fonnarea detennină practica sa.
Arhiviştii trebuie să se intereseze de istoria notarială, important este
ca instrumentul de cercetare să reflecte instituţia însărcinată să transmită
această fonnă de memorie, în acest sens se impune respectarea organizării
acestora, arhiviştii care au lucrat arhivele notariale a celor mai multe
departamente: Indre et Loire, Yonne, Moselle au constatat o evoluţie
diferită, pe regiuni, a instituţiei notariale.
Cunoaşterea reciprocă a partenerilor: notari, arhivişti, cercetători
secondează ca importanţă tema cunoaşterii istoriei instituţiei. Favorizarea
cunoaşterii notarilor, producători de arhive, de către arhivişti şi cercetători,
determină ca notarii să conştientizeze ceea ce fac arhiviştii şi istoricii, mai
bine spus se impune o cunoaştere reciprocă.
În cadrul dezbaterilor au fost atinse pe marginea subiectului arhive
4
notariale mai multe aspecte :
c lhidem.

\ lhidem.
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l. Conservarea la birourile notariale şi predarea.
2. Protecţia şi restaurarea documentelor.
3. Comunicarea.
4. Arhive electronice.
5. Exploatarea (folosirea) ştiinţifică.
6. Cunoaşterea instituţiei notariale.
7. Instrumentele de cercetare.
8. Lucrările cercetătorilor.
9. Valorificarea şi publicul larg.
l O. Cunoaşterea reciprocă a partenerilor: notari, arhivişti, cercetători.
11. Schimburi internaţionale.
12. Probleme diverse.
La capitolul conservare şi predare, problema esenţială este
reprezentată de predarea actelor notariale originale către serviciile publice.
Arhiviştii punctează faptul că se înregistrează deficienţe în acest sens
(lipsesc fonduri vechi, nepredate de notari, anumiţi notari fiind încă reticenţi
în privinţa predării arhivei).
Pentru aceasta se accentuează rolul comisiei instituite în dinamizarea
notarilor în vederea predării actelor şi repertoarelor mai vechi de 100 de ani.
Genealogiştii insistă în mod cu totul special în favoarea acestor predări.
Intervenţiile se referă, de asemenea, la alte documente vechi (dosare de
clienţi, fişiere, registre) păstrate la birourile notariale, dar cu statut privat,
care reprezintă un interes istoric.
În intervenţia cercetătorilor în legătură cu acest aspect discutat imediat
se accentuează predarea acestor documente către arhive şi sarcina
arhiviştilor „de a separa grâul de neghină". 5
Cercetătorii atrag atenţia asupra faptului că, dacă actele originale şi
repertoarele sunt punctul central al surselor istorice, fumizate de notari,
există un întreg complex de acte, a căror păstrare şi studiu clarifică
consţinutul actelor. În privinţa „complexului intern al profesiei" pe de o
parte sunt amintite dosarele clienţilor, pe de altă parte instrumentele utilizate
pentru bunul mers al biroului: registre de casă şi de contabilitate, evidenţele
de onorarii, fişierele de clienţi. Se propune depunerea la arhive a dosarelor şi
registrelor contabile şi microfilmarea sau evidenţa electronică a fişierelor.
De asemenea sunt amintite arhiveleuniunilor de notari, insistând pe
exploatarea arhivelor de control şi înregistra1:ea actelor, birourilor de ipoteci,
tribunalelor comerciale şi unele civile, serviciile pentru proprietăţi
industriale.

'lhiJe111
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Se are în vedere şi favorizarea dezvoltării studiului social al lumii
notariale: moduri de viaţă şi de muncă ale notarilor, locuinţa notarului,
localul biroului său.
În dezbateri se arată şi interesul pentru colectarea de mărturii orale,
acesta existând de câteva decenii şi în acest sens Comisia pentru arhive
notariale ar putea colabora cu comisia pentru arhive orale din cadrul
Consiliului Superior al Arhivelor.
În intervenţiile participanţilor o atenţie este acordată şi protecţiei şi
6
restaurării documentelor. Starea de degradare a documentelor rezultă cel
mai frecvent din modul în care au fost păstrate timp de secole, la birourile
notariale, dar şi consultării lor repetate de către cercetători. În acest sens este
necesar să se prevadă programul de restaurare, dar acestea grevează
bugetele statului şi ale colectivităţilor, unii arhivişti semnalând faptul că în
unele departamente se lucrează împreună cu specialiştii din zona latină la
conservarea acestui patrimoniu cu ajutorul fondurilor europene.
7
Comunicarea reprezintă un alt aspect discutat de specialişti. Se
subliniază permanent că fondurile notariale sunt foarte solicitate şi cercetate.
În arhivele departamentale, ele se situează imediat după cele aparţinând
stării civile. Problema majoră evocată este cea a intervalelor de comunicare
pentru actele notariale.
Se caută şi în cazul Franţei o poziţie comună, dar se pune întrebarea
cum să fie găsită aceasta plecându-se de la propuneri contradictorii.
Discuţiile vizează accentul pe importanţă pentru notar (practician) a
secretului profesional şi pe protecţia vieţii private (sunt exemplificate
cazurile cu privire la recunoaşterea copiilor naturali, care este imposibil de
comunicat şi se subliniază că reducerea termenelor de comunicare numai a
anumitor acte s-ar dovedi practic imposibilă). În antiteză cu notarul se află
cercetătorii, istoricii şi mai ales generaliştii care ar dori un acces mai rapid la
acte utile pentru lucrările lor.
Unii istorici consideră acest mod de protecţie al vieţii private un pic
excesiv, amintind de proiectele de revizuire a legii arhivelor din 1979,
precizându-se că Federaţia Franceză de Genealogie va întreprinde o nouă
8
acţiune pentru obţinerea reducerii acestor tennene de comunicare.
Problema comunicării reprezintă un subiect sensibil, de altfel şi pentru
România.
Se creează confuzii şi nesiguranţă, în multe cazuri se încearcă o
încălcare a prevederilor utilizându-se o serie de mijloace în acest sens.
Există tendinţa de a pătrunde prea mult în viaţa personală a individului şi nu
de a elabora o lucrare într-adevăr cu caracter ştiinţific abordarea unor teme
!hidrn1
/hidem
x /hidem
r,
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care presupun ce-i drept, reale cunoştinţe şi deprinderi. Se accentuează teme
ce constituie obiect de studiu al istoriei contemporane, informaţia transmisă
de document fiind mult mai facilă decât în cazul istoriei moderne sau medii,
unde se impun cunoştinţe temeinice atât de paleografie cât şi de ştiinţe
auxiliare.
În privinţa lucrărilor elaborate de cercetători se impune o constatare
respectiv cercetătorii sunt „mari consumatori" de arhive notariale. În discuţii
sunt evocate pistele de lucru, care ar merita aprofundate:
a) favorizarea dezvoltării studiilor şi cercetărilor efectuate plecând de la
arhive notariale prin incitarea studenţilor şi tinerilor cercetători să
exploateze aceste arhive. Specialiştii precizează faptul că există dificultăţi
de acces la aceste documente în privinţa lecturii şi a interpretării.
În sensul stimulării tineri lor, Institutul Internaţional de Istorie a
Notariatului (IIHN) 9 a creat premiul Favorat de Lenglade, în valoare de
5.000 de franci, destinat să încoroneze o teză sau un memoriu care priveşte
pe notari şi premiul Frochot, care distinge o lucrare tipărită.
b) favorizarea cercetărilor comune între universităţi (proiecte comune
ale universităţilor din Avignon şi Perpignan sau între arhive şi universitate).
Şi în cadrul reuniunii din 15.11.2002 10 , în prezentarea Dării de seamă a
grupului de lucru al Arhivelor Notariale se revine asupra dezbaterii cu
privire la documentele păstrate la birourile notariale.
Este precizat punctul de vedere al Direcţiei Arhivelor Franceze
(DAF). Până în momentul acestei dezbateri efortul a fost îndreptat spre
păstrarea documentelor cu statut de arhivă publică. Doctrina în vigoare era
de a nu se lua în considerare decât minutele (documentele originale).
Celelalte documente au fost neglijate, cel mai adesea pe motiv de lipsă de
spaţiu. La momentul discuţiilor purtate în legătură cu acest aspect, este
necesar acordarea avizului de către Comisie şi asigurarea unei dezbateri
asupra interesului istoric pentru aceste documente, statutul şi apartenenţa lor
cât şi asupra condiţiilor de comunicare.
Pe aceste baze, se va putea solicita ca DAF să difuzeze o instrucţiune,
care să modifice textele în vigoare şi să precizeze, în special documentele
care trebuie inventariate şi salvate. O asemenea lucrare se impune a fi
efectuată în colaborare cu Consiliul Superior al Notariatului.
Interesul istoric al acestor arhive este indiscutabil: dosarele de
succesiune, numeroase dosare despre dreptul familiei, acte de proprietaterelevante asupra comportamentului francezilor în domeniul imobiliar.
dosare ale întreprinderilor mici şi mijlocii. În aceiaşi măsură se ridică
întrebarea dacă ele prezintă la acest moment acelaşi interes ca acum 50 sau
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100 de ani, notarii distrug în general aceste documente după 30 de ani de la
crearea lor.
Evident este faptul că nu se poate păstra totul şi o triere selectivă se
impune. Se înregistrează şi primele sugestii - întocmirea unei evidenţe
asupra dosarelor constituite în cursul unui an, din perspectiva cercetării
istorice, să se păstreze 1O sau 20% din dosare. De altfel, se convine să se
aprofundeze problemele privind statutul acestor documente, care sunt arhive
private, confidenţialitatea şi apartenenţa dosarului (cine este proprietarul?)
pentru că noţiunea de secret profesional este înrădăcinată la notari.
Este necesară o clarificare pentru definirea condiţiilor de predare a
acestora la serviciile publice de arhive.
Totodată, un alt aspect semnalat în cadrul acestei problematici este
11
reprezentat de întocmirea unei anchete prealabile. Experienţa arhiviştilor a
demonstrat marea diversitate a documentelor anexate, potrivit personalităţii
şi modului de lucru al notarului. Notarii ignoră ceea ce îi interesează pe
arhivişti şi istorici. Dimpotrivă, aceştia nu cunosc cu adevărat ceea ce există
la birourile notariale. Este necesară o infonnare reciprocă asupra
documentelor păstrate.
Preşedintele Comisiei adoptă principiul efectuării unui sondaj în
două departamente, situate în două regiuni diferite şi pe cât posibil, disctinte
între ele. Pe baza anchetei va trebui conceput un chestionar precis şi eficace,
nu greoi, pentru a-i incita pe destinatari să răspundă. De asemenea se
convine a fi întrebaţi notarii despre starea de conservare a documentelor de
la birourile notariale.
Ierarhia profesiei va fi în mod oficial asociată, la nivel naţional
(Consiliul Superior al Notariatului) şi la nivel departamental (camerele
notarilor), la elaborarea şi difuzarea acestei anchete. Arhiviştii doresc ca
ancheta să se efectueze asupra arhivelor Camerelor de notari şi se sugerează
că un chestionar specific să fie adresat preşedinţilor camerelor.
12
prezintă
Grupul „Exploatarea ştiinţifică a arhivelor notariale"
unnătoarele piste de reflecţie :
- realizarea unui glosar de termeni uzual folosiţi în actele notariale
destinat cercetătorilor care consultă arhivele notariale. Acest glosar ar trebui
să ţină cont de particularităţile juridice regionale (dreptul cutumiar).
- redactarea unui manual de diplomatică notarială (organizarea instituţiei,
forma actelor), în scopul înţelegerii modului de concepere a actelor.
- constituirea unei baze naţionale a notarilor care să reunească sub o
formă standardizată lucrările diferitelor servicii de arhivă şi în special, ale
registrului central al notarilor din Paris.

11
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- elaborarea unei baze de culegere a actelor notariale, în scopul
constituirii unei baze naţionale, alimentată de serviciile de arhivă şi de
cercetători.

- efectuarea unui demers permanent pentru mai buna cunoaştere a
motivelor pentru care cercetătorii exploatează actele notariale.
Toate aceste propuneri sunt aprobate de Comisie. Se face observaţia că
un glosar, desigur foarte util cercetătorilor, ar fi la fel de necesar şi notarilor,
în scopul de a le pennite să explice clienţilor actele şi că acesta ar trebui
precedat de o introducere referitoare la profesia notarului şi funcţiei
notariale. Acest manual de diplomatică notarială este foarte important, căci
13
cele existente sunt foarte vechi (primul din Franţa datează din 1596 ). Baza
de date "notarii", în curs de elaborare la Registrul Central al notarilor din
Paris permite accesul la informaţii asupra notarului (numărul biroului şi
datele de existenţă, informaţii biografice şi bibliografice), documentele
create de acesta (păstrate/pierdute, cotele extreme ale minutelor păstrate la
Arhivele Naţionale şi birou (localizare, istorie). Acest instrument de
cercetare reia, sintetizează şi completează instrumentele de cercetare mai
vechi şi dispersate.
Demn de semnalat ca preocupare a acestei comisii este şi crearea unei
14
secţii de arhive notariale în cadrul Consiliului Internaţional al Arhivelor.
În cadrul lucrărilor Comisiei care s-au derulat periodic a fost adus în discuţie
şi subiectul arhive notariale electronice. Se face cunoscut că toată lumea se
interesează de trecerea pe suport electronic. Problema informatizării
minutelor şi a repertoarelor îşi va găsi soluţia, chiar dacă va mai trece timp.
În schimb, problema majoră a arhivării actelor electronice nu este
rezolvată. Cum să conservi la infinit ceva care este actualmente efemer?
Este necesară o reflecţie, dar dificultatea este de a lucra plecând de la
tehnologie care nu este stăpânită şi care evoluează cu mare viteză.Primordial
este de ştiut cum să arhivezi aceste documente şi apoi să produci actele
electronice. Direcţia Arhivelor Franceze (DAF) are o preocupare constantă
în arhivarea electronică.
O altă preocupare a Comisiei a avut în vedere crearea unei secţii de
arhive notariale în cadrul Consiliului Internaţional al Arhivelor.
Acest organism internaţional, creat în anul 1948, la iniţiativa
UNESCO este o organizaţie nonguvemamentalrl care are ca m1s1unc
promovarea păstrării, dezvoltării şi accesul în arhive pc plan mondial, pc
calea cooperării internaţionale.
El grupează arhivişti din toate ţările, şi deci şi din acelea unde există
un notariat. Franţa a propus crearea unei secţii de arhive notariale în cadrul
CIA. La 12 mai 2003 s-a format un comitet de iniţiativă, cu membri
13
14
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fondatori din Franţa, împreună cu arhivişti şi istorici ai notariatului din
Belgia. Spania, Italia, Olanda şi Quebec. Proiectul a fost primit favorabil de
Comitetul Executiv al CIA, reunit la Sankt-Petersburg în luna iunie.
Analizând aceste aspecte ale activităţii notariale în Franţa, fără a avea
pretenţia de a le cunoaşte în profunzime şi în totalitate, reiese clar
preocuparea mai multor categorii de specialişti pentru a rezolva problemele
inerente în legătură cu aceasta.
În cazul Franţei se insistă mult pe conlucrarea arhivist-istoriccercetător. o cunoaştere reciprocă a partenerilor implicaţi în această
activitate sensibilă. De asemenea, specialiştii acordă o atenţie deosebită
documentelor din perspectiva istorică comparativ cu România, unde
accentul este pus pe valoarea lor practică.
Raportat la preocupările atât ale arhiviştilor cât şi ale notarilor din
Franţa în privinţa problemelor ridicate de arhivele notariale (cercetare,
acces, păstrare şi conservare), mentalitatea românească este alta.
16
De la organizarea Notariatului de Stat în anul 1950 şi până la nivelul
anului 1995 când se desfiinţează nu există preocupări deosebite în domeniul
arhivei notariale. În textul decretului 79/1950 modificat prin Decretul nr.
17
133 din 19.06.1952 sunt amintite categoriile de documente create de
instituţia notariatului, respectiv: redactarea şi autentificarea înscrisurilor de
orice natură, eliberarea copiilor legalizate, legalizarea semnăturilor şi
întocmirea actelor de protest ale comisiilor, cecurilor şi altor titluri la ordin.
După desfiinţarea Notariatelor de Stat, se stabileşte în 1995 cadrul
legislativ cu privire la înfiinţarea şi activitatea notarilor publici. Cadrul
legislativ românesc este reprezentat de Legea nr. 36/ 1995 18 a notarilor
publici şi a activităţii notariale. Regulamentul de punere în aplicare a legii
notarilor publici şi activităţii notariale aprobat prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 710/C/1995 19 modificat prin OMJ nr. 1410/C/1996 20 , Statutul 21
şi Codul deontologic al notarilor publici.
În legea 35/1995 art. I 02 şi 103 prezintă referiri la arhivă şi evidenţa
activităţii. Arhiva activităţii notariale este proprietatea statului, se păstrează,
se conservă şi se predă în condiţiile legii. Biroul de notar public va avea
arhivă şi registratură proprii. Activitatea notarială este grupată pe trei mari
categorii:
I. Autentificarea actelor
2. Procedura succesorală
B.Of. nr.31 dm 31.03.1950
Idem. nr. 43 din 27.06.1952
1
~ Monitorul Oficial nr. 92 din 16.05.1995
11
' Idem. nr. 176 dm 8.08.1995
cil Idem. nr. 25 din 15.02.1997
'I
.
- Idem. nr. 59 dm 11.02.1999
ir,
17
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3. Alte proceduri notariale în care sunt incluse :
a) legalizarea semnăturilor şi sigiliilor
b) dare de dată certă înscrisurilor
c) certificarea unor fapte
d) legalizarea copiilor după înscrisuri
e) efectuarea şi legalizarea traducerilor
f) primirea în depozit de înscrisuri şi documente
g) acte de protest ale cambiilor,cecurilor şi altor titluri la ordin
h) eliberarea de duplicat ale înscrisurilor notariale
i) reconstituirea actelor originale
Înregistrarea documentelor se face la registratură, în registru de
corespondenţă şi în mai multe registre specifice, prevăzute de Regulamentul
de punere în aplicare a legii notarilor publici 3611995. În cazul evidenţelor
biroului notarial s-au efectuat completări, astfel că actele întocmite şi
consultaţiile juridice notariale vor fi evidenţiate în registrele existente,
menţionându-se şi onorariul stabilit.
Important de precizat în cazul succesiunilor, este faptul că pentru
evitarea unei duble proceduri succesorale, dosarul succesoral se va întocmi
numai după ce se va verifica din oficiu că nu există un alt dosar fonnat în
cauză, la acelaşi birou notarial sau la un altul din aceiaşi circumscripţie
teritorială.

Dacă

în circumscripţia unei judecătorii funcţionează un număr de
birouri notariale se va ţine şi un opis de evidenţă a procedurilor succesorale
înregistrate în întreaga circumscripţie teritorială, de biroul notarial desemnat
de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici.
Dintre activităţi profesionale, în ce priveşte Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România sunt de amintit ca generalităţi şi nu drept
particularităţi (preocupări pe linie de arhivă cum este în cazul Franţei):
1. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a demarat
acţiunile pentru obţinerea calităţii de membru al Uniunii Internaţionale a
Notarilor Latini, la 30 mai 1997, la Santo Domingo (sunt reuniţi 75 membri
22
din 4 continente).
2. Activitatea Notariatului Român în Uniunea Europeană.
La 2 mai1ie 2007 la Bruxelles a avut loc prima Adunare Generală din
2007 a Consiliului Notariatelor din UE. 23 Pc ordinea de zi au fost discutate
teme comunitare şi organizatorice. A fost adresat un bun venit notariatelor
român şi bulgar. Referitor la pa11ea română în legătură cu arhiva notarială
nu s-au regăsit informaţii referitoare la preocuparea notarilor ca specialişti
pc acest capitol.
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Concluzia care se desprinde, privind unilateral, cazul Franţei, este
aceea că există o preocupare a specialiştilor francezi (arhivişti-notari
istorici) în găsirea unor soluţii pentru capitolele pe care aceştia le consideră
demne de apreciat în privinţa actelor. Mentalitatea acestora se ridică la un
alt nivel şi înregistrează alte coordonate raportat României.
Cea mai bună soluţie nu este cea a copierii unui sistem care pentru a
reuşi trebuie să ţină cont de realităţile momentului (posibilităţi şi gândire).
Dar din problemele discutate în cadrul întrunirilor Comisiei pentru arhive
notariale. uncie merită a fi aplicate şi în cazul ţării noastre.
Este foarte importantă colaborarea specialiştilor, nu numai în
domeniul notarial, pentru că se impun anumite clarificări, în special de
natură juridică. La acest capitol nu strălucim.Acele grupuri de lucru, pe
problematici determină o specializare şi o mai bună aprofundare a
cunoştinţelor pe o anumită direcţie.
Notarii români, pe plan internaţional se evidenţiază în ceea ce
priveşte activitatea notarială propriu-zisă, nu am regăsit informaţii, în
schimb, în domeniul arhivistic notarial.
Franţa „vede" în documentele notariale o sursă istorică apreciabilă,
noi atribuim valoare practică, şi francezii au demarat în forţă atunci când au
pus bazele Comisiei pentru arhive notariale, dar peste tot există slăbiciuni, şi
acest lucru este reliefat în documentele elaborate în urma dezbaterilor, care,
parcurse, evidenţiază o curbă descendentă a aspectelor fixate iniţial.
Totuşi, există interes manifestat, faptul că pe domenii de activitate,
există grupuri de lucru specializate imprimă activităţii seriozitate şi putere
de a schimba lucrurile într-o direcţie favorabilă.

SUMMARY

ln the study of the problem, the author try to expose the
proccupations of the French specialist (notaries and archivists) for te
natarials archives.
A comparative view with the situation in Roumania is impossible,
because in our country the theme is not, at present time, in attention of the
specialists.
An any case, the problem is obligatorly for an action common and
with one great professional expericncc.
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ARHIVISTUL SEVER ZOTTA (1874-1943)
Prof. Rodica IFTIMI
La 1 ianuarie 1832 intra în vigoare, pentru Moldova, Regulamentul
Organic 1 • Prin prevederile sale, se pun bazele principalelor instituţii ale
statului modem şi se legiferează unele realităţi existente.
În această perspectivă trebuie văzută şi înfiinţarea Arhivei Statului,
stipulată în articolele 366 şi 41 O. Dacă, în art. 366, relativ la organizarea
Înaltului Divan, se menţionează că la masa Arhivelor se vor ţine acturile

publice, precum anaforale, hrisoave, hatişerifi1ri atingătoare de dreptăţile şi
pronomiile Moldovei 2 , la nr. 41 O se fac referiri la Arhiva Statului, ca
instituţie de sine stătătoare: În fiecare an, la încheierea sesiilor Obşteştii
Adunări, orighinalurile sămilor Înfăţişate, precum şi a altor documenturi, se
vor depune în Arhiva Statului, a căreia alcătuire şi păstrare va fi
încredinţată unui boier cu însuşirile cerute pentru asemenea dregătorie.
Arhivistul Statului, ca un depozitai al acturilor publice şi dregătoreşti, se va
numi de către domnul, din candidaţii propuşi de către Obşteasca Obicinuita
Adunare3 .
După

cum se cunoaşte, primul Arhivist al Statului a fost Gh. Asachi
şi a condus destinele tinerei instituţii între l ianuarie 1832-27 septembrie
1849, apoi l ianuarie 1857-25 august 1858. În demisia din 27 septembrie
1849 (nr. 234) afirma, printre altele: am adunat interesante documente ale
ţării răspândite şi

dosite

şi

am

păstrat

cu

sfinţenie

acest sanctuar al

4

drepturilor compatrioţilor .
Peste câteva luni, la 1 ianuarie 2007, sanctuarul fundamentat de
cărturarul Asachi va împlini venerabila vârstă de 175 ani. Contemporani
acestei aniversări, se cuvine să-i omagiem pe înaintaşi, să le cunoaştem
opera şi să încercăm să ne ridicăm spre înălţimea umbrei lor.
Am privilegiul de a-l prezenta, în paginile următoare, pe Sever Zotta,
una din personalităţile proeminente ale primei jumătăţi de secol XX,
considerat întemeietorul genealogiei ştiinţifice româneşti.
Sever Zotta s-a născut în localitatea Chisălău (în Bucovina, azi în
Ucraina), la 17/26 aprilie 1874, ca fiu al dr. jurist Iancu cavaler de Zotta:; şi
R!!glement Orga11ice.1·c a 1V/oldo1·ei. originalul se află la Direcţia Judeţcanf1 laşi a Arhivelor
(în continuare. se va cita DJAN laşi). Colccţ1a ,\lu1111scrisc. nr. 16()5
'lhide111. p. 267-268
1
lhiJc111. p. 285
4
Se\'CI' Zolta. Di11 trcc11t11/ Arhin•i Stat11/11i o A!oldon'i. S/1ic11iri din dosorefl! Ca11ccloric1
( /?<32-/932), în Arhim Ro111â11l!mni. IV. 19-l l. p. 253
'Autont[1ţilc austriece din 8ucm ma 1-au recunoscui t1llul de cal'ltla. în 1804. slr[1bun1culu1
Ioan Zolla; Sever Zolla a purtai. în numele s[1u. l1llul de ca1'0/er şi particula nobiliarft ele
numai în primii ani ai acliv1tf1ţ1i sale pub1Ic1st1ce Ştefan S.Gorll\Cl. L/11 11rec11r1or Sen'I'
1

Naţ10nalc
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al Elenei, fiica baronului Gh. Hurmuzaki. A avut un frate, Octavian (m.
1938) şi o soră, Elena (1876-1917), măritată cu Iancu Flondor. Şcoala
primară a urmat-o la Viena, liceul la Cernăuţi iar universitatea tot la Viena,
unde a absolvit Dreptul şi Ştiinţele de Stat. După o şedere prelungită, de
patru ani, la moşia Storojineţ a familiei Flondor (moartea tatălui, în 1896, l-a
1
obligat să se ocupe de administrarea averii familiei) a trecut în România şi
s-a stabilit la Bucureşti. Aici şi-a susţinut licenţa în Drept (conform
diplomei de licenţă nr. 3484, din 25 mai 1905) cu lucrarea Contractul de
locaţiune

În Dreptul roman

şi

)

român-.
3
În ianuarie 191 O, a dobândit cetăţenia română cu 38 voturi „pentru"

şi 2 „împotrivă", iar în toamnă s-a mutat la Iaşi pentru a edita prima revistă
de genealogie din România. Adunase un bogat material de specialitate,
studiase, ani la rând, arhive de stat şi particulare din ţară şi străinătate,
cunoştea foarte bine documentele familiilor nobiliare româneşti din
Bucovina şi Moldova. ,,După o zădarnică încercare" de a obţine „o slujbă
corespunzătoare" (ceruse lui Titu Maiorescu, ministru de Externe, postul de
ataşat comercial la Liov) s-a reîntors „cu inima grea şi rea" la Bucureşti 5 .
Numai că evenimentele au luat o altă turnură, dar mai bine să-l
lăsăm pe Sever Zotta să ne povestească: ( ... ) lată, Însă, o Întâmplare
4

nefericită

ne sileşte să ne Înapoiem la laşi, oraş de care eram sătui din
cauza lipsei lui de viaţă şi a oribilei sărăcii lucide. Anume, se Îmbolnăvise
grav, de paralizie progresivă, şefit! Arhivei Statului de acolo, Ionescu (fiu
ilegitim al unui Beldiman) şi D. Onciul, directorul general al Arhivelor
Statului şi prietenul meu 6 insistă să primesc locul devenit liber şi pentru

şi Arheologie A.D. Xenopol laşi, XXVI, 1989, p.
699).
1
În 1956, Teodor Balan considera 61 Sever Zolla a plecat din Bucovina din motive politice,
întrucât a susţinut, pe toate căile. politica de intransigenţă naţională a cumnatului său, Iancu
Flondor - Silviu Văcaru. Se1·er Zotta în core!>ponden(a dintre Teodor Bălan şi Constantin
TurCll, în Arhi1·ele Moldo1·ei, nr. lll-IV, 1996-1997, p.154 ).
' Sever Zolla. Conducâtorii Arhi1·e/or Statului din laşi în Cllrs de 100 de ani, în Rel'ista
A rhi1 'Clor. I V. 1941. nr. 2 p. 382; Şl. S .C.iorovei, OJJ. cit, p. 699; DJAN laşi, fond personal
Turrn .\' Co11sta11ti11 ( 1903-1980. d. 206. f. I: DJAN laşi, colecţia Docu111e11te, P. 571/30.

Zulia, în Anuarul Institutului de Istorie

27).

\ Afoni torni Oficial. nr. 244/30 ianuarie 191 O.
~ Aici. fratele bunicului său. dr. Mi ha II Zolla ( 1800-1864) fusese prnnul protomedic al
Moldovei - Ştefan S.Gorll\e1. OfJ cit. p.700; DJAN laşi. fond Societatea de Medici şi
.\'oturnlişti luşi.

d. 167.
' Ştefan S.Gorovei. Istoria unei rniste. în Arhil'll Geneologicâ, nr.1/1912, Ediţie
Anastatică. laşi. 2005. p. IV.
" Se cunoşteau din Buco\ ma: O. Onciul l-a spriJinit mull ş1 i-a urmărit, îndeaproape.
activitatea şfiinţific[1; Iancu Zolla fusese un admirator ş1 un apropiat al istoricului iar în
calttate de preşedinte al Part1dulu1 Naţional din Bucovina ( 1892-1896) i-a organizat. lui O.
Onc1ul. banchetul de adio ( 1896 ), la care a ţmut un discurs emoţionant.
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care se interesau chiar doi profesori universitari. Dupâ oarecari ezitâri, am
primit, mai mult În interesu/ copiilor1.
Astfel, prin decretul regal nr. 4281, din 9 octombrie 1912, Sever
2
Zotta devenea şef al Arhivei sucursale întrucât avea „pe lângă pregătirea
ştiinţifică necesară şi aptitudinea cerută pentru a i se putea încredinţa
funcţiunea" 3 dar cu începere de la l octombrie 1912, data pensionării
predecesorului său. Numirea lui Sever Zotta era anunţată în ziarul „Opinia",
nr. 1711, de vineri, 12 octombrie 1912, la rubrica Ultimele informaţii,
4
probabil de către Gh. Ghibănescu .
Din 1906, Dimitrie Onciul a ridicat, ferm, problema construirii unei
clădiri proprii Arhivelor din laşi 5 , care de la 1832 încoace se adăpstise,
mereu, în locuri neîncăpătoare ori nepotrivite: biserica Trei Ierarhi şi o sală
a Academiei Mihăilene; trei clădiri mari la Palatul Curţii Domneşti; în
bolţile Spitalului Sf. Spiridon şi în bolţile caselor lui Michael Daniel; în
bolţile închiriate de la Nathanson şi Orenstein; la Palatul Domnesc; la
mănăstirile Cetăţuia şi Frumoasa; în casele lui Avram lţic Kaufmann, din
str. Beilicului; din nou la Palatul Domnesc; la Trei Ierarhi, plus bucătăria şi
spălătoria d-nei Catargi, din str. Sf. Atanasie; în casele Mariei Ilie BurchiZmeu din str. Ghica Vodă; în Palatul Domnesc (de la 1893, timp de 14 ani)
iar de la 1907, la Societatea de Gimnastică din str. Artelor6 .
Abia în 1911, Onciul a obţinut o clădire a fostei mănăstiri Golia, ce
fusese, pe rând, stăreţie, arhondaric, spital de alienaţi. Noul sediu nu era,
neapărat, o înadins cuviincioasâ zidire ci doar boltit şi În special amenajat
in anumite, dacă nu in toate, garanţii de siguranţă. Avea şase săli mari şi
două camere pentru depozite, dar multitudinea de dosare mai vechi de 30 de
ani, ale tuturor autorităţilor din Moldova, a dus la extinderea spaţiului alocat
iniţial şi la ocuparea Muzeului Municipal, a turnului şi turnuleţelor fostei
mănăstiri.

În numai două luni ( 13 iunie-13 august
aproximativ 5000 m.l. în bunâ stare şi ordine 7.

191 l) se mutaseră

Jhidem. p. lY. Sever Zulla a fost cf1sf1turi1 cu Margareta Grigurcea şi a avui doi copii: pe
Iancu (lancuşur, 1909-1988) ş1 Ruxanda
c George Putra. Co111rih11fi1111i Io istoricul Arhi1·elor ro111â11cşti. în Re1·ista Arhi1·elor,\!I.
1944. nr. I, p. 24: conform Regulamentului din 1862, Arhiva din laşi a de\'enil u s11c111-.rnlâ
a DGAS Bucureşti
.\ Gh.Ungureanu, Se1·er Lottu. în Figuri de orhi1·işti. Bucureşl1, p. 234: Maricica lfrnn. S
Vi1caru. {).fii:'\/ laşi M1cro111011ugrafie. l3ucurqli. 1998, p. 38: O.IAN laşi. coleq1a
/Juc11111c11/e, P. 5 7 L 27
~ V1rg111ia !sac. Se1·er Zutto arhi1·ist. Simple note, în Arhil'U Cic11rnlogiul, li, 1995. p. 200
'(iii. Rusu, .frhii·ele Sto/111111 din Joşi - 160 de ani de ucti1·itate. în Rc1·ista .·lrhi1·clor. 199 I.
111. 4. p. 460
'~Sever Zulia. /Ji11 trcrntul Arhi1·ei . . p. 230-231
V. !sac. fraia11 Ichim (IHH0-1929) Note os1111ra 1·ief1i ş1 (/cli1·itâ(ii sale, în Arhii·clc
/l.10/do1·ei. III-IV. 1996-1997. p. 177.
1
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Pentru creionarea activităţii lui Sever Zotta ca arhivist şi director am
apelat, în primul rând. la documentele din Arhiva de Cancelarie. Din păcate,
cea mai marc parte a dosarelor din epocă au fost distruse în al doilea război
mondial. Au rezistat vremurilor doar câteva condici de prezenţă, registre
inventar cu evidenţa documentelor preluate, devize de lucrări pentru
reparaţiile la clădire, state de plată, corespondenţă ( 1932), evidenţa
documentelor cercetate ( 1934) şi procesul-verbal de predare-primire a
Arhivei către Alexandru Băleanu în 1934. Apoi, am avut în vedere
mărturiile preţioase ale discipolului Gh. Ungureanu, ajuns director în
perioada 1940-1969 şi evocările foştilor arhivişti Constantin Turcu, Dumitru
Ivănescu şi Virginia Isac. Nu în ultimul rând, am cercetat toate documentele
de arhivă (de la Iaşi) ce conţin informaţii despre subiectul nostru: colecţia
Documente, colecţia Stampe şi fotografii, fond personal Turcu N.
Constantin (1903-1980), fond personal Costăchescu 1. Mihai (1884-1953),
fond Chestura de Poliţie laşi, fond Societatea de Medicini şi Naturalişti
laşi, fond Teatrul Naţional laşi.
Principala preocupare a lui Sever Zotta o constituie îmbogăţirea
tezaurului arhivistic ieşean prin preluarea documentelor de la instituţiile
Moldovei şi prin donaţii de la feţe particularnice, precum şi buna
conservare a acestora. Nea vând fonduri pentru achiziţii de documente, a
încercat să-i convingă, pe deţinătorii particulari, de valoarea istorică a
înscrisurilor vechi şi de importanţa păstrării lor în Arhive. Cea mai
însemnată donaţie este a prietenului său, Paul Gore, de la Chişinău 1•
Se interesa, cu precădere, de documentele vechi împrăştiate şi fără
nici o evidenţă de la grefele instanţelor judecătoreşti sau din depozitele unor
instituţii ale statului. Depistarea şi aducerea lor la arhive reprezentau motive
de bucurie şi mulţumire sufletească. De aceea, îi sprijinea, material, pe
subordonaţii săi pentru a merge în oraşele Moldovei, pe la tribunale şi
prefecturi, biserici şi primării comunale, în căutare de documente 2 . Mai
târziu, prin anii 1930-193 l, deşi era în concedii prelungite la Davideni
(Bucovina}, directorul Sever Zotta era îngrijorat pentru soarta documentelor
vândute, fără avizul Arhivelor, ca maculatură (la Botoşani, Tecuci, Tutova,
Focşani, Galaţi) şi îşi exprima intenţia de a lua legătura cu N. Iorga şi C.
Moisil (directorul general al Arhivelor) „spre a se pune capăt acestei
ruşinoase situaţii:i. Într-o conferinţă Radio din octombrie 1934, cu tema Ce

La Colecţia Dorn111e11re sunt înregistrate pachetele nr. 180. filele 183-213, 215. 223-228.
261-2(19; P. 71 ziare.
'Gh.Ungureanu. Of! cir. p. 234; Arhi'"'' de Cancelarie. d. 211932 ~i 1/1932.
' Du1111tru h fmcscu, Se1·er Zoffa în corespo11de11fa cu CJh. U11g11rea1111. în Arhii·a
CJrneolop,icâ. 1995. 1-2. p. 211; Gh. Ungureanu a donai întreaga coresponden\f1 cu Se\ cr
Zolla. care se regf1se~te în colecţia Documente, P. 571/4-27
1
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s-a făcut pentru arhivele noastre?, N. Iorga făcea referire şi la „prietenul
1
meu bucovinean, acum la Iaşi, Sever Zotta" •
După numirea sa ca Arhivist al Statului, Gh. Asachi a unnărit
elaborarea şi aplicarea unui metod lesnicios pentru evidenţa documentelor
intrate în depozitele Arhivei iar în Instrucţii pentru Arhiva Starului
Prinţipatului Moldavii ( 11 noiembrie 1836), la art.14, precizează cum se va
proceda: Toate acturile se vor prescrie În două Condici cu rosturile
trebuincioase, care se vor numi condici generale şi Întru care se vor trece
cuprinderea acturilor, după rând, precum curg În Arhivă, Înscriindu-se În
cea I-ia Acturile Publice iar În al doilea cele administrative şi a
particularnicilor pricini giudecătoreşti şi pentru Înlesnire aflării vreunui act
cerşut, se vor mai trece ac/urile după a(favit, şi În osebite condici, numite
alfavitare 2. De fapt, cele două condici erau: prima, Condica Generală a
Documentelor Publice 3 şi a doua, Transportarul general, în care se
înregistrau toate depunerile de la instituţii, sub formă de transport (TR) şi
opis (op).
La 1912, potrivit direcţiilor de lucru trasate de către Dimitrie Onciul,
directorul general al Arhivelor Statului, Sever Zotta purcede la desprinderea
documentelor din categoria Actelor publice şi înregistrarea lor separat, pe
pachete, fiecare pachet cu inventarul propriu. Pe lângă colecţia Documente,
astfel constituită, se mai organizează colecţia de Planuri şi hărţz4 .
De asemenea, Sever Zotta a încercat să rezolve problemele legate de
personalul Arhivelor, insuficient, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă
ale salariaţilor. Îşi dorea un colectiv mai numeros, atent selectat şi onorabil
plătit, întrucât constatase că ajutorul de grefier avea un salariu mai mare
decât subdirectorul Arhivelor, care era profesor cu 20 de ani vechime 5 . Dacă
în l 9 l 4 personalul era compus din 5 salariaţi: 1 şef, 1 registrator, 2 copişti şi
1 îngrijitor6 , la 1932, adică după un secol de existenţă, erau tot 5
7
funcţionari : director regional, Sever Zotta; arhivar, Al. Băleanu; registrator:
pr. N. Savin; copist-paleograf, Gh.Ungureanu; copist, Gh. Romândaşu 8 .
Perioada războiului a fost grea pentru Sever Zotta. Mai întâi, laşii
deveniseră capitală, trebuind să adăpostească armata, administraţia ş1
Arhivele ţării.
Dum1tru lvimescu. Virginia lsac. ,\!Costâchesc11 Corespo11dc11fll. la~1. 2004. p. 226:
ong111alul se află la O.IAN la~1. fond personal Costâcliesrn I Afiliai (/884-1953). nr. 547
'S. Zolla. OfJ cit. p. 250
' DJAN la~1. colecţia Manuscrise. nr. -lO
~ Î11dru111âtor în .-lrhi1·ele Stut11/11i laşi. voi. III. [)JAN la~i. Bucure~II. 1959. p. 5-6
'DJAN la~1. fond personal Turrn .V Co11sta11ti11 (/903-1980). dos. 206. p. 2-3
"Virginia lsac. OfJ cil. p. f 7'11,
, Gh. Ungureanu. Arhi1·ele Statului de la Joşi în unii rcgi11111/11i clc111ocrnt-1101J/1/ar. 1n
Re1·istuArhn'C/or, l961.nr.l,p.117
X DJAN la~i. Arhiva de Cancelane. d. I I 1925. r 151
1
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Încă din octombrie 1916, Dimitrie Onciul trimite la Iaşi 44 de lăzi cu
documente pentru păstrare, de a căror soartă se va interesa de mai multe ori.
Mă1turie stau două scrisori, datate 8 martie şi 18 aprilie 1918, din care
redăm două pasaje: I („.) „Doresc să ştiu cum se găseşte partea atât de
preţioasă din arhiva de aici care ţi-a fost dată în păstrare"; II (.„) „Unde şi în
ce stare se află documentele ce ţi-am trimis spre a fi păstrate în Arhiva de la
Iaşi? Te rog să pui în cunoştinţă despre toate pe noul ministru al Cultelor şi
Instrucţiei, care se află la Iaşi, rugându-l ca, venind la Bucureşti, să
binevoiască a mă pune în cunoştinţă despre cele ce-i vei raporta"'.
Apoi, la Arhivele de la Golia, aproape tot personalul era mobilizat,
mai puţin şeful şi îngrijitorul. Mai trecea, din când în când, N. Iorga,
2
căutând „o ocupaţie şi o uitare a durerilor prezentului" .
După război, condiţiile de lucru erau grele. Lipsa banilor şi a
lemnelor l-au constrâns pe Sever Zotta să întrerupă activitatea de mai multe
ori (ultima dată, în 14 decembrie 1922; în acelaşi an se instala, în clădirea
Arhivelor, lumina electrică) 3 .
În unna nenumăratelor intervenţii către DGAS, directorul Onciul
răspunde, la 29 martie 1922: „Pentru Arhiva dumitale s-au făcut toate
intervenţiunile cerute şi posibile. Azi am aflat însă că bugetule depus deja la
Cameră fără modificări, doar reduceri. Guvernul s-a pus pe economii şi nu
admite nici un fel de spor"~.
Începând din 1925, activitatea Arhivei din laşi se desfăşoară
5
conform prevederilor noii Legi pentru organizarea Arhivelor Statului .
Potrivit art. 5, se înfiinţează 4 direcţii regionale: Cernăuţi, Chişinău, Cluj şi
6
Iaşi, conduse· de către un director regional . Privitor la zonele arondate,
Direcţiei regionale Iaşi îi reveneau judeţele Moldovei, fără Basarabia şi
Bucovina: Bacău, Botoşani, Covurlui, Dorohoi, Fălciu, Fălticeni, Iaşi,
7
Neamţ, Putna, Roman, Tecuci, Tutova, Vaslui .
Cu toate aspectele pozitive, legea din 1925 nu a adus modificări
substanţiale
în orgarnzarea Arhivelor. Rămâneau acelaşi personal

1

T. Balan. Câtc:1·a scrisori ale lui Dimitrie Onciul câtrc: Sc:1·c:r Zotta, în Rc:1·ista Arhi1·c:/or,
VI, 1944-1945. nr. 2. p. 162. În introducere. autorul precizeaâ1 61 scrisorile ( 17) trebuie
publicate. pentru a seni la mai buna cunoaştere a lui Sever Zolla: de la Iaşi. documentele
au fost tmnise la Moscova ( 1917). de unde s-au reîntors. în februarie-martie 1936, cu unele
lipsuri··· cf. Virgmia. [sac, Se1·er Zotta urhii·i.1t, p. 201
c N. Iorga. O 1·iafâ ele 0111 aşa u1111 a /iJst, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, p. 500: opud
V1rg1n1a Isac. op cit, p. 200
1
V1rg1111a !sac, Of! cit. p. 200
T. Bal an, op. cit.. p.164
' /l.!011itornl O/iC1a!, nr. 151115 iulie 1925
''Sever Zolla era numit director pnn Înaltul Decret Regal nr. 457/5 februarie 1926. conform
~lrt. 10 din Lege - DJAN Iaşi, coleq1a Dou1111c11tl', P. 571/27
(ih. Rusu. op. cit, p. 461

.j
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insuficient, acelaşi buget sărac, aceleaşi greutăţi în preluarea documentelor
de la instituţii.
Din toamna anului 1926, avem noi informaţii despre Arhivele din
laşi, despre directorul Sever Zotta şi cei 2 copişti, Traian Ichim şi pr. N.
Savin. Le-a pus pe hârtie (în 1926) Gh. Ungureanu, pe atunci aspirant la
studenţie, apoi copist şi copist-paleograf. Omul Sever Zotta era un bărbat
potrivit de statură, cu părul cărunt, cu vocea blajină. Avea 52 de ani.
Observând talentul şi străduinţa la citirea documentelor scrise în paleografie
chirilică, l-a sprijinit, moral şi material, pe tânărul învăţăcel, până la
împlinirea ca arhivist. Condiţiile de lucru erau grele. Mobilierul era
insuficient (3 birouri, 4 scaune, 2 „sicrie" - dulapuri „culcate", sub formă de
„sicriu", în care se ţineau inventarele; provin din mobilierul de la 1832),
lemnele ajungeau doar pentru încălzirea unei singure încăperi, care servea,
deopotrivă, pentru registratură, sală de studiu şi cameră de lucru. Activitatea
arhivistică se rezuma la a extrage, dintr-un maldăr de hârtii, dosar de dosar,
pentru a le aşeza pe fonduri, după provenienţa de la instituţii 1•
Prin întreaga activitate, Sever Zotta a căutat să imprime Arhivelor un
rol cultural-ştiinţific în societatea ieşeană, prin valorificarea materialului
arhivistic, prin atragerea tineretului către cercetarea documentelor şi prin
editarea unui periodic special, deziderat împlinit abia în 1924, când a apărut
primul număr din „Revista Arhivelor" 2 . I-a îndemnat şi pe salariaţii
Arhivelor să treacă la mânuirea condeiului şi să facă tot mai cunoscut, prin
ziare şi reviste, tezaurul arhivistic moldovenesc.
După 22 de ani de activitate, Sever Zotta a fost pensionat. Avea 60
de ani şi lăsa locul mai tânărului său salariat, Al. Băleanu. La 2 mai 1934 s-a
încheiat procesul-verbal de predare-preluare 3 „cuprinzător de toată averea
mobilă şi imobilă ce posedă astăzi Direcţiunea Regională a Arhivelor
Statului din laşi, 1934. Partida nr. 5 şi 12 din Regulamentul privitor la
inventarierea patrimoniului statului". La capitolul Nevalori/icate 4 figura:
„ 1. Documente inventariate - 92 mape (mai corect, pachete - s.n.;
aşa sunt trecute şi pe ultima filă a inventarului);
2. 1 mapă cu 200 documente greceşti;
3. Dosare depuse de diferite instanţe administrative şi judecătoreşti
din Iaşi şi întreaga Moldovă - inventariate 645.375 u.a.;
4. Dosare în curs de inventariere, depuse de către diferite instanţe în
conformitate cu legea, în ultimii ani;
5. Documente în curs de inventariere, depuse de la diferite instanţe:
Tribunalul Iaşi, Secţia I şi Curtea de Apel Iaşi;
I Cih.Ungureanu. Serei' /,0110. p. 232; DJ/\N la~i. colecţia Dorn111c11re. P. 571 no
~ DJAN la~1. fond personal T11rrn .V Co11sfo11fi11 ( 1903-1980). d. 206. I'. 4
' ()JAN la~1. Arhiva de Cancelarie. d. 2I19.34. f. 1-11
4
lhide111. r. 2
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6. 7387 (şapte mii trei sute optzeci şi şapte) documente originale,
surete şi copii. începând cu anii 1591-1866, găsite în ultimul timp la
Tribunalele Bârlad, Bacău şi Roman:
7. Planuri şi hărţi vechi de moşii:
8. Colecţia de peceţi vechi;
9. Arhiva Cancelariei începând cu anul 1832:
I O. Colecţia completă a publicaţiunilor oficiale: „Buletinul Oficial",
„Progresul", „Monitorul Oficial al Moldovei şi Munteniei" şi „Monitorul
Oficial" începând cu anii 1834-1934: Gazeta de Iaşi şi Foaea Sătească;
11. Albina Românească, Gazeta de Moldavia, Buletinul Ministerului
Instrucţiunii;

12. Bibliotecă. Secţia istorică 1004 volume, literară 314,
2407. total 3725, plus ştiinţifice 400. Total General 4125".

oficială

La secţiunea Proprietăţi clădite şi terenuri virane era descrisă
configuraţia clădirii,
cu atenansele. Parterul cuprindea: 1) biroul
directorului; 2) sala de lectură; 3) cancelaria; 4) registratura; 5-6) Colecţia
„Monitorul Oficial"; 7) depozit de dosare; 8) depozitul mare de dosare nr. 1;
2
9) depozitul nr. 2. La etaj: 5 camere, locuinţa directorului ; 3 săli mari unde
erau aranjate dosarele cele mai importante. În total: suprafaţa clădită =
2
1014,54 m , iar neclădită= 2297,26 m 2 . Atenansele („în complectă ruină")
erau compuse din 6 camere destinate magaziei de lemne şi odăilor pentru
servitori. Totalul evaluărilor se ridica la suma de 6.585.260 lei.
3
În capitolul Instalaţiuni mobiliare şi mobilier erau inventariate toate
obiectele existente în Arhivă: călimări, sugative, cemeluri, tennometre,
mese, scaune, birouri (cu descrierea completă: materiale folosite, culori,
esenţa lemnului), sobe, becuri, rafturi, poliţe, fotolii, tablouri, rame vechi
aurite, ceasornic, cuiere, dulapuri, lămpi electrice, scări de depozit,
rezervoare cu apă etc.
La plecare, şi-a luat toate fişele, cametele cu însemnări, cărţile şi
4
5
documentele adunate în 22 de ani de activitate asiduă şi s-a retras la moşia
familiei de la Davideni (în Bucovina), pentru a-şi valorifica, în linişte,
munca de-o viaţă.
Paralel cu activitatea de arhivist şi director, Sever Zotta şi-a
continuat cercetările genealogice. Prin efort financiar propriu, soldat cu un
1

I fhli/i.!111, f. 3
c V1rg1111a !sac. op. cil, p. 200
1
I hide111. f. 4
~ Într-o scrisoare din 1932, î1 mărturisea prn:tenului său. Theodor Râşcanu, că se simte bine
111m1w î11co11/11rat de câr(ile şi doc11111e11tele sal<:' ·· Ştefan S. Gorovei, Se1'i.!I" Zotta - mărturii
dorn111<:'11tare, în Arhi\'(/ Genl:'a!ogicâ, III. 1996, p. 316

'Virginia !sac, op cil. p. 205; DJAN laşi. l~uln1111âtor în Arhii·e/e Stat11/11i laşi. voi. L p. IV
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deficit de câteva mii de lei 1, a editat, numerele l-12 din anul 19 l 2 şi
numerele l-12 din anul l 913 din „Arhiva Genealogică", prima revistă de
specialitate din ţara noastră, în paginile căreia au publicat cercetători şi
istorici, precum Gheorghe Ghibănescu, Theodor Aug. Râşcanu, Constantin
Gane, Constantin Kogălniceanu, Dimitrie Dan, Iulian Marinescu, Ioan
Tanoviceanu etc.
După încetarea apariţiei revistei-' a publicat numeroase studii,
articole, note, recenzii, comentarii, dări de seamă în ziare şi reviste:
„Almanahul Orfanilor de Război", „Arhiva", „Arhiva Românească",
„Buletinul
Bucowiner
Heimathblatter",
„Buletinul
Comisiunii
Monumentelor Istorice", „Buletinul Ligii Culturale Române", „Cercetări
Istorice", „Cetatea Moldovei", „Convorbiri Literare", „Cernowitzer
Allgemeine Zeitung", „Evenimentul", „Opinia", „Spicuitor în ogor vecin",
„Revista Arhivelor", „Revista Societăţii de Medici şi Naturalişti" Iaşi,
„Solia Moldovei" 3 .
O contribuţie însemnată a avut, în fiecare număr ( l-9 din anii 19214
1930) din „Ioan Neculce" Buletinul Muzeului Municipal din laşi, în al
cărui comitet de conducere era membru, alături de Mihai Costăchescu, Orest
Tafrali şi N.A. Bogdan. Gh. Ungureanu îşi amintea că majoritatea şedinţelor
comitetului se ţineau în biroul directorului de la Arhive, la care participau,
fără invitaţii sau program, şi alte persoane pasionate de istoria neamului 5 .
A fost membru în Consiliul cultural al Societăţii pentru Ocrotirea
6
Orfanilor de Război şi secretar al Ligii pentru Unitatea Culturală a
7
Românilor, filiala Iaşi , corespondent onorific al Comisiei Monumentelor
Istorice, secretar general al Muzeului Istoric şi de Artă Iaşi 8 .
În anul 1919, la propunerea lui N. Iorga, în sesiunea din 7 iunie
1919, Secţiunea Istorică a Academiei Române a decis, cu majoritate de
voturi ( 18 din 20) alegerea lui Sever Zotta ca membru corespondent. Îi
revenea locul rămas vacant prin moartea profesorului Ioan Tanoviceanu.

Dimitrie Onc1ul îl avertizase. dintru început, pe mai t<lnf1rul său prieten, asupra acestei
consec111\e, pre\'1z1bile -- T. Balan, OJJ cil, p. I )9
' A fost reîntemeiată în 1994. prin strădania istoricului Ştefan S.Gorll\ci. fondatorul
Institutului Român de Genealogie şi Hcraldicf1 „Se\'er Zotta". laşi. 2000
1
[)JAN laş1. fond personal T11rrn N Co11sto11ti11 ( /<)03-/<)XOJ, dos.206, f.:î-14
-1 S-a înfi111\at în 1921. din in1\iat1va lui Cih.Ghib{1nescu. pe l<lngf1 SociL'lotea de Istoric .yi
.·lrhrnlogie ş1 îşi a\'ea sediul tot în 111c111ta Golic1. într-o cl{1dire anexf1 a fostului liceu de fete
„Oltea Doamna'" D.IJ\N laşi. colcctia Documente. P. 57 l!:HJ
'Cih. Ungureanu. OfJ cil, p.235
'' DJAN laş1. colecţia Documente. P. 571127
[)JAN laş1. fond Teatml .\'u(ional .. 1· Alec.rn11dr1 ··laşi. d. 2, 1924. r. )X
·' V1rg1111a !sac. ovei!. p. 204; DJJ\N laşi. fond personal T11rrn N Co11stu11ti11 (/903-/9Xlli.
d. 206. p.2
1
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Din păcate, în decurs de 20 de ani, Sever Zotta nu a publicat nici o lucrare în
1
fascicolele Memoriilor Secţiunii lstorice •
Potrivit unei bibliografii, întocmite de către fostul arhivist şi
subdirector, Constantin Turcu, scrierile lui Sever Zotta numără aproximativ
150 de titluri. Afinnaţia aparţine istoricului Ştefan S.Gorovei şi o găsim
2
publicată în 1989. În „Arhiva Genealogică" (nr. l-2/1996), revine asupra
subiectului, oferind mai multe amănunte: Constantin Turcu alcătuise, de
mult, o bibliografie intitulată Privire asupra scrierilor lui Sever Zotta, ce
unna să vadă lumina tiparului în aprilie 1974, la centenarul naşterii lui Sever
Zotta. Publicarea nu s-a mai realizat, autorul ei a trecut dincolo de această
lume, Ştefan Gorovei - după spusele colegilor arhivişti de la DJAN laşi,
care cercetaseră fondul personal C. Turcu - îşi exprima amărăciunea legată
de pierderea preţioasei lucrări. În final, ruga pe ,,fericitul ei descoperitor să
nu întârzie a o comunica „Arhivei Genealogice" 3 pentru publicare".
Peste numai 3 ani, am inventariat 603 u.a./manuscrise din fondul
personal Turcu N. Constantin (1903-1980) şi am descoperit (prin răsfoirea,
filă cu filă, a fiecărui dosar) invocata bibliografie sau, măcar, o variantă a
acesteia, sub titlul: Sever Zotta (1874-1943). Bibliografie 4. Doar greutăţile
financiare au împiedicat, până acum, publicarea mult aşteptată. Lucrarea
cuprinde 26 file şi este structurată pe 3 capitole:
I. Cărţi, broşuri
II. Articole, dări de seamă, comentarii
III. Dări de seamă, note, critică, despre publicaţiile lui Sever Zotta.
La sfârşit, este adăugată bibliografia consultată.
Preocupările lui Constantin Turcu, în direcţia întocmirii bibliografiei
5
lucrărilor lui Sever Zotta se reflectă, cu precădere, în bogata corespondenţă
cu Teodor Bălan, din perioada 17 iulie 1956 - 4 august 1957. Istoricul,
stabilit la Gura Humorului, avea aceeaşi intenţie, în memoria marelui
dispărut dar a cedat, bucuros, proiectului inimosului arhivist, căruia i-a
furnizat toate infonnatiile de care avea nevoie.
6
Într-o scrisoa~e datată 29 iunie 1945, Constantin Turcu îl ruga,
insistent, pe Mihai Costăchescu, să-i comunice, urgent, ce a scris Sever
Zotta în „Arhiva", cu indicarea titlurilor exacte, a numerelor revistei şi a
paginilor corespunzătoare. Credem că, încă de pe atunci, Constantin Turcu
era animat de gândul adunării, la un loc, a tuturor scrierilor înaintaşului său.
Ştefan S. Gorovei, Un prernrsor ... , p. 704
' lhide111. p. 702
1
· Ştefan S. Cîorovei, Sel'ff Zotta -- 111ârt11rii doc11111e11tore, p. 312
4
DJAN laşi. fond personal Turrn N Co11sta11ti11 (/903-1980), dos .62, 175, 206. În lucrarea
mea. fac referire la \arian la din d. 206, întrucât. comparativ cu celelalte, este mai completă
5
Silviu Văcaru. Of' cit. p.151-162
r, Dumitru lvănescu, Virgmia lsac, op. cit. p. 580; originalul se află la DJAN Iaşi, fond
personal Costâchescu l. Mihai (18H4-1953), nr. 1125
1
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La sărbătorirea centenarului Arhivelor Statului, în 1932. Sever Zotta
a întocmit o lucrare de arhivistică, Din trecutul Arhivei Statului a Moldovei.
Spicuiri din dosarele Cancelariei ( 1832-1932/, se pare la indicaţia
directorului general, Const. Moisil, care viza tipărirea unui volum omagial.
Studiul, elaborat prin „spicuirea metodică, filă cu filă, în dosarele
2
primului lustru de activitate a Arhivei Statului" conţine două părţi. Prima,
se referă la începuturile activităţii Arhivei Statului, sub conducerea lui Gh.
Asachi, unnată de prezentarea cronologică a principalelor evenimente din
trecutul instituţiei până la 1891. Partea a doua conţine 25 de anexe cu cele
mai relevante documente corespunzătoare perioadei enunţate, din care
amintim:
- Foaea Cinovnicilor Statului Arhivei Publice din Principatul
Moldovei, Înfiinţată după noul aşăzământ la 1 Ghenari 1832 3 ;
- Ofiţia Marii Logofeţii a Justiţiei din 17 august 1834, privitoare la
4
uniforma pe care trebuie să o poarte secretarul Panaite Malcoci ;
- Raportul lui Gh. Asachi către Marea Logofeţie, privitor la
îndatoririle celor 6 lucrători ( 1836);
- Instrucţii pentru Arhiva Statului Prinţipatului Moldavii (1836), m
22 puncte\anexa 4);
- Demisia lui Gh. Asachi, la 1849;
- Legiuire pentru chipul alegerii actelor că să găsăscu În Arhiva
6
Statului , notată de Divan la 4 iulie 1853.
Tot de la Sever Zotta mai avem o listă a Conducătorilor Arhivelor
Statului din laşi În curs de 100 de an/ unnată de câteva date biografice şi
genealogice pentru Gh. Asachi, Iacovachi Paladi, Alecu Fotino, Alecu
Soroceanu, Iancu Alexandrescu, Tuchidide Dunnuz, Panaite Malcoci, Ion
Stamati, Gh. Ionescu şi Sever Zotta.
Fiind publicată în 1941, lista a fost completată cu două nume: Al.
Băleanu şi Gh. Ungureanu.
Liniştea de la Davideni, atât de mult dorită de Sever Zotta, a fost
întreruptă de evenimentele politice din vara şi toamna anului 1940. În
octombrie 1940, îl întâlnim la Clocucica (o suburbie a Cernăuţilor),
1

Doar prima parte a fost publical[1 în Arhi\'(/ Ro111â11cascâ. VI. 1941. p. 213-262. C<ind nu se
n11111c de soarta lui
~Sever Zolla. 011 cit. p. 230
1
· lhidc111, p. 242
~ lhidc111. p. 243: „uniformf1 de postav v<inf1l cu gulerul şi marg111tlc m;in1cilor de calJ!e
ncagrf1. Bungi albi cu marca ţf1rii ş1 frunâ de mf1sl111 ş1 spre cunoştinţa postului ce
ocuparisql1; în zilele de ţeremonie. sf1rbf1lori ş1 la audienţii, \'ei purta la guler cusut cu tir
alb ş1 pfllfme în lri1 colţuri"
' lhide111. p. 248-250
r. lhidc111. p. 256-257
7
Publicată de Aurelian Sacerdol.canu în Rcl'ista A rhit'('/or. I V .1941. n1·. 2 , p ..1, o0 I -.1, 0o~J

ştia
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încercând, pe toate căile, să obţină dreptul de repatriere, dar numai împreună
1
cu toată biblioteca şi arhiva personală. Scrisoarea din 6 octombrie 1940,
adresată
Nadejei Flondor, soţia nepotului Şerban, relevă drama
intelectualului şi cărturarului de vocaţie, ce nu concepe să se salveze fără
documentele atât de preţioase şi dragi, rodul „muncii unei vieţi de exact 40
de ani": „Aceasta este genealogia prostiei mele, dar vei înţelege că gândul
de a mă despărţi de scumpa mea bibliotecă, de acest colţ de ţară atât de
frumos, spre a rămâne fără cămin propriu, cu o pensie foarte modestă, mi-i
foarte de conceput. Acum m-am obişnuit şi cu gândul pierderii bibliotecii,
,
dar documentele, manuscrisele şi portretele, încă nu vreau să le las"-.
Ultima scrisoare este adresată cumnatului său, Vasile Grigorcea, din
care voi reproduce 3 pasaje semnificative: „{„.) Deci, deşi aş putea să plec
cu nemţii, ca fost nobil ereditar austriac, aş pierde tot pentru ce am rămas.
Voi încerca deci, să cad de acord cu ruşii, dăruindu-le biblioteca, în
schimbul plecării mele cu biblioteca mea de specialitate şi, mai ales, cu
documentele şi manuscrisele mele, adică cât pot încărca pe două căruţe sau
pe un autocamion. („.) Deci, voi face tot posibilul să scap cu documentele,
mergând eventual până a dărui tot ce am, până la cămaşă. ( „.) Oricare va fi
sfârşitul, am satisfacţia că, neplecând cu lancuşor, am scăpat biblioteca etc.,
care în 24 de ore n-ar mai fi existat. Am făcut un serviciu civilizaţiei umane
3
şi poate_ naţiunii. Viaţa e trecătoare, documentele rămân .
Intr-o noapte de iunie 1941, a fost ridicat şi deportat, împreună cu
mai multe familii din sat. S-a stins din viaţă în octombrie 1943 (în vârstă de
69 de ani) la Orsk, în sudul Uralilor. Biblioteca, intactă şi ce mai mare parte
a bibliotecii istorice şi a documentelor au fost salvate de către membrii
4
familiei şi duse la Buftea, la reşedinţa nepotului de soră, Şerban Flondor .
De aici,_ documentele au fost predate Arhivelor Statului Bucureşti 5 .
In prezent, la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale se află
6
1
înregistrat fondul familial Zotta care cuprinde aproximativ 220 u.a.
Publicată de Ştefan S. Gorovei. op cit .. p. 318-32 L copia făcută de C. Turcu, după o
copie, de pe origmal, a lui G.T. Kmleanu. se află la DJAN Iaşi, colecţia Documente, P.
571/24: vezi ş1 corespondenţa dmtre G.T. Kirileanu şi Mihai Costăchescu. din perioada
1941-1946. cu rcl'crm la soarta lui Scn:r Zolla. publicată de Dumitru lvănescu. Virgmia
!sac. OJJ cit. p. 307. 319. 355. 384
c Ştefan S.Gorlnei. OJI cit. p. 320
'!hide111. p. 322-323: S. Vf1caru. OJI cit. p. 156
.i Ştefan S. Gor0\e1. 011 cit. p. 326. Origmalul scrisorii. adresată de Ruxanda Zotta - fiica
lui Sever Zotta. la 1 1anuane 1948, lui Gh.Ungureanu. se aflf1 la DJAN laşi. colecţia
Documente. P. 571125
' În 195 7. se regf1seau sub remarca: Alatl'J'ia/11/ de la Bu/iea. conform unei scrisori a lui
Teodor Ba lan ci1tre Constantin Turcu ( Sih iu V;karu. 011 cit. p.161)
" DAN IC. Îndru111âtor În Arlii1'l'lc Crntralc. \ol. I. p. li. Bucureşti. 1974. p. 276-278:
Na laşa Popovic1. Se\'l'r /offa /011dfa111ilial Prc:::entare de fond în Arlii1'l'le Moldo1·ei. 1-11.
1994-1995. f. 169-173. La finalul lucrf1rii. autoarea afinna 61 nu cunoaşte cum au ajuns
1
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relative la: corespondenţă oficială şi de familie, memorii, documente
personale (printre care acte de studii, certificat de bună pu1iare, testamentul
lui Eudoxiu de Hurmuzaki); studii, articole, discursuri; documente istorice
(originale şi copii); material genealogic despre familiile româneşti din
Bucovina şi mari boieri ai Moldovei; impresii din excursia la mănăstirile
Moldovei şi Bucovinei; probleme de genealogie bizantină; însemnări despre
bisericile şi monumentele istorice din Iaşi; documente achiziţionate de Sever
Zotta; corespondenţă de la N. Docan, Bogdan-Duică, N. Cartojan, C.
Giurescu, N. Iorga, D. Onciul, R. Rosetti.
Din multitudinea de documente enumerate, cele pnv1toare la
genealogiile moldoveneşti şi bucovinene (d. 15-77) precum şi ale altor
personalităţi ( d. 78-79) se află, sub fonnă de microfilme (7 role/5023 cadre)
2
la direcţia noastră, pentru a fi consultate la sala de studiu . Pentru o facilă
regăsire a informaţiilor solicitate, am întocmit o evidenţă a documentelor
existente pe fiecare rolă:
- rola 1: Vasile Alecsandri, Arbure, g-ral Brănişteanu, serdar Vasile
Bainski, Balş, Banilovschi, Bantăş, Boldur, Brăescu, Bucioc, Buhuş,
Cantacuzino, Cantemir, Ciogolea, Ciomîrtan, Cîrste;
- rola 2: Coroi, Cracalia, Daniei, Drăguşescu, Iancu Flondor, Albotă
Flondor Ciudin, Giurgiuvan, Goian;
- rola 3: Ieremia Goli a, Paul Gore, Tănasă Gosan, Hîrdău,
Hurmuzaki, Isăcescu, Kalmuţchi, Kapri, Vasilco Keşco;
- rola 4: Kogălniceanu, Krupenski, Logotheti, Morţun şi Nădejde,
Moţoc, Movileşti, Paladi, Prăjescu, Roşca, Stîrcea;
- rola 5: Stratulat, Stroescu, Şeptilici, Tăutul, Udre, Ureche, Ursachi,
Volcinschi, Lucaveţchi, Zotta: Strămoşii principesei noastre domnitoare;
- rola 6: Strămoşii arhiducelui Franz Ferdinand 3 ; O colecţie veche de
spiţe de neam; Buhuş, Hâra, Andrieş;
- rola 7: descendenţii din Alexandru Basarab voievod până la
Cazimir al IV-iea; Descendenţii din Vladislav, regele Boemiei şi al
Ungariei.
4
Dacă Sever Zotta a fost o fală a /aş11/11i iar revista sa a marcat, nu
mai puţin, un moment de sincronizare a vieţii ştiinţifice româneşti cu cca
documentele lui Sever Zolla la Bucure~ti. A111 /acut 1Jreci::.area ac11111. sâ se ştie: Arlii1·c
per.1011ale şij(1111iliale. Re1h'rtori11 arhii·istic. voi. L Bucureşti. 200 I. p. 169)
1
Cele 3 surse bibliografice. mai sus citate. ne fur111zeazf1 3 cant1tf1ţi diferite de documente ş1
douf1 \!mante de am extremi: 207 u.a.11502-1942; 220 u.a.11502-1944; 221 u.a.11502-1942
' Rodica lftimi. Fondul „ Sen'r Zotta" la laşi. în B11/eti1111/ !11stit11t11/11i Ro11uî11 de
(ienca/ogic şi llera/d1câ „Sci·ff Zotto ". laşi. III. 2001. nr.1-3. p. 3; Ştefan S. Ciorme1.
Istoria 1111ci rei·iste, p. VI I
'T. Balan. op. cit, p. 156. 158
4
Teodor Balan despre Se\er Zolla. în scrisoarea adresatft lui C. Turcu. în august 1956; cr.
Sil\luVftcaru. 011 cit, p. 152
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europeană 1, atunci nu putem încheia decât cu gândurile lui Sever Zotta
despre laşi: „Nu poate să existe român adevărat care să nu iubească laşul
tuturor Unirilor, să nu-i închine sufletul şi munca dacă trăieşte în el, să nu-i
2
închine amintirea şi recunoştinţa, dacă este departe de e1" .

Ştefan S. Gorovei. OJJ cit. p. VII
:' Nataşa Popovic1. op. cit. p. 171
1
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EVOCARE CONSTANTIN N. TURCU (1903-1980)

Prof. Rodica lFTlMl
l 75 de ani de existenţă a Arhivelor Naţionale laşi este o vârstă în
faţa căreia se înclină orice om de cultură ştiind că aici, între zidurile groase
şi reci, se păstrează tezaurul documentar al Moldovei istorice.
La ceas aniversar, dincolo de bilanţuri, urări şi proiecte de viitor, se
cuvine să ne omagiem înaintaşii, truditori şi preţuitori ai documentelor
istorice. Atunci când, dintr-un simplu calcul matematic, a rezultat o cifră
semnificativă de la naşterea sau decesul unei personalităţi, ori cu prilejul
semicentenarului Arhivelor, au fost evocate nume cu rezonanţă în istoria
arhivisticii şi a culturii româneşti: Constantin D. Aricescu, Teodor Bălan,
Cezar Bolliac, Timotei Cipariu, Gr. Cobălcescu, Mihai Eminescu, Ion
Creangă, Constantin Esarcu, Nicolae Filimon, Arthur Gorovei, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu, Gh. Popa-Liseanu,
Ştefan Meteş, Ilie Minea, Constantin Moisil, Dimitrie Onciul, Alexandru
Odobescu, H.Dj. Siruni, Grigore Tocilescu 1•
Dintre aceştia lipseşte, pe nedrept, Constantin N. Turcu ( 1903-1980),
fostul arhivist şi subdirector al Arhivelor Statului din Iaşi, în perioada 19421963. S-a scris puţin despre activitatea sa de profesor, ziarist, publicist,
cercetător şi numai după trecerea sa, discretă, în Lumea de Dincolo 2 .
În paginile următoare ne vom încumeta a scrie despre arhivistul
devotat locului de muncă, ce „s-a dedicat, cu totul, muncii de organizare şi
cercetării ştiinţifice" 3 , după o scurtă prezentare a vieţii şi activităţii sale până
la 1 septembrie l 942, data încadrării la Arhivele Statului Iaşi, în urma unui
concurs naţional.
A văzut lumina zilei la 13 februarie 1903, în satul Izvorul Alb,
comuna Buhalniţa, judeţul Neamţ, fiind al doilea copil al lui Nastase Turcu
4
şi al Isabelei, născută Cociaş . Şcoala primară a unnat-o în comună, apoi la
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Grinţieş. finalizată la 24 iunie l 9 l 5 1cu media 9,26~. După război şi-a
continuat studiile la gimnaziul din comuna Hangu şi la Liceul de băieţi
„Petru Rareş" din Piatra Neamţ. A susţinut examenul de bacalaureat la
secţia reală. în sesiunea de toamnă 1925. Deşi tatăl său ocupa un post de
notar, greutăţile materiale de după război l-au detenninat să-şi caute o slujbă
pentru a se putea întreţine. fiind un elev cuminte, conştiincios, inteligent
chiar, a atras atenţia directorilor de şcoală, prof. Gh. Galinescu, respectiv,
prof. V.A. Trifu. primind o nonnă de ajutor al secretarului (ţinea
contabilitatea comitetului şcolar gimnazial), apoi de secretar. Anual a
participat la concursurile literare naţionale organizate de Societatea
„Tinerimea Română" din Bucureşti, unde a obţinut locul I pe ţară. La
festivitatea de premiere, ce a avut loc în sala Ateneului Român (21 mai
1924 ), însuşi ministrul Învăţământului de atunci, Constantin Angelescu, i-a
înmânat diploma şi cărţile, moment de neuitat pentru elevul prea sfios şi
3
timid . În anul 1926 s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie, fiind
remarcat în mod deosebit de Constantin Rădulescu-Motru. A mai audiat
cursurile profesorilor Vasile Pârvan, Simion Mehedinţi, Mihail
Dragomirescu, Nicolae Cartojan. În contrast cu manifestările zgomotoase
sau uşor frivole ale vârstei, tânărul Turcu era retras şi studios, manifestând o
seriozitate cu totul aparte~.
După obţinem licenţei ( 1929), a suplinit catedra de limbă română la
Liceul de băieţi „Petru Rareş'' ( 1929-1934 ), la Şcoala superioară de comerţ
5
(1932-1933) şi la Gimnaziul„Focşa Popovici" (1933) . În paralel, a
continuat pregătirea de specialitate şi a trecut examenul de capacitate cu
notă imţximă, fiind confinnat în postul de secretar al Liceului „Petru Rareş",
6
funcţie pe care o ocupa încă din 1930 .
La 18 iulie 1931 s-a căsătorit cu Aurora (n. 27 septembrie 1908),
7
fiica reputatului profesor de matematică Grigore Capşa şi a Zulniei . Nu au
avut copii. În Piatra Neamţ soţii Turcu au locuit pe strada Ştefan cel Mare,
8
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activitatea sa didactică, Constantin Turcu a întemeiat,
împreună cu prietenul său, prof. Dumitru! Stăhiescu, un săptămânal
independent „A v<întul", pc care-l vor conduce, cu talent şi pricepere, timp de
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12 ani ( 1928-1940) 1 . În pofida obstacolelor întâmpinate, mai ales din pa11ea
oficialităţilor, ziarul se profila ca o tribună favorabilă opiniei publice în
confruntarea cu racilele societăţii, ca un sprijin şi un stimulent pentru
intelectualii oraşului, de afinnare a lor pe scena politică şi culturală a
regiunii. De asemenea, semnatarii articolelor îşi manifestau susţinerea faţă
de truditorii ogoarelor, de lucrătorii din fabrici şi ateliere, din mediul rural şi
urban deopotrivă. Nu lipseau referirile la posibilităţile de recreere în natură
şi prin sport, de diversificare a preocupărilor extraprofesionale, prin trezirea
2
gustului pentru lectură şi teatru, vizitarea de muzee şi case memoriale, etc.
Cunoscând tainele graficii de carte, a contribuit substanţial la apariţia şi
dezvoltarea altor periodice:„Apostolul", periodic editat de un grup de
profesori şi învăţători;„Preocupări didactice", revista profesorilor de la
Şcoala Nonnală de Băieţi „Gh. Asachi" 3 .
Un alt proiect ambiţios al tânărului Turcu, împărtăşit grupului de
prieteni din jurul său, era înfiinţarea unei reviste de studii regionale, în
paginile căreia să fie valorificate ştiinţific istoria şi tradiţiile ţinutului
Neamţ. Printre cei care i-au fost alături amintim pe preotul Constantin
Matasă, întemeietorul Muzeului arheologic din Piatra Neamţ; Gheorghe
Teodorescu-Kirileanu, fost bibliotecar regal, care îi va deveni cel mai
apropiat prieten şi sfătuitor; profesorii Panaite Criveţ, Ioan Drăgan, Gh.
Mihăilescu, învăţătorii Alex. Gheorghiu, Leon Mrejeru, avocaţii Ernest
Kirculescu şi Vasile Soarec..i. Şi de această dată problemele de ordin
financiar păreau să înăbuşe visul tinerilor cărturari, catalogat ca o acţiune de
frondă în domeniul publicistic. Ieşirea din impas a găsit-o acelaşi Constantin
Turcu, prin acceptul comitetului şcolar de la Liceul „Petru Rareş" de a
include, în Anuarul şcolii, o serie de studii şi articole istorice de interes
regional. În timp, publicaţia a crescut în prestigiu, devenind un model de
5
autentică manifestare ştiinţifică . Pe parcursul a 10 ani, au apărut şapte
volume, însumând 60 de studii care s-au bucurat de aprecieri unanime în
ţară şi străinătate. Prin scrisori şi a11icole elogioase, l-au felicitat pe
Constantin Turcu diverse personalităţi, precum: prof. univ. Ion Simionescu,
Al. Cr. Teii, Iorgu Iordan, Augustin Pop, Nicolae Iorga, Ştefan Berechet
(rectorul Universitf1ţii din Iaşi), generalul Radu Rosetti, Teodor Bălan
(directorul Arhivelor din Ccrnflllţi), Simion Mehedinţi, Radu Vulpe etc.
Revista belgiană ,Jrcnikon" aprecia Anuarul ca pc o adevărat[\ „tribunf1 de
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istorie locală'' 1 • Pentru a nu-i diminua caracterul şcolar şi administrativ.
Anuarului nu i-a fost modificat titlul, ci doar i s-a adăugat un subtitlu,
2
devenind „Anuarul şcolar în slujba cunoaşterii regiunii" .
Constantin Turcu a condus, timp de un an, revista „Năzuinţi" a
Societăţii de lectură a elevilor liceeni din Piatra Neam{ Se mai cuvin a fi
menţionate
colaborările
la „Calendarul sătenilor",la ziarele locale
„Acţiunea", „Refonnatorul", „Curentul", la revistele locale „Apostolul" şi
„Preocupări didactice", precum şi la ,,Înfrăţirea" (Bacău), „Floarea soarelui"
(Bucureşti), „Revista vremii" (Galaţi{ Multitudinea de articole şi studii de
specialitate, răspândite cu generozitate în anii tinereţii, au fost adunate
ulterior de Constantin Turcu în trei volume, intitulate modest Preocupări de
culturâ regională 5 .
Tot în perioada nemţeană, între 1931 şi 1933, Constantin Turcu a
funcţionat ca bibliotecar al Liceului „Petru Rareş". A început prin
reorganizarea ei sistematică, după modelul Bibliotecii Academiei Române şi
a continuat cu sporirea numerică şi calitativă a publicaţiilor. În 1932 a
prezentat expoziţia de carte rară din patrimoniul bibliotecii, având o largă
audienţă în toate mediile culturale ale urbei 6 .
Apoi, în intervalul 1935-1940, a absolvit câteva cursuri de
specializare:
a. Seminarul Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu" din Bucureşti,
7
conform certificatului nr. 229/15 ianuarie 1935; a obţinut media 8,50 .
b. Cursurile de Apărare pasivă, organizate de Ministerul Culturii
Naţionale, pe lângă Inspectoratul Şcolar Iaşi, finalizate cu certificatul nr.
247118 august 1939;
c. Cursul pedagogic de stenografie şi dactilografie organizat de
Ministerul Culturii Naţionale, pe lângă Academia de Comercială Bucureşti,
8
potrivit "certificatului nr. 233/31 august 1940 .
In Foaia calificativă pe anul 1940-1941, păstrată la dosarul
9
personal , ca de altfel în toţi anii de activitate şcolară, a obţinut numai
lhidl.:'111. p. 9. La o ~edinţf1 a Academiei R01rnîne, în vara anului 1936, anuarul pietrean era
dat de exemplu pe ţară
'lhide111. p. 25
1
Jhide111. p. 86. Dosarul personal. p. 75. Vezi ~i Constantin Ostap, în Ci111itiru/"
Etemitatea „. p. 213: Enciclopl!dia iswriogrn/iei ro11uî11eşti. coord. Ştefan Ştefănescu.
!3ucurc~l1. Editura Fnc1clopedicf1. 1978. p. 328
-l Dosarul personal. p. 75
'l11111e1110na111 . p. 29. Volumele se reg[1sesc şi în l31bltoteca DJAN laşi. sub colele li 1176
(ml. I. 1936. 30 p.).11 1231 (voi. li. 1939. 57 p.), 1114985 (voi. III. 1941, 44 p.)
(, 111 /l/('/110/'llllll. • p. 2 5
- Dosarul personal. r. 33
X f/Jfc/1!111. r. 22 \'
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calificativul „foarte bine" 1, fiind caracterizat astfel: „are toate cunoştinţele
profesionale; are foarte multă pricepere personală; este sârguincios şi
conştiincios în îndeplinirea serviciului; are o purtare foarte bună în şcoală şi
societate" 2. Tot în dosarul personal se menţionează că, în unna concursului
din l O şi 11 august 1942, Constantin Turcu a obţinut media 9, 6 7 şi a fost
încadrat, la l septembrie, arhivar principal, conform Ordinului DGAS
3
Bucureşti nr. l 029/1942 .

*

Dar care era starea Arhivelor din Iaşi la l 942? Din raportul lui Gh.
Ungureanu, datat 24 ianuarie 1942, reiese situaţia dezastruoasă existentă:
„zeci de mii de dosare neinventariate, într-o dezordine de nedescris",
4
adăpostite în încăperi destul de şubrezite la cutremurul din noiembrie 1940 .
În cursul anului 1942 au fost aduse din evacuare 2269 de lăzi cu
dosare şi documente 5 . Acestea necesitau desprăfuire, legarea cu sfoară nouă,
înlocuirea etichetelor şi aşezarea „pe secţiuni": administrative, bisericeşti,
economice, judecătoreşti, notariale, de stare civilă, şcolare etc.
„Forţele" 6 implicate în operaţiunile mai sus amintite erau salariaţii
Arhivelor: Gh. Ungureanu arhivar şef, Georgeta Finţescu arhivar, Niculai
Şendrea arhivar ajutor, Gheorghe Lăzescu registrator, Ştefan Bujoreanu
paleograf, Elena Piru paleograf, lvonne Popovici-Urziceanu paleograf7.
Se pare că arhivarului principal, Constantin Turcu, aflat la început de
drum, i s-au repartizat alte lucrări de specialitate 8 : inventarierea a 15 pachete
(76 l u.a.) de la colecţia Documente, întocmirea a 500 de fişe pentru familii
moldoveneşti, finalizarea bibliografiei lui Sever Zotta, diferite delegaţii
pentru selecţionări de arhive şi lucrări de birou mai grele (inventar, buget,
corecturi pentru tipar).
Deşi lipseau fondurile pentru diurna şi transportul pe CFR, necesare
supravegherii şi coordonării activităţii de selecţionare la creatori, totuşi, se
poate considera că anul 1942 a fost rodnic: s-au înlocuit cercevelele putrede
şi geamurile sparte, s-au renovat cinci sobe la birouri, au fost executate
ancoraje de fier la pereţii crăpaţi, s-au finalizat reparaţiile trotuarului şi ale
1

Fondul personal. mss. nr. 135, 438

c Dosarul personal, f. 16

) Ibidem, f. 92
~ Arhi1·ele i11/iw1tlÎnd 1n'11111rile Mâf"lurii documentore, Arhivele Naţionale ale Rrnrnin1e1.
l3ucureşl1. 2006, doc. 146, p. 249-251
' !hidem, p. 251. În martie 1941. „ca o prevedere împolrwa unor înt<implfnr nepre\·f1zute".
au fost duse la Gft\ana şi Bascov. ,1udetul Argeş, 2300 de lfm cu dosare. Unele lf1z1 erau

umede. altele au fost plouate În IIlllpuJ transporlulur ele.
"Termen consacrai de actualele .'Vorn1C Tehnice
- Vezr „Revrsla Arhivelor", 1943. nr. 3. p. 41 O. Lor Ir se alftlurau. la munca tiz1cf1. \'asrlc
Rosmeten1uc ş1 Petre Anghel, oameni de serviciu
~ Dosarul personal, f. I I I v
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acoperişului.

Au fost alocate sume de bani pentru rafturi, scaune, birouri,
legarea de cărţi, tipărirea unor inventare. Mai mult, salarizarea funcţionarilor
„s-a făcut demnă de un institut de cu/turci ca Arhivele Statului" 1 •
Anii războiului şi-au pus amprenta, dureros, pe tezaurul arhivistic al
Moldovei. Evacuarea la Săcel 2 , judeţul Gorj, distrugerea celor patru vagoane
la bombardamentul Gării de Nord din mai 1944, reîntoarcerea la Iaşi, într-un
sediu ruinat aproape complet, au constituit momente de grea încercare
fizică, materială şi morală pentru Gh. Ungureanu şi Constantin Turcu.
Conform propriilor mărturisiri (făcute într-o perioadă grea a existenţei
sale} 3, din bani proprii, a reparat sumar casa de piatră destinată muzeului
„Ion Creangă"; pentru construirea acoperişului la clădirea Arhivelor a
împrumutat de la o bancă 300.000 lei; muncea 14-16 ore pe zi ca arhivist,
cercetător, contabil, casier, registrator, dactilograf, în săli fără uşi, geamuri,
fără minime condiţii de igienă.
A vând convingerea că „acolo unde nu sunt documente, nu este
istorie"-1, s-a adresat lui Aurelian Sacerdoţeanu printr-un raport, datat 1O
august 1945, în care prezintă situaţia arhivelor Moldovei şi ale fostei
capitale: „ ... laşii formează un capitol deosebit de tragic, în această ordine de
idei ... Nu este prăvălie şi tarabă în acest oraş unde să nu se macine zilnic, ca
ambalaj, zeci de kilograme de hârtie veche, din arhivă sau din cărţi, uneori
de excepţională valoare ştiinţifică sau artistică" 5 .
Rezoluţia
pusă
de către directorul DGAS Bucureşti, A.
Sacerdoţeanu, era unnătoarea: „20 august 1945. Este pretutindeni o stare
nenorocită, în lipsă de înţelegere de sus până jos. Trebuie să luptăm pentru
schimbarea ei" 6 .
În intervalul 1945-1960, la Arhivele Statului Iaşi s-a preluat o
cantitate impresionantă de dosare, aproximativ 464.000, comparativ cu
existentul (630.000 u.a.). Trebuie să menţionăm completarea fondurilor
administrative (Prefectura judeţului Iaşi, 1900-1949; Primăria municipiului
laşi,
1905-1949; Rezidenţa Regală a ţinutului Prut, 1938-1949);
judecătoreşti (Parchetul General al Curţii de Apel Iaşi, 1892-1949;
Tribunalul Militar Iaşi}, şcolare, economice (Camera de Comerţ şi Industrie
Iaşi, fahricile naţionalizate, etc.}, culturale. Biblioteca documentară şi-a
sporit zestrea cu 5.163 cărţi (existente, 7802) şi 596 de periodice (149, în
evidenţ[1 p<înă la 1944 ). Datorită varietf1ţii de conţinut a materialului
1

R('l'isfa ilrliin·lor, 1943. nr. 2.

r. 414

c D. hi'111cscu, Mihai Costâc/11.'SCll. CorL'.l'flO!l(/e11fâ, Editura Junimea. la~i. 2003, nr. 357. p.
36 7-368

'Fondul personal. ms. 135.

r. 44-45

4

Arliil"C!e Î11/iw1fci11d 1n·111111·i/e, p. 291
' Jhide111, p. 292
1
' Jhidc111, doc. I Ci7. p. 290
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documentar. s-au înfiinţat, în 1952, noi colecţii arhivistice: Planuri şi hărţi,
1
Manuscrise, Stampe şi fotografii •
' putem afinna că
Pe baza materialului documentar studiat/cercetat-.
activitatea arhivistului Constantin Turcu s-a desfăşurat pe mai multe
coordonate. Principala activitate a constituit-o, chiar şi în anii grei ai
războiului, activitatea de depozit: „aranjarea arhivei'', adică fondarea
documentelor,a dosarelor, ordonarea şi inventarierea lor; transcrierea de
documente („grele şi foarte grele"), manuscrise, cu mult peste normele
stabilite astăzi şi colaţionarea materialelor, „alegerea" dosarelor pentru
legătorie şi întocmirea evidenţei acestora; rearhivarea documentelor şi a
dosarelor cercetate, întocmirea de fişe cronologice şi tematice, pe diferite
domenii, pentru alcătuirea fişierelor de la sala de studiu. A vând o bogată
experienţă, încă de pe băncile şcolii, a coordonat şi executat direct lucrările
„de birou" (secretariat): înregistrarea şi expedierea corespondenţei oficiale 3 ,
eliberarea certificatelor de studii, de stare civilă, întocmirea rapoartelor de
activitate şi a statelor de salarii, întocmirea dosarelor pentru achiziţiile de
documente, lucrările de contabilitate, inventar şi recensământ etc.
Apoi, un procent semnificativ din timpul de lucru era destinat
selecţionării arhivei la creatorii de pe întreg cuprinsul Moldovei: prefecturi,
primării, judecătorii, tribunale. Delegatul ori delegaţii Arhivelor Statului laşi
se deplasau destul de greu şi pe speze proprii adeseori (deconturile se
efectuau cu mare întârziere, iar pennisul de liberă circulaţie pe CFR,
solicitat cu insistenţă, prin DGAS Bucureşti, nu s-a acordat niciodată, cel
puţin pe timpul activităţii lui C. Turcu), la solicitările instituţiilor, având în
4
vedere împlinirea tennenului de 30 de ani pentru predarea documentelor de
interes istoric la Arhivele Statului.
Mai aveau loc „descinderi" în teritoriu şi atunci când se primeau
semnale despre distrugeri de arhive vechi, considerate total nefolositoare
(paleografia chirilică nu mai putea fi înţeleasă de funcţionarii instituţiilor
administrative) sau „corpuri delicte" la Justiţie 5 .
În laşi, atenţia lui C. Turcu era îndreptată către instituţiile de
învăţământ şi cultură: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Liceul Internat,
Liceul Naţional, Societatea de Medici şi Naturalişti (cu Muzeul de Ştiinţe
Naturale), Uniunea Scriitorilor - filiala Iaşi etc.
Gh. Ungureanu. Î111hogâ(irca dcfJo::itelor :1rhi1·c/or S1a111/11i de Io laşi. cu nwleria/c
doc11111c11/orc. în ani rcgi11111/11i dl' dc111ocra(ic 1101111/ani. în „Re\ ista Arhl\elor". 19()0. nr. 2.
p. 15-28
c Fondul personal, mss. nr. 7. 10. 26. 56. ()5, 78. 87, 91. 94. 119. 135. 248. 254. 303. 314.
380. 407. 421. 425. -L\8 ~1 dosarul personal nr. (J4. lilele I 04. I 06. 11 O. 111
_\Ordine de la M1n1sterul Cultuni ~1 DCiAS. adrese de la di fente autorit:1ţ1. petqi1 (solic1tfm)
pentru cercetare de inrorma\11 1sto11ce
4
Termen prev[1zut de Legea Arlmelor Naţionale din 1925
'Arhii·e/e in/iw11tî11d 1n'11111rilc. p. 291
1
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Rapoartele de teren sunt diferite ca mărime şi conţinut, dar urmăresc
cu atenţie condiţiile de păstrare, modul de ordonare şi inventariere a
dosarelor. criteriile folosite în prelucrarea arhivistică, gradul de pregătire a
arhivarului, modalitatea de implicare a autorităţilor pentru buna desfăşurare
a activităţii de preluare a arhivei istorice şi de transportare, în stare optimă,
până la sediul Arhivelor din strada Goli a nr. l O.
Aici, în zilele de lucru, ce se prelungeau frecvent până spre orele
22.00, C. Turcu a mai îndeplinit şi alte cerinţe ale conducerii direcţiei sau
imperative ale societăţii, precum: locţiitor al şefului, primirea delegaţiilor
oficiale şi ale grupurilor de vizitatori din ţară şi străinătate, custode de după
amiaza al sălii de studiu, coordonatorul practicii studenţilor de anul IV ai
Facultăţii de Istorie din Iaşi, supravegherea lucrărilor de reparaţii la sediul
Arhivelor. Adeseori s-a implicat direct la cărat rafturi şi piese de mobilier,
la ales cărămidă etc.
Dar, ceea ce l-a definit ca arhivist, conferindu-i prestigiu şi
aprecierea forurilor academice, a fost pasiunea pentru cercetarea
documentelor, valorificarea bogăţiei infonnaţiilor, de cele mai multe ori
inedite, prin studii, articole sau simple note privitoare la trecutul neamului
românesc şi al instituţiilor României modeme.
Lucrările arhivistice au văzut lumina tiparului, în cele trei volume
ale Îndrumătorului În Arhivele Statului laşi. În volumul I (1947), contribuţia
lui C. Turcu se rezumă la capitolele Inventarul pergamentelor de la Arhivele

Ceva despre biblioteca Arhivelor Statului laşi.
În cel de-al doilea volum( 1956) autorul dovedeşte o foarte bună cunoaştere

Statului

laşi

(I 399-1793)

şi

a instituţiilor epocii moderne ale Moldovei, semnând prezentările de fonduri
pentru Hătmănia Moldovei (182 5-1832/, Societatea pentru Învăţătura
)

poporului

român~,

aşa

obişnuise

conţinutul

1

Pricini/arm

Străine

(1824-1832).
Urmează câteva studii rămase de referinţă: Observaţii asupra catagrafiei
sudiţilor din Moldova (1824-1825/, Contribuţii la cunoaşterea Arhivelor
4
până În a doua jumătate a secolului al XVJJ/-lea , precum şi Prezentări de
unitâţi arhivistice: tertip, condica de expediţie, condica „ nas toinoi
reghistru ".
Şi în volumul al III-iea al Îndrumătorului( 1959) întâlnim numele lui
C. Turcu în colectivul de autori 5 , fără a se menţiona contribuţia fiecăruia,
cum se

Departamentul

la volumele precedente. Cu toate acestea, confruntând
volumului cu manuscrisele păstrate în fondul personal, am reuşit

Fondul personal . ms. 61

c lhide111

' lhide111, ms. 15
~ lhide111, ms. 261

' Coordonatorul
\olumului li era Gh. Ungureanu. Ceilalţi coautori sunt: Virgil
Apostolescu. (ih. Bal1ca, Gh. Dumitra~cu. Aurel Gheorghiu
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sa identificăm textele redactate de C. Turcu: Secretariatul de Stat', Divanul
Domnesc2, Parohia Golia 3 , Universitatea populară din Ungureni şi Şcoala
4
Normală Superioară .
Din pricina Timpului, neiertător cu muritorii cei mai destoinici, au
5
rămas nepublicate două prezentări: Colecţia „Litere - Gh. Asachi " şi
6
fondul Frontul Renaşterii Naţionale .
Datorită faptului că avea cunoştinţe temeinice de paleografie
chirilică, s-a implicat în descifrarea şi transcrierea documentelor din secolele
XVI-XVIII, iar experienţa atâtor încercări dificile ale scrisului de secol XlX
l-au detenninat pe C. Turcu să transmită, deopotrivă contemporanilor şi
unnaşilor, câteva îndrumări preţioase adunate sub titluri precum: Tălmăciri
7
de cuvinte vechi pentru uzul paleografidui , Din viaţa cuvintelor8, Cuvinte şi
expresii vechi9 , Din viaţa cuvintelor. Material arhivistic În slujba
lingvisticii 10 . În final, a fost alcătuit un Dicţionar al cuvintelor vech/ 1
(autori Const. Turcu şi Gh. Ungureanu), în care se regăsesc aprox. 476
cuvinte, cu explicaţii pertinente şi trimiteri la materialul arhivistic
corespunzător.

În istoria Arhivisticii româneşti, anul 1951 reprezintă un moment
important, prin faptul că atunci au fost înfiinţate 18 direcţii judeţene ale
Arhivelor Statului. Bun cunoscător al realităţilor timpului, C. Turcu a
întocmit un amplu studiu, intitulat Principii de organizare ale Arhivelor
Statului, în finalul căruia prezenta direcţiile de dezvoltare ale sistemului:
„Extinderea unei reţele arhivistice peste toată ţara; Organizarea temeinică a
tuturor unităţilor arhivistice; Introducerea unei metode ştiinţifice de lucru
(sala de studiu); Crearea unui corp select al arhiviştilor; Adunarea,
selecţionarea, clasarea şi facerea evidenţei ştiinţifice a întregului material;
Păstrarea lui în cele mai bune condiţii; Crearea instrumentelor de lucru
pentru o intensă folosire în toate problemele istorice şi ştiinţifice; Baza
materială: salariaţi, dotare, achiziţii, deplasări" 12 •

1

Fond personal C. Turcu, ms. 511
c /hide111. ms. 125
1
· /hide111. ms. 260
~ lhide111. ms. 438
' !hide111. ms. 77
1
' lhide111, ms. 80
lhide111, ms. 4
~ lhide111, ms. 20
1
' !h1de111. ms. 46
111
!hide111. ms. 58
11
VeZJ Loredana Marian. Utilitoteo glosorului co i11stn1111e11t de i11fi>n11on' ştiinfi/icâ,
„Revista Arhivelor" nr. 1-2/ 2005. p.93-94
Ic Fond personal C Turcu. ms. 87, f. 18
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111

Pentru ridicarea profesională a salariaţilor Arhivelor Statului laşi,
precum şi a personalului desemnat cu munca de arhivă la instituţiile
creatoare de documente (la care s-au adăugat, pe timpul practicii, studenţii
Facultăţii de Istorie din laşi), a iniţiat şi condus seria de lecţii teoreticoprofesionale ( 1952-1954) pentru aprofundarea unor probleme de istorie şi a
ştiinţelor auxiliare ale acesteia: Ce este Arhivistica? şi Despre colecţii
1
arhivistice , Norme pentru organizarea Cancelariei moldoveneşti În a doua
jumătate a secolului XVJJ/·, Vechile instituţii româneşti din Moldova şi Ţara
Românească până la Regulamentul Organic 3 , Despre Arhivistică şi
Diplomaticif, Cronologia 5, Clasare şi arhivare 6 , Folosirea multilaterală a
7
materialelor documentare , Cele mai vechi documente româneşti din veacul
8
XVI , Împotriva pseudo-ştiinţei şi a preziotismulul
Tot la capitolul „Teorie arhivistică" mai pot fi amintite lucrările:
Ordonarea, fişarea şi inventarierea materialelor documentare create
Înainte de punerea În aplicare a Nomenclatorului 10 ; Îndrumări bibliografice
În sprijinul muncii arhivistice' 1; Arhiviştii În publicistica istorică de azi 12 .
Din păcate, acestui din urmă material îi lipseşte tocmai anexa, care trebuia
să cuprindă numele tuturor arhiviştilor cunoscuţi în publicistica românească.
Dintre numeroasele studii şi articole, de istorie şi arhivistică, doar
şapte au fost publicate în „Revista Arhivelor" 13 . La capitolul Arhivistică
figurează numai două titluri: În legătură cu condicile „Asachi " 14 şi
Îmbogăţirea depozitelor Arhivelor Statului din laşi cu materiale
documentare În anii 1960 şi 1961 15 .
Activitatea ştiinţifică din cadrul Arhivelor Statului Iaşi este
completată de susţinerea a numeroase conferinţe şi prelegeri la Casa
Annatei, ARLUS, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza" etc. Apoi, prin organizarea de expoziţii, generale
sau tematice, cu documente originale din tezaurul arhivistic ieşean. Trebuie
să menţionăm efortul său, material şi uman, pentru întemeierea şi
1

lhide111. ms. 119
c Jhidem, mss. 6 şi 261
·' lhide111. mss. 7, 65 şi 527
~ lhidem. ms. 87
' lhide111. mss. 87 şi 83
h lhidem. ms. 87
lhidem. ms. 91
~ lhidem. ms. 86
1
' lhidem. ms. 437
11
' lhide111. ms. 78
11
Jhidem. ms. 91
I'
.
- lhlllem. ms. 303
1.i Cf. Mioara Tudorică. op. cit
1
~ „Revista Arhivelor", 1947. nr. 2. p. 375-377
1
' „Revista Arhivelor", 1961, nr. 2, p. 210-222
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funcţionarea,

în curtea bisericii Golia, a Muzeului memorial ,,Ion Creangă"
Iaşi. Acest muzeu îşi avea sediul în casa unde a locuit Ion Creangă timp de
1
şapte ani • Dispunea de trei încăperi spaţioase, luminoase, iar vitrinele cu
exponate fuseseră minuţios gândite şi analizate, pentru a se putea expune cât
mai multe din documentele referitoare la viaţa şi activitatea scriitorului. C.
Turcu spera ca, în timp, muzeul să devină un Institut de cercetări
1
documentare ,,Ion Creangă"-.
A fost membru activ în Comisia de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie Iaşi, la Societatea de Bibliografie, Societatea de Ştiinţe Istorice
3
şi Filologice, la Societatea pentru Studii Orientale .
În anul 1950 cercetătorul C. Turcu a fost „ chemat" colaborator la
4
filiala Iaşi a Academiei RPR . Curând, datorită capacităţii intelectuale
remarcabile şi a bogatei activităţi publicistice, a devenit şef de sector la
Istoria modernă a României.
În intervalul 1950-1963 a publicat 40 de lucrări în reviste
prestigioase, precum: „Studii şi Cercetări Istorice'', „Studii şi articole de
istorie", „Analele Moldovei", „Arhiva Românească", „Biserica Ortodoxă
Română'', Buletinul Institutului de filologie „Al.
Philippide" Iaşi,
„Hrisovul'', „Neamul Românesc", „Moldavia'', „Cronica", „Curentul literar"
5
etc.
Tematica scrierilor sale este extrem de variată: istorie, lingvistică,
istorie literară, istoria culturii, a şcolii, a bibliotecii, a tiparului şi a
aşezămintelor religioase, monografii de sate, cercetări economice, statistice,
mineralogice, istoria vechilor instituţii, culegeri de documente privitoare la
evenimentele marcante ale istonet locale şi naţionale, toponimie.
Majoritatea studiilor şi articolelor, bazate pe cercetarea documentelor de
arhivă, prezintă istoria ţinutului Neamţ, a târgului Piatra, precum şi a
localităţilor Brănişteni, Hangu, Izvorul Alb, Cheile Bicazului, Valea Albă.
Prin analiza toponimelor Valea Albă şi Ceahlău, a demonstrat „autohtonia
românească", deci vechimea populaţiei româneşti pe aceste meleaguri 6 . A
7
fost preocupat şi de istoria şcolilor rurale , a schiturilor şi mănăstirilor' din
Aceastf1 construcţie din piatrf1. adosatf1 zidului de incintf1 al mf1nf1stirii (iolia şi construită
în stilul holtilor negustoreşti orientale (asemănf1toare cu aşa nurnila „Casf1 Dosolk1").
fusese restauratf1 recent de cf1tre Com1s1a Monumentelor Istorice.
c Fondul personal. ms. 61
'Vezi Lnciclopcdw istoriografici m111â11eşli. coord. Şt. Ştel1"111escu. Bucureşti. 1978. p. 328;
Constantin Ostap. în\ ol. ( "i111itim/ Ltcrnituteu. laşi. 1995. p. 213
.i Fondul personal. ms. 438. P<inf1 în
1950. ci publicase dcJa 29 de lucrăn. în Anuarul
L1cculu1 „Petru Rare{·. în „Bulet mul Institutului de Filologic Rorn<inf1" (I 94-t-1945 ).
„Anuarul lnst1tutulu1 de lstone Naţ1onalf1 .. A.D. Xcnopol". ( 19.+8)
' Fondul personal. ms. 368
1
' Fondul personal. rnss. 304 şi 375
7
Fondul personal. mss. I 09. 157. 402
1

413
https://biblioteca-digitala.ro

amintitul judeţ: Cerebuc, Sihastru/Sahastru, Neamţ, Agapia (cu şcoala de
desen şi pictură a lui Nicolae Grigorescu), statistica locuitorilor din ţinutul
Neamţ, pentru întocmirea căreia a transcris catagrafiile existente la Arhivele
2
Statului. Să mai amintim elaborarea monografiei localităţii Săvineşti , cu
titlul adaptat, potrivit cerinţelor timpului: Platforma industrială de la
Săvineşti şi Împrejurimi. Monografie istorico-economică.
Nu putem încheia .,capitolul" dedicat cercetătorului C. Turcu fără a
menţiona, fie şi în treacăt (pentru economia de spaţiu), contribuţiile sale
originale în domeniul arhivisticii şi al istoriei 3 . Pentru prima dată a pus
problema existenţei unei curţi a lui Ştefan cel Mare la Piatra Neamţ; a
stabilit data exactă a începutului domniei lui Ştefan Tomşa II; a scris despre
4
domnia de o zi a lui Scarlat Callimachi în Moldova ( 1806) ; a clarificat ce
5
6
7
era posada , ce însemna seliştea , cine erau căpătăierii şi condiţiile
existenţei sudiţilor; a scris despre cea mai veche casă de comerţ din Iaşi
(1679) şi despre cele mai timpurii documente statistice moldoveneşti (1591,
Petru Şchiopul).
Referitor la campania lui Mihai Viteazul în Moldova a relevat
infonnaţii preţioase despre acţiunea politică şi militară a voievodului 8 . Apoi
a publicat Ştiri noi despre laşii anului 1848 În câteva scrisori
9
contemporane . Până în prezent, a rămas unicul biograf al lui J.A. Vaillant
( 1804-1886),autorul cărţii La Roumanie, apărută în trei volume.
Revoluţionarul francez a fost impresionat de frumuseţea ţinutului Neamţ şi a
descris, pentru un prieten îndepărtat, o nuntă ţărănească din nord-vestul
10
Moldovei, la 1841 • În 1947, C. Turcu a demonstrat faptul că Daniil
Sihastru nu este doar un personaj legendar, arătând că piatra de mormânt a
11
acestuia se află în biserica mănăstirii V oro neţ . O contribuţie mai puţin
cunoscută se referă la întregirea inscripţiei de pe cunoscuta monedă (akcea)
emisă de Ioan vodă cel Cumplit (1572-1574). În monografia consacrată
acestui voievod, Dinu C. Giurescu recunoştea meritul lui C. Turcu, chiar
12
dacă ulterior, în Tratatul de istorie a românilor i-a omis numele •
Fondul personal, mss. 32 şi 267
c Fondul personal, mss. 192, 304. 313. 403
.i Fondul personal, ms. 438. Chiar autorul oferă o asemenea listă, parţială
4
Fondul personal. mss. 19 şi 281
' Fondul personal. ms. 74. Defineşte „posada" ca instituţie financiară din veacul XV
6
Fondul personal. mss. I 06. 148. 327. Studiu dedicai vieţii ţărăneşti din secolele XVI-XVII
7
Fondul personal. mss. 127. 134. Căpătă1eni sunt definiţi ca o categorie fiscalii ţărăneasd1
x Fondul personal. mss. 14. 15. Vezi şi volumul /11 me111oria111 . p. l 8b; Articolul a fost
publicat. in extenso. în „Stud11 ş1 Articole de Istorie". 1957. nr. 2. p. 77-94
1
' Fondul personal. mss. 187, 413
111
Fondul personal. ms. 154
11
Fondul personal. mss. 27. 189. 267. Articolul a fost publicat în „Studii şi cercetări
1slonce". XX. 1947, p. 246-260, fiind apreciat de Al. Boldur şi C.C. Giurescu
I'
.
· ln me111ona111 ... , p. 18
1
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În anul 1963, după 22 de ani de activitate rodnică, Vârsta şi-a cerut
tributul, iar Const. Turcu a ieşit la pensie. De la Arhivele Statului şi de la
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol".
N-a părăsit însă breasla cercetătorilor sau pe cea a publiciştilor; a
continuat, cu aceeaşi pasiune, munca de o viaţă. Într-o scrisoare din 23
martie 1973 îi scria lui Ion Chelcea: "Mă întrebi cc am mai tipărit? Câteva
lucruri mărunte în „Anuarul" de lingvistică şi cel de istorie de aici, un articol
în „Almanahul turistic" pe I 971, altul mai mărişor în "Studia bibliologica"
şi un număr de articole în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei".Gata de tipar
am o istorie a şcoalelor săteşti din Moldova (sec.XVI-1830), alta despre
comerţul şi circulaţia cărţilor în Ţările Române (sec.XVIII) şi sub tipar
„Dicţionarul istoric românesc" la care colaborez cu alţi 30 de cercetători"'.
După pierderea celor doi prieteni foarte apropiaţi, Gheorghe
Teodorescu Kirileanu în 1953 şi Mihai Costăchescu în 1960, a fost greu
încercat în 1976 prin decesul, prematur, al soţiei sale, Aurora. Deşi toţi
prietenii şi cunoscuţii i-au fost alături, singurătatea s-a transfonnat în
povară. Scria, în 18 iunie 1976, tot lui Ion Chelcea: „Acum sunt singur şi
îndurerat şi copleşit de îndatoriri casnice ... Trebuie să fac totul singur. Îmi
2
continui şi munca de cercetare, care singură îmi ţine gândurile în frâu" .
Se pare că durerea pierderii soţiei şi greutăţile vieţii solitare i-au
agravat afecţiunea la stomac, neglijată ani de-a rândul şi i-au grăbit
sfârşitul 3 . În vara anului 1980 se alimenta greu, avea dureri foarte mari şi
4
ajunsese la 50 de kilograme . La insistenţele prietenilor a apelat la un medic,
dar era prea târziu. În scrisoarea de bun rămas, adresată prietenului Victor
Andrei, scria: „E tragic acest sfârşit de viaţă şi scump plătit de suferinţă
5
multă. Dar asta a fost soarta şi nu poţi face altfel . Apoi şi-a pus ordine în
hârtii şi a donat, Arhivelor Statului Iaşi, colecţia preţioasă. Se spune că a
urcat la etajul doi, a aşezat cutiile pe rafturi şi a exclamat, gânditor:
6
„Rămâne ceva şi după mine !" .
Într-adevăr, Constantin Turcu a lăsat posterităţii un fond personal
extrem de bogat: 603 u.a. manuscrise, aprox. I O m.l. (le-am inventariat,
personal, în 1999) şi corespondenţa primită de la 555 persoane.
Printre corespondenţi se regăsesc personalităţi ale ştiinţei şi culturii
româneşti: Const. Angelescu, Teodor Balan, Ştefan Berechet, Gh.
Bezviconi, Alex. Boldur, Gh. Buzatu, Petru Caraman, Ion Chelcea, Petru

I fhilfl'lll. p. 3 7
'Jhidc111. p. 3X
' S-a stins din viaţii la 30 noiembrn: 1980. /\ fost înnHirm<Întal la ci1rnl1rul „Eternitatea'"
la~1. Vezi Const. Oslap. 011 cil. p. 213
41 li 111('/ll()rf(l/11
. ...• p. 1~
~-'
' lhidc111. p. 30
"lhiJc111, p. 55
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Comarnescu, Const. Ciopraga. Cella Delavrancea, Gh. Ghibănescu, C.C.
Giurescu, Arthur Gorovei, Ştefan S. Gorovei, Mihai Guboglu, Iorgu Iordan,
Simion Mehedinţi. Ovidiu Papadima. Augustin Z. N. Pop, Sextil Puşcariu,
Radu Rosetti, Aurelian Sacerdoţeanu, August Scriban, Dan Simonescu, I. E.
Torouţiu, A. Tzigara-Samurcaş, Neculai A. Ursu, Emil Vârtosu, Nestor
1
Vornicescu, Radu Vulpe, Alex. Zub, Sever Zotta •
Dintre prietenii şi colaboratorii apropiaţi, consemnăm pe: Rodica P.
Anghel, Gh. Băileanu, Const. Botez, Const. Bobulescu, Teodor Burada,
Cicerone Călinescu, Remus Caracaş, Mihai Costăchescu, Jean Ciută, D-tru
Dugan, Gh. Duzinchevici, Gh. Galinescu, Valentin Georgescu, Ilie
Gheorghiţă, Alex. Gonţa, D-tru Ivănescu, George Juvara, Gh. TeodorescuKirileanu, Paul Mihail, Const. Matasă, Eugen Neculau, Paul Păltânea,
Scarlat Porcescu, Aurel Sava, Ion Simionescu, C. A. Stoide, Emilian Ţopa,
Const. Vorel, Ariton Vraciu 2 .
Constantin Turcu a fost un riguros practicant al genului epistolar.
Alegea cu grijă hârtia veche, densă, scria mărunt, caligrafic şi încheia, de
cele mai multe ori, cu un P. S. plin de conţinut, cu observaţii ştiinţifice utile.
La biblioteca documentară a DJAN laşi au rezistat Timpului doar 30
de titluri, adică mai puţin de jumătate din totalul publicaţiilor semnate C.
Turcu, iar majoritatea lor sunt rodul cercetării istorice aplicate, pe
documente de arhivă inedite.
Aşa a rămas şi în amintirea prietenilor, ca un mare iubitor al istoriei
neamului românesc, cercetător harnic şi neobosit, publicist modest. Strângea
cu pasiune documente şi le studia cu un sever spirit critic, scotocea fără
răgaz în fondurile arhivistice după infonnaţii noi, dar nicidecum
senzaţionale, ori pentru a-i ajuta pe numeroşii solicitanţi din diverse colţuri
ale Moldovei istorice. Toţi cei interesaţi de istoria locurilor natale se
bucurau de atenţia şi sprijinul său, cu toţi se purta la fel, cu o înţelegere şi o
atenţie rar întâlnite.
Coordonatele existenţei sale au fost cinstea, munca, spiritul de
ajutor, respectul omului şi al naturii, prietenia. Se bucura enorm la apariţia
unei cărţi valoroase. Îi făcea publicitate şi o cumpăra în mai multe
exemplare (cu sacrificii materiale, fireşte) pentru a le trimite, în dar,
prietenilor fără posibilităţi de procurare. Apoi a contribuit la redactarea şi
tipărirea operei „Nibelungii" în traducerea profesorului V. A. Trifu, din
limba gennanăJ. De asemenea, a susţinut editarea unei alte cărţi. a prof
Sidonia Hoga~, cu amintiri despre tatăl său, scriitornl Calistrat Hogaş-i.

1

Fondul personal. in\'entar nr. 1963.

c lhidc111

.\ /11 l//('/11()/"l(//I/. • p. 21.
~ lhide111. Vezi ~1 corespondenţa d111 fondu I personal. nr. 2241-2265.
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Printre multiplele sale preocupări s-a numărat ş1 evocarea
„oamenilor de ispravă"', deopotrivă contemporani sau trecuţi în nemurirea
Istoriei: Petru Sălăgeanu 2 , Const. Giurescu 3 , pictorul Lascăr Daniel~, Eugen
7
Ncculau 5 , Preotul Vasile Vasiliu(', fostul profesor Gavril Galinescu , Const.
10
1
9
Bobulescu 8 , Ion Bianu , Al. Odobescu , Ion Ghica' , Panaite Popovici, etc.
Dar, cei mai apropiaţi sufletului său, au rămas Mihai Costăchescu,
Gheorghe Teodorescu Kirileanu 12 , D-tru Stăhiescu, George Juvara. Este
memorabilă prietenia lor devotată, timp de câteva decenii, pe care o putem
surprinde în corespondenţă şi în lucrările închinate memoriei lor.
Deşi am căutat asiduu, n-am găsit între documentele ieşene, nici o
fotografie a lui C. Turcu. Singura mărturie a chipului său trist şi mereu
preocupat de ceva anume rămâne, ca o ironie a sorţii, fotografia publicată de
Const. Ostap în Cimitiru/ Eternitatea. Se poate observa cu uşurinţă privirea
sa caldă şi ne putem închipui doar construcţia sa delicată, firavă, nu prea
înaltă. Aurel Leon completa, în 1982, portretul de mai sus: „plimba, cu paşi
mici, o ~ervietă mare, plină cu documente, cărţi, scrisori, ziare„ ." 13 .
In încheierea evocării noastre, am încercat un mic exerciţiu de
imaginaţie: aidoma modelului universitar, să dau, câtorva săli din Arhive,
numele unor arhivişti recunoscuţi în mediul academic ieşean. Dacă pentru
biblioteca documentară am ales, cu uşurinţă, numele Virginiei Isac, iar la
sala de studiu doar „Rodica P. Anghel" se potriveşte cel mai bine, lui
Constantin Turcu nu i-am aflat locul. Probabil, datorită prea multor direcţii
de lucru şi cercetare sau, poate, firea sa modestă şi discretă l-a condus,
mereu, spre un colţ retras şi liniştit, necunoscut nouă... Cert este că
devotamentul şi dragostea pentru locurile natale i-au fost recunoscute, iar,
de curând, Centrul de lectură şi informare al bibliotecii judeţene „G.T.
Kirilea11u" din Piatra Neamţ poartă numele „Constantin Turcu".
In concluzie, avem convingerea că modelul oferit de Constantin
Turcu, acela de arhivist şi cercetător, rămâne un deziderat greu de atins,
întrucât imperativele societăţii româneşti s-au modificat radical, comparativ
cu perioada postbelică in care a strălucit personajul nostru de excepţie.

1

lhidem, p. 36.
~ Fondul personal, ms. 7.
1
lhide111, ms. 15.
4
lhide111, ms. 25.
5
lhidem, ms 150, 383.
"lhidem, ms. 19.
7
lhide111, mss. 291, 360.
~ lhide111, ms. 445.
'! lhide111, ms. 481.
111
lhidem, ms. 467.
11
lhide111, ms. 468.
" Pentru mai multe infonnaţii vezi Const. Bostan, G. T. Kirilea1111 sau i·iata ca o carte.
Mârturii 111edite, Bucureşti, 1985 şi Ioana Burlacu, G. T Kirilca1111 /()() de a11i de la
11aştcre, în Rei·ista Arhii'l'lor nr. 2/ 1972, p. 259-270.
11
/11 /11('/lllJ/'ill/1/ . . 'p. 84.
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